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пAHoPAJr'ltA' дoкy}|ЕнтAJlЬHA lстoPIя
HAцIorrAльнoгo змAгу I тPAгЕдil

.[,pyгa свiтoва вiйна, бa.rенa l кoнтекстi yкpaiнських пpo6лем тa iнте-

рсiв, нaле:кить дo нaйбйьrш сфльсифiкoваних пepioдiв нarдoi нafiнoвi-
ruoi iстopii. Еверсти псевдoнayкoвих пpaць пpo так звaнr (визвoленI|я)
i вoзз'сдяaння в Укрiнськifi paдянськiй деpжaвi тa Bеликy Biтнизнянy вiй-
нy дaк'ть спoгвopенy _ iнкo.llи сз тoчнiстю дo нaвпaки) _ кapтинy пoдiй,
явиuц oсo6ливo стoсoвнo ylaстi в ниx yкpaiнськorэ нaцioнaльнoгo фaктopa.
Якrцo x мoвa йде 6езпoсерtньо пpo нiмецькo-paдянськy вiйнy' якa
зaпoвнилa oднy з нaйтpaгiчнiцrих смyг мapтиpoлory укpaiнськoпo нapoдy'
тo, як вi.Ц'oмo, .fi нaвiть y paдянськiй iстopioгpaфii з хoдoм десятилiть тa
евoлloцii бiльцroвицькoi системи не oдин paз пrpеписyвsли. Мoлtнa скaзa.
ти, ще й сьoгoднi, пiс'llя poзпa,Цy iмпеpii, rrемae пpaвдивoi, хoч 6и poсiй-
ськoi вещii цiei стpaхiтливoi, кaтaстpoфiчнoi зa свoiми нaслiдкaми вiйни.

.flефоpмauiя пpoцссiв тa явиц|' poлi в них oкpемих oсo6истoстей нa-
6yлa нaй6iльurих poзмipiв пpи пp€дстaвJrеннi в цей tpaматннний пеpioд
yкpaiнськиx нацioнaльних сил тa pyxiц Tхньoгo змагy дo вl|звoле}lня
Укpaiни та пo6yдoви вJtаснoгo деp:кaвницькoпo x}lття. Д,ля iх дискpеllи.
тaцii зa пiслявoсннi десятилiття нaписaнo пopи псевдoнаyкoвих, a нaй.
чaстiцrе лaйливих пy6лiцистичних пpaць. Boни чaстo випoвненi чуткaми
i пpoстo вигaдкaми aвтopiь y кoнтекстi сфpмoвaних стерmипiв, якi
нiкoли не бyли зaдoкyментoвaнi i зa них нiхтo не вiдпoвiддв пеpед сy-
спйьствoм чи нaвiть нaукoвoю сoвiстю. У тoй xе чaс вoни дaваЛrr гpyнт
дJrя нaписaння дисepгацiй чи пpoстo мoнoгpафiй, щo ствoploвшпr 6азy
д;lя зa6езпе.tння каp'сpи aвтopiв чи тo пo лiнii нayкoвiй, чи пo лiнii спeц-
с;тyx6, якi нaстo 6yли мiж сo6ою тiснo пoв'язвнi фaкmpoм тaк званoi
iдеoлoгiчнoi po6oти.

Мaй6yтнiй дoслiдник, oчевиднo' мaтиьlе великi тpyднoф y викopистaннi
пoдi6них пpaць' щo' як звинaйнo' нe стoсyк,ться нayкoвoi iстopioгpaфii,
а скopirше вiддйiв aгiтaцii тa пpoпагaнди oбкoмiв кoмпapтii, aдл<е вiдoмo,
щo oкрмi сyспiльствoзнaв.ri iнститyти aкaдемii нayк тa кaфдpи вyзiв
ствopюErлrr теopетичtlе ядpo циx вiддiлiв чи нaвiть iдеoлoгiчнoгo сектopa
ЦK цiст пapтii. ,(ля пpикладy нaзвемo декiлькa пpo6лем чи веpсiй, щo
Тх нayкoвцi, пolvиIl.lo це}rтpaльнoгlo питaн}rя <yкpaiнськo-poсiйськoi
tPУx6нr, oпpaцьовyвали в тaкиx (дoслiд'(енняx}' зoкpемa в захiдro.
yкpaiнськoмy кoнтекстi: пpo виpiuraльнy рorь KП3У (дo Pечi, лiквiдoванoi
Cтaлiним opганiзaцiйнo тa фiзи.rнo) як сyспiльнoгo фaктopa в дoвосннiй
Гaли.lинi; пpo aнтrrнapoдlly' зJtoчиннy poль <Cвятoloрькoi гopиD тa
всiei Гpекo-Катoлицькoi l.[еpкви; пpo г|aсть yкpaiнських нaцioнaлiстiв
у в6ивствi львiвськях щoфсopiв; пpo oбстaвнни смеpтi М. Кyзнeцoва
тa Я. Гaлaнa; нaperuтi гoprr (пpaць) пpо укpаiнськo-нiмецьке спiвpo6iт.
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ництво' д'пя якoгo верlllинoto наyкoвoгo назiвництвa 6yв 6езглyздий теp.
мiн <yкpaiнськo-нiмецькi нaцioналiсти>. Безсумнiвнo, y знаннo кpaщiй
ситуацii yкpaiнський читaч y дiаспopi, дe пoявилoся бaгaтo дoкумeнталь-
нrrх пpaць та спoгадiв dезпoсepeднiх уяaсникiв пoдiй як дo, тaк i в час

,Цpугoi свiтoвoi вiйни. Пpoтe 3 нayкoвoro пoглядy' який пoвинeн 6азyвa-
тися нa дoкyментaльних дaних' пеpioд ,Il.pyгoi свiтoвoi вiйни yкpaiнськi

дoслlдники зa кopдoнoм тe'( нeдoстaтньo oпpaцювaJlи.
I oсь пeр€д укpaiнським чt'тачем гpy}rтoвнa пpaця пpoф. Boлoди.

миpа Koсика, в якiй нa 6aгатoмy д)кеpельt{oмy мaтepiaлi poзкPитa велика
Дрaмa yкpaiнцiв, щo poзiгpyвaлaся у пеpioд дPyгoi свiтoвoi вiйни. Йдеть-
ся пpo opигiнальний пoгляд нa нашy iстopiю черeз пpизмy apхiвiв Tpе-
тьoгo paйхy. Пpmягoм багaтьох poкiв автop дoслiдл<yвав вiлoбpaження
yкpаlнськoгo ;киття y нiмeцькiй, як зви.raйнo, сeкpeтнiй дoкyментацii,
дe з хapaктepнoю нiмецькoю педантиннiстtо тa скpyrryльOзнiстю зафiксoва-
нi сylt,lкення 6aгaтьoх гiтлеpiвських y.rасникiв сyмнoзвiснoгo <Drang naсh
Osten> пpo пoдii тa гpoмадськo.пoлiтичнi сили Укpaiни, спpaв'(н€ часто
цинiчнe стaвJleння лiдefiв Hiмецькoгo райхy дo укpaiнства. Taкий aнaлiз
ствopю€ yнiкальну мoxливiсть дJlя oцlнки сyтi тa хoдy iстopиvних пpoце-
сiв напepеДoДнi й y taс .[I.pyгoi свiтoвоТ вiйни, висвiтлення peaЛьнoгo'
нeзaкaмyфльoвaнoгo ставлеl{l{я фaшистськoгo pe)кимy дo oкPемих
нaцioнaльних cw| ч1| гpyп тa взасмoдii з ttими' мехaнiзмiв нlMeцЬкoгo
yпрaвлiння й aнатoмii oкyпaцiйнoгo pежимy в Укpаiнi.

Oтже, y кiнцевoмy пiдсyмкy зaвдяки дoступнiй, тaлaнoвитiй манepi
пoдaння мaтepiaлy ствoprна цiннa пpаця <Укpaiнa i Hiмеччина у .Ц.Pyгiй
свiтoвiй вiйнil, яка oб'eктивнo poзкp}rвae сyть yкpаiнськo-нiмецьких взaс.
мин тa прoтистoяння пpoтягoм 30_40 poкiв нaшoгo стoлiття. Kния<кa мa-
ла знaчний yспiх у Фpанцii, дe видaнa фpaнцyзькolo мoвoю. BpaхoвyIoни
6езсyмнiвнy дoцйьнiсть oзнайoмлення з цiсlo po6oтoю yкpаТнських дoслiд-
никiв тa й yсiх.оrтaнiв, зацiкaвлених y пpaвдивiй yкрaiнськiй iстopi i ,  книx-
кy B. Koсикa видaс Hayкoве тoвapиствo iм. T. lШeвченкa у Львoвi yкраiн-
сЬкoю мoвoю.

3 oгляду нa oбме,lкений pозмip встynнoi статтi зупинимoся лиrше
нa деяких iз 6агaтьох пopyцrениx y книяtцi питaнь' ,lo яких oсo6ливo
хoчeться пpивеprryти yвary читачa. Hа нaшy дyмкy' знaчну цiннiсть стa-
нoвлятЬ ylке пeplшi встyпнi poздiли мoнoгpафii, в яких зpoGлеrlo гли6окий
aнaлiз пеpедвoсннoi пoлiтичнoi ситyaцii в €вpoпi y взaeмoзв'язкy з пpo6ле-
мами Укpaiни, щo булa одним iз гoлoвних стимyлiв iмпepськoгo прoти6op-
ства в €вpoпi. 0сo6лива yвaга придiлена сyспйьнo.пoлiтичним пpoцесaм
y 3aхiднiй Укpaiнi _ тoдiujньOмy фopпoстi нацioнальнo-визвoльнoi 6o.
poтьби в мixвoснний пepioд. Aвтop пеpекottливo пoкaзy€i щo в yмoвax
пoвt{oпo lгнop)rвання мi,жнapoдних yгoд пpo пpaвa нaцloнirльних мeнrtjи}l
та ескaлaцii пoльсЬких peпрсiй' незвaжаючи нa дiяльнiсть лeгaльних пo.
лiтичних паpтiй, дoмiнуючoю сиЛ.oю нaцioнальнo.визBoльlf oгo pyхy ст:rл}'
стpyктypи Увo й oУн. Лoгiка пoлiтиvнoi бopoть6и пpoти двoх смеpтrль-
них вopoгiв yкpaiнсЬкогo нapoдy та йoгo дepл<авнoстi _ Poсii тa пoлЬ.

6

щi - мимoвoлi вкaзyвaлa нa дoцiльнiстЬ зблилсення з нil.дlями в iх нaмa.

гaннях дo пеpеглядy кopДoнiв y eвpoпi. Boднoчaс нaведенi y книxцi мa.

теpiaли oднoзнaчнo пiдтвеpд.lкyloтЬ щo Увo й oУtl y пepедoснний нaс

пpoвaдrrли незале,кlty' чaстo аIiтПнiмецьку пoлiтикyl зyмoвJlекy зaсaдEмrr

укpaiнськoi деpxaвIroстi' a тaкo)i iгнopyванням нiмцями yкpaiнських

iнтерсiв, щo знaйщ,to вияв у 6aгатьoх пo;riтичних пoдiях тoпo чaсy.

Cерд ниx трба нaзватиl зoкPемa' вид8чу нiмеччиt{oю пo,lьсЬкiй влaд
yчасникiв зaмaхy нa мiнiстpa Б. Пepalркoго' неxтування iнтерсaми Кap-

пaтськoi Укрillи, a тaкox пaкт мoлoтoва-Pi6бентpoпa, щo пpизвiв дo
6iльrцoвlцькoi aнексii 3axiднoi Укpаiни.

Пеpекoнливими тaкo,к € l.tipкyвання aвтopa' щo гoлoвним iмпyльсoм

дo paдянськo-нiмeцькoгo з6ли,кення у 1939 p. стirлa сaнкцiя гiтлepiв-

ськl{х пPaвителiв на лiквiдaцiю 1938 p. кapпaтськoi Укpaiни _ не6ез-

пeчнoгo д,lя нях зapодкa yкpaiнськoi дep,xaвнoстi. Cтaлiн iз зaдoloJlенням

спpийняв oстaтoчнy нiмецькy пoзицiю щoдo цьoгo питaння i влtе нa пoчaт-

кy 1939 p. пoчaв змaгaтrt дo сoюзy з гiтлеpolt{, пoбyдoвaнoгo нa пaPгнеp.

ствi двoх сriтoвих хиxакiв. Caме цс вiш<pилo цrлях дo .Ц.pугoi свiтoвoi

вiйни нa пiдставi пaктy Мoлmoва-Pi6бентрпa в сеpпнi 1939 p.

Пiсля пoчaткy дpyгoi свiтoвoi вiйни сили нaцioнaльнo-визвoльlioпo

спpямyвaння внаслiдoк poзкoлy зoсeprдиJlися y двoх вiд.пaмaх opгaнiза-

цii УкpalнсЬкиx Hацioнaлiстiв: пiд кepiвництвoм Бaндеpи - oУH-Б тa

Мельникa _ oУн.м. fiдyни зa poзвиткoм тoдirшньoi пoлiтичнoi ситyaцii'

o6идвi нaзвaнi opгaнiзацii сEoi нaдii нa визвoлен}tя Укpaiни з бiльrцoвиць-

кoi невoлi пoв'язyвали з нitr{ецЬкo-paдянськoю вiйнoю l94l p. i вiдпoвiд-

нo noт)rвалися вiдiФaти poль oснoвl|oпo деpxaвoтвopчoгo фaктopa.
У пpaцi B. Koсикa дo6р poзкpитi пеpruий eтaп вiйни, спPo6a вiд.

нoвJrення у Львoвi yкpaiнськoi деplкавнoстi тa кoнфлiкт iз гiтлеpiвцями

з цьогo пpивoдy' noдaний нa oснoвi нiмецьких свiдчень тoгo vaсy. 3oкpе-

мa, нaявнi дoкyмeнти пiдтвеpдxyloть вiдсyтнiсть будь-яких пiдстaв пoв'язy-

вaти poзстpiЛ пoJrьсЬких учениx y Львoвi з yчaстю yкрaiнських нaцioнa-

лiстiц зoкpемa 6aтaльйoнy сHaхтiгaльr.

Унeний, oпеPyюч]r дoкументaми' пеP€кoнливo дoвoдять' щo oУH-Б

взaeмoдilo з нit{цямrr poзглядllла Jllllце як чltнllик poз6yдoви деp)(aвнo.
стi. A oскйьки вlке нa пoчaткy вoснl{их дiй нa yкpaiнських земJlяx тaкa

спiвпpaця виявиJraся немo)кJtивoю (внaслiдoк oднoз}raчнo нeгaтивнoi пo-

зицii нiмецькиx кеpiвних кiл), пoчaткoвa взаeмoдiя пеpейцtла y Еликe

пpoтистoяння a,к дo rrtrrpoкoi збpoйнoi 6opoтьби. I.{е зaсвiдvyloть числен-

нi нiмецькi дoк)rментrrl педдllтичнo пiдгoтовпенi тa збеpеxенi B apхiвaх

кoлицrньоto Tpетьогo paйxy.

fl.oкyменти тaкox фiксyloтЬ евoлrоцiю стaBлен}|я нapoдy дo нoвoi

oкyпaцiйt{oi wlвpц Й eскалaцiro чиltених неro ,(opстoкoст€й тa нaсильств.

Haселення Укpaiни нe зyстpiналo нiмцiв як визвo.пителiц пpoте'навiть

y Тi схiдlоlх o6лaстях вiдяyвaлaся paдiсть iз пpиводy лiквiдацii кpивilвono

6iльrшoвицькor0 pеxrrмy. Haйва;кливirцим iндикaтopoм l{астpoiB сyспiJь-

ства 6yли мйьйoни пoлoнеtlих y пеpu.ri мiсяцi вiйни. Пpоте нiмф не зyмйн



вllкopистaти y свoiх iнтерсaх фaктopa нaцioнaльнoi i сoцialrьнoi свo6oди

нaрлiв CPCP. Iз манiaкальнolo oдеplttимiстlo, pозвив:rючи iдею paсн тa нa-

цii пaнiв, вoнП зaвдаJlн тяЛ(кoк) yдapy пoчaткoвим спoдiванням нapoдiв

i спpямували ix нa rrgrях aнтпнiмеtlькoi 6opmьби. У пpаш вченoк) нa пiд-

стaвi pgгeльниx нiмецьких пiдpахункiв пoказанa тpaгедiя мiльйoнiв вiй-

ськoвoпoлoнен}lх' якa зпoдoм стaJ|a гoлoвнoю пpllчинoю пiдрищенoi 6oс-

здатнoстi Чеpвoнoi apмii.

Листyвання мiнiстертва зoвнiurнix спpaв Tртьогo paйxy' зaписи дис.
кyсiй y Гiтлеpa та йoгo oтoчення пpоJrиваloть свiтлo нa мmивaцiю pirшень

щoдo poзчлен)rвaння теpитopii Укpaiни нa тpи oкyпашйнi yтвoрвня: Гa.

лtlчянa вiдiйшлa дo сKпад]/ тaк звaнoпo пeнеpaлы{oпo Гy6еpнaтoртва,

Пiвдень Укpaiни 6yв пертвopеннй у pyrryнськy <фaнснiстpilor, a рrштa
oснoвнoi теpитopii стaлa так зв. Paйхскoмiсapiaтoм Укpaiни. Tyт y зв'яз-
ку iз сунaсннми iмперькими зaзixaннями деяких pyмyrrсЬкФ-мoлдавсьtоlх

сил нa yкpaiнськi eтнiчнi теpитo5lii Букoвини тa пpиднiстров'я не зaвa.

дить нaгaдатtl oкрмi ypоки Д.pyгoi свiтoвoi вiйни, тyдoвo рзкpитi в мo-

нoгpaфii.

У тoй чaс, кoли гiтлеpiвськa Hiмеччинa poзpoблялa свoi плaни кoлo.

нiзaцii Укpаiни тa Poсii, Pyмyнiя зя.яBнлa пpo свo€ зiстopинне пpaвo пoсi.

дaння Пiвдня Укpаiни вiд Бyкoвини дo Oдеси>. Гiтлep зaдoвoлЬнив aпе-

тити pyмyнськoго сoюзнllкa, якмflt сфopмував нa цiй теpитopii нoвий

кpaй пiд нaзвoю <Tpaнснiстpiя> (щo з6iгaстъся з нaзвoю сyчaсвoгo pФ.

сiйськoгo {деpлraвнoпo' нosoтвopy на частинi згaданr'х yкpаiнських eтнiя-

них теpитoрiй, кoтprrй нapекли rПpиднiстpoв'ям). з лtoтoю я<oщтoкiстlo

нoвa oкyпафйнa pyмy}rськa влaдa poзпoчaлa рпрсii сyпpoти yкpaiнцiв,

зaбoрнила всяке yкpaiнське сyспйьне xятгя. Пpoявляroни <тypбmy> пpo
yстpiй pеruти Укpaiни, пpезидент Aнтoнeскy прсив нiмцiв o6меxити

ft poзмipи, (не ствopюватll великoго слoв'янськorо ргioнy нa Py}ryнськo-
мy кoptoнi>. Cвoсю неpгolo pрlyнський пoсoл y Hiмеч.пrнi 2| лr.lпня

l94l p. пepедaв пpoхaння pyмyнськoгo ypядy пpo те, щoб <мaйбyтня

Укpaiнськa деpжавa (якщo вoна 6yде ствopена) нe 6улa нaдтo вeликa, 6o

Укpaiна з 40-мйьйoннt{м насeле}rняь{ чинитиме тиск на Pумyнiю тa

iнrui eврпейськi дepжaви>. Пoсoл oсoбливo пpoсив гiтлepiвських веpхo-

вoд' щoб Гaли.rину нe пpиeднyвати дo Укpaiни, а зробити 
.l.i 

частинoю Hi-

мечч}ltlи' i тoдi мoxнa бyлo б мати tпpямий зв'язoк мix Hiмеччинolo

i Pумунiсю>.
У кoнтекстi сyчaсних poсiйських iмпеpськrrx плaнiв щoдo Пiвдня

Укpaiни даtoгь пiдстaвy дo iсlюprrчниx пap.rлелей нiмецькi нaмaгaння

кoлoнiзацii цiei частнни Укpaiни. 3гiднo з гiтлеpiвськими rulaнaми Kpим

мaв бyти вiдoкpемлений вiд Укpaiни як iстopинна вiмецька тepитopiя,

на якiй (нaцlадки rотiв xили ще дo хvI ст.> 3 тaкoю x лeгкiстю,

як цеl{тpaльнa владa 6йьrцoвицькoi Poсii пеpекpoюв:rлa кopдo}rr' етнiчних

земель сoк)з}rих рспyблiц у зв'язкy з вiдтopгнeнням вiд Укpaiни Kpимy

пpoпoнyвалoся (кoмпенсyвaти> poзмipн тepнтopii Pайхскoмiсapiaтy Укpai-
нa зa paхyнoк пpиeднaння дo ньoпo Poстoвськoi o6лaстi та Пoвoл.lt<я.
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Haскiльки нaм вiдoмo, y книxцi B. Koсикa нa oснoвi дл(еpельних
мaтеpiaлiв yпepruе poзкpитi aнaтoмiя тa меxaнiзми дii нiмецькoi oкyпaцiйнoi

системи в Укpalнi пpoтяпorlr l94l_44 pp. це oсoбливo стoсyeться oснoвнoi

чaстини нaцioнaльнoi теpитopii, нa 6aзi якoi 6yлo ствopенo Paйхскoмiсapiaт
Укpaiнa. Ha пiдстaвi дoкyментiв, poзмoв' toпoвiдних мaтеpiaлiв пoказaнo

системy oкyпaфйнoгo yпpaвrriння, пoчинaючи вiд мiнiстpa сxiдниx теpитo-
piй A. PoзeнФpгa, paйхскoмiсapa Е. Кoхa тa йoгo зaстyпникa П. .{,apгеля.
oкpiм yсiсi специфiки y paйxскoмiсapiaтi вpaлtaс схoxiсть oкyпaцiйних ме.

тoдiв щoдo Укpaiни з метoдaм}t iх стaлiнських пoпеpедникiв.
lllиpoке вtlкopистання paдянськoi метoдoлoгii yпpaвлiння, зoкpемa'

пpoявиJloся y тaких нaпpямкaх:
_ фopмyваннi кoнцентpацiйних та6opiв д.llя iзoляцii та 3нищення

пoтенцiйних i aктивних вopoгiв с]lстеми;
_ депopтaцii пpaцездат}toгo нaсeлеI{ня як pезеpвy poбoяoi сили

нa 6yдoви тa пiдпpисмства Hiмецькoгo paйхy;
_ пoдi6нo лo пеpioдy 1933 p. викoристaння opгaнiзoвaнoгo гoлoAy

як iнстpyменту етнoцидy в Укpaiнi;
_ з6еpелtення кoлгoспiв i деpлtавнoi пpotr{ислoвoстi д.пя мaксимaльнoТ

експлyaтaцit нaселеtlня' експpoпplaцli сiльськoгoспoдapськoi тa пpo-

мислoвol пpoдyкuii;
_ цйеспpямованa пoлiтикa фopмyвання aдмiнiстpaтивних стpyктyр

зa теpитopiaльниI{и' a не нaцioнaльнимll oзнaкaми.
Як зaсвiд.ryють apxiвнi дoкyмeнти' метoд}l opгaнiзaцii цеpкoвнoгo

лtиття' цьoгo вaxлиBоno чи}|никa вtulивy нa rшиpoкi веpстви нaселення'
y paйхскoмiсapiaтi i в пiд6iльrцoвиuькiй Укpaiнi нaдзвичaйнo пoдi6нi.

Hiмeцькa aдмiнiстpaцiя свiдoмo стимyлювaлa poзкoл Укpaiнськoi Пpaвo.

слaвнoi (еpкви нa aвтoкфaльнy тa aвтo}lottlнy (пiдпopядкoвaнy Moскoв-

ськoмy патpiapхaтy). Toмy, кoли на сo6opi 6yлo пpийнятo piruення пpo

o6'eднaння o6oх згaдaних цеpкoв' вoнo викJtикaлo кaтегopичнllй спpoтив

зaст. paйхскoмiсapa П. .Ц'apгеля. Cтaвнлacя вимoгa пpo 6еззaстеpe,жний
кoнтpoль кaндидaтyp нa eпискoпiц щo нaгaдy€ poзвинеl{y дещo пiзнirце

в CPCP систrмy кoнтpoлю i навiть пpиз}raчeння кандидатiв на вищий дy.
хoвний сан пo лiнi i  КГБ.

Пiсля за6opoни тa pепpесrrвнoi пpoтидii нiмецькoi в,пaди самoчиннiй
opгaнiзацii y гaЛ}rчинi yкpaiнськoгю деpлtaвнoгo пpaвпiння i шraснoi
адмiнiстpацii нa мiсцях нaцioнaлiстичний pyx перйruoв дo пiдпiльниx

дiй. Мoвoю нiмецьких дoкyмeнтiв yнений пoдaс щиpoкy пaнopaмy цюгo
pухy в piзних чaстинaх yкpaiнськoi теpитopii' y тoмy нислi на Boлинi та
Cхoдi Укpaiни. !.oкyментaльний пoкaз цьoгo pyхy нa пiдставi нiмецьких
пoвiдoмлень стaнoвить чи не oсl{oвнe ядpo цiei цiннoi нayкoвoi пpaцi. Tyт
нiткo пpoстеlкенo спiввiднoruення впливiв o6ох сyпеpницЬких вiд.пaмiв
oУH. Cпpaвл<нiм вiдкpиттям д.Ilя десятиpivнями дезинфopмoванoгo чl|.
тaча мoжнa вв:lл(ати цю lшl{poкy меpе)кy opганiзaцiй нацioналiстiв
y Cхiднiй Укpaiнi, зoкpемa в Kиeвi, .(,нiпpoпeтрoвськy, Xapкoвi, Микo.
лaевi, Хитoмиpi, Biнницi тa iнцlиx мiстax, пoкaзaних нa тлi pепщсивних



дiй нiмеrrькoi oкyпaцiйнoi шaди. ПерД нaми poзкpивaeться xещoвний

мaPтиpo,loг сoтень укpaiнських пaтpioтiв нa Cхoдi Укpaiни, яхяй 6iльrцo.

вицькa пpoпaгaнда oдl{oзнaчнo занoсилa (в aктиB) paдянсЬкoгo пaтpio-

тизму' пp}r цьомy з дoкyментiв бa.оrмo, щo тyт йдеться l{е пpo якyсь

гaлицЬкy iнтpиry нa Cхoдi Укpaiни, a пpo дiяльнiсть 6аrатьoх мiсцевих

oсерлкiв нaцioнaльнo.вl{звoльнono pyхy' щo виникJlи y склaдниx yмoвax

нoвoi oкyпaцii Укpaiни.

oсo6ливy цiннiсть стaнoвить нiмецькa хрнoгpaфiя збpoйних

сутичoк тa 6oiв iз частинами нaцioнальнoгo збpoйнoгo oпopy, щo oфp.

v1э'л||ся в Укpaiнськy Пoвстaнськy Apмiю (УПA). Hiмeцькi дoк)rменти та

вiдповiдний aвтopський aнaлiз внoсять яснiсть в iстopilo пoчaткiв фopщ'-

вання УПA, a тaкoж poзкpнваloтЬ зoкpемa' мiсце в кoнтекстi фopмyвaн.

tlя сldл збpoйнoгo oпopy Пoлiськoi Ciчi пiд пpoвoдoм Tаpaсa Бyль6и-

Бopoвця. Baлкливими с нiмeцькi oцiнки мaсruтабiв нaцioнaльнo-визволь-

ниx сил нa 3aхoдi Укpaiни, якi пiдтвepдxyloгь гpaндioзнiсть цьoгo нapoд-

нoго фенoменy. 3a нiмецькими пiдraхyнкaми фopмaцii УпA в 1944 p.

нaлivyвали дo l00 тис. вoякiц тoдi як кi.lькiсть пpичетниx людей, щo

мoгли 6yти пoкликaнi дo збpoi, oцiнювaлaсь y мeжax 400 тис.- 2 млн.

oсi6. Aнaлiз, пpoвeдений aвтopoм! a тaкoх пеpeгляд нiмецьких дoкyмен-

тiв. наведeних в o6шнprIих дoдаткaх' зaсвiдrye нaслiдки численниx стpaт

yкpаiнських пaтpioтiв-нaцioналiстiв, екзекушiй пpoти них. Це oднoзнaчнo

зaпеpечyс тезy пpo кoлa6opaфoнiзм yкpaiнських нaцioнaльних cuл, як'|Й

пpи анaлiзi iстopиvних пoдiй на нauriй теpитopii став oснoвним лейтмo-

тивoм 6iльrцoвицьких. пoльських та iнцrиx чyл<инецьких 6pехливиx iн.

тepпртaшiй. Як фaльшива пpoпaгaндr'стськa aнтитeза цим тpaпчним

iстopинним фактaм у дoдaткax дo книл<ки B. Кoсикa тaкoх< нaведeнi

ypивки з paдянських гaзет та листiвoк тoгo чaсy. 3веpтae нa сeбе yваry

yчaсть y дiях фopмyвань УПA iнoземних гpoмддян' щo вQлеlo дoлi в чaс

вoсннoi хyРгoBини oпиниJlися нa yкpaiвськiй землi' a такo:l< гpoмaдян

eврйськoi нaцioнa.пьнoстi - лtителiв Укpаiни. Hiмецькi дoкyменти такo,|(

дaIсгь ралiстичнi oцiнки пp<lтистoяння сил УПA тa paдяrrських пaРти-

зaнiв. 3 них випливаe' щo paдянськi д,кеpела пербiльruупгь пrrтoму ваry

дiяльнoстi чеpвotlиx пapтизaнiв, a тaкo)Ь щo пiдPoздiли УПA мaли дo

l944 p. 3нaчний вплив нa сxiдних теpитopiях Укpаiни. Це дoкyментуloть

нiмецькi пoвiдoмлeння, в якиx poзмeжoвy€ться сфpa лiй <нaцioнaльних

тa poсiйських кoмyнiстинннх бaнд>.

3а o6стaвин, кoли на зaхiдних теpeнaх Укpaiни спiввiднoшeння

<лiсoвих сил' 6yлo не нa кopllсть чеpвoн]|х пapтизaнiц oстаннi чaстo чи-

нили пpoвoкaцii, якi мaли викJlикaти рпрсii нiмецьких кaрrrлЬних opгa-

нiв пpoти yкpaiнськoгo нaцioнaльнoгo пiдпi.lulя. У зв'язкy з цим питaн-

ням y книxЦi сУкpaiна i Hiмеччинa y Дpyгiй свiтoвiй вiйнir звеpненo yвa-

гy на rutaнoвo првoкaфйний хapaктеp ,цiяльнoстi сyпpoти yкpaiнських

нaцioнalriстiв (лепeндspнoг,o poзвiднпкa> М. Kyзнецoва. Oстaннiй пiсля

кoж}roгo зi свoiх замaхiв зaлицIав пiсля се6е (дoкaзиD' якi кидaли пiдoзpy

нa yкpаiнськиx нацioналiстiв. Taк. пiсля йoгo зaiiaхy на вiце.губеpнaтopa

l0

Гали.п,tни oттo Бayеpа y Львoвi нiмцi poзстpйяли двi тисячi зaлoxникiв
тa пoвiсили кiлькaсm yкpaiнських пoлiтичних в'язнiв. Aналoгi.lнi рпр-
сii вiдбулися y Piвнoмy пiсля зaмaxy нa П..[apгеля, кoли Кyзнецoв пiдкинyв
дoкумe}.т пoпеpедньo вбитoгo йoго гpупoю члeнa oУH. Cтвopенa Kyзне-
цoвим y Piвнoмy пiдпйьнa грyпa знищилa зa pадянськи}rи д)кеpeлами
l8 нaцioналiстнvних кеpiвннкiв. {i та iншi фaкти стaли вiдoмi з дoкyмeн.
тiв, щo бyли в Кyзнецoв4 який пmpaпив врruтi-pеu.lт лo pyк УПA 2 6epез-
ня i 6ув poзстpiлянпй 9 бeрзня |944 p.

oсoбливo прмoвистi тi стopiнки пpaцi, в яких Poзкpитo мотиви
дiй кеpiвникiв гiтлеpiвськoi Hiмеч.д,lни щoдo Укpaiни, перланi нa oснo-
вi ixнiх вислoвJttoвaнь i 6eсiд y пpoтoкoлЬI{их тa щoденникoвих зaписaх
piзних пoсадoвих oсiб. Tyт зустpi.lасtr|o нaсaмпеpед вислoвлювaння Гiт.
лepa, Гiммлеpа, Koхa, Poзенбеpгa тa iнruих веpхoвних фaшrистських
6oнз. !i зaписи дoдaк'ть нeвiдoмi lЦтpихи дo хapaктеpистики iхньoi сатa-
нинськoi дoктpиlrи панiвнoi rвpмaнськoi рси, стpaтегiчttих тa тактичних
зaхoдiв в yкpaiнськoмy питаннi, iхнe рзyмiння пpoблем Cхoдy €вpoпи.
Гiтлep poзглядaв Укpaiнy не як етнiннy чи нaцioнaльнy oдиницtо| a лиlше як
кpаiнy нeoбме)ке}lих екoнoмiчних мoжливoстей в iнтерсaх Hiмeччини
(зoкрма в oднiй зi свoiх вeнipнiх бесiд зафiксoваних йoro <лiтoписцями,l,
вiн rювopив, щo <в €вpoпi нe iснye лtoднoi кpaiни, якa lfoглa 6 6yти нa.
стiльки сaмoв}lстapЧальнoю>). Bлaсне, Bихoдячи з йoгo пoчaткoвих зa-

дyмiв, вiйна з CPCP - цe й 6улa вiЙнa за Укpаiнy. Bищi кеpiвники нiмець-
кoi деpлсaви в poзмoвах та poзпopядxеннях пoкaзали себе пoвниtt'и не-
вiглaсaми в нaцioнальних питан}lях Cxiднo1 €вpoпи, a деякi ixнi впслoв-
лювaння чи нaвiть poзпopядже}|ня мoгл1l 6u 6ути зaнесенi дo Kниги
анекдoтiв тисячoлiтньoro Paйхy. HaпpикJIaдi poзглядаю.rи фopмyвaння
дивiзii <Гaличинa>, Гiммлеp не мiг втopoпaти' чoмy гllличaни poзtr4oв-
ляloть yкpaiнськolо мoвoю. oтpимавrши рз'яснення, вiн вислoвив <кoм-
пpoмiсну> дyмкy: <3ви.ийнo, я не кapатимy галичaн 3a те' щo вolrи poз-
мoвляк)ть пo-yкpaiнськи, aлe я нe пepестанy вваlt<'ати Тx сaме г.rличaнa.
миl. Haвiть у пepioд пoв}roгo кpaху Hiмeцькoгo paйхy, кoли фpoнт пiдхo.
див дo йoro кopдorry i пoстaлo питaння фopмування нaцioнaльних аpмiй

д.ltя пpoтидii Cтaлiнy, Гiтлеp poзглядaв слoв'янськy чaстинy CPCP як
еДtqняЙ poсiйськнй пpoстip. Caме тoмy, незва).(аloч}l на пpoпoзицii oкр.
миx фaхiвцiв щoдo фopмyвaння yкpаiнськoi apмii, Гiммлеp paзoм iз
Гiтлepoм зoсеpедили свoю yваry нa фopмyвaннi poсiйськoi apмii пiд
кoмaндyванням генepaлa Bласoвa.

Як виднo з бaгaтьoх наведених y книлtцi дискyсiй, у кеpiвництвi
гiтлepiвськoi Hiмеччини нaйбiльrц пoвнe poзyмiння yкpaiнськoi пpo6лeми
6yлo в мiнiстpа схiдних теpитopiй A. Poзeн6еpггa. Пpoтe йoгo спpo6и пев-
нoi нaцioнaльнoi лidepaлiзацii щодo yкpaiнцiв наluтoвхyвaJrися ва пpoтидiю
кеpiвникa Pайхскoмiсаpiатy Укpaiни Koхa. У пpaф в.rенoгo дyxе рoaпoгo
змlrльовilнo злoвiсний сиJtyет цьoгo жopстoкoгo пpавителя Укpaiни, якo.
гo в oтoченнi Гiтлepа з пoхв:lЛoк} ltазив:lли (дpyгим Cтaлitrим>. € дивoвиrк-
ним тaкo'(' щo Е. Koх, вiдпoвiдальний за пpoвrдення нaцистськol пoлiтики
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в Укpaiнi, нe 6yв пoкapsний з8 свoi дii, oскiльки нi Мoсквa, нi Киiв нiкoли
не вимaг8ли йorю виддчi тa сyry зa зJtoчини' скoонi в Укpaiнi (y тaкoмy
paзi бyв би шиpoкo oпpилroднeниfi пepе.;riк йoгo хopстoкях aкцiй пpmи
yкpaiнськoгo нaцioнaльнo.визвoльttoгo пiдгli.лля).

Книxкa B. Koсикa зaвеpцty€тЬся балaнсoм нaцioнaльних втpaт
Укpaiнн внaслiдoк зiткнення дroх нaйdiлЬltlих тmaлiтаpних систем свiтy.
Hезваxaючи н8 o6'€мистi пpaцi paдянськиx iстopикiц y пpaцi впеpцlе
зpo6ленa пopiвнялЬнa oцiнкs :кеРтв Укpвiни y Дpyгiй свiтoвiй вiйнi нa
тлi втpaт iнtших сврпеfiсьхях кpaiн. 3a час цiei xopстoкoi вiйни Укpaiнa
втpaтrиa 8 мiльfioнiв гpoмaдян (2'5 млн. вiйськoвих тa 5,5 мiльйoнa ци.
вйьних oсi6). oтхe, зa зaгaльнoю чисeльнiстю втpaти Укpaiни _ най6iльrui
y свiтi. Boни знaчнo пеpевиlщltmь oкрмi втpaти Пoльщi тa Poсii. A втpaти
Hiмен.оrни, якa poзв'язaлa дpyгy свiтoвy вiйнy, зa yсi i.i poки тa нa всix

фpоrrтaх нa l,5 мJtrr. oсi6 мевIдi вiд втpaт Укpaiни. Taким e r<aхливий пiд.
сyмoк кpиEавoi 6oйнi ндвкoлo теpитopii Укpaiни, у нaс якoi yкpaiнськi
нaцioнaльнi сили не мoгли мaти виpirшaльнoгo значення' a }laселенню
Укpaiни 6yлa вiддеlенa poль Praкти!нoi сили ; yпpяrrui двox пpoтид,iloчих
чyxинецЬкиx iмпеpiй. Taк зaкiнчився дpyгиfi (пiсля 1933_37 pp.) aкт
вeЛикoгo yкрiнськorю пeнoцидy. Ha нсpзi 6yв тртiй aкт стaлiнськoi poзrula.
ти зa змaгaння дo нrзaJrexнoстi, зa фiзиннy пpнсyтнiсть нaселення Укpai.
ни нa oкyпoваних нitшlями теpитopiях. Пpoте ui питaння з:lлl|шaк'ться
y,(е пoзa мс)кaми дoслlд)I(сltь aBтopa книxки.

Пoданнй y пpaцi фaктo.lloгiuний мaтеpiaл _ цe фзсумнiвне aлiбi yкpa.
iнськoго нaцioнaльнo-вtlзвoльнono pyхy в пеpioл .Ц.pyгoi свiтoвoi вiйни'
яке 6aзyeться t|е лнrце нa нiмецькях мaтеpiaлaц A й нa числеttних
пpoгTaмн}tx дoкyментaх oУH, нaсaмперп йoгo Gaндеpiвськoгo кpиJra.
Як зaсвiдryють нaвeденi д,(еpела' вoнo 6улo нaйбiльrц пoтy;книM y нa-
цioнaльнo-визroJrьнoмy pyсi тoгo нaсy й o6yмoвлroвaлo aктивнi дii з6poй-
нoгo пiдпiлля тa йoгo гoлoЕнoпo чDlнника - Укpaiнськoi Пoвстанськoi
Apмii.

3aслyгoвye нa yвary aнaлiз численних пpoгpaмних дoкyментiв oУн.Б'
пoдaниx y мoнoгpaфii, з пoглядy шiлей pyхy нaпpикiнцi нiмeцькoi oкупaцii
тa пеpспeктив дальuroi з6poйнoi 6opoть6и нa фiнirui .Ц'pyгоi свiтoвoi вiй-
нн, який явнo пpoглядaвсяl llixoдячи з хoty спiльниx вoeнниx дiй сoюзни-
кiв тa пiдrютoвки дo кiнцевoi миpнoi poзв'язки. 3гaдaнi пpoгpaмнi дoкy.
менти зaкJlикaли дo 6езкoмпpoмiснoi 6opoть6и пpoти o6oх oкyпантiв.
У тoй xе uaс мaй6yтню пoвнy oкyпaцiю yкpaiнськrrх земель 6iльlцoвикaми
нацioнaльний визвoлЬний Pyx пoвинен був зyстpiти (aктивнolo бopoть6oю
y всix тиx фоpмaх' щo всryть дo poзвaпy деp,(aвнoгo aпapaтy мoскoв-
ськoгo iмпеpiaлiзмyr. У пpaктичнoмy плaнi стaвкa 6улa зpo6ленa нa висltа.
xення o6ox вoк'ючt{х стopiн нaстiJъки' щo roни не змoжyтЬ пpoтивитися
визвoльItltм пpaгненням укp8iнськono rrapoдy.

3aзнaчимo, щo пoдi6ниx пoглядiв нa poзвитoк ситyaцii y пpикiнuе.
вiй фaзi вiйни дoтpимy!алися тaкox кеpiвники нaцioнaльних pyхiв Пpи.
6aлтнкtt тa oкpемих схiднo€вpoпейських кpaiн, FJ|я яK|1х зroдoм нiмець.
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кa oкyпaцiя 6yла зaмiненa poсiйськoю rcrcмoнieю y фopмi .сoцiaлiстич.
нoгo тaбopy>. Тaц зoкрмa, пoлoEl|oкoмaндyвaч пoльсЬк}rх з6pofiних сил
нa 3aхoдi r\енеpaл Coснкoвськяй ввaxaв' щo свiйвa мaйxе виснalкилa
Poсilo i Hiме.rнинy, тoдi як aнглo.aмеpикaнський вiйськoвий пoтешliaл
rДвидкo зpостaФ.

Пpoте тaкий aнaлiз вoeннoi сптyaшii явнo нcpеaлiстиrнrrfi, oскiльки
paдянськa вo€l|н8 riaшинa нaпpикilшi вiйни бyлa нa6aг8тo мiцнiшra, y тoмy
числi за paхyнoк мaтеpia.льнo.тexнiчнoгo дoпiнry з 6oкy зaхiдних сoюзнl|.
кif. у тoй xе чaс нapoдrr всiх схiднoевpoпейськt{х кpsiн' чcpсз якi вxе
вдpyne пpoкoтилaся вo€нн8 лaвинa' пср6yваrrи y стaнi спrцяфiчrrorэ шo.
кy пiсля лiквiдaцii фaIшистськoi тиpaнii. Boднorraс !сJrrrкий aнтифaшrrст-
ський сoюз, дo якoпo Exoдили oснoltri зaхiднi дсlrloкpвтii, DсcJtяв нaдii нa
встaнoвJlення лiбеpвльних демoкpaтичнlix фpьr пpallriння y всiй Cxiд.
нiй €вpoпi. 3a тих yмoв iдсю oднoчaснПx sнтибi,ъцroвицькнx pGвoJlюцiй
y кoлi нapoлiв CPCP та pсшти Cхiднoi €вpoпи слiл 6улo вва)кaти yгoпiv.
нoю. Як пoкaзвa хiд iстoЁi' тaкi pевoлlouiйнi змiни сxiднo€вpoпGfiсЬxoгo
pе)киIlry стaли мolrurпвi тiльки .lсрз 45 ркiв i тo за умoв ropdaчoвськиx
пеp€6удoвних пpoцссiв' стимульоEaниx .зI\optl'.

У зв'язкy з тaки}lи нsсJtiдкa}rи .[,pyloi свimвoi ilfiни, oгляддючи
миl|уле з pyiн iмперькoi систсми, зGytoванoi Cтaлiннм, нс мo)*нa не
вiдзнaчити вкPaй негaтивнy poль y фopмpaннi пiслявoсннorэ шrpy в €ьpo-
пi, якy вiдiгpaв пpGзидент сIIIA Ф. PyзвcJtьт, fiorэ oсo6лиьy вiшroвiддль-
нiсть за 6aгвтолiтнlo rеrемoнilo 6iльщoвицькoi систeмП У Cxiднiй..€вpoпi.
У пpaui B. Кoсикa згaдflне пнтaння тe)к oтpПмaлo свoс внсвiтлсння.
Хpoнiкеpи мi:кнвpoдних зyстpilсfi aнтигiтлсpiвськoi кoалiцii oдlloзнaчI{o
вiдзнaчaють дrrвoвихнy пoстyrurиЁсть Pyзrclrьтa твсpдiй лiнii Cтaлiва, якпй
нa нapaдaх y тсrcpaнi тa ялтil мoхнa схaзат}r' дrrктyввв тсpнтоpiдльнi
yмoвн свoiм зsхiД|rrм сoюзникaм. Taц зoкрмa, 6yлa riд:tиленs пpoпo-
зифя Чещiл.lrя пpo вис8дкy сoюзних вiйськ нв Бrлxartax, щo paдrrкaль}ro
змснlltилo би сфсpy paдянськono вrиrrry ! €вpoпi. I.|с стосyeться тaкox
тepитopiа.lьних пoстyпoк щoдo сxiднoi Пpyссii, a пiзнirцс щoдo япoнсьхяx
тepитopiй. У тoй .tке чaс пoзr yвsпoю Cтaлiнa вlи.яЕплacя дo.ltя yкpaiнських
етнiчних тсpитopiй нa заxiд liя кoptoнiв CPCP, устшlсниx нa пiдстaвi пaктy
Мo;lmoвв_Pi66снтрпa riд 1939 p. У кorпекстi сщaснпх змiн y Cхiдriй
€вpoпi, ii пoвiльнom тa 6oлю.|010 пoвсpнaння пiс.ля пirстorriття y сiм'ю
eвpoпейських дсмoкpaтifi пpo6лсмa пoлiтrrчнoi бсзпpпнципнoстi лiлэpiв
CllIA *кас щe oкpсмoпo гPyl|тoвl|oпo дoслiдxсння.

Be.пикa зa o6сягott| пpaця B. Koсикa oxorurкЕ нaдзвичaйнo Iшrpoкнfi
спектp пpo6лем, пoв'язarrrrx iз дo.лсlo yкpaiнствs в псpioд вif,ни, рзпarrснoi
гiтлepiвськoю. Hiмеч.пrнoю. Boнa мiстrrть чПмaлo унiкaпъних 'rrsтсPia,Iiв,якi рзкpивaиь piзнi, дoтспсp нсзнaнi стopoнП дirurьнoстi нaфoнспьнo.
внз'oJrьних сил в iх пpотнсmяннi яrнo кo.ltoнiaлiстськiй щoдo Укpaiни

. lз нalcдCaxx у xнrrцi дrсrусil Pyзrсльтr тr Чcptiлl сtoсorнo сxiднrх ropлoхil
пoльщi тlxoх Dtro, цo нrзrrri xсpirшrr 6prлв дo ушгr нG po3ш| l тlльrя знlчнс зхiц.
нсвня Plдlнськoгo сobзy r xiкцi эilпr i цс дrxтуrшo Ix пштуплиriстъ стцiну ! пxт!flн'x
ropдoнi! т! пiсл'tфннoгo yстpoэ Criднoi €щoпr.
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пoзицii веpхoвних пpaвителiв тa pепpeсивнoi мaшини Tртьoгo pайхy.
Boднoнaс, незвaл(аючи на великий o6сяг книlкки, у нiй нeдoстaтньo ви.
свiтлeнi деякi питання, якi ваpтo бyлo 6 poзкpити д.гIя пoвl{oпo oхoплeння
те}tи.

Haведенi в мoнoгpaфii матеpiaли в кiнuевoмy пiдсумкy засвiд.ryють
знaчнo 6iльrцi масruтa6и пiдпiльнoi тa з6poйнoi дiяльнoстi нaцioнaлiстинних
стpyктyp' яки[rи керyвaлo тaк зване рвoлюцiйне кpилo oУH Бaндеpи.
3 дрyгoгo 6oкy, y пpaф нa пiдставi дoкyментiв висвiтлена пeвнolo мipою
тaкoяt дiяльнiсть opгaнiзaцii oУH МельниKa. p,I|я цiлiснoстi кaртини вapтo
бyлo 6 пoдaти нaйвая<ливiцri прrpaмнi мaтеpiал]r i фei opганiзацiТ, а тaкoл<
poзкpити хapaктеP i сyть i.i.дiяльнoстi. Toдi нитa'r мaв би пoвнirше yявлення
пpo стpaтегiю i тaктикy й цьoгo кpилa oУH.

.(ля пoгли6ленIiя викJIaдy укpairrськo-нiмецькoi прo6леми y книxцi,
oчевиднo' слiд бyлo такoлt шllplllе висвiтлити хapaктep неминyнoi взаeмo-
дii з нiмецькoю влaдoю нa теpитopii Генеpaльнorю Губepнатopствa yкpaiн-
ських чиl{никiв y paмкaх тaк званoгo Укpaiнськoгo t.(ентpaльнoгo Koмiте-
тy та йoгo стpyктyp. Oстaннi в ме,(aх мoxливoгo' незвая(аючи нa жopсткi
pестpикцii нiмeцькoгo peЛ(имy' зaбrзпечyвали к5lльтypoлoгi.rнy тa oсвiтню
дiяльнiсть yкpaiнцiв Гaлянини, a такoлt стpимувaли екoнoмiчний пресинг
oкyпaцiйнoi влaдl.

3нaчнo 6йьruу yвary y зв'язкy iз згаданими питaннями дoцiльнo 6улo
тaкoлt пpидiлl{ти yмoвам фopмувaння тa суспiльнo-гpoмадськiй мoти-
вацii yтвoрння стpiлеЦькoi дивiзii <Гали.rинaDl яка в кiнцi вiйни oтpимaлa
стaтyс l-i дивiзii УHA. Hе мoлtнa скидaти з рaхyнкy тiсf o6стaвини, щo
в знaчнiй чaстинi г.rлицькoгo гpoмaдянств:r iснyвалo пеpeкoнанI{я: незва-
;r<aюrlн нa негaтивний дoсвiд yкpaiнськo-нiмeцькoi взaeмoдii тa явне
ttехтyвання yкpaiнськrrмн нaфoнaльними iнтерсaми, пiсля Cтaлi нгpaдa тa
iнrших лекцiй |942_43 pp. нiмецькa пoлiтичнa дoктpннa змiнить свoс
стaвленt{я дo пpoблеtrr yкpaiнсЬкoi деpxавнoстi тa iT гoлoвнoгo чинникa
нaцioнaпьних з6poйниx сил. B тaких умoB.rx iдея фopмyвaнI{я кaдpoвих
нaцioнallьних з6poйних сил' спpяi{oваниx пoчаткoвo пoти Poсii (пo.

дiбнo, як це випpaвдалo сеф в Пeprшiй свiтoвiй вiйнi пpи фopмуваннi
Укpaiнських Ciчoвиx Cтpiльцiв), 6yлa aктyальнa д,lя грoмaдЯнств:l' y тo-
мy .оrслi дllя знavнoi чaстин}l мoлoдi. Пpи фopмyвaннi дивiзii <Галичина>
нe мo)кнa вiдцtlp4,тtt фaктop пpимyсy молoдi vи нaвiть негaтивнoi aльтeр
нaтиви нa пiднeвiльних po6oтaх в <Баyдiнстi> a6o .rеpeз депopтацii y LIi-
мечч}lнy. Пpoте фaкт мaсoвoстi зtoлotцeнь тa зaписy (84 тис. oсi6, щo
зI{aчнo пepевицs|ваЛo (rulaнoвий нa6iP) yсе ,( тaки зaсвiд.lyс пoпyляpнiсть
iдей фоpмyваr.lня кa,щ)oвих нaцioнальних з6poйних сил. Haвiть цiнoю
тимчaсoвoпo спiвpo6iтництвa з нiмцями сyпpoти бirьцroвиц.ькoгo pe)i<иnry'
який y свiдoмoстi гaличaн' нa6yтiй з дoсвiдg пoпеpeднiх дeсятилiть,
спpиймaвся як oснoвнa глo6aльнa зaгpoзa iснyвaнню yкpaiнства|.

.  дл' пoPirвrннr нaстрoir мoлoдi в Галичннi мoхнаt нsпptклaД, вiдзнaчити, tцo
|99l p. '  y псpioд стtнolлення тспсPiщньoi yкpаiнсьro. i  деpхавнmтi, лo слyж6и в Hацioваль-
нiй гвapдi i ,  щo мuа 6я стaтt лдpoм кацioшальних r6poйних с!л| записалoс' y Львoаi 6,rизьхo
тис ячi -с i6.
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l[oкументaльний aнaпiз, зpo6лений y книlкцi, тaкoж зaсвiдчy€, щo

дявiзiя tГaличинa) не 6paлa yнaстi в 6oйoвих aкцiях y Baprшaвi пiд чaс

пoвстaння y rеттo' як це силкукугься пpедстaвити деякi пo;rьськi aвтopи.

ПpискiгIливий читaч' звеPтatoчись дo нaзви цiei мol|oгpaфii' неoд}riннo

заyваxить' цto в нiй не вiдo6paж'енa в yсiй неo6xiднiй пoвrroгi poль y пpo-

тистoяннi з гiтлеpiвськolo Hiмеччинolo yкpaiнськoпo фaктoр, зaдiяIioгo

в мiлiтapнiй тa пoлiтичнiй сrrстемi сPсP. цi пpo6лсми в€льми цrиpoкot

хoчa не зaвxди o6'eктивнo, висвiтленi в численниx paдянськиx lr|oнor?a-

фiяx, у тoму .rислi y тprrтoмнoм}' видaннi сУкpaiнськa PCP y Bе;пtкiй

вiтчизнянiй вiйвi Paдянськoro Coюзy l94l_l945 pp.) (K.' 1967). Без

сytt{нiвy, оснoвнi ,(еPтви' яких зaзнaла Укpaiнa, бyли саме тут' спo тoй

6iк бapикaд>, де yкpaiнствo незaпеpечнo вiдiгpaлo величс3нy poJtЬ y дo-
сягненнi пеpемoги нaд fliмечrolнoro. пpсте це 6yлa poль специфiчнoi

pеaктнDoi сrUrи в мiлiтapнiй тa екorroЬriчнiй yпpяxui стaлiнськoпo тoтaлi-

тapизмуl a сaмa вiй}ra, Тi сrpaхiтливий дoсвiд мaв сJry,xJ|ти д,lя пеpеIuraвлеrr-

ня мi.lIьlioнiв гpомaдян Укрiня в rюpнилi сGдяlloi paдянськoi)' се6г0 pФ.

сiйськoi спiльнmи. 3 yрхyванням тaкяx o6ме,lкень }ra пpсдмет дoс:riд-
xеI{ь дднiй кнн'щi iroxнa бyлo 6 зaпpoпoнyват}r дrщo шиplUу' але 6iльrш

тoчнy нaзBу _ сУкpaiнський нaцioнaльнo.визвoльний pyх i гiтлсpiвськa

Hiмеччинa: пpсгистoяння y Дpyгiй свiтoвiй вiйнi>.

oпис пoдiй тa явищ' пopуцrених y мoнoгpaфii' зar€pшyeться 1945 p.'

кoли нiмeчш|нa пiдписa,rs 8кт пpo кaпiт?ляцito. Перt toсягнен}lям цьoгo
iстopиuнorю pуф)ка yкpaiнськв тrpитopiя' y тoмy .оrслi й 3axiднa Укрiнa,

пpoтяпoм тpивaлono' мaй)ке дрopiчliono пеpioду пеpехoдиJta пiд стaлiнське

пpaв,пiння, яке pозгляд8Лo нaсeпенl|я' щo xиJro E умoваx oкynaцii' як

не6лaгонaдiйний мйiтapний pезеpв гapr.raтнoгo м'ясa. Ha xалЬ д<rпепеp не

нaписaнa ще iсmpiя тpalвдii Укpaiни, щo стoсyeться укpaiнських вiйськo.

виx втpaт за paхyrioк насеЛення' мoбiлiзoванoгo з кoлиtцнix oкyпoвaниx

теpПтopiй' oсo6лпвo з 3aхiдrroi Укpaiни. Д'o вкaзaнoi кaтегopii нoвo6paнцiв

6yлo oсo6ливс стaвлеttняl oскiлькIr з них фpмyвa,lи спpopивнi> пеpедoвi

гpyпи пpaктичнo 6ез нiякoi пiдгmoвки тa з мiнiмaльнDrм oз6pocнням.

Pyх тaких частиri yпеpед забезпеryвaли спецiальнi зaпЛiчнi (зaгpaднтеЛь.

ньrr oтpядьr). Людський тapан, сфopмo!аний iз нoвoбpaнцiв з oкyпoвaнПх

нiмцямн теpиmpiй, стaв oсlioвнllм фaктopoм (пpи нaявнoстi сmень тисяч

жеpтв) сперьfoxнoгo пpop}rвyD в8 Biслi нa сaндo}rиpськoмy плalцapмi

тa дyкeЛьсЬкомy пеpевалi. 3ви.rдйнa лoкaльнa ви6ipкoвa стaтистr'чнa

oцi}rкa, пpoвrденa в чисJlенних селaх гaличн}lи' пoкaзала' щo втpaти

зarи6лих yл<е нa цiй кiнцевiй пrp€мoxнiй фaзi вiйни стaнoвлять Ч) вiд-

сoткiв вiд зaгaльнoi кiлькoстi мo6iлiзoваних y l944 i нaвiть l945 pp. Безпr.

р€чнo, цей тpaгiчний r.raPгиpoлoг yкpaiнськиx вoякiв, д.ля яxнx aльтrpнa-

тивoю 6yлa лиrЦе учaсть в УПA, чeкa€ ще ot(pеьrono нayкoвoго висвiтлення.

Пpoяв нaслiдxiв .Ц.pугoi свiтoвoi вiйни в €врпi не зaкiннився у tень
кaпiтyляцii гiтлерiвськoi Hiмеч.оtни. Щoдo Укpaiниl тo вoна щr тpиваЛий

чaс пoхянaлa плoдн Е,tет€нсЬкoпo зa вiйсьхoвими мaсшта6aми сyпеР

t.lицтвa дpoх нaйпoтy)0riшиx тoтaдiтapних сl|сте}l свiтy. [е пpoявиJroся
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y d€зпpецeдеrrтнoмy за pозмipaми етнoцидi нa 3ахiд вiд лiнii Kеpзoнa,

смеp.ri стaлiнських pепpесiй у Захiпнiй Укpaiнi' тmaльнiй чистф сеpед

десяткiв мйьйoнiв гpoмaдян Укpaiни, яким нa чaс нiмецькoi oкyпaцii

сyд}rлoся зaлиrцитDlся пoза opбiтoю пoлiтичнoi системи <пеprшoi y свiтi

сoцiaлiстичнoi деpxавиr. Apхiпелaг Гyлaг запoвнився нoBими мiлыioнaми

eтнiчних yкрiнцiв. Poзпoчинaвся .lеpгoвий aкт великoi укpaiнськoi тpa-

гeдii ХХ стoлiття. Пpoте вiн виxoдить за ме:кi прблеми, пoстaвлeнoi y да-
нoму видa!lнt.

Д,екiлькa слiв пpo aвтopa прoпoнoванoi книл<ки. Д'iйсний член HTIII

пpoфсop Boлoдимиp Koсик нapoдився дo вiйни y .ll.рoгo6и.ri. Bчився та

oтpимaв дoктopсЬкy сryпiнь в Унiвещитетi Cop6oнни. Пpoфсop Укpaiн-

ськoгo Biльнoгo Унiверитетy в Мtoнхенi та викладaч Пapизькoгo унi-
веpситетy. 3aснoвник тa p€дaктop фpaнкoмoвнoгo xypнaлy <€вpoпей-

ський Cxiд>. Aвтop нисленниx пpaць з yкрiнськoi iстopii' у тoму нислi

д,вoх великиx мoнoгpaфiй фpaнцyзькoю мoвoю пpo Укpaiнy в мixнаpoдних

вiднoсинaх: oднy з них якpaз i пpoпoну€мo читaчевi в yкpаiнськoмy пе-

pеклaД.

Пpи пiддmoвцi львiвськoгo видання книжки здiйсненo лiтeparypне
pедaryBання пеpвiснoi верii перкпадy, пiдгoтoвltенoi зa iнiцiaтивoю aBтоpa

дo ньIo.йopкськoгю в}lдsння. Пpoте в книзi зберxенo oснoвнi стильoвi

тa пpавoпнснi oсo6ливoстi пеpeклaдJ' зoкpемa aдмiнiстpaтивних нaзв тa

пpiзвищ. I.(е дaлo зtrrory звести дo мiнiмyмy o6сяг технiчнoi poбoти пpи

пiдrютoвцi кн}l'(ки дo дpyкy. Хoчемo ви6aчитися пер.п yкpaiнським читaчем

зa недoРечнoстi, якi вoни вl|яв,lятЬ в к}|}rзi y зв'язкy з тнм' щo ми бyли

пoз6aвленi мo.жливoстi вrrкopистoвyватй y дpyцi 6yквy Г. Ltе нaй6iльrш

яскpaвo пpоя'илoся пpи перклaдi iнoземних (oсo6ливo нiмецькиx) влaсних

нaзв| зoкpемa пpiзвящ. Taкi вxe pеалii нaшoгo ч8сy: на дpyгoмy poui

yкpaiнськoi незanrежнoстi тa четвеPтoмy poцi дii нoвoi верii нaцloпo

пpaвoписy укpaiнськi лpyкapнi ще дoтепеp технiчнo пoз6aвпенi мoлсливoстi

викopистoвyвaти цю (pепprсoвaнy> 6yквy. У львiвськoмy видaннi пopiвнянo

iз фpaнIдyзьким знaчнo з6iльцlенo кiлькiсть iлloстpaцiй. Haлелtиться щиpа

вдячнiсть A.-Б. Poманiвy зa знauнy пpaцю, пoв'язaнy з пеprглядoм тa

кopектypoю текстiв тa псpеpoбкoю пoкa)iчикa iмен, геoгpaфiчниx тa iншиx

нaзв. Bиrryскaючи цю книxкy в сеpii видднь <Укpaiнoзнaв.ra 6i6лioтека

tlтlll)' спoдiвасмoся, що вoнa викoнae свoю poль вaxлнвoгo дJ(еpелa
пiзнання oдlloпo з нaйДpамaтиннirших пеpioдiв нaйнoвirцoi iстopii Укpaiни.

ПЕPЕ.ц.МoвA

Якщo пеpIIIoпpичини .цpyгoi сBiтoвoi вiйни спpaвдi бе-
pyтЬ пoчaтoк iз Пеpшoi свiтoвoi вiйни, тo l{е меI{ltl пpaBиJIь}lo
i те, щo нaци3м як l{oвий сoцiaлЬний i пoлiтичний фенoмен
сфopмyBaвся y хoдi зaг.Ulьtloпoлiтичнoгo poзBитку в €вpoпi.
Biн скopo пepeстaв <.бyти лиruе нiмецЬким яBищeм i зi свoiми
Hевизнaчен|/|N|уI Й теt\{tlими нaп{ipaDrи пеpеpiс y гoлoвHий
мi)кнapoдний фaктop'>..

3винaйнo, Гiтлеp xoтiB пoз6yтися пpини3лиBoгo веpсaль-
сЬкoгo <..Ц.иктатy,> i нaв'язaти йогo пеpeгляд. AЛe' з iнrцoгo
бoкy, йoгo плaн пoлягaв y тoму' щo6 o6'еднaти нiмцiв
у <<Bеликoмy Paйхy> i пoтiм зaвoюBaти дJlя цьoгo Paйхy
,,Lеbеnsrаu1n.. - величезний )китт €Bий пpoстip на Cxoдi z.

Фaктичнo гiтлеpiвськa Hiмeччина 6aжaлa встaнoBttти
6еззaпepеннy гегемoнiю нaд yсieю €вpoпoю i тaким чинoм
стaти нaймoгyтl{ilшoю деp)кaBoю свiтy. ,['ля peaлiзaцii цЬoгo
aмdiцiйнoгo плaнy Гiтлepy пoтpi6нi 6yли всi pесypси rBpo-
пейсЬкoгo кoнтинeнтy й oсo6ливo pесypси Укpaiни. l l сepп-
HЯ 1939 poкy пi.ц чaс пoльськoi кaмпaнii Гiтлеp кaзaв:
<.Менi пoтpiбнa Укpaiнa, щoб нaс Hе зIr,toгли oсЛa6ити гoлo.
дotvl' як тo 6yлo пiд час пoпеpедI{ьoi вiйни'>3.

У uepвнi l943 poкy, в poзпaлi вiйни, мiнiстp зaKopдol{}rиx
спpaв Paйxy Pi66ентpoп зaяBиB пoслy lтaлii, щo дJIя тoгo'
щoб <(випЛyтaтися з 6iДlц>, Hiмеччинi i iТ сoIoзникaм <(нroд-
мiннo пoтpiбнa Укpaiнa,>a.

Зa кiлькa мiсяцiв дo кiнцЯ вiйни oднa alиеpикaнсЬкa
гaзетa ПИcaлa' щo гiгarrтсЬкий кoнфлiкт, який спaлaxнyB
y €вpoпi, 6yв фaктиннo <(yкpaiHськиIt' кoнфлiктottt)>' кoнфлiк-
тoм зa BoлoдiннЯ Укpaiнoю ". oднаuе пpавдa i те, щo зaвoю-
Bанtlя Укpaiни 6yлo нaстинoю нa6aгaтo цtиpцIих aм6iцiйних
плaнiв Hiмеччиfiи.

Якi плaни мaлa нiмеччинa щoдo Cхiднoi €вpoпи, зoкpе-
N|a щoдo Укpaiни? Як вiд6yвалaся pеaлiзaцiя цих плaнiB?
lIlo oзнaнaлo пaнyваllt{я нaцioнirл-сoцiaлiстиннoi Hiмеччини
в Укpaiнi? Як peaгyвaли нa тaке пaнyвaння yкpaiнськi нa-

, Mаuriсе Bеаumont. Lеs origines dе la dеuxiemе guеrrе mondiаlе._
Paris ' l9б9.- P. 12.

2 Piегrе R'еnouvin. Jеаn-Baptistе Duгosellе. Introduсtion i l'histoirе dеs
геlation intеrnationаlеs.- Paris l964.- P. 349.3 Das Drittе R'еiсh. Dokumеntе, hеrausgеgеbеn von Wolfgang Miсhalkа,
Band l.- Мtinсhеn. 1985._ s. 2?6.

] .Ц,ив. пoДaтки, дoк. tФ l80.. Satuгday Еvening Post._ 1945._ 27 сiч.
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цiotraльнi cили,! Якa 6улa гIoзиt l iя укpaТttськoгo нaцioнaль-
нoгo pyху? Якою мiporo yкpaТrrui  сг lpиЧ}l l lилися l l .o пopaзки
нaцioнал-ссlцiaлiстичttoi  Hiмеччини?

У цiй кнrl.rкt1i дoк.ltаденo зусиль' rцoб Дaти на цi питaння
якнaйтoчнitui  в iдпoвiдi .  Bихoдячи 3 цЬoгo'  тpe6а 6улo пoмiс-
тити пoдi i  y iх iстиrrний кoнтекст i ,  спиpaюЧисЬ .саме нa
витяги з дoкyМенгrB lз сeкpет}tих tI lМецЬких архlв lв '  спpo-
6увaти вiдтвopити фaк-гияtry пoлir.икy Paйxу в yкpaiнськoмy
питaннi й oписaги oкупaцiю нa Укpaiнi  в кoнтекстi  зaгaльнoТ
пrrлir' ltки Гiтлеpa щoдo Cхi,l.ttсl i eвptrпи.

Poзliл I

УКPAIHA дo 1939 PoKУ

.[l.o тoгo' як теpитopiя УкpaТни пepетBopилaся y пoлe 6итв
пi,ц чaс Дpyгoi свiтoвoТ вiйни, вoнa, oсoбливo з l938 p.' стa.
ла o6'сктoм tuиpoкoТ дипЛoМaтичнoi тa пoлiтичнoТ гpи. Гa-
зети тoгo нaсy 6aгaтo ПИcaЛИ пpo yкpaiнсЬкe питaння й npи-
П|аcуBaлu Гiтлеpy щoдo Укpaiни нaйнeймoвipнirui плaни.
Aлe взагaлi yкpaiнське питaння здaвaлoся наllтo склaдним'
oскiльки вoнo oднoчаснo стoсyвaлocЯ 6aгaтьox деpxaв, 6o
yкpaiнська етнoгpaфiuнa тepитopiя 6yлa poздйенa мiж piз-
ниI\4и lцеpжaвaМи: Paдянським Coюзoм, Пoльщею, Чехo-
Cлoвaччинoro i Pyмyнiсю. Koжнa з цих деplltaв пpедстaвлялa
дiйснiсть lta свoю кopистЬ' зaпepечyючи iснyвaння укpaiн-
сЬкoгo питaння.

Aлe пеptш нi.lк тopкнyтися еBoлюцii цьoгo питaння y сy.
чaснiй iстopii, вapтo скaзaти в кiлькoх слoвaх' якoю булa
Укpaiнa. yпpoдoв)к стoлiть. Це неoбхiднo ще й тoмy, щo на-
цистськi керiвники звepтaлися дo деяких пepioдiв iстopii
Укpaiни, щo6 випpaвдaти свoю експaнсioнiстсьKy пoлiтику
lцoдo неi i всiсi Cхiднoi eвpoпи. Kpiм тoгo, poзyмiння пoдiй'
щo вiд6увалуIcЯ Нa УкpаТнi пiд чaс lpyгoi свiтoвoi вiйни, не.
Мoл(ливе 6ез eлементapниx знaнЬ iстopii Укpaiни тa yкpaiн.
ськoгo нaцioнaльltoгo pухy. oднaк, B}lxoдячи з o6сягy .п.анoi
пpацi, цi двa aспeкти N,rинyлoгo Укpaiни дo l939 p. i l{oxyть
6ути вvlклaДенi лиulе кopoткo i сxемaтичнo.

Biд пoчaткiB Дo l{езaлeл(нoстi

Hайдaвнiruе рtиltуЛе Укpaiни гyбиться y темpявi нaсy. Ha
цiй землi визначний кyльтypний poзвитoк вi.цoмий щe B пе-
pioд вiд 5000 poкy дo l700 poкy дo tl. е. (кyлЬтypa Tpипiл-
ля). Пoтiм, як вiдoмo, УкpaТнa зaзHaлa численI{их зaBoЮ-
вaнь. У piзнi епoхи \Й Дaвaлп нaзву вiдпoвiднo дo Haзви плe.
менi чи кoчoвoi наpoднoстi, щo зaxoпили 6iльtц-меI{Iш Bax.
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ЛиBy чaстиtty Укpaiни' I{i нaзви зtlИкaлИ paзoM iз кoчt.lвикa-
ми, якi нaйчaстirце poЗчиrlялися сеpедц нaселеннЯ.

Taк, y VIII стoлiттi дrr н. е. Гoмеp Haзивaв uю кpaiну
Kpaiнoro кiмеpiйцiв. У нaстyпнoмy стoлiттi в степaх нa
Пiвднi Укpaiни oселилися скiфи, пpo якиx пиruе Геpoдoт
(vII- l II  ст. дo н. е.).  Bони ств()pиЛи деp)каBy скiфiв, Bлata
якoi поr 'uиpювaлaся i  нa iншi нaрoднoстi .  У 5l4-5l3 poкaх
дo tl. е. [apiЙ зpo6ив спpo6у заBoroвaти цlo деpжaвy.

з VIII стoлiття дo tt. е. гpеки пoбy,u.yaaЛИ У Kpимy й нa
пiвнiuнoмy уз6еpеrкxi tlopнoгo мopя бaгатo свoiх кo,roнiй.
У V стoлiттi вoни зaс}ryвaли Бoсфopське цapство. Тa дo пеp-
цroгo стoлiттЯ д.o H. e. poлЬ гpецЬкl{х кoлoнiй дедалi змeншy-
вaлaсЬ.

Cеpед iнцIих tlapoднoстей' rцo пpo)кивaли нa Пiвднi те-
пеpirшньoi Укpаiни й iменaми яких lIaзиBaли цeй кpaй, вapтo
згaдaти сapмaтiв (V ст. до t l .  е.  -  l II  ст. н. е.),  poксoлaнiв
i aлaнiв.

Зпднo з iстopиком Й,rpДaнtrм, y l II  ст. н. е. пiвнiчне
узбеpе>кxя Ч<lpнoгo моpя i Кpиьr бyли зaвoйoвaнi геpмaн-
ськими плеМeнaп{и' rцo пpийrшли вi,rr 6еpетiв Бaлтiйськoгo
мoря. Бyли це гoти (oстгoти й вестгoти). Iхня деpxaBа зa-
гинyЛa в 375 p. н. е. r l iд нaвaлoЮ гуннiв.

Пprrти oстгoтiв вoКrвали такo)к aнти, слoB'янськi плeменa,
rцo нaселяли тoдi бiльrшy чaс'гиtly Укpairrи. .Ц.еpxaвa aнтiв
бyлa пoпеpед}tикoм Kиiвськоi деpxaви' Pyсi (пo лaтинi Py-
тенiя).  Caме пiд тaкoю нaзвоlo Укpaiнa вiдoмa нaм y чaси
сepeдньoвi.luя. Pyсь poзцtиpиЛa свoi меlкi нa зaхiд пoзa
мiстo ПеpемиltlлЬ. Ha пiвночi експaнсiя пpизBелa д.o зaхoп-
лeння вa)клl,tBих теpитopiй, де сфopмyвaлYlся вaсaльнi кня-
зiвствa. Kиiв стaв центpo?t,t спpaв)кнЬol iмпеpiТ 3 Метpoпo-
лiero (Pyсь) тa i]  пoсiлoстями (кoлoнiями). Aле в ||З2-
l l35 poкaх Kиiвськa iмпеpiя poзпaлaсЯ' a вaсaльнi князiв.
стBa нa Пiвнoчi дiстaли пoBнy незaлеxtнiсть.

Пpи6лизнo сaМе B тoй чaс з'яBИлacЯ нaзвa <.Укpaiнa,>,
yпеplЦe вoнa зустpiчa €тЬся у KиТвськoмy лiтoписi l l87 poкy
ДЛя oзнaчення paйoнy нa пiвдeнь вiд Kиевa, тo6тo нa пiвден-
нoМy lloгрaниннi Pyсi, влaсне кa)кyчи' paйoнy Пеpeяслaвa.
Cлiд вiдзнaчити' Щo ця l{aзвa з'ЯвvlЛacя тoдi, кoли киiвськa
деpxaBa (Pyсь) 6улa незaлежнa i ще t|е iснyвaлo нiяких
слiдiв PoсiТ.

Haвiть якщo спoчaткy нaзвa <.Укpaiнa> мoгЛa oзнaчaти
<(пoгpaниччя> (Kиiвськoi дepxaви' а t|е Пoльщi чи Poсii),
тo скopo вoнa нa6yлa знaчення <.кpай,>, <.нatu кpай'>. Пoтiм
вoнa в}(ивaстЬся дJlя oзHaчення теpитopiй y Галичинi, вiд.
тaк y це}lтpi, нa .Ц.нiпpi. Ця нaзвa пoIIIt{pилaсЬ пpактичtto нa
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всю тeпеpirшню Укpаiнy в rlеpioд мi;rt ХIV тa ХVlI стoлiт-
тями.

Bихoдячи з тoгo фaктy, щo aBтoхтoнне (кopiннe) нaсe-
ленI{я Укpaiни пpo)киBa € y цьoмy кpai yпpoдoвлt тисячoлiть
i щo сaме вoнo пpийнялo нaзвy <.yкpaiнцi,>, yкpaiнськi iстo.
pики ввa)кaють' щo вся iстopiя дo пpийняття нaзви <<Укpai-
Hil)>r У тoмy нислi й iстopiя цивiлiзaцii Tpипiлля тa скiфiв,
деp)кaBи антiв тa Киiвськoi деpxaви' стaнo&пятЬ чaстинy
iстopii Укpaiни.

oт;кe, Киiвськa деpжaвa' тo6тo Pyсь IХ-ХIll стoлiть
6yлa УкpаiнсЬкoю деp)(aBoю' i тoму Михaйлo Гpyurевський
нaзвaB свotо десятитotvt}ry пpaцю <.Iстopiя Укpaiни-Pyси,>l.

Poсiйськi iстopики не пoдiляloть цiсi кoнцепцii iстopii
Укpaiниz.

Pyсь нa6yлa ll loгyтнoстi завдяки мi;кнapoднiй тopгiвrl i.
oдин iз- тopгoBелЬниx ruляхiв, який rrpoхoдив чеpeз Bсю
кpаТнy, був pivкoвий rшлях, щo з' €днyвaв Cкандинaвiro з Гpе.
цiсю, uеpез .(винy, Boлхoв, ,(нiпpo та Чopне мopе, вiдoмий
як lIIлях iз <.ваpяг y гpеки)). oдин iз pyсЬких лiтoписiв пpи-
писye BapягaМ poJlЬ зaснoвникiв династii Pюpикoвиuiв, щo
ПpaBпл|а в Kиевi. Але це тiльки лeгендa. I-[я легендa тa деякi
лiнl'вiсти.tнi дaнi cflpу|Ял|,1 пoявi тaк звaнoТ <.нoрмaнськoi
теopii '>.

Hopмaнськa теopiя 6yлa ствopенa у ХVIII стoлiттi нi-
IvtецЬкиil 'и iстopикaми зoкpеN{a' Г.-C. Бaеpoм, Г. Мiллеpoм,
A. Л. l l lлrцеpoм i poзвинyтa дeякими poсiйськими автopaми
(Coлoвйoв, l]oгoдirr) i дaнським славiстoм Toмсенoм. Boнa
нaмaга €тьсЯ дoвести' щo Hoвгopoдське князiвствo тa Kиiв.
сЬкa деp)кaвa ствopенi нopМaнHaми i щo нaзвa <(PyсЬ)) такo)к
нopМaнсЬкoгo пoxoджeння. I{я тeopiя вiдкинyтa 6aгaтьма
poсiйськими i пpaктичнo всiма yкpaТнськими iстopикaми.
Iхнi дoслiдлtення свiдчaтЬ' щo BapЯГv|, якi 6улu нa слyx6i
в pyсЬких князiв, нe вiдiгpaли так'oТ poлi, якy iм пpиписyють
пpиxильHики нopМaнсЬкoi теopiТo.
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З piзних пpичиIl KиТвськe князiвстBo пoЧ:rлo зaнeпaдaти
в ХIIl стoлiттi. Ha змiнy йoмy пiднялoся Гaлицькo-Boлин-
ськe князiвствo. У |32О p. Kиiв визнaв литoBсЬкoгo кopoля
сюзepенolr.l ' a зaхiдна чaстинa Pyсi' Гaлиvvlнa, 6улa зaвoйo-
вaнa l349 poкy пoлЬськиМ кopoлем. Укpaiнa.Pyсь як незa.
леxtнa ,цеp)кaвa пpипинилa сBoс iснyвaння.

У цей чaс нa Пiвнoчi 6yлo кiлькa }IезaЛежниx дepxaв.
У мexax oднiei з цих деpxaв, Cузл,aлi' y сеpединi ХIIl стo-
лiття yтвopу|ЛocЯ BасaлЬнe Мoскoвське князiвствo. У кiнцi
ХIIl стoлiття вot{o стaлo незzlЛе.lкl{иIи i з поuaткy ХIV стo.
лiття poзгopнyлo експaнсioнiстсЬкy пoлiтикy пpoти сyсiд-
нix деp;l<aB. Aле зaвoювaння Укpaiни пoчaлoся тiльки
в ХVII стoлiтт i .

Biд сepeдини ХIV стoлiття yкpaiнськi зeмлi, за BиltяTкoм
Гaлиuини' Haлe)KaЛИ дo Литви, а пiсля пoлЬсЬкo-литoвськoi
yнii l569 poкy мaйxе Bся теpитopiя Укpaiни бyла пpилуненa
дo Пoльськoi Kopoни.

Фopмувaння yкpаiнськoгo нapoдy (pyсинiв) вiдбyвaлoся
у чaс' кoли Pyсь бyлa незaле,кнoю деpЛ(aвoю i вiдкoли
yкpaiнцi yсвiдoмлtовaли се6е як нapoд' вiдмiнний вiд пoля.
кiв чи мoскoвитiв (poсiян). Ця свiдoмiсть lкилa, кoли цей
кpай бyв пiд' Литвoю та Пoльщeю, i вoнa знaйrДлa виpa-
x(ення' зoкреМa' y pyсi кoзaкiв; yкpaiнськi кoзаки стaли 6op-
цяI\,lи 3a свo6oдy Укpaiни. Бoгдaнoвi Xме,цьницькoйy вдa-
лoся зaкЛaсти oснoви УкpaТнськoi кoзацькoi деpxaBи' щo
недoвгий чaс лИ|ЦaлacЯ незaЛежнoЮ (l648_lб59 pp').

Cпoдiвaючись Мaти пiдтpимкy y вiйнi прoти Пoльщi,
Б. Хмельницький вiддaв деpжaBy пiд oпiкy Мoскoвськoгo
цapя. Aле в |66,7 poцi Мoскoвiя-Poсiя УKJ|aлa з Пoльщею
дoгoвip, зa якиtt{ двi дepжaви poздiлюють (yпеpruе) Укpaiнy.
Пoльщa зaлИ|Цaлa Moскoвii yкpaiнськi зeмлi нa Cxiд вiд
[нiпpa pазoМ iз мiстом Kиiв. oсь тaк пoчaлoся poсiйськe
пaнyBaння в Укpaiнi .

Пpoте УкpaТнськa aвтoнoмнa дсpxaвa (Гетьманщинa)
iснyвaлa aлt дo l764 poку нa 6iльrшiй чaстинi земелЬ' пеpeдa-
ниx Мoскoвi i .  Пiд чaс пoдiлiв Пoльцri  (| ,7.72- l792 pp.) Po.
сii вдaлoся зaвoлoдiти бaгaтьмa iнrцими yкpaiнськими теpи-
тopiями, зa виняткoм Гaличини та ПiвнiчнoТ Бyкoвини, пpи-
сднaних дo AвстpiТ, i 3aкapпaтськoi Pусi, щo нaлеxaлa
Угopшинi з Хl стoлiття.

Cлiд вiдзнaЧитll ' щo' tlезBaхaючи нa пoдiл Украiни мiлt
piзними деp)KaBaМи' виpaзне пoЧyття eтнiчнoТ eднoстi
зaвxtди бyлo пpитaМaнI.lе yкpаiнськoмy нapoдy; сalr,te вoнo
спp}rялo poзBитку нaцioнaльнoТ свiдoмoстi, oсo6ливo пovи.
нaюЧи з дpyгoi пoлoвини ХIХ стoлiття. Пpагнeння дo свo-
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6oди i незaЛе)кнoстi oсo6ливo яскpaво пpoЯBи.ltисЯ у l 890-
l900 poкaх' зoKpемa y пpoгpамi Pевo,rroцiйнoi укpaiнськoi
паpтiТ. oфopмилась iДея пoлiтичнoi 6opоть6и зa oб'rДнaннЯ
нapoдy в сдинУ нацiю i  ствopеt lня Укpaiни, зa вислoBoМ aвтo-
pa пpoгpaми Peвoлtoцiйнoi паpтi i  М' MiхнoBсьKoгo, <(як
сo6opнoi,  в iльнoi,  сaмoстiйнoi в iл Kapпaт Дo Kaвказу>o.

Aле незaлexнoстi мorкнa 6улo дoсягти лиruе пiд' час кpa-
ху oднiсТ чи дBox деpxaв, Щo oкyпoByвали укpaТнськi землi.

Caме тoмy Пеprua свiтoвa вiйнa збулилa в сеpцЯх yкpaiн-
цiв вeликi надii. Cxiднiй Укpaiнi BИлaлa тaкa )кaДaнa Мoл<Ли-
вiсть у xoдi poсiйськоi pевoлtoцi i  y 6еpезlr i  l9 l7 poкy'  A 3a.
x iлнa Укpаiнa пoв'язyва. la Дер)кaвницькi спoдiвaння з вoсI]-
нolo пopaзкoю PoсiйськoТ iмпеpii.

Бyквaльно uеpез кiлькa днiв пiсля пaдir l l lя t lapсЬкoгo
pелtиМy yкpaiнцi стBopили в Kисвi тимчaсoвий пapлaмeнт -
I{ентpaльнy PaцУ. 23 червl lя l9 l7 poкy Pада пpoгoлoсилa
aвтoнoмiю i  ствopилa aвтoнoмний уpяд Укpaiни (28 неpвня).
l6 липня aвтoнoмiя 6yлa визнанa poсiйськиМ тиМЧaсoвим
УPядoм. Згo.цoм Poсiя хoтiлa змiнити сBoю пoзицiю, тa
pеЯ(иtч poсiйськoгo тt{МЧaсoвoгo ypядy пеpестaB iснyвaти
внаслiдoк,. lеHiнсЬкoгo пеpеBopoтy (7 листoпaДa).

l5 листoпaда l9l7 p. yкpaiнui вlцйlulлvl пеpеМo)кцяМи
в Kиeвi пiд чaс кoнфpoнтацiТ мiлr pосiйськими 6iльrrroвиць-
киМи зaгoнaми, в iйськaми TимчaсoBoгo ypяДу та укpаiн-
ськиМи вiйськaпlи. Укpaiнui пoвнiстю узЯли влaдy в Укpaiнi .
Haступнoгo пня укpаiнський ypяд rroвiдoмив } 'с i  зaцiкaвленi
стopo}|и, щo вiдниrI i  Bся владa нa УкpаТнi в йoгo pyкaх.
20 листoпaдa l-[ентpaльнa Paдa пpoгoлoсилa встal{oBЛенHя
Укpaiнськoi Hapoднoi Респyблiки.

Paдянська Poсiя визнaпа УкpaТнську pеспу6:liкy l6 гpyл-
ня. Фpанuiя, ЯК3 lIJ}Кil.tа сotoзникiв' мaIoчи нa метi втpимa-
ти схiдний фpoнт, визllалa Укpaiнськy pеспу6лiку dе faсto
4 с iчня l9 l8 p. Чepез кiлька пнiв Укpaiнськa pеспy6лiкa булa
Bиз}raнa бpитaнськиМ ypЯдoм.

Aле нa УкpaТнy нaпaлa Рa.ц,янськa Poсiя. Hеспpoмoх<на
пpoдoв)KyBaти вiйнy, Укpaiнa 6yлa змyruенa в3яти yЧaстЬ
y пеpeгoBopaх y Бpест-Литoвськy' poзпoчатих y гpyднi
Pa.ц'янськoto Poсiсrо. l2 с iчня l9 l8 p. УкpaТну визнали
I{ентpaльнi деp)кaви. 22 ciчня Укpaiнa фopмaльнo пpoгoлo-
cИЛa Heзaлeл<нiсть,. Пpoте 9 лютoгo Kиiв y.lке 6ув y pyкaх

n Пpo рoзвитoк нацioнaльнoгo pуxy'  див. W. Кosyk, Lа po| i t iqr lе dе la
Fratrсе 6 I 'ёgагd dе l 'Ukrainе, mав l9 l7-f6vг ir .r  l918. Bидання Copбoнtrи.-
Пapи>к, l98l .-  с.  l  l  -J5.

' Д.oдатки, дoкyмент No l.
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paдянських вiйськ. Toгo лt дня укpaiнський ypяд пiдпи-
сaB lr{иpний дoгoвip з Hiменнинoto, Aвстpo-Угopщинolo'
Бoлгapiею i Typeнvинoю.

[I.[oб змyсити poсiйський уpяд пpийняти iхнi умoви,
Aвстpiя тa HiМeччинa 18 лютoгo пеpeйшли в зaгaльний
нaстyп нa всЬoмy сxiднoмy фpoнтi. Укpaiнa бyлa звiльненa,
aле oскiльки вoнa BуIЯBЙлacь неспpoмo,кlloю дoстaBuтu o6i-
цянy кiлькiсть хлi6a, нiмцi встaнoвили oкyпaцiйний pexим
та пoспpияли здiйсненнto .ц'еp)кaвнoгo пеpеBopoтy' щo yсy-
нyB ypяд Paдп.29 квiтня l9l8 p. генep:rл Пaвлo Cкopoпaд-
ський пpийняв титyл гетьмaнa i стaв гoлoвoю oкyпoBaнoi
УкpaiнськoТ деpxaви.

PепpесiТ нiмецькoi вJIади спpt{Чинювzrли сeлЯнсЬкi пoв-
стaння. Cильнa pеспy6лiкaнськa oпoзицiя пoбopювaлa
пoлiтику гeтЬмaнa (зoкpемa пpopoсiйськy). Hapеrштi в се-
pединi листoпaдa спaлaх}Iyлo ПoBстaння' яке пoклaлo
кpaй peя<имy Cкopoпадськoгo. У цей чaс нiмцi пoкидaють
Укpaiнy. Бyлo вiднoBJIенo Укpaiнськy pеспyблiкy, i влaда
пеpeйшлa дo .('иpектopiТ, щo кеpyвалa 6opoть6oю yкpaТнцiв
в oбopoнi незале)кttoсти дo |920 p.

Tим часoм l листoпaд.a l9l8 p.' зaхoпивtuи y Львoвi
Bлaдy' yкpaiнui Aвстpo.Угopщини пpoгoлoсили Зaxiднo-
Укpaiнськy Hapoднy Pеспу6лiкyб. Aле пoлЬсЬкa меншIинa
Львoва й oкoлиць, якa вBa)кulла Зaхiднy Укpaiнy невi.ц'eм-
нoю чaстиHoю Пoльщi' tloвстaЛa npoти pirшeння yкpaiнцiв;
зaR' Язaлиc я lкopстoкi 6oi. 22 л истoпa.ц'a зах iднoу кpaТнський
ypяд бyв змyшlений евaкylоBaтися i poзмiститися y Tеpно.
пoлi, a пoтiм y Cтaниславi. Бyлo встaнoвЛeнo 3в'язoк з ypя-
дoм y Kиевi, потiм у Фaстoвi 6yлa дoсягненa пеplIIа дoмoв-
ленiсть пpo з' €двaHня (l гpyдня l9l8 pqкy), зa якиIvt гoлo-
cуBaлa Укpaiнськa Haцioнaльнa Patal . З'сД,нaння двoх
yкpaТHськиx деp)кaв y сди}ly pеспy6лiкy (3лyкa) бyлo
пpoгoлorценe 22 ciчня l9l9 p. Здiйснилaся мpiя пpo Co-
бopнy Caмoстiйнy Укpaiнy. Aле це бyлo ненaдoвгo.

Biйська киiвськoгo ypяду не з}toгли пpoтистoяти нaстy-
пy 6iльrш чисельнoi Чеpвoнoi apмii. Ha схoдi з'явивiя нoвий
вopoг - poсiйськa apмiя .['eнiкiнa, якy пiдтpимувaли Фpaн-
цiя тa Beликo6pитaнiя. Укpaiнськiй apмii не вистaчaлo бoс-
пpипaсiв, збpoi, медикаментiв. Ha зaхoдi пpoдoвxyв:rлa
I{астyпaти пoльсЬкa аpмiя. Гoлoвa ypяAу i кoмaндyюний
аpмieю Cимoн Пeтлюpа нaмaгaвся в}rпpaвити ситyaцiю.
CпoдiвaючисЬ нa eфективнy дoпoМory пoлЬсЬкoгo ypядy

] Д.oлaтки, дoкyмент Iф 2.
. .['oдaтки, дoкумент Nя 3.

Ю. ПiлсулсЬкoгo в 6opoть6i прoти Pa,ц,янськoi PoсiТ, Пет-
Люpа пoгoдився вiддaти Пoльщi yкpaiнську Гaлиvинy i пiд-
писaв дoгoвip iз Пoльщею (24 квiтня l920 p.).

Пoльськo-yкpaiнсЬкий нaстyп у тpaвнi l920 p. зaзнaB
нев.цачi. Пoльщa пoкиl{yЛa сBогo yкрaiнськoгo сoюзника
(здeбiльrшoгo пiд тискoМ зaxiдних пеp. lкaв) iп iдписалa
y xoвтнi l920 p. пеpемиp'я з Paдянськoю Poсiсю' пoдiливцrи
з нею yкpaiнськi тa 6iлopyськi землi. Hoвий полЬсЬкo-
paдянський кopдotl 6yв зaтвеpл.lкeний дoгoвopoЬ' пpo Миp
мix< двoмa деp)кaвaми, пiдписaним у Pизi l8 6еpезня l923 p.

2| лvlcтoпaДa |920 p. yкpaiнськi вiйськa бyли змyu:eнi
зaлu|nv|Tv1 нaцioнaльнy теpитopito i poззбpoiтися нa пoлЬ-
ськiй теpитopiТ. Tак зaкiнчився пеpioл незaлежнoстi
Укpaiни.

oтл<е, системa Bеpсaльськoгo дoгoвopy, дoпoвнена Pизь.
киМ .цoгoвopoм' спpиЧинилa пoДiл yкpaiнських земель мiл<
чoтиpма деpхaвами: Paдянськolo Poсiсю (пpиблизнo
76,7 тиcяч кB. км yкpaТнськoi теpитopi i) ,  Пoльщеlo (|32 тися.
чi  кв. км), Pyмyнiero (|7,700 кв. км), Чехo-Cлoвaччинolo
(14 900 кв. км).

Цe poздpoблення не стpиМалO poзBиткy yкpaiнськoгo
нaцioнaльнoгo pухy на всiй етнoгpaфivнiй теpитopii Укpai-
ни. I тoдi ,  як нa Cxiднiй УкpaТl l i  uей pyх 6ув знищений
y тpидцЯтих poкax'  нa Заxiднiй Укpаiнi  в iн зaзнaв знaчнo-
гo poзBиткy.

PaДянськa Укpaiнa мi)к дBoMa вiйнaми

Cхiдна Укрaiнa 6улa 6езпoсеpе.u.ньo aHексoBaHa Po.
сiею, aле фopмaльнo вoнa iснyвaлa як <<незaле)кнa)> Укpaiн-
ськa Paдянська Coцiалiстичнa Респy6лiка, знoси}|и якoi
з Poсiсlo pегyлюBaли двoсTopoнt{i yгoл.и.

30 гpyдня |922 p. пpедстaвники кoмyнiстичнoi BлaДу|
Укpaiни тa iнrцих paдянсЬких pеспyблiк (Poсiя' Бiлopyсь,
Зaкaвкaзькa федеpaцiя) пiдписaли дoгoвip пpo ствopеl{ня
Paдянськoгo Coюзy. Укpaiнськa PCP стaла oднolo iз скла-
дoBиx чaстин нoвoi фeдеpaцiТ. Фaктичнo стBopення CPCP
тiльки лeгaлiзyвaлo дoмiнyвaння нoвoi Poсii нaд iнtшими
peспyблiкaми.

Пpoте' незBажaкrчи на склaднi yмoви, нaцioнальне
xиття у Pадянськiй Укpaiнi y Двaдцятих poкaх зaзнaлo 6а.
гaтooбiцяючoгo злетy. Йrшлa yкpaТнiзaцiя деp)кaBних устa-
ttoв' tlpеси' oсвiти, Hayки i кyльтypнсrгo .lкиттЯ. Укpaiнська
лiтеpaтypa хoн i пepedyвaлa пiд вп,' lивoM oфiuiйнoТ дoктpи-



нИ' aлe poзBиBaлaся дoситЬ iнтенсивнo. Hoва екoнoмiчнa
пoлiтикa (нЕп) спpиЯлa пoлiпrценнto сoцiaлЬнoгo стarry
I{apoдy. Hезвaжaючи нa сyвopi pепpесii, нaцioнaльне xиттЯ
нaбпpaлocя сИл' a Hацioнaльний pyх зaтopкнyв нaвiть деякi
кoлa KoмyнiстичнoТ паpтii Укpaiни.

oднак Мoсквa }re гoдилaся iз poзвиткoм пoдiй на Укpai.
нi, зoкpемa ricля |925 P., кoли кoмiсap oсвiти УкpaТнськoi
PсP o. l l lyмський i йoгo нaстyп}tик М. Cкрипник нaмaгa-
лиcя зpo6ити yкpaiнiзaцiю 6iльrш aктивнolo i o6oв'язкoвoю.
Kpитиннi зayBaженнЯ писЬМенникa.кoмyнiстa M. Хвильo-
вoгo i йoгo гaслo: <<Геть вiд' Мoскви, opiснтaцiя нa псиxoлo-
г ivнy €вpoпy>' щo 6yлo сфopмoвaнe в |926-|921 pp.,
Мoсква спpийнялa як Bиклик. У 1928 p. екoнoмiст i  кoмy-
нiст М. Boлo6yсв i йoгo тoвapиrшi дiйtлли дo виснoвкУ, Щo
oскiльки yкpaТнськa екoнoмiкa, як i в МинyлoМy' зaзtra €
кoлoнiaльнoi експлyaтaцii, Укpaiнi немас Iriякoгo iнтеpесу
ЗaлИЦlaTИсЯ Члeнoм paдянськoi федеpацiТ". I взагaлi, yкpaiн-
цi не вiдкинyли iдею вiльнoi тa незaлеx(нoТ УкpaТни. Haцio-
нaльний ypЯд зa кoРдoн()I\,t' укpaiнськi тoBapистBa тa opгa-
нiзaцiТ y Пoльщi i в емiгpaцiТ пpoвoдили aктивl{y po6oтy
i пpи кoлtнiй нaгoдi нaгaдyвaЛи пpo poсiйськy oкyпaцiю
нa УкpaТнi i пpo пpaгнення укpaТнсЬкoгo нapo.\y дo свo-
6oлуl.

oдначe Poсiя вiдмoBJIя €ться BизнаBати iдею незaлеж-
нoi Укpaiни. Boнa не мoглa дoпyстити Bтpат},t бaгaтств
цiеi кpaiни. у |921 p. частка Укpaiни B зaгaльнoМy виpo6-
ництвi Pадянськoгo Cotoзy бyлa велиveзна: 70 o/o вуriлля,
60 /o мapганцю, 75 |u зaлiзa,7o o/o нaвунy виpo6лял|1сЯ Ha
Укpaiнig. Poсiйська пpoмислoвiстЬ не Мoглa o6iйтися 6ез
yкpаТнсЬкoгo вугiлля. Kpiм тoгo, Укpaiна пocтalaлa 28 o/o

зеpнoBих сPсP'u.
|926_|927 poки вiДзнaчaлися l{апpy)кeниМи стoсyrr-

кaМlt мixt Poсiсю тa зaxiдними деp;кaBaми. Iнциденти
y Kитai в квiтнi-тpaвнi |92.7 p. (oбrцyк y pa.цянсЬкoМy пo-
сoльствi нa виI\,roгy aнглiйцiв i аpеrшт paдянсЬких диплol\,tа-
тiв) i Лoндoнi (o6rцyк пpимirЦень paдянськoгo тopгoBoгo
пpедстaвництвa)' a Tакo)t( пiдтpимкa стpaйку aнглiйськиx
ruaхтapiв чеpе3 Koмyнiстинний lнтеpнaцioнaл пpизBели
дo тoгo' щo бpитанський уpяд aнyлювaв тopгoвеЛьний дo.
говip i poзipвaв диплoмaтичнi стoсунки з Мoсквoto (27

" B. A. [яненкo, Ф. I. Лoсь, B. l .  Cnицький. lстopiя Укpaiнськoi PCP,
к..  l965._ с.  3 l4.

.9 lстopiя Укpаi ltськoi PCP, тoм 2, K., 1958.- с. 298.

.u lстopiя селянства Украiнськoi PCP' тoм 2' K. '  |967.- c. 97.

26

тpaBня |927 poку). У Poсii гoBopили пpo екolroмivне пpи-
дyцrення' пpo зaгpoзy вiйськoвoТ iнтеpвенuii vи вiйни, 6yлo
виpitшенo зменll lити eкoнoмiuнy зaлеxнiсть сPсP Biд
зaкopдol{y. 3дiйснення цЬoгo плaнУ| яKl1ill вiдпoвiдaв aм6i.
цiям стaти свiтoвoю деPЛ(aвoю' бyлo немoxливим без pе-
сypсiв УкpaТни*.

Пiд чaс iнцидентiв y Китai кoмiсap вiйськoвих i мop.
сЬKих спpaв сPсP K. Boporuилoв зaявиB' щo сBoТМи пpoвo-
кaцiями нa .ц'алекoмy Cхoдi <(aнглiйськi iмпepiaлiсти'> xoтi-
ли втягl{yти Paдянський Coюз y вiйнy i <спoдiвaлисЯ вoднo-
чaс на гoспoдapсЬке наlllе oслaблeнI{я i, наperuтi, нa oслa6-
лення зaхiдних кopдoнiв, lцo дaлo б змoгy lraцЬкyBaти нa-
ших сусiдiв нa Укpаiну та Бiлopyсiю>lI.

Мoсквa, здавaлoся' пoвipила, щo Aнглiя гoтyeткя д'o
iнтepвенцiТ пpoти сPсP. I не тiльки вoнa тaк дyмaлa. Hi-
мецький пy6лiцист П. Popбaх y квiтнi |927 poку нaписaв'
щo Aнглiя, гpaючи yкpaiнськoю кapтoю' HaМaгaeтrcЯ
ocЛa6ИTИ а6o й знищити Paдянський CoюзI2. Iнtцi газети'
i сеpед I{иx лol{lцoнський <.Екoнoмiст))' твepдили, Щo в paзi
iнтepвенuiТ Bеликoбpитaнiя пiдтримyвaтиме Пoльuty тa
iншиx сyсiдiв Paдянськoi Poсii '".

. У зв'язкy з цим цiкaвo нaгадaти евoлюцiю пoглядiв Cтaлiнa щo-
дo нацioнaльнoгo питaння. Цi пoгляди, зp€lIJтoю| пoдiбнi дo пoглядiв Ленiна,
aле трбa вltзнaти' щo Ленiн завхди 6iльшe гoвopив з o6мoвкaми i 6yв менur
пихaтим.

У тpaвнi l9l7 poкy, дo тoк)' як 6iльrцoвики взяли в.пaдy' Cтaлiн казaв,
щo нaцioнaльне питaння y poсiйськiй iмпеpii пoвиннo бyти виpirшене вiд-
пoвiднo дo ситyацiй, тaким чинoм: <a) визнaння за нapoдaми пpaвa нa
вiддiлення; б) зa нapoдaм}l' щo зaлишyться... нaцioнaльнoi aвтoномii;
в) д.ля нaцioнaльних менlЦoстей _ спецiaльнi зaкoни' щo гaрaнтyвaтrrмyть
iм вйьний poзвитoк' (Й. Cталiн. Мapксизм i нaцioнaльне тa кoлoнiальне
питaння (фpанцyзькoю мoвoю)._ Пapиx, l953.- с.  98).

У жoвтнi t920 poкy' кoли Paдянськa Poсiя э6яpaлaся вiдвoloвaти
6iльrцiсть теpитopii ствpoi iмпеpii, Cтaлiн писав y сПpaвДеl: <(ентpaльlIa
Poсiя, це вoгllище свiтoвoi pевoлlоцii, нe мox<е дoвl.o зaлишaти без дo.
пott{oги oкpaiн, якi 6агaтi нa сиpoвинy' нa пaлЬне' нa сiльськoгoспoлaрькi
пporyкти) (сПpaвtа>, 20 лсoвтня 1920 poку). oтл<е, пiдкpеслював Cтaлiн,
pосiйськi 6iльtдoвики вистyпaк}ть <зa вiддiлення Iндii, Apa6il, €гиптy,
Мapoккo тa iнцrих кoлoнiй Aнтaнти, oскiльки вiддiлення oзначaс звiль-
нення циx пpигнo6лених кpaiн вiд iмпеpiaлiзмy, i скpiплення пoзиuiй pе.
вoлюцii>. Aле бiльrдoвики спpoти вiддiлення oкpaiнних paйoпiв вiд Poсii,
oскiльки тaке вiддiлення oзначaс зaкaбалення цих oкpaiнниx paйoнiв iм-
пеpiaлiзмoм, oслa6лення ревoлloцiйнoi влaди Poсii, змiцнення пoзицiй iм-
пеpiaлiзмyl. oтxе, poсiйськi кoмyнiсти пoвиннi <6opoтися пpoти вiддiлення
oкpaiнних paйoнiв вiд Poсi ie (тaм сaмo, с.  l l4).

. ,  L|итoв8нo зa кн. <Укpaiнa i  зapу6iлtний свiтr._К.,  |910._ с '  2|2.
'2 Danzigег Zeitung,7 квiтня |9i i  p. '  цитoвaнo за кн. <Укpaiна i  зa-

py6iжний свiт l ._ с.  2 l3.
l3 там лtе._ с.  2|4.
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У сеpпнi |921 poку цK BKП(б) заявив, щo' <<гoтyючи
вiйнy пpoти сPсP i пpoти poбiтниuoгo клaсy шiсi кpaiни,
aнглiйський кoнсepвaтивний ypяд пoвсlоди веде д}rпЛoмa-
тичнy 6opoтьбy пpoти сPсP, opгaнiзoвyс кpедитrto.екoнo-
мiннy 6лoкaдy CPCP, зtr{oBи i тepopистичнi aкти нa теpитopii
Coюзy, пiдтpимye кoнтppeвoлюцiйнi yгpyпoBaння нa Kaвкaзi,
oсoбливo y ГpyзiТ, нa УкpaТнi...>Ia.

У гpyднi |927 poку ХV з'iзд пapтii зaтвеpдив пеptший
п'ятиpi.tний плaн. I{ей плaн бyв нaпpaвЛений нa poзвитoк
<(тих гilлyзeй тя;r<кoТ пpoмислoBoстi, якi пiднiмyть y най.
кopoтruий тepмiн екoнoмiннy мoryтнiсть i oбopoнoздaтнiсть
сPсP, слy)t(итиtr{yтЬ гapaнтiсю tr{o)l(ливoстi poзвиткy
в paзi екoнoмiчнoТ 6лoкади, пoслa6лЮють залелtнiсть вiд
кaпiтaлiстиннoгo свiтy i спpияють пеpeтвopе}rню сiльськoгo
гoспoдapствa н.a 6aзi бiльrц висoкoi тeхlriки i кoлективiзацiТ
гoспoдapстga,>,". цeй плaн тpeбa бyлo pеaлiзувaти чеpез
iндyстpiaлiзaцiю тa кoлективiзaцiю. Kpiм тoгo' ввaxaloЧи'
щo pесypси УкpaТни пеpе6yвають пiД загpoзoю, poсiйський
ypяд виpirшив ствopити дpyгy вa)клиBy екoнoмiнну бaзy,
пoдi6нy дo Укpaiни, aле poзмirueну у tли6пнi Poсii, дrUIекo
вiд 6yдь-якoi зoвнitцньoi загpoзи. Масться нa yвaзi Уpaль-
сЬкo-Kузнецький 6aсейн. (Cлiд зayвaxити' щo пoчaтoк
здiйснення цЬoгo плaнy I1928 p.] з6iгся з пoЧaткoм poз-
Bиткy системи paдЯнсЬких кoнцентpaцiйних тa6opiв, якa
пoсTaвЛялa деpл<aвi бaгaтo дeцIевoi poбoнoi сили*).

oднovаснo Мoсквa стискaлa свiй заrцмopг нa УкpaТнi.
Пiд виглядoм сoцiaльнoi ч}r клaсoвoi 6opoтьби po6плv|cЯ
зaходи Д.ля пpи.цyшеtt}|я пpaгнень yкpaТнцiв. Bлaдa ввaжа-
лa' щo 6aгaтi ceлЯHv| (<кypкyлi'>) i yкpaiнське селянствo
зaгaлoМ, тo6тo <<iндивiдуaльнi селянськi гoспoдapст.Ba>' стa-
нoвлятb сoцiaльнy 6aзy yкpаТнсЬкoгo нaцioналiзмy,o. oтже,
тpе6a 6yлo зHищити цIo 6aзy. oкpiм тoгo' <(укpaТнськi нa-
цioнaлiсти i iх aгенти в Koмyнiстиvнiй пapтii (бiльцro-
викiв) Укpaiни,> вистyпaютЬ пpoти сoцiалiстичнoi iндустpia-
лiзaцii. З yсix циx пpичин i такox чеpез спpo6и вipдiлuтvt
Укpaiну вiд PoсiТ yкpaiнсЬкий нaцioнaлiзм oгo,1oцIенo гo-
лoвttиМ вopoгoм сoцiaлiстичнoi деpxaвиl;.

la Там л<е._ с '  2|.7_2|8.
' '  истopи' CCCP с дpевнейurих вpемeн дo наrдих дней._ T. VIII._

Мoсква, |967.- с. 459.
. 6 тисяч в'язнiв у |922 p.' 2oo тясяч у |927 p'' 2 500 тисяч у 1930 p.'

45o0 тисяч y 1933 p. ' 7800 тисяч у 1936 p. ' квiтeнь-тpaвeнь 1984 p. Cf '
L 'Еst.  Еuropёen, аvг i l .mai l984._ с.  26.

'u Прoлeтaщкaя пpавдa._ 30 сiчня l930 р.
' ,  Kасимeнкo o. K.,  lстopiя Укpаiнськoi PCP.-K. '  l960.-

c.2 '79.
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У l929 poui paдянськi пoлiцiйнi opгaни apецIтyвaли
6aгaтьoх yкpaiнцiв, зaпiдoзpeниx в yuaстi в нелегaльнiй
opгaнiзaцii - Cпiлцi Bи3вoле}l}lя Укpaiни (сBУ). Cеpед
аpецlтoBаних 6yлo сiмнaд.цять aкaдемiкiв i нленiв-кopеспoн.
дентiв Укpаiнськoi Aкaдемii нayк (C. €фpeмoв, Й. геp-
мaйзe, Г. Гoлoскeвич) i двaдцять вiсiм iнurих вiдoмих
дiяviв (Л. Cтapицькa-Чepняxiвськa, B. Чехiвський, A. Hi-
кoвський тa iн.).  У беpeзнi-квiтнi  1930 p. y Хapкoвi,  тo-
дirпнiй стoлицi УкpaТнськoi PсP, нaд ниMи вiдбyвся пyб-
лiчний сyп. rхня дiяльнiсть 6yла пpедстa&пена як спiвpo.
6iтництвo iз зaкopдoнoм.

У цей .>t<e чaс BJtадa пpoдoв)кувaлa знищeння Укpаiн-
ськоi ПpaвoслaвнoТ Aвтoкефaльнoi l{epкви, бiльruiсть iT
священикiв тa €пискoпiв бyлo apец.tтoBa}ro i депopтoвaнo.
Пiд чaс кaмпaнii лiквiдaцii кypкyлiв як клaсy ( l930-
l93l pp.) y кpaiнi 6yв встaнoвлений >кaхлvlвиЙ тepop. 3a
пеpioд l928-| '9З2 pp. в iд l ,5 to 2 |r|лн, yкpaТнцiв 6улo де.
пoртoвaнo ни ув'язненo в кoнцентpaцiйнi тa6opи, а 300-
500 тисяч 6yлo знищенo нa мiсцil6. |ge нaЙ6iльцle зни-
u{енню нapoty спpияв гoЛoдoМop |932-1933 pp. Tpoхи
бiльrш нi>к за piк 5-б мiльйoнiв yкpaiнuiв пoмepли вiд
гoлo,t.y' цlтyч}ro стBopенoгo зa дoпoмoгoю 6ез.lкaльниx peк.
вiзицiй' сплaнoBaнoТ iзoляцiТ сiльськoгo.нaсeЛе}tнЯ' зaкo}|y
пpo зaxист сoцiaлiстичнoi впaснoстi тa iн.,'.

Гoлoд пpaктичнo з6iгся iз зaкiнченtlям пеplцoгo п'яти-
piннoгo плaнy. Пiд6ивaкlчи пiдсytшки, 7 сiчня 1933 poкy,
Cтaлiн зaявив: <.Ми мaли тiльки oднy вyгiльнy тa мет:rлypгiй.
ну бaзy - нa Укpaiнi, щo ствoploB;rлo FJ|я нac тpyднoщi
в i1. експлyaтaцiТ. Haм yдaлoся не лиttlе пiдняти цю базy.
Ми ствopили }|oву вyгiльнy та метaлypгiйнy 6aзy на схoдi,
якa-стaне гopдiстю наrцoi кpaiни... (i) влсе тепеp лiдняли
нa бaжaнy Bисoтy oбopoнoздaтнiсть нarцoi кpaiни>zu.

Paдянська Poсiя yтвеpдилaсЬ як свiтoвa деp)кaBa.
Едyаpl Еpio, який вiдвiдaв УкpaТнy пiд нaс Bеликoгo гo.
лoAy' aЛе нiчoгo не пoбaчиB i запepеuyвaв дiйснiсть, iз
зaдoвoлен}tяM зaявив y Мoсквi, щo <.CPCP пoстyпoвo стaс
деpл(авoю, якa вi.цзнaчaтиметься тaкoю x< мoryтнiстю' Як
Cпoлvченi lIIт31ц;zt.

' "  Бopис Мapчeнкo, oлекса Boрoпaй. Гoлoд_nerroцид
нa Укpaiнi l9з2_1933 PP. (} фpaнцузькiй мoвi)._ Пapилt, |983._ c. 22,

|9 там л<е.
20 Й. с т a л i  н, пoп. цит.- с.  84, 87.
2'  Известия, 15 версня 1933 poкy; Б. Мapчeнкo.. .  Taм xе._

с. 54.
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У дoпoвiдi нa ХVII з' iзлi пapтii Cтa,riн зpoбив такий
aнaлiз си.гyаuii в. Укpaiнi: <.Ц|е зoвсiм недaвнo yхltл yкpaiн.
сЬкoгo нaцioнaлiзмy нe стaнoвив нa Укpaiнi  гoлoвнoi не.
6езпеки, :lле кoли j ним пepестали бopoiися i йoмy ;loзвo-
лу1л|1 poзBLtBaтИся a)к дo змoBи з iнтеpвeнтaМи, цей yxил
стaB гoлoBнoю не6езпекoю,>z?.

.Ц.вi  визнaчнi пoстaтi  Paдянськoi Укpaiни: зaступHик
ГoлoBи Paаи нapoл.них кoмiсapiв, кo,rиruнiй кoмiсаp нapoд-
нoi oсвiти, пaлкий пpихи, 'Iь}lик укpaiнiзaцi i  М. Cкpипник,
i письменник lvl. Хви,rьoвиЁt, пpигo,.IoМlIJенi pозмахoМ не.
щaстя нa УкpaТнi y l933 poцi. пoкiнЧИЛуI )K|1ття, самoгy6-
стBoМ. Потiм Cкpипник був звинувaчениЙ в. laдoю у тoМу'
щo вiн зaзнaB BI.IJив}'  <(кo}lтppевoлюцiЙнoi" нaцiol lалiстич-
нoi оpгaнiзацi i  УBo ( Укpаiнськa Biйськoвa opганiзaц.я).

Пiсля пеptuoТ <(Чистки> <.небa;каних е.rементiвo в Aкаде.
мii наyк Bлalla HaKИHуЛася i на письменникiв, на дiячiв
тeaтpу й yкpaiнськкri кyльтyри взaга,ri. Тiльки зa oл'нy нiu
з lб на l7 гpyлня l934 p. в киiвськiй тюpмi бyлo poзстpiлянo
ДвaдцятЬ вiс iм письменникiв. Bлaдa пoстiйнo зBинувa-
чувaлa члeнiв Aкадeмi i  нayк y спpo6aх пpoтистaB.qяти в
сBoТх пpaцяx yкpaiнцiв i  poсiян, пi , lкpeслювати спopi: .
ненiсть укpaiнцiв iз 3axoдoм i 6aчуrти в сoцia.rьних тa екo.
нoмiчних oCoбl.IИвoстях Укpaiни пiдгpyнтя л.rя pеa,riзauii
пoлiтичнoi незaлеЛ(Hoсти. Укpaiнiзauiя, щo стt{кa,lася
з тpyдt loщaмиt пoчинaючи 3 l93l  poку, булa пpипинeнa i
пoвнiстю зa6opoнeна. Poсiйськa мoвa вiднoви.ra свoi пpaва
як пaнlBнa МoBa' як мoBа B,]aди.

У xoдi I932_l938 pр. сoтнi l i  тисячi укpaiншiв apeц].
тoBуBa,lи пpaктичнo щoдHя i зaсyлкyва,lи д'o сMеpтi{oi кapи
чи Ha yB.я3нен}Iя y кoHцеt lтpацiйнoмy тaбopi.  A iнших, не
цi.rкoм нaдiйни.к i  зaпiлoзpених } '  пaтpioтизrt i  чи нaцio-
нa.тiзrti, бiльrдoвики депоpтувaли ь Cи6ip ни в Cеpе:,ню
Aзiю,.]. Bлa.la ЗHИЩИl.lo тaкo.lк i деяких щир}tх кoмyнiстiв.
тaких як tr| .  Якip, I .  Бa,rиЦький, М. Пoпoв, М. Хaтaсвич.
П. Любченкo, B. Зaтoнський' якиx зB}4нуBaтИл|4 Ч|4 тo
y (.тpoцЬкiзмi'>, Чи тo <у пiлтpимцi нaцioнajriзм}'') i зницlи.
ли в.|937_ l938 pp. .PепpeсiТ пpoти yкpaiнських патpioтiв
i  зaпiaoзpених у пaтpioтизмi тpивa.rи i  в l938 p. i  в l939 p.

Зг iднo з деякиMи д)кepелairrи, y с ivнi  l938 p. в iс iмнaд.
цять oсiб 6y,ro звинувaченo в унастi  в нaцioнaлiстичнiй

rr Правлa._ 28 сiчня l934 рoку., .  Пpo pепpесi i  див. CIarеnсe A. Мaning, Ukrainе undеr thе
Soviets, New York, l953._ P. 93_l48; Rоbeгt S. Sul l ir,ant, Soviеt pol it iсs
and the Ukrainе, |917_|951' Nеw York, |962._ P. 65_233; B o r y s
Мarсhenko, olехa Woropаy'  o. с.
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opгaнiзаuii <<Heзaлелtнa Укpaiнa'> i poзстpiлянo y ,п.вopi
киiвськoi тюpми. Cеpед них 6yлa пеpцIa 6aлepинa Kиiвськoi
oпеpи. У веpеснi тoгo л< poкy бyлo apецlтoваtlo стo десятЬ
yкpaiнськиx oфiцepiв ЧepвoнoТ apмii, тaкo;к запiдoзpениx
в yяaстi в цiй сaмiй нaцioнaлiстиvнiй opгaнiзaцii. П'ятдeсять
iз ниx зpaзy бyлo poзстpiлянo. Пiд чaс Тхньoгo apецIтy ви-
никлa Ilеpестpiлкa, y хoдi якoi 6улo пopaненo пoлiткoмiсapa
apмl l  - . .

У 1939 p. нaпеpедoдl{i .(pyгoТ свiтoвoi вiйни нa Pa.
дянськiй Укpaiнi не iснyвaлo .tttoд'нoi нaцioнaльнoi пoлiтич-
нoi сили. eдинoю iснyюнoю пoлiтичнoto силoю 6yлa Koмy-
нiстичнa пapтiя 6iльuroвикiв Укpaiни, скJtaдoва ЧaстиHa
Poсiйськoi Koмунiстиннoi пapтii.

3axiднa Укpaiнa

Bepсaльський дoгoвip вiд 23 червнЯ l9l9 p. гa.paнтyвaB
нaцioнaльним МенIIIиHам y Пoльськiй деpxaвi всi oснoвнi
пpaвa. Kpiм тoгo, зa PизЬким дoгoвopotv| вiд l8 беpезня
|92| p. Пoльщa бyла зoбoв,язaнa пoвaл<aти пpaвa yкpaiн-
сЬкoi нaцioнальнoстi. З пoгляду нa етнiчний склaд (пpи-
6лизнo 64 "/" укpaiнцiв, 25 o/o пoлякiв, |0 oЬ свpeiв, l o/o

iнrцих нaцioнaльнoстей), Укpа.iнськa Гaличинa пoBиннa
бyлa oтpимaти стaтyс aвтoнoмii,". Ta пoльськi влaстi нe ввa-
жaли неoбхiдним пoвa.}кaти пpaвa yкpaiнцiв. Boни пеpе6y-
BaлvI з l9l9 p. в pе.lкимi pепpeсiй. Близькo l00 тисяч oсiб
6улo aperuтoвaнo i кинyтo в тюрми vи тaбopи зa пеpioд мix
l9l9 i |922 pp. Пpиблизнo 2,7 туlcяч yкpaiнцiв пoМеpлo в та-
6opaх вiд yмoв yв'язнення тa вiд хвopo6,n. Tеpмiн <.yкpai.
нець'> 6yлo зaбopoненo, yкpaiнцi пoвиннi бyли нaзивaTvlся
a6o <.pyсинaми)>' a6o <<aBтoхтoнal\,tи>' <(пpaвoслaвними,> i т. д.
У |920 p. Укpaiнськiй Гaличинi 6yлo дaнo oфiцiйнy нaзBy
<.Cxiднa Мaлoпoльrцa,>.

У тaкiй ситyaцii укpaiнцi poзпoчaли дoвгy 6opoтьбу зa
свoi пpaBa. Boна тoчилaся y двoх фopмaх. Пoлiтичнi пapтii,
тoвapистBa' сoцiaльнi й екoнoмiчнi гpyпи Bикopистoвyв:lли
легaльнi Метo,ци. Aле бaгaтo мoлoдi, oсo6ливo кoлиrцнi
Boяки нaцioнaльнoi аpмii, щo не зМиpилисЯ з пopaзKoю
i вистyпaли пpoти пoлiтики pепpесiй, виpiruили пpoдoв)кy-

2n Укpаiнське слoвo.- Паpил<, l8 веpесня 1938 р.," сf .  David L loyd Gеorgе. Мemoirsof thePeaсеConfеrеnсe,
vol .  2, Nеw Havеn. l939._ P. 90l .

26 Укpаiнськa 3агальна Енциклoпeдiя' т. 3, Львiв._ с. 658.
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Bати 6opoтьбy нелегaлЬIlиМи i нaсильницЬкими l\,tетoдaми.
Пpихильники peвoлюцiйнoi 6оpoть6и в |920 p' заснyвaли
пiдпiльнy вiйськoвy opгaнiзaцiю' щo нaзив.lлaся Укpаiнськa
Biйськoвa opгaнiзaцiя (УBo). УBo BлaIIIтoвувaлa зaмa.
хи нa пpедстaвникiв пoльськoi влaди нa Зaхiднiй Укpaiнi.
(Зaмaх нa Мapшaлa [o. Пi,rсулськoгo B l92 l p., нa C. Гpa6.
сЬкoгo у |922 P., }ra пpезиtцeнта Пoльськoi pеспy6лiки
C. BoйцехoBсЬкoгo в |924 p. i  т.  a.) .

Бopoть6a легaлЬними метoдaМи' uеpeз пoлiтиvнi пapтii
oсo6лиBo пoсиЛилaсЬ пiсля pilшення PaДu aм6aсaдopiв' якиtvl
бyлo визнaнo пoлЬський сyвеpенiтет y Гaличинi. Haйвax.
ливiцroю yкpaiнсЬкoю пoлiтичнolo паpтiсю бyлo Укpaiнське
Haцioнальнo-.цемoкpaтичне oб'eднaннЯ. ця пapтiя стaла
гoлoвl{oю лeгaлЬнoIo пoлiтичнoю силolo y Зaхiднiй Укpаi-
нi, вoнa пoцrиpила свiй вплив i взяла пiд кoнтpoль piзнi кyль-
тypнi тa екoнoltiчнi yкpaiнськi iнститyцiТ (Пpoсвiтa' Pевi-
зii lний Coюз кooпеpaтивiв, I-(ентpосoroз). Пapтii нaле)t(aлс)
6aгaтo гaзет (u{oДeHнa гaзета <..[iлo>, ти)кнеBики <.Cвo6oдa,>,
<.HеДiля> тa iн.).

Дpугий щaбелЬ уKpaiнсЬкoi пoлiтичнoi Дpaivlнvl зaЙмaлa
УкpaТнськa Coцiaлiстичнo-Paдикttльнa Пapтiя, чле}t Co-
цiaлiстичнoгo iнтеpнaцioналy з l93l p. (я пapтiя виДaвaлa
щoти;кневy гaзетy тa iнrшy пеpioдикy. Tpетя лег;lльнa
укpaiнська пapтiя, Укpaiнська Coцiал-демoKpaтичHa Паpтiя,
3аснoвaнa в l900 poцi, вiпнoвилa свr.lЮ дiяльнiсть з l929 p.
Boнa малa тpи пеpioдиянi видaння. У l930 p' 6улa стBopеr|a
Укpaiнськa Haцioнaльнa KaтoлицЬкa Пapтiя. Cеpед iнtцих
пapтiй менцroi Baги слiд згaдaти Koмyнiстичнy пaртilo
Зaхiднoi УкpaТни, щo вхoДилa дo ПoльськoТ Koмунiстиннoi
Po6iтничoi пapтii.

oкpiм УкpaТнськoi Biйськoвoi opгaнiзацi i ,  y сеpепинi
д'Ba.Ццятих poкiв утвopу1Лv|сЯ iнцri нaцioнaлiстиннi гpyпи,
у бiльrшoстi ствopенi стyдеHтсЬкoIо Мoлollдlo. Пpедстa"-
ники цих гpyп i УBo зi6paлиcя 29 ciчня |929 p, нa з'iзд i ви-
piulили ЗЛ|4Tу|cя в едиHy пiдпi,'lьну pевoлloцiйнy opгaнiза-
цito - opгaнiзацiro Укpaiнських Haцioнaлiст iв. oУH ввa-
)кaлa' щo тiльки сyвеpеннa дep)кaBa' тoбтo тaкa пoлiтична
opгaнiзaцiя, якa нaЙ6iльtш вiдпoвiдaс нaцioнaлЬнl,tМ iнтеpе-
сaм укpaiнсЬкoгo наpoдy' с <<yмoBoю, щo зa6езпеu^yс нaцiТ
тpивaлy aктиBнy yчaстЬ y свiтoвoмy сepeдoвищi>,, .  oУH
пoстaBилa пеpед сoбoю tt{ету пpoдoв)кyBaти 6езкoмпpoмiснy
pевoлloцiйнy 6opoть6y a)к дo вiднoвлення втpaненoi незa-
лехtнoстi УкpаТни i встaнoвлення укpaiнськoгo сyвеpенi-

тeтy нa всix земJIях yкpaiнськoгo rrapoдy. Kеpiвництвo
oУH 6yлo дoвipенo €вгенoвi Koнoвальцto.

Чекaючи pilшення кoнфеpенфi пoслiв, yкpaiнцi Гaличини
6oйкoтyвали ви6opи |922 poку, тoдi як нa Boлинi тa y пiв-
нiчнo-зaxiдниx paйoнax yдaлoся ви6paти 20 депyтaтiв i 9
yкpаiнських сенaтopiв. У 1928 poф yкpaiнськi пoлiтичнi
пapтii (вpaхoвyюuи Гaшrнинy) oтpимaли' незвa)кaючи
нa деякi пеpепolrи ьпaстeй, 48 мaндaтiв y Ceймi й l l y Cе-
нaтi,o. Пpeдстaвники yкpaТнськoi пapлаIr{eнтськoi гpyпи
aвтoмaтичt|o oдеpжаJIи пpaвo 6yти в кеpiвництвi oбoх
acaм6лeЙ.

Пiд нас плеI{apнoгo зaсiдaння пoльськoгo.пapлaментy
.Ц.. Левицький вiд iмeнi yкpaiнськoi гpyпи зaявив' щo 6yдr.rи
спoкoнвiкy кopiнним }Iaсeпeнням цих yкpaiнських теpи-
тopiй, якi нале.lкaть Пoльщi, yкpaiнцi ввaЛ(aloть' щo Pизь-
кий дoгoвip i piIшення кoнфpенцiТ пoслiв пopyцtyютЬ пpaвo
yкpaiнськoгo нapoдy сaмoмy виpitшyвaти сBoю дoлю i тoмy
вoни (yкpaiнцi) iх нe визнaють. Пoзицiя yкpaiнських пap-
лaментapiiв слиpалaсь нa пpaвo Bсьoгo -yкpaiнськor\o нapoдy
yтBopити нaфoнaльнy деp)кaвy' якa б o6'еднyвaлa всi yкpaiн-
ськi зешпi. Aлe yкpaiнськa пapлai{е}Iтськa гpyпa нe 6yлa
нaстйьки BILпllвoва' a6уl якиlr,roсь чинoIи спpямoвyBати
podory пapлai{е}lтy чrr деpxtaвнy пoлiтикy. Пpoте yкpаiнськi
пapлaментapii. викopистoвyвaли тpи6yнy пapлalltентy, Щoб
po6ити зaпитl,t дo ypяAy тa iнфopмyBaти гpoi{aдськiсть Пoль-
щi й свiтy пpo стaнoвищe yкpaiнсЬкoгo нapoдy в Пoльськiй
деp:кaвi. oкpiм тoпo' вollll 6paлн yчaсть y po6oтi кoнгpесy
Мixнapoднoгo пapламентськoгo Coюзy й встaнoвltюBilли
кoнтaкти з пapлaментapiями eвpoпейських кpaiн.

Cпиpaюuись нa iстopичl{е пpaBo (Гaличинa нUleжaлa
Пoльщi з l349 пo |,772 poки), пoляки ввa)кilли' щo 3axiднa
Укpaiнa _ це земJIя пoлrcЬкa i неlo вoнa пoвиннa зaJIишa-
тися. Укpaiнське нaселення (6лизькo 6 мiльйoнiв lкителiв,
пo}raд 65 o/o всьoгo нaсeлеI{ня цих земель) 6yлo пpиpеveнo
нa кoлoнiзaцiю.

Cиryaцiя, в якiй oпиltилt{ся yкpaiнцi, бyлa дyxе вaxкa.
Бiльruy чaстинy нaселeння стaнoвили сeляни (80 %, як
звичaйнo' дyxе 6iднi, якi не вмйи нi читaти' нi писaти,
чaстo )t(или y стpaцIних злидняx). 3aмyueний пoдaткaми,
чaстo знeBа;кeний пpедстaBl{икaми aдмiнiстpaцii тa пoль-
сЬкими кoлoнiзaтopaми, yкpaiнський селянl{н вl{стoяB пe-
pед тискoм Пoльськoi деp)кaBи i чинив oпip кoлoнiзaцii.

26 Ек{иклoпедiя
|949,- с. 560.
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Poбiтничий кJIaс бy" мaлoчисeльний (пpи6лизнo 5 oА),

a Kлac iнтeлirенцii ще менrций (2,5 у"). oднaк цe зaхiднo-
yкpaiнськe сyспiльствo' яке здaBалoся слaбим i тaким, щo
легкo пiддaсться кoлoнiзaцiТ, cпpvtЙнялo пoзицiю IIoль-
ських впaстей як Bиклик. 3aвдяки yмoвaм вiднoснoi свo6oди
Boнo зI\.roглo вiдпoвiсти сBo€Io нaдзвиsaйнoю Л(иттeздaтнi-
стю i твepдiстto.

3iткнyвlшись iз зaвopylценнями сеpед yKpaiнськoгo нa-
селеннЯ i нaмaгaючись зyпинити piст пaтpioтизмУ, a Ta-
кoл< пiдпiльнy дiяльнiсть' пoльсЬKa цIIaдa виpilшилa <пaцифi-
кyвати> yкpaiнськi paйoни. Пеprua <пaцифiкaцiя> вiдбyлa-
ся якpaз пеpед вибopaми 1930 poкy. Boнa (як i пoдaльшa)
нa6улa Brrглядy lшиpoкoi peпpeсивIroT oпеpaцii. Пpoвoди-
лoсь 6eзлiч o6ulyкiв. Людей :traхлI{Bo 6плu, 6улo 6aгaтo
смepтeлЬниx випaдкiв. Biдбyлись числeннi aperцти: |739
oсi6, мilк ними 30 депyтaтiв, 22o cтудeнтiв, 3б0 yuнiв сe-
pеднix rцкiл29.

Зaвдяки пaцифiкaцii тa вибopuим мaнiпyляцiям в,пaда
змoглa зменlцити yчaсть yкpaiнцiв y пapламe}Iтi. У l930 poцi
вoни мaли лwлe 2.1 мандaтiв y Cеймi й oдин y Cенaтi. Пiд
нaс вибopiв 1935 poкy yкpaiнцi oтpиIt{али 19 мiсць y Cеймi
i 6 y Cенaтi (Уtl.цo _ 14 депyтaтiв, 4 сeнaтopи; УKнп -
l депyтaт, l^ сенaтop; 5 депyтaтiв i l сeнaтop бyли ви6paнi
нa Boлинi) o".

Haслiдки Bикликy Пoльщi бyли oсo6ливo пoмiтнi y сф-
pi oсвiти тa B екo}toмivнoмy lкиттi. У l9l8 p. нa 3axiднiй
Укpaiнi 6улo 3 600 yкpaiнськиx lцкiл. 3a пoльськoпo pe}иму
ix кйькiсть УIIaЛa дo 46l, 3 яких 4l цrкoла бyлa пpивaтнa"..
Укpaiнськi ttlкoли зaмiняли дBoмoBtIиIrrи lЦкoлaми.

Щoб зapaдити цiй кaтaстpфiннiй ситyaцii, yкpaiнцi зa
,дoпoмoпoю тoBilpистBa <Piдна lцкoлa> poзBинyли пpиBaтнy
oсвiry. Ha кiнець тpидцятиx poкiв це tцкiльне тoвapl{ствo
зaвiдyвaлo 33 пoчaткoвllми lllкoлaми (6 008 yuнiв) , |2 ce-
pеднiми lцкoлaми (2 499 y.rнiв) i l l пpoфeсiйними rЦкoJla-
ми (l 835 yuнiв). Кpiм тoгo, вot{o Рoзпopяд)калoся б05 ди-
тячими сaдкaми (22094 дитини)o".

У |938/1939 нaвчaлЬнolYfy poцi iснyвaлo 15 yкpaiнсЬк}lx
пpивaтHих зaклaдiв .сеpедньoi oсвiти. Boднoнaс пoлЬська
в.IIaдa нlяк tlе хoтшa дoзBoлl{ти вrдкpити yкpalrrськии
yнiвеpситет. Пеpura спpo6a стBopити пpивaтний yнiвеpси-

тет бyла Bлaдoю пpидylценa в l9l9 p. У l92l p. yкpaiнцi
opгaнiзyвaли пiдпйьний yнiвеpситет (пpи6лизнo l 260 стy-
дентiв у |92|/|922 pp.). Aлe цe нaвчa^ння пiд тискoм пoль-
ськoi шtaди в |925 p. бyлo пepepвaне"".

Укpaiнф значнo poзвинyли екoнoмiчне, сoцiaльне й кyль-
тypне )киття: ствopюB:lли бaнки, кooпеpатиBи, кyльцрнi
тoBapиствa i тoвapиствa взarмoдoпoмoги. Haйвaxливi-
tшим yкpaiнським бaнкoм 6yв l{ентpoбaнк. Мix 1935 i
1938 pp. в цьoмy 6aнкy 6yлo зapeестpoванo piст oбiry на
342% (йoгo o6iгoвi фoнди пiднялися дo 70 43622| злo-
тoгo в 1938 poцi). Зpoстaв o6iг i в iнцrих тpЬoх банкaх
(УкpаТнбaнк, Пpoмбaнк, Гiпoтevний 6aнк). Taкo;к над-
звичaйнo скopo poзBиBaлися yкpaiнськi кooпеpaтиви (I{ент-
poсoюз' Мaслoсoloз). Toвapиствo сeлян-хJliбopodiв <Ciль-
ський гoспoдap> м:lлo в 1938 poцi 60 фiлiй' 2 008 rypткiв
i |99 977 пpихилЬ}rикiц яких oбслyгoвyвали 53 aгpoнoми
i l8 ветеpинapiв.

3aвдяки IIpиBaтним фoндaм y Львoвi yкpaiнцi спopyди-
ли сyчас}|y тpипoвеxoBy лiкapню нa l00 лiлroк. Лiкapня,
де пpaцюB:lлo близькo дBадцяти yкpаiнських лiкapiв, сталa
цeнтpoм медичних дoслiд.ltсень. Зa 1938 piк нерз диспaн-
сep лiкapнi пpoйtшлo 4l тисячa пaцieнтiв (68,8 yo yкpaiнцiв,
22 |o loлякiв, 9,2 % евpеiц нiмцiв).

Kyльтypне тoBaprrстtso <Пpoсвiтa в 1936 p. налiнyвaлo
21 5324 чJlе}Iи' 3071 6i6лimeкy i нитaльнi зaли, 190 пеpe-
сyвних бi6лioтек, 371 тeaтpallЬниx гPyп. 2043 aмaтopськi
гpyпи' l086 хopiв, l24 opкестpп, |22,жiнoчих rypтки тa iн.3a.
Hayкoве тoвapиствo iмeнi T..ЦIевченкa (H-тшI) .пpoBoдилo
кoлoкBlyми' видaвалo нayкoвl пpaщ з yкpalнськol lстopll тa
кyлЬтypи.

lншi тoвapистBa пpaцювa,Iи нaд пiдвищенням кyлЬтyp-
нoгo piвня тa piвня ]Kиття yкpaiнськorо нaсeлeння: Toва-
pистBo yкpaiнських ;rriнoк (пpиблизнo 50 тисяч членiв
y 1936 poцi), Toвapиствo вsитеltiв, Toвapиствo aдвoкатiв,
Toвapиствo лiкapiв, численнi тoваpистBa взaeмoдoпoмoги та
сoцiarrьнoТ дoпoмoги' спopтивнi тoвapиствa.

Cлiд вiдзнaчити' I{apеrцтi, щo в Пoльщi вихoдилo 83
yкpаiнськi гaзети' з якиx 2| raзeтa 6yлa пoлiтичнa. Hезва-
жaк)чи нa сyвopy цензypy' yкpaiнська пoлiтичнa дylr,tка }raлa
мoжлиBlсть poзBиBатися дoсить rropмzlльнo.

Caме в цих yмoBaх 6езпpецeдеI{тHoгo poзBитKy нaбyв
yкpaiнський нaцioнaлiзм. opгaнiзацiя Укpaiнських Haцioнa-

зз Ешlиклoпедiя Укpaiнoзнавствa._ T. 4.- c. |422-|423.
. .  l{ iесzyslаw I waniсki ,  o. с.-  s.  39-42, бl .

29 It{ iесzy s l  a w I wa n iсk i .  oSwiata i  szkolniсtп 'oukrai isk iе
w Polsсe w lataсh l9 lE- l939._ Siеdlсе'  l975.- s.3 l .

з0 Ешlиклoпeдiя Укpaiнoзнaвствa.- T. 2.- с, 563.
3l  мiесzyslаw Iwaniсki ,  o. с._ s.  l99'  2з7.
32 lЬid.- s.  236.
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лiстiв (oУH) збiльlшyвaлa числo aктiв са6oта.llсy, з6poйних
нaпaдiв, зaмaхiB. У пеpioд з l93l пo 1939 pp. вiдбyлoся
бaгатo пpoцeсiв нaд yкpаiнськиIuи нaцioнaлiстaми. Haй6iльlц
вiдoмим бyв пpoцес нaд чJIенaIrlи oУH, пpи.rетними дo
вбивствa пoлЬськoпo мiнiстpa внyтpilшнix спpaB Бpoнiслaвa
Пrpaцькoгo в неpвнi |934 p.

Hезвaxaloчи нa pепpесii, oУH rцBидкo пotшиpилa свiй
вIUIиB нa piзнi веpстви нaсeлення i oсoбливo нa мoлoдь. I{я
peвoлloцiйнa opгaнiзaцiя cтaлa нaйгoлoвнiцroю пoлiтичнoю
силoк)' щo дiялa нa yкpaiнсьKих тepитopiяx y PyмyнiТ тa
Чexo-Cлoвaччинi. 3нaчнi зУc|^IU|я бyли дoклaденi д.llя пo-
tIIt{pенHя свoеТ нeлегaльнoi дiяльнoстi, ни, пpинaймнi, свo-
гo BIUlt{By нa Paдянськy Укpaiнy. 3aте пoлiтичнa бopoтьбa
oУH в eмiгpaцii (y Чехo-Cлoван.lинi, Фpaнцii, Hiмеv.rинi,
Aнглii, Cпoл5нених [Цтaтax Aмеpики i Kaнадi) велася вiд-
кpитo i 6улa, тaк би мoвl{тll' лeгaльнa.

Hiмеччинa, Пoльща' PaДянськa Poсiя
i Укpaihськt{й pyх

Haгaдaeмo _ yкp.aiнськa теpитopiя 6улa poздiлeнa мi.lк
чoTиpмa деpxaвамизs.

l. Pадянський Coюз: 767 тvlcяч кB. км.' 422oo тисяч
меruкaнцiв, aлe Укpаiнська PCP малa лиlце 45l 800 кB. кid
i 32 568 тисЯч меrшкaнцiв, з якиx 6лизькo 2б мiльйoнiв, a6о
8o o/" 6улп yкpaiнцями.

2. Пoльщa: |32200 кв. км' 10200 тисяч меruкaнцiв,
з якиx близькo 6,5 мiльйoнa, a6o 64 |o 6улvl yкpaiнцями.

3. Pyмyнiя: |.I 70o кв. км' l 400 тисяч меruкaнцiв, з яких
875 тисяч aбo 63 |" 6улu yкpaiнцями.

4. Чеxo-Cлoвaччинa: l4 900 кв. км' 76oтпcяч меrшкaнцiв,
.з якиx 560 тисяч a6o 73 |o 6улvl yкpaiнцями.

oневиднo, щo yкpaiнський сaмoстiйницький pyх станo-
Bив зaгpoзy д.lIя цiлiснoстi кo.lкнoi з цl{х деpxaв. oтxе, кox-
нa з них вt|стyпaла пpoти yкpaiнськoгo нaцioнaльнoгo pyхy
з тoгo мoмeнтy' як вiн пoчинaв зaхищaти пpaгнення' щo
сyпеpeчилt{ iхнiм iнтеpесaм' i зoкpемa нацiolraльнi пpaгнeн-
ня yкpaiнцiв' якi пpoжив:lли на свoiй тepитopii.

oскiльки кo.lrtнa з цих деpжаB вBaxaлa a priori, щo

yкpalнсЬк € нaселеllня _ це лицIе пpoстa 
-МеHlЦинa' 

яKa
нe l ' lar нiяких пpaгненЬ' oкpiм тoгo, шoб бyти xopolцими
лoяJIьниI\.tи гpoмaдянaми' гoтoвиtvtи aсиIr{lлюBaTпcЯ| тo яK
звинaйнo, BисyB.rлoся пiдoзprr, щo yкpaiнський pyх пiд6y-
pюютЬ сyсiди a6o бiльrц вiддаленi iнoземнi деpЯ(aBи.

У двaдцятих poкaх Мoсквa yтpимуBaлaсь зBинyвaчyвaти
Hiмеuнинy в yкpaiнськиx спpaвaх, зajдoвoльняюч}rсЬ зBиt{y.
вaченням Пoльщi, Pумyнii i Фpaнцii. Пpиvинa цьoгo бyлa
дy)ке пpoстa. З |923 p. Moсквa встaнoBилa дo6pi стoсyнки
з Бepлiнoм' зoкpемa y вiйськoвiй, техtliчнiй тa екoнoмiчнiй
гirлyзях.

0сo6ливo тiсне спiвpodiтництвo зaв'язaлoся мiлt Чеp-
вoнoю apмieю тa paйxсвеpoм. Hiмецькi oфiцеpи мoгли
спoстepiгaти нa пoлiгoнaх зa poзBиткoм тя)ккoi вiйськoвoi
з6poi i .вивчaти кеpyвaння lеlo 

(йruлoся, зoкpеМa, пpo
тaнки, лiтaки i вaxкy apтилеpito, якi не МoГ.Пzt мaти Hiмеч-
чинa зa Bеpсaльськиl\{ дoгoBopoм). Haтoмiсть oфiцеpи po-
сiйськoi аpмii oзнaйoМлюBaлися найчaстiu.tе в Hiмеччинi
з Hll\{ецЬкиМ .цoсвi.цolvt y галyзi вiйськoвoi стpaтегii i тaктики.
CпiвpoбiтництBo пoстyпoBo пolЦиpилoсь i на сфеpy oзбpoeнь.
Рoсiя дoзвoлиЛa нiмцям 6уnувaтvl безпoсеpeдньo на ii
тepитopii aвiaцrЙнi зaвo:и i пilпpисмстBa д.'Iя виpoбництвa
з6pol.  Htмецькi пi:пpисмстBа дoпoМaгaлу| У pекoнстpукшi i
Paд.янськoi Poсii тa i i iнлyстpiа,riзaцii.

Це спiвpo6iтництзo, яке знaчнoю мiporo спpиялo
вiпбупoвi нiмецьких з6poйних cу|Л, тpИBaЛo дo l933 p..,.,.
Bapтo вiдзнaчити кpiм тoгo, щo тopгoве,.tЬнi 3в'язки Poсii
з Hiмeччинoю бy,rи вaлсливoю частинoю зoвнiцlньoi тopгiвлi
CPCP: |8 % у |924 p..25 % у 1928 p.,  28 % у |93l^ p.,33 %
y l932 p. '  28 % y l933 p' .20 % y l934 p. Чaсткa Hiмеччини
в iмпopтi з Paд.янськoгo Cotoзy бyлa тaкa: |9 % у |924 p.'
26 %у 1928 p. '  1! %у l93l  p. ,  47 %у |932p. '42 % у 1933 p. '
|2%у|'9З4p.", .

3 пpихoдoм дo вЛaди Гiтлеpa в сiчнi l933 p. Paдянська
Poсiя poзглЯДaлa Hiмe.lнинy яц 6езсyмнiвнoгo пpoтивltикa.
Hацioнaл-сoцiалiстична пapтiя бyлa явнo aнтикoмyнiстичI{a'
антибiльrцoвицькa i aнтиeвpeйськa. Ta й y Moсквi oсoбливo
лo6pе пaN{'ятaли, щo нaписaв Гiт,rep y <<Мaйн Kaмпф,>
|921 p.: <(зaМiстЬ тoгo, щoб здoбyвaти кo.пoнii десЬ ll irЛекo,

з6 P. Rеnouvin. Lеs сrЬеs du ХХ.е siёсle, l .  Dе l9l4 i i  1929._ Paгis,
l957' p. 216: W. Sсhеl lеnЬеrg. Меmoirеn._ Kij ln' l959.- S. 44_47; Sivers
Lеo. Dеutsсhе und Russеn._ Мйnсhеn, 1983._ s. 424.

37 Bнеrцняя тopгoвJlя сссP' l9l8_l966.- М., |96.I._ с. 8_9;
Phi l ipp W. Fabry. Diе Sovietunion und dаs Drittе Rеiсh._ Stuttgаrt, |9.7|._
s. 30.

35 B. Ку6iйoвин, A. Xyкoвський. Укpaiнa.-Мюнхен,
1978._ C. 3; Aльмaнaх сKpиниця> за 1937 p.- Львiв, 1937._ C. 5l;
М. Cцi бopськнй. Укpаiнa вцифpax.- Biнннця, 1940.- C.5; Ециклo-
пeдiя Укpaiнoзнaвства.- T. I._ Мюнхен, 1949.- с. l64_lб5.
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Hiмеччинa пoBинHa цIyкaти виpirшення свoiх пpoблеIu чepeз
зaхoIIлення. тepитopiй ддя кoлoнiзauii y Poсii i в пеpифе-
plинIrх кpalнax>-".

Гiтлеp нiкoли I|е гoвopив i не писaв, щo пiдтpимye iдею
незaле;rrнoi Укpaiни. Зaте Aлфpед Poзенбеpг y 6porшypi,
щo з'явилaсь пepед пpl{хoдoм нацистiв дo BJIaди' писaв'
щo нiмецькa пoлiтикa пoBиннa 6paтп дo yвaпr мoxливiсть
дoпoмaгaти нaцioнaльним pyхаl{ y Paдянськoмy Coюзi,
зoкpемa нa Укpaiнi i нa Kaвкaзiэg. oт;tе, мoлtна бyлo пpи-
пyсTити' щo вiн стaвився пpиxильнo дo незaле,(нoстi циx
нaцiй. Aле дalri бyде виднo, Щo Ц€ пpипyщення бeзпiдстaвне
i пoлiтикa Poзeнбеpгa 6yлa сyмнiвнa. Пpoте йoмy пpнписyва-
ли тaкi iдеТ, i цим пoяснюeтЬся бypхлива рaкцiя <Пpавди>>
вiд l3 6ерзня 1933 p.

l0 липня l933 p. <Пpaвдо тBеpдиJrа' щo дeякi пoльськi
кoлa гoтoBi вiддaти Hiмеччинi (кopидop> i Bеpхню Ciле-
зiю зa yмoвt{' щo Бещiн нaдaсть Пoльщi вiйськoвy дoпoмory'
щoб зaдoрoльнити i.i <дaвнi пpeтeнзii>> нa Бiлopyсь та
Pадянськy Укpaiнy.

Biдoмo, щo деякi пoльськi кoлa, якi мpiяли вiднoвити
пoльськi кopдolrи дo подйy |712 p., не пepестaBаJlи пpaгI{yти
yкpaiнських тa бiлopyськиx зeмель..I{е 6a;<aння вiдu.инилo
дBepl .plзI{rrм здoгaдaм тa спеKyляЩям' У тoМy числl l се-
pед нlмцlв.

Бюpo зoвнiцIнЬoi пoлiтики (AПA) нaцioнaл-сoцiaлiстич-
нoТ пapтiТ, oчoлюванe Poзенбеpгом, пoстiйнo пpoвадt,tлo
вI{вченtlя ситyaцii тa пoлiтичниx yгpyпoвань i склaдzrлo
pекoмеHдaцii рllя ведeння пoлiтики. 3гiднo з зaпискoю вiд
29 лtlпня 1933 p., пoслaнoю цим 6юpo нa.laльникy 6юpo
пpеси Pайхy,нaцioнaл-сoцiалiстич}ra пapтiя зoвсiм t{е сxи-
ЛЯлacь дo iдеi Укpаiнськoi нeзErлехнoТ дepltraви. У зaписцi,
зoкpемa' бyлo скaзaнo: oскiльки тепеp Hiмеччl{на не в змoзi
пеpегля}lyти свoi сxiднi кopдoни зa дoпoмoгoк) сили' це
слiд зpo6ити iнrцим спoсoбoм, a сaме пiдтpимaти зaзixaння
Пoльщi нa PaдянсЬкy Укpaiнy i Литвy. Пoльськa еKспaн-
сioнiстськa пoлiтикa щoдo с)(oдy, згiднo з цiею зaпискoю'
yзгoдЛ(yвaлaся з aнглiйськolo пoлiтикolo, oскiльки Aнглiя
мaлa тarмнi знoсини з пoлЬськиIu ypядoм y l93l p. i пiд-
lllтoBхyBaJra iТ дo нaпaдy нa Paдянськy Poсilo. Ta Пiлсyд-
ський не 6yв yпевнeний y пoзицii Hiмеччини i вiдмoвився.
Tепep, як 6yлo сKaзaнo y зaписцi, ситyaфя змiнилaся.

3E A. нit lег,  Меin Кampf.- Мi inсhсn, |927._ s: з l6.
з9 A.R'  o s е n b е г g.DеrZukunftwеgdеrdеutsсhеn Aussеnpol i t ik._

Мi inсhеn' l927.
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I, oт)Kе, спiлЬнa aнглo-геpмaнo-пoЛьсЬкa iнтepBенцiя пpoти
Poсii пpи пiдтpимцi Фpaнцii тa lталii мo)ке пpизBести Hе
тiльки дo кpaxy Paдянськoгo Coюзy, a й тaкoж дo пepеглядy
сxiдниx кopдoнiв Paйxy. Пoльщa, 6езпеpe,rнo' пoгoдt{ться
в oбмiн нa Литвy (з пopтoм Мемель) i зa .laстинy Paдянськoi
Укpa,iни вiддaти Hiмеччинi paйoн Пoзнaнi тa Bеpхню Ciле-
зiю. Pеrштy теpитopii Paдянськoгo Coюзy бyt.е пoдiленo
нa двi зorrи iнтepесiв: eвpoпeйськa Poсiя i Kaвкaз стaнoBи-
тимyть нiмецькo-пoльсЬкy зoнy iнтepесiв, a aзiaтськa Po-
сiя стaне aнглo-япot|ськoю зoнoю iнтepесiв.. У цiй ситyaцii
Hiмеччинa мoглa 6 тaкox здoбyти кoлoнiiau.

Як бaнимo, цей плaн спeцслyx6и нaцioнaл-сoцiaлiстич.
нoi пapтii не спиpaвся нa пpaвo нapoдiв }ra сaМoвизнaчення
i зoвсiм iгнopyвaв yкpaiнськe питaння.

Hiмецькi й пoльськi aпетити стoсoвнo Cxiднoi €вpoпи
нi д;rя 

.кoгo 
t{е бyли тa6мницею. Гaзетa ,,Lе Tеmps.. вiд

l6 листoпaдa l933 p. пис:rлa' щo певнi нiмецькi кoлa дyь{aютЬ
пpo експal{сiю y нaпpямi бaлтiйськиx pесrryблiк i вoднoчaс
зaoxoчyютЬ ПoльЩy rraпaсти нa Укpaiнy.

He тpe6a зaбyBaти, щo всi цi спекуляuii пеpевaxнo
пpoBoкyв:lли пoсиJtенtlя peпpeсiй в Укpaiнi i змytuyвaли
Мoсквy змiцнювaти oбopoнy.

Улiткy 1933 p. генеpzlл фoн Бoкен6epг здiйснив вiзит
дo кoмaндlвaнHя Чеpвoнoю apмieю. I.(е бyв oстaннiй кoн.
тaкт мix дBoмa apмiями. Tp.оxи згoдoм Мoсквa змiнила
свoю пoзицiю, пoвнiстю пpипl{I{ивtци вiйськoве poсiйськo-
нiмецьке спiвpo6iтництвo. Це питaнHя 6yлo пopyruене пiд
нaс зyстpiнi пoвipенoгo y спpaвах Hiмеччини в Мoсквi
фoн TвapдoвсЬкoгo з генepaлoм Tyхa.reвсьKим' зaстyпнt{-
кoм кoмiсapa o6opoни, 3l жoвтня 1933 p.

Tyxa.reвський пoясниB нiмецькoмy диIUIoмaтy' Щo,
<(tlезBа}(аючи Ha пpикpy змiнy пoлiтики' пoчyття Чеpвoнoi
apмii дo Paйхy i дo нiмецькoгo нapoдy зzlлицIaeтЬся нeзмiн-
ним i щo нiкoли не бyдe зaбyтo: paйхсвеp y виpirшaльний мo-
мент пiдтpимaв станoвJtення Чеpвoнoi apмii>.

Фoн Tвap,п,oвський хoтiв дiзнaтися' чи змiнa y став-
лeннi paдянськoгo ypядy Hе спpичинена збли:кeнням мixt
Мoсквoю i Фpaнцieю тa Пoльщeю. Tyхaневський вiдпoвiв,
щo це з6ли.ltсення не бyлo пpl{Чинoю пpипи}tе}|ня <<тiснoгo,>
спiвpo6iтництвa мiлt Чepвoнoю apмieю i paйхсвеpoм. Пpи-
чI,tIlа пoлягa€ y <<нeдpyхI{Ьoмy' бaйдyл<oмy, т06т0 aнтиpa-
дяt|сЬKoмy)) стaвленнi ypядy Беpлiнa, a тaкo)к y деяких

{0 Nationаl Aгсhivеs._ Washington, GR. т. 8l. Roll l7, F. l., ЕA-250J
184-1.
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фaктax oстaннЬoгo часy (дiяльнiсть Poзeнбеpгa, aHтиpaДян.
ський мемopaндyм мiнiстpа екoнoмiки Гyгeнбеpгa, ПPo-
гoлoцrений нa кoнфеpeнцii y Лoнлoнi в неpвнi l933 p. тa iн).
Tyxaнeвський зaпевниB сBoгo спiвбесiдниKa' цIo нi paлян.
ський ypяд, нi Чеpвoнa apмiя не пеpедaBaли Фpaнuii тa
Пoльцri xoднoi iнфopмацiТ <<[o.tto нiмецькo-paдяIlсЬкoгo
вiйськoвoгo спiвpo6iтництвa>. Ha зaвеpurення вiн скaзaв
(пo-фpaнцyзьки): <.не зaбyдьте' це пoлiтика, вarцa пoлi.
тикa' якa нaс poз' €дtlye, нarui пoчyття - пoчyття лpyx6и
Дo paйхсвеpy'>4l.

Хoч нiчoгo й не вкaзyBaлo нa те' щo Беpлiн пpoBaди-
тиме пoлiтикy' спpиятI|у|Bу NIЯ yкpaiнцiв, пpoтягoм yсьoгo
l933 p.пoлкькa пpесa poзгopнyлa шиpoкy кaмпaнiю
дисKpедитaцii тa звинyвaчeннЯ yкpaiнцiв i oсo6ливo opгaнi.
зaцii УкpaiнсЬких Haцioнaлiстiв. Tак, нaпpиклaд.' y тpaвнi
1933 poкy внaслiдoк кoнфлiктy, щo виник в Укpаiнськoмy
нayкoвoМy iнститyтi в Бepлiнi, пoльсЬкa пpесa твеpдила'
щo гoлoвa oУH €вген Koнoвaлець 6yв нa yтpимaннi нiмцiв.,.

oсь фaктичнa стopoнa цiсi спpaBи. У тpaвнi 1933 p.
oУH зpo6илa спpoбy Bзяти пiд кoнтpoлЬ Укpaiнський
iнститyт y Беpлiнi, oчoлювaний пpr,tхилЬниками Cкopoпaд.
сЬкoгo. oдин iз BIIЛивoвих членiв oУH, Piкo ЯpuЙ, якuйl
пpeдстaвляв €. Koнoвaльця, спpoбyвав yвiйти дo patу|
кеpiвництвa Iнститyтy. Йoгo кaндидaтypa 6yлa пiдтpимaнa
пpедстaBникoм мiнiстpa кyльтypи' якlttЙ чиt|иB тиск нa
генеpaлa Гpенеpa, гoлoвy paди кеpiвl{ицтвa. Aлe генepaл
Гpeнеp, мaк)чи сильHy пiдтpимкy з 6oкy пpедстaвникa нa-
цioнaл-сoцiалiстичнoi пapтii, дy)ке нaстpoeнoгo пpoт}r
Яpoгo i oУH, вiдкинyв кaндидaтypy P. Яpoгo{3.

Poзгoлorцений yкpaТнськими пoлiтичними пpoтив}|и-
кaми oУH, цей iнцидент, який гoвopив лиtIIе пpo 6opoть6y
двoх yкpaiнсЬких пoлiтичних тeчiй зa кoнтpoлЬ нaд' нayкo-
вим зaкладoм, бyв iнтеpпpетoвaний пoльськoю пpeсoю як
дoкaз' щo € . Koнoвaлець i P. Яpий e нiмецькими <(aгентa.
ми>. Tакi гaзeти' як ,,l lustr.rwаnу Kuriеr Cоdziеnny.., ,,Gazeta
Pi.rrаnnа.,, ,,Dziеnnik Prrznaflski.. вiд 28 xroBтня l933 p. пи.
сaли' щo oУH кеpyе Бepлiн, щo oУH зaпoзичилa свoi iдеo-
лoгiю i пpoгpaмy y нaцистiв i oтpимye фiнaнсoвy дoпolt{oгy
з Беpлiна.

Зpoзумiлo, щo )l(oднoгo o6гpyнтoванoгo дoкaзy ц9lх

nl BA-мA Rw 5/v.46l ,  von Tп'aгdo'yski ,  Not iz vom l  novemЬer l933.

'2 Gazeta Polska.- tt 145, 27.05.1933.
.3 BA Ns 43/43 t' 367 _369lR 43 llll55 f. l55. Щo6 нaдaти вaги свo€мy

запеpеveнню кaндидaтypи Яporю, прлстaвник нацистськoi пapтiТ не зaбyв
нaгaдaти' щo жiнка Яpoгo eврйкa.

40

тBеpдлrень нiкoли не 6yлo пpедстaв,Ilенo нi пoльськolo, нi
paдЯнськoю Bлaдoю. Пpoте пoльськa Bлaдa oтpиIr,raла нe-
спoдiвaнy мoлкливiсть знaйти тaKi дoкaз}r. Boсени 1933 p.
в ii pyки пoтpaпrutи сeкpeтнi apxiви гoJIoBнoгo Пpoвoдy oУH.
Bся тaeмнa кopеспoнденцiя зa 1928_1933 poки, звiти збo-
piв, дoнесeнrrя пpo дiяльнiсть, всЬor\o 6лизькo l5 тисяч
дpyкoвaниx стopiнoк' щo з6еpiгaлЦcЯ нa (тaемнiй) квapтиpi
y Пpaзi, бyли викpаденi' зa yнaстю чeськoi пoлiцii, arrентoм
пoльськoi кoнтppoзвiдки. Aле пoльськa BJlaдa не знaйrrиa
тaм нiчoгo' щo мoглo 6 с;ryxити дoкaзoм oпydлiкoвaних
y пpесi твepд,кень.

Пoльщa :lr пoчинa€ y цей чaс пoлiтикy зблиxення
з нaцioнал-сoцiaлiстичнoIo Hiмеччинoю. Hезвaxaючи нa
тpyд}loщi, щo стBopюw|лt|cя .rеpeз дeлiкaтнe питaння нi-
мецькoi менtцини в ПoльIцi, нa пpoпoз}tцiю Гiтлеpa Bapшaва
i Бepлiн встyпиJrи в пеpeгoBopи B Jlистoпaдi 1933 p. пepе-
гoBopи зaвеprциJlися пiдписaнням нiмецькo-пoльсЬкoi yrо-
Дr пpo дpyжбy i ненaпaд вiд 26 сiчня 1934 p. [я yrэдa
безспoсердltьo мaтиме вIUIив нa укpaiнсЬкi спpaви.

У вiдпoвiдь нa твеpд)кенtlя пoльсЬкoi пpеси oфiцiйний
opгaн oУH <Poзбyдoва нaфi> y сi.rнi |934 p. нaписaц щo
зaгap6никy зaB)кдI{ пoтpiбнi не тiльки зaкoни' тк)pl.tl''
Iцифницi i apмiя, a й тaкo:к 6pехня (сьoгoднi йдеться пpo
дезинфopмaщю). 3aгap6никy тpебa, щoб iстopики 6pеxa-
ли, фa.пьсифiкyюни iстopilo зaгap6aнoгo, пpигнo6ленoгo нa-
poдy. Йoмy тpе6a, щo6 бpeхaли .lкypналiсти' зaпepечyючи
гнiт нaд нapoдoIrt. Мiнiстpи, священllки' 1^lитeлi й пoлiцiя
змylшенi 6peхaти, щo6 пpихoвати пpaвдy пpo гнiт. Haмa-
гaючись заlltкoдити нафoнaльнorлy yкpaiнськoмy незa-
лe)кницькol'ry pyхy i знищити йoгo, пoлякtl твеpди.пt{' щo
цей pyx _ <нiмецькa iнтpигar, вoни гoBopиJrи' щo зa всiм
тtlм' .lцo вiд6yвасться y 3axiднiй Укpaiн!, стoiть Hiмeч-
чинaaa.

Гoлoвнy iдeю нmaтки AПA зa липенЬ l933 p. знaxoдимo
в мeмopaндyмi Poзен6еpгa вiд |2 тpaвня |934 p. пpo
aнглo-нiмецькi взaeмини. Poзeн6еpг зaзнaчaB, Щo в paзi
кoнфлiктy мiлк Poсiею i Япoнielo <IIитaння poсiйськoro
Пiвдня стaне зtloвy невiдluraдним' з llьoгo BиrUrиBae мo)к-
ливiсть спiвpoGiтництвa мix Aнглiеlo, Пoльщеto i Hiмeччи-
нoro>. У тaкoмy Bипaдкy мolttнa 6улo 6 (гapaнт}rвaти Пoль-
щi ii пoдaлЬrцe poзшrrpення дo Чopнorю мopя' a в paмкax
згaдaнoпo сoюзy чеprз пepегoBopи встaнoвити пeвнi екo-
нoмiчнi кoмпенсaцii д.пя Hiменчини i кoмпенсaцii y нафo-

.. Poз6yдoва нaщi. Iф |_2 <12_7з), сiчень.лютий 1934._ C. 50.
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пpoAyктax д;lя AнглiТ,>as. Poзен6epг зaписaB y свoсN{y щo-
дeнникy' щo Гiтлеp пpoчитaB Мемopaндytvt з iнтеpeсoм
i схвaлив йoгoa6.

Укpaiнськi нaцioнaлiстиннi кoлa, зoкpеМa гoлoвa oУH
с. Koнoвaлець тa бiльrцiсть члeнiв гoлoвlloгo Пpoвoлy
(ПУH), yсвiдoмлювa.rи тoй фaкт, щo пoлiтикa нaцioнал-
сoцiaлiстичнoi Hiмeччини не спpиятиме виpiruеннlo yкpaiн.
сЬкoгo питaння. 3 l933 p. Koнoвалець виpiruив пoсPrлити
дiя,rьнiсть oУH в Aнглii, oскiльки Bвaxав, щo для виpiruення
питання Cхiднoi €вpoпи 6yлo 6 6aх<aнo мaти пiлтpимкy
Aнглi i  i  спiвpo6iтничaти з нею{,.  3pазу пiсля пiдписaння
пoльсЬкo-нiмецькoгo пaктy e. Koнoвaлeць виТхaв iз Бepлiна
й oселився y Хеневi (лютий 1934 p.).

Пpe.Цстaвник oУH y Лoндoнi e. Ляхoвич Дoсяг тaМ
певнoгo yспixy. У квiтнi 1934 p. 6pитaнський .lкypнaлiст
Лянёелoт Лoтoн пpиBеpнyв yвaгy aнглiйськиx пoлiтикiв дo
тoгo фaктy, щo Гiтлеp, нa вiдмiнy вiд свoiх пoпеpe.Цникiв, не
tl|BуlTьсЯ oднoчaснo на Cхiд i нa Зaxiд, а тiльки на Cхiд.
<.)(oден, xтo диBиться Ha кapтy Cxiлнoi €вpoпи, нe сyмнi-
вa6тЬся'.rцo iсHуютЬ великi мo)t(лиBoстi для нiмeцЬкo.пoлЬ.
сЬкoгo кoмпpoмiсy))'_ писaв Лoтoн. Aле <(пpoникненнЯ
Hiмеччини i Пoльщi нa Укpaiнy зaц.IкoдитЬ екoнoмiчним
i стpатегiнним iнтеpeсaм Beликo6pитaнii,>. Лoтoн Hапoлягaв'
щo тpе6a спpoбyBaти включити Укpaiну в систeп{y 3aхiднoi
eвpoпи, oскiльки <<нeзaлежнa i aвтoнoмнa Укpaiнa нeoбхiд-
нa N|Я eвpoпeйськoгo екoнoМiчнoгo пpoгpесу i свiтoвoгo
миpy)). l l.емoкpaтиянa Укpаiнa, нa йoгo дyN{кy. мoглa 6
пpиeднaтися дo гpyпи деp)(aB' з яKу|t'r|у| Bеликoбpитaнiя
встaнoв;Iюe лpylкнi зв'язки{6.

У цей )ке Чaс бaжaння Пoльщi' згiднo з iтaлiйським
xypнaлiстoм Енpiкo lнсабaтo, lцo пepedyвaв y Bapшавi, 6y-
i|у| тaкi: <<Kopидop .п.o Чopнoгo l\.lopя' спiльний кop,lol{
з Угopщинoю'>. Iнсaбaтo пoвiдoмив пpo це Poзенбеpгa i,
кpiм тoгo, 3апeBrtиB йoгo, щo Ю. Пiлсyлський <.гoтoвий
o6'сднaти oкpaiннi нapoди вiд Фiнляндii дo Typенvr,tн!r,) i щo
<.вiн чекae, щo6 .цати piзкy вiдпoвiдь Poсii '>ag.

Ha пoнaткy сiчня l935 p. Чoтиpl{a.ццять члeнiв aнглiй-

ськoпo пapлaментy i щiсть 0сo6ист0стей звеpнyлися дo
Лiги нaцiй з петицieю пpo rюнiння yкpаiнцiв пoльськими
BJIaстяIttи' i y тpaвнi тoпo )|( тaки poкy в Лoндoнi бyлo ствo-
peнo Aнглo-yкpaiнський кoмiтет.4 неpвня 1935 p. €. Koнo-
BaJIeць пoслaв пpедстaBH}tкy oУH в Лoндoнi лl{стa' в якoмy
тoчtlo визнaчиB пoлiтикy тa спoдiBaння йoгo opгaнiзацii.
Hегaйнo пеpекJlaдeний aнглiйськoю мoвoю' цeй лист 6yв
пepедaний в aнглiйськe мiнiстеpствo закopдoнrrих спpaв.

€. Koнoвaлець нa пoчaткy ЛИcTa Bислoвив пеpекoнaнHя
yкpaiнськиx нaцioнaлiстiц щo нeзrulе.llснa Укpaiнa бeзпе-
peчнo 6улa 6 вaltorиBим i нeo6хiдним фaктopoм N|я 6aлaн-
сy сиJI y Cхiднiй €вpoпi й кyльтypнoгo тa eкoнoмiчнorю
poзвиткy всiсi €вpoпуl. Дati вiн зaзнaчиB' щo yклaденi
oстaннiм чaсoм мixt евpoпeйськими дepЛ(aBaми yгoдIr пo-
pyшyloть пpиpoдIre пpaBo. yкpaiнськor'o нapoдy сaмoмy
виpllцyвaти в.IIaснy дoлю l мo)t(yть' oт)ке' пpизBeстП дo
кoнфлiктy, B якoмy yкpaiнський нapoд тiльки б пpoгpaв.

Cepeд цих yк)д 6улa i пoльсЬкo-Ёiмeцька yгюдa вiд 26
сiчня 1934 P. Ця Уюta, oскiлЬки вoнa пoсилювалa вJIaдy
Пoльщi нa зaxiдниx земляx Укpaiни, сyпepeчить iнтеpесaм
yкpaiнсЬкoгo нapoдy. Якщo ця yгодa мiстить IUIaни Koлo-
нiaльнoгo xapaктepy щoдo схiднoi (Paдянськoi) УкpaТни,
як тo зaзнaчae свiтoвa пpесa' iх втiлення нaцrтoвxнетrcя,_
як зaЯBив Кoнoвалець,_ la кaтeгopичIrий oпip з бoкy
yкpaiнських нaцioнaлiстiв, якi 6opються зa пoBнy }lезllле)t(-
нiсть Укpaiнськoi дep;(aви' a не за те' щ<16 Укpaiнa сталa
кoлoнiеlo кoго 6 тo не 6yлo.

Гoлoвa yкpaiнськиx нaцioнaлiстiв кPитикyвaB тaкo)rli'
фpaнкo-poсiйськy УгotУ, в кoтpiй, як вiн Kaзaв' Фpaнцiя
iгнopye пpaгнеtlня yкpaiнськoгo нapoдy дo незaJlеЛ(нoстi,
спpияe змiцненнlo status quo. Фpaнцiя не 6еpe дo yвaги
<Bаpвirpське пoBoд,кeння бiльtцoвицЬкoпo pе,киIt'ry стoсoBнo
yкpaiнцiu. opгaнiзaцiя Укpaiнськиx Haфoнaлiстiв, пpo-
дoв)кyваB Кoнoвaлець, po6итимe Bсe' щoб чеpез iнтеpесrr
iнoземних деp)кaB нe пpoлилaся кpoв yкpaiнськoгo нapoдy.
Biн пiдкpеслllв' щo зaмiсть тoго, щoб щaслиBo )кити в нa-
цioнaльнiй незaле.lкрiй дepxaвi, yкpaiнський нapoд oпинIlB-
ся poздйeний мi:к чoтl{pмa дep)кaBaми, i в paзi виникненltя
кoнфлiктy, yкpaТнцi як сoлдaтП цих деpлraв бyдyть пo-
слaнi oдин пpoти oднoгo зi збpoeю y Pyкaх.

Хoч oУH i ввaxae Poсilo най6iльrц небезпечним oкyпaн-
тoм Укpaiни, пiдсyмoвyвaв КoнoвllлецЬ'_ <oднaк ми бyдe-
мo в мaйбyтнЬoмy пo6opювaти всiмa силaми всiлякi сaмo-
вiльнi спpoби всiх iнtцих iнтеpвeнтiв виpirшyвaти спpaви
Cхiднoi €вpoпи пpoти вoлi yкpaiнсЬкoпo нapoдy a6o 6eз

o5 IIv lт 049-PS; Hans-G i inther S еraphim. Das pol i t isсhе Ta.
gеbuс.h Alfrеd Rosеnbеrр._ Мiinсhеn' l964._ s. 166.." lb id._с.30.

n7 e. Ля х oв}'н, Д' iяльнiсть oУH y Лoндoнi в 1933-1935 poкaх l /
<Koнoвaлець i йoгo дo6a>._ Мюнхен. |914._ с. 9l5..E Lа nсеIot Lawton. Thе opprеssеd Ukraine in, ,Thе Foпnight ly
Rеview...- London, April l934.{9 Das politisсhe Tagеbuсh Rosenbеrgs, o. с._ S. 3б.
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пopoзyмiнIrя з н}lм' y свiдoмoстi, щo кo:кнa тaкa poзв'язка
дoпpoвадI{JIa 6 лulуe дo нoBих пoдiлiв i пoневoлeння Укpai-
ни' a не дo iT визвoленltя>.

Cпpaва вбивствa мiнiстpa Псpaцькoro

деp:ttaвaми стaJIo peaльнiстю. oбoх apеrцтyвtlли в Hiмеччинi
Й впдaлн нa пpoхaння пoльськoi в,пaдl. IнIшi .lлени, щo
пеpебyвaли y .(.aнцiry, 6улYl впдaнi пoльськiй пoлiцii.

У лtoвтнi 1934 p" пoльськa BJlaдa odгoвopювaлa з Гiтле.
poм питal{}tя тiснoгo спiвpoбiтництвa пoлiтичltих пoдiцiй
oбoх кpaiн y 6opoтьбi з <yкpaiнськI{ми теpopис'aми"ь,.
Гoлoвa пoльськoгo ypядy Koзлoвський y гpyднi 1934 p.

зaяBv|B пoсЛу Hiмеччини у Baprшaвi. цIo <<питaння пpo зв'яз.
ки мix yкpaТнськими теpopистичtIими opгaнiзaцiями
i Hiмеччинoю oстaтoчнo вияснене)).  oскiльки. BидаBIIIи
<.вбивцю Псpацькoгo'>*. Hiмеччинa яснo дaлa зpoзуМiти, цto
BoHa <(tциpo 6aжae згoд'и з Пo.пЬцlеIo,,i3.

У хoдi poзслiдyвaння i самoгo пpoцесy над C. Бaнде.
poю i йoгo тoBapишaDrи пoлЬсЬкa пoлiцiя Bикopист;Lla
тaсмнi apхiви oУH, щo6 BИK;.tИKaTИ зaмirцaння сepeд пiл-
сy,цних i викpити всю дiяльнiсть opганiзaцii. Aле нaспpавДi
цi apxiви нe ДaлЙ нiяких дoкaзiв спiвpo6iтництвa oУH з нi-
l\{ецЬкиlr{и слyжбaми' чи нiмецькoi фiнaнсoвoi пiдтpимки.
Bсe, щo змoглo дoBeсти зBинyBaчення' це- те, щo oУH
oтpимaлa пеBнy сyмy вiд Литoвськoгo ypядyb{. Члeни oУH
6улvl зacуl;женi нe як <.iнoземнi aгeнти>' a зa те' щo Bзяли
yчaсть в opгaнiзaцii зaмaхy, який кorцтyвaв життя лiяну
ПoльськoТ дepжaви.

Зpеurтoю, y кoмtoнiкe кoМaн,цувaння УBo, oпy6лiкoвa-
нoмy пiсля зaМaхy' ясtlo Bкaзaнo' щo людинa' якa в6илa
пo,'IЬсЬкoгo мiнiстpa, <(Bикoнyвaлa виpoк> yкpaiнськoгo pеBo-
люцiйнoгo тpибyналу. У кoмюнiке 6yлo скaзaнo, Щo Псpaць-
кий як oдин iз гoлoвних пpoвiдникiв пoлiтики гнo6лення
y 3aхiлнiй УкpaТнi нiс в iдпoвiдальнiсть зa opгaнiзацiю
лiквiдaцiТ ц.Iкiл та yкpaiнських тoBаpистB' планyBaння пoлo.
нiзaцii Укpaiнськoi цеpкви, спpияння HaпЛивy пoлЬсЬких po-
бiтникiв в yкpaТнськi  пpoмислoвi центpи, opгaнiзaцiю анти-
yкpaiнських пoгpoмiв пiд чaс пaцифiкацi i  l930_l93- l  poкiв.
Kpiм тoгo, y кoмюнiке 6улo зaявленo, щo стpaтa oднoгo
з нaйбiльrц вiдпoвiдaльниx зa oкyпaцiйний pе.lким y Зaxiднiй
Укpaiнi e нiчим iнrцим. як <.пi.птвеpд)кенням нeпopytuнoi
вoлi yкpaiнсЬKoгo нapoдy пpoдoв)кyвaти бopoтьбy зa звiль-
tlеtlня дo сaмoi пеpeмoги'>*.

' I{е нетo.+нo. 86нвця' Г. Мaцейкo, виiхав iз Пoльщi i знaйшoв пpитy.
лoк .Ч Apгентннi, дe xив пiд vyл<им iменем. Пoмеp 15 сеpпня 19бб p.

"" AA Pol it. Bеziеhungеn |98/4 |v Po 9028.
5. wlаdуslaw 2еIеf isk i .  Zab6jstwo ministrа Piегaсkiеgo.-

Pагis ' 1973.- S. 36.
о деякi aвтopи нaмaгaються poзглядaти дiяльнiсть oУH як складoвy

чaстиrry пo.пiтики нiмецькoгo ypядy ч}r йoго служ6 (AПA, a6веp). Taк,
нaпpиклaд' згaдаючи пpo зaмax y свoiй tХpoнoлoгii зoвнirцньоi нaцioнал-
сoцiaлiстичнoi пoлiтики>, Гaнс Aдoлф Якo6сeн пpoстo пiддaс Ayмку' щo
зaмaх 6yв чaсти}roю зoвнiruньoi пo.ltiтики нацистiв. To6тo oУH в6илa
Пepaцы<oгo нa дoгoдy Hiмеч.дrнi .  H ans-Adolf  Jaсobsеn. Nаt ionаl .
sozial ist isсhе Aussenpolit i l  l933-l938._ Frаnkfurt/Мain' l968._ s. 790).

У тасмних нiмецьких apxiвах ми не знaйцrли :кoднoi вкaзiвки, якa
б дaлa мoл<-пrвiсть встaнoвити зв'язoк мix зaмахoм i Hiмеччинolo. Tiльки
в нспiдписаниx записaх iз.Цaнцirа 3a липень l934 p. знайденo зoвсiм неймo.
вipнi твеpдxення. Aнaлiз цих зaписiв наIIIтoвхy€ нa дyмкy' щo iнфopмaцiя,

50 € .  л яxoви ч._ C. 9l5._9l7.
5 ' lb id._с.9l9.
52 AA Pol i t .  Bеziеhungen l9E/4 |Y Po 722|.



Пpoцес y Bapuraвi зaвеprциBся тpьoмa Bиpoкaми дo
смеpтнoТ кapи, якi пoтiм 6yли зaмiненi нa пo)киттeве yв'яз-
нeння (C. Бaндеpi, М. Лебeдь, Я. Kapпинeць) i двoмa
виpoкaми дo пo)кигтЕBoпo yв'язнeння (м. Kлимиlшин,
Б. Пiдгaйний). Iншиx 6yлo зaсyд.lкеIro дo yв'язнення вiд 7
дo l5 poкiь Cтепaн Бaндеpa i Микoлa Лe6eдь зyстpiли
смеpтний Bиpoк Bиryкoi.r <C-;raвa Укpaiнit>.

Bapшaвський пpoцeс ДaB мoxливiсть пoльськiй сy-
спiльнiй дrмцi дiзнaтися пpo 6opoтьбy yкpaТнцiв. oдйa

<yкpaiнський>, пpoтягoм цих тpьox ти.lкнiв нaBчилися
цьoпo сJIoBa i вltе йoro нe зa6yдyть. A лroди, кoтpi iнaкше не
ПИcaJШ| як пpo <гайдaмaкiв, сьогoднi сopoшпяться тoпo
.\ypt{oгo daнarry пpo <пolrypпfll вurляд2 цих людeй. l7 poкiв
тoЁкмaчили нaм' щo пorциpювaння, нaвiть iз дoпoмorюю
нaсruIьстBa' нa oкpaiнaх пoльсЬкoi мoви e piвнoзнaнним iз
пotllиpювaнням пoльсЬкoстi, пpиrцеIUlюBaнням любoвi дo
Пoльщi. A oсь тyт щ люди' хoч..знaкугь пoльсЬкy мoBy' нe
xoчyтЬ пoBopити пo-пoльськи. rхня ненaBистЬ дo Пoль-

ськoi деpлraви' дo пoльськoпo мiнiстpa, rrублiцистa й пo-
лiцaя пorциpw|acя нa пoльськy мoBy. Bчили нaс' щo цiлa
тa <Укpaiнa) e rцтyчIrим твopивoм' якe зникнe з oстaннiми
слiдaми aвстpiйськoi дepx(aви' твopoм якoi вoнa 6улa.
A тим чaсoм це тa <Укpaiно сBo€ю ненaBистк) дo нaс
6yхae съoгoднi сильнilше, нi;к зa тиx дaвнiх' неспoкiйниx
чaсiв...>oo.

Гaзетa пoльсьKих нapoдoвцiв писaлa: <Ми, пoльськi
нapoдoвцi, мaGмo o60в'яз0к нaйrюлoснilше кaзaти пpo тe'
щo iснye yкpaiнський нapoд' щo вiн xиBе i бopеться зa свoe
пpaBo нa )киття. Caме rдr r'ryсимo poзyмiти й цiнити rе-
poiвне зУcу|t|ля yкpaiнськoro нapoдy' який пpoтяпoм сoтеt|ь
poкiв не мa€ сBo€i деp,кaвнoсти, щo йoгo pyсифiкymь,
пoлoнiзyмь' poздиpaкутц a вiн зaвx(ди тpива€D. Хaй yкpaiн-
сЬких нaцioнaлiстiв бyде тiльки )кменЬка' (пp<rте нaпpy-
)l(ення )кеpтoвнoсти' пoсвятll й rеpoiзмy тiei .xмeньки тa.
ке нaяBнo ве.п}tке' щo йoгo вистaчar не лиlце нa те, щo6
вoскpесI{ти, a нaвiть стBopити нацilo>56.

Baprшaвський пpoцес тiльки пiдтвеpдlц що зaмaх нa
ПepaIркoro' opгaнiзoваний зa нaкaзoм с. Бaндеpи, як
i вся дiяльнiсть oУH, 6Улп чaстинoк) 6opoтьби yкpaiнцiв
зa свo6oдy i незaтIеlкнiсть свoei кpaiни. Хoдним iз вчине-
них зaмaхiв нe кepyвaлa iнoземнa деp)кaBa. 3винyваненi
BY|Яв;Y|лу|cЯ yкpaiнськими пaтpioтaми, пpихильникaми
спpaви' якy Boнrr вва)кtlли спpaведJtиBoю.

Poсiя бoiться Bтpaтити Укpaiнy

Paдянськa Poсiя вeсь чaс пo6oювaлaся зa Укpaiнy.
Генepaльний кoнсyлaт Hiмeччини в Хapкoвi. l0 липня
1934 p. пoвiдoмив Бepлiн, щo найбiлЬцIе зaнeпoкo€}l}lя
paдянськoгo p€)(иIlfy в Укpaiнi (пoлягaG y стpaхy пеpbд
вiдoкpеrrпенням Укpaiни з iнiцiaтиBи з.зa кopдol{y' зoкpемa
Hiмеччини>. Дaлi в дoнeсеннi гoвopилoся:

<Tyт кa;кyть' щo з пpиxoдoм дo вJIaди нaцioнaл-сo-
цiaлiстiв yкpaiнськi емiгpaнтськi кoлa, якi бaчaть y Гiт-
лepi oсвo6ottlTeЛя Укpaiюr, зIroвy сиJrьнo aктивiзyвaлися.
Плaн вiд.llyнення Укpaiни стaв' тaкиit чllнoм' ключoвим
питaнням мixнapoднoi пoлiтики. Пiдкpеслloсться' зoкpе-
мa' щo <нiмeцький фaшизм нiкoли не вiдlсинe iдeю пoхoдy

46

55 wiadomo6сi Litеraсkiе.- Baprшaва.-l935._ l5 rpyд
56 цнт. зa: Cвoбода, Jеrsеу City._ tф 300' 26.|2.|935.
. Toдi стo,llицею Укрiнськoi PCP ще 6yв Хapкiв.
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нa сxiд як пoчaтoк iмпеpiaлiстиннoi iнтеpвенцii. Пеptшим
етaпoм 6yдyтьЛитвa, Лaтвiя, Естoнiя нa пiвнoчi i Pадянська
Укpaiнa на пiвднi. У мoмeнт, кoлl| ypяд Paдянськoi Укpaiни
бyде гoтoвий пеpеiхaти дo Киeва, пoлiтичнa (нiмецькa)
гpyпa пiддoтyе' paзoм iз 6йими емiгpaнтaми' IUtaн зaBoro-
вaннЯ Paдянськoi Укpaiни, тoбтo i всьoгo Paдянськoгo
Coюзyos7.

BiдзнaнивIшt, Щo пpихiд дo вJIaди нaцioнaл-сoцiaлiстiв
BикликaB .вeликe poзчapyB:rння y Paдянськoмy Coloзi,

.генеpalrЬний кoнсyл дaв тaкi пoяснeння щoдo пo6oюBaнь
Moскви зa Укpaiнy: (Бaгaтo впливirвиx пoлiтичниx дiячЬ,
пapтiйниx i деp;кaвних фyнкфoнеpiв' гoлoBних peдaктopiв
(гaзет) - eвpei, якi вислoвлюють свoi пoглядI{ не тiльки
як мapксисти. Boни зaймaють негaтиBнy' нaвiть ненaвис-
ницЬкIr пoзицilo ще й тoмy' щo кepyються iнстинктoм
paси>--.

Cтвopюeться вpa)кеннЯ, Щo BикopистoByBаJtoся твepд-
лrенtlя' нi6итo нaфoнa.п.сoцiarriстичнa Hiмеччинa xoчe
вiдipвати Укpaiнy вiд Pосii,_ це нaйсrшlьнiIдий apryмент
дrrя poсiйсЬких пoчyттiв _ a метa викopистaння тaкoгt)
apryменly _ oб'еднaти poсiян нaвкoлo iснyloнoгo pe;кимy
й oсoбливo пpoти pe,киIt'fy нaцioнaл-сoцiaлiстичнoгo.

У дoнесеннi вiд 19 6еpезня 1935 p. генepaлЬний кoнсyл
нaBoдитЬ oфiфйнi poз'яснення, дaнi з нaгoди вiдкpиття
y Kиeвi Koмiсapiary Bнyтpilшнiх Cпpaв: <3 пpивoдy ствo-
pенl{я кoмiсapiaтy внyтpirшнix спpaв бyлo пiдкpеслeнo,
що ця pефopмa нiяк нe oзначae oслaблення клaсoвoi бo-
poть6и. 3ви.raйнo, нaцioнaлiсти, тpoцькiсти i кoнтpрвo-
люцioнepи poзбитi, aJlе вoни не знищенi oстaтoчнo. Boни
з'являються нa Укpaiнi y виглядi змoвникiв пpoтrr диктa-
тypи пpoлетapiaтy, нaймaнцiв кaпiтaлiзмy, rшпиryнiв i зpaд-
никiв Бaтькiвщини, вoни нaмaгaються вiдipвaти Укpaiнy
вiд ве.пикoгo Paдянськoгo Coюзy. 3aвдaння нoвoствopенoгo
(нa Укpaiнi) Koмiсapiaтy Bнyтpitшнiх Cпpaв - бyти пи;rь-
нI{м стpa'(ем pеBoлюцii й зaxиснl{кoм деpxaBи>"".

Пpoте, як зaзнaчa,Ioся y дoнeсeннi, paдянськa кoнсти-
тyЦiя зaвlкди пердбaнaJla пpaBo УкpaTни вrrйти з Paдян-
ськoгo Coroзy. A;lе paдянсЬкa вJIaдa кaзaJla' щo (це plaсoвi
Bopoги' якl пrд пpикpиттям нaцroнaлlстичних гaсел звUIь-
tlення Укpaiни висIyпaють пpoти сoфaлiстичнoгo бyдiв.
ництвaD i хo.lyть вiдipвaти Укpaiнy вiд Paдянськoгo сoюзy'

]? вl.м,r R'ws/v. 46l Tgb. l47 Politisсhеr HalbjahrсsЬеriсht._ S. 12.
5t Ibid._с. l3.
59 l b i d., Tgb. 5? Politisсhеr Bеriсht._ с. 4_5.

щoб загнaти iT <у paбствo>60. У дoнeсеннi бyлo скaзaнo тa-
кoлЧ щo oстaннiм чaсoм pепpесii в Укpaiнi бyли спpямoвaнi
пеpeв:Dкl|o <пpo,ти нaфoнarriстiв i тpoцькiстiв, якi стBopюкутЬ
спiльний 6лoк>o,.

Гoвopяни пpo мixнapoднy ситyaцiю, Гoлoва Paди Ha-
poднrrx Кoмiсapiв Укpaiнськoi PсP П. Любчerп<o зaяBиB
y Мoсквi нa Bepxoвнiй Paдi' щo <нiмецькi фauшсти BкJlю.
чили дo свoei пporpaми питaння теpитopiaльнoпo poзIIIrt-
pенrrя зa paxyнoк Paдянськoгo Coюзy, oсo6ливe rлiсцe в Iцlх
IUIaнax вiдрoдlться Укpaiнi. Hiмеrркi фaurисти yтpиttdyють
y Беpлiнi пoлкoвнПкa Кoнoвaльця>. Кpiм тoпo' y гaзeтi
<Biстi>, oфiцiйнoму opгaкi paдянськor\o ypядy Укpaiни,
писaJIoся' щo снiмецькi фaurисти мpiloть y свoiй мaнii
iмпepia.пiстичнoi ве.тrrrчi знrrщнти Paдянськy Укpaiкy>, цlo
(пеpJIинy PaдянськorэColoзy>62.

Taкi випaдн пpoти yкpaiнськoгo нaцioнaлiзмy свiднltlIи
пpo стiйкi нaцioнaлькi пoчyття' якi в.пaдa вва)калa небезпeч-
||||$I| ДДя цiлoстi iшlepii. Чинячи тисЬ вJIaдa нaмaгa,Iaся
встaнoвити спoкiй сеpед нaсeлення i пoзбyтися людей' зa-
пiдoзрних y нaцioнa;riзмi. Oсь чoмy тaке знaчeння' згiднo
з дoнeсенняi.t' нaдaвaJtoся пepeтвopeннк) екoнoмiки Укpai-
ни в сoцiaлiстltннyoo.

Гaзетa <Biстi> пoBеpнyлaся дo питaння yкpaiнськoпo
нaфoнa.пiзмy в нoмеpi зa 12 .rеpвня 1935 p. твеpдячи' щo
УBO, вiйськoвe вiдarry;кeнЕя OУH, пolшиpиJla свoю дlllь.
нiсть нa теpитopiю Paдянськoi Укpaiни. Гaзетa звrr}ryвaчyEa-
лa пoлoBy oУtl €. Koнoвaтrьця y тoltfy' щo вiн с,ryxитЬ
Hiмeччинi.

У Мoсквi виpoбшlaсь звичкa зBинyвачyвaтп oпoзицiйнi
pyхи y спiвпpaф з iнoзeмнимrr ypядaми' зoкpемa з нalцrстa-
ми. Пiднaс пpoцесiв l936_l938 pp. paдянський суд сфoprfry-
лк)Bав пoдi6нi зBин5rвачення i щoдo тaких кorлyнiстiц як
Л. фoшький, Г. 3iнoв'eB, Л. П'ятaкoB, М. Бyхapи'. Cyд
твеpдrrц щo вoни нaмaгaлися зaxoпит}l в,laдy зa дoпoмo[1oк)
iнoзerдlих деp)кaB. Taь Tpoцький <встyп}rв y пеpегoBopи
з oдIrи}l iз кеpiвникiв нiмецькoi нaцioнал.сoцiaлiстськoi
пaфi д;rя спiльнoi бopoтьdrr пpоти Paдянськorю Coюзy>
(згiднo iз зiзнaннями П'ятaкoвa, Tpoцький вiв пеperювopи
з Гессoм).
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У звинyванyвilлЬHoтtily aктi Л. Tpoцькoгo нaзвaнo <aгeн-
тoм фarшизм5l>, a iнrцих звиI{yвaчyвaниx _ <(oгидниt,tl{
фarшистськими нaймaнцями>' якi пoстaвили сo6i 3a метy
rцпioнa;к нa кopистЬ iнoземних деp)кaB i <poзuленyвaння
сPсP тa вiдipвaння вiд ньoгo Укpaiнн, Бiлopyсi...>on. B o6мiн
зa пiдтpимкy пiсля пpихoдy дo BJIaди <<тpoцькiстськo-зiнo-
в' €всЬкий блoк> oбiцяв, згiднo з Л. П'ятaкoвиIr{' спpиятливе
стaBJIення дo нiмeцькиx iнтеpeсiв i <теpитopiaльнi пoстyпки
в зaвyaльoвaнiй фopмi, тoбтo спpияння (нeвтpyuaння
в Дi) yкpaiнських 6yp.lк'5lазниx нaцioнaльних сиJt y paзi
ixньoгo сaмoвизнaчення>DD.

Якшto д.llя oбгpyнтyBaння циx звинyBaченЬ paдянсЬкa
в'Лata мaлa <зiзнaння> П'ятaкoвa тa iнrциx звинyвaчeних' тo
y випaдкy з €. Кoнoвlulьцем oкpiм чyтoк' пoв'язaних iз
кaмпaнieю oдypп{aнeння' звинyвачення нi }ra щo нe спи-
paJloсЯ.

Мoсквa нaзиваJIa такo)K <нaцioнaлiстaми)> i <фaшистaми>
yкpaiнськиx кoмyнiстiв, як тiльки вoни дoзвoлили сoбi хoч
тpoxи вiдстoювaти iнтеpeси Укpaiни. У 1937-1938 pp.
paдяrrськa BJIaдa <викpнлa>> нелегtlлЬнy opгaнiзaцiю, якiй
вoнa дaлa нaзвy <Haцioнaльна фaruистськa opгaнiзaцiя
Укpaiни> i в кoтpy вхoдили вiдoмi кoмyнiстиннi лiдеpи, кo-
лиrцнi стoBпи рaдянсЬкoпo pеJкI{мy в Укpaiнi: П. Лю6нeнкo,
Г. Гpинькo, A. Хвиля, М. Пoпoв, B. Зaтoнський i бaгaтo
iнIциx. I{ю <opгaнiзaцiю>' звI{чaйнo' 6yлo викpитo i <зpaдни.
кiв> стpa.reнo. тaкими 6yли метoди Мoскви пoз6yвaтися
пpoтивникiв' oпoзицioнеpiв uи сyпepникiв.

, Cпpaвa <(BiдlloBJIення нiмeцькo.yкpaiнсЬкoпo
ПiКT}>>

Cпpaвa тaк зBанoгo <вiднoвлення нiмецькo-yкpaiнськoгo
пaктy l9l8 poкy> _ це клaсиuний пpиклад дезинфopмaцii
стoсoвнo yкpаiнськoгo нaцioнaльнoгo pyxy.

вiйськoвиx i теpopистичrrих гpyп. Ha yкpaiнськiй чaстинi
Пoльцri кеpiвники yкpaiнськиx нaцioнaлiстичtlих opгaнiзaфй

6. Lеs proсЬ dе Мosсou.- Paris.
ooIbid.-с.7l .
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нiякoi фiнaнсoвoi пiдтpимки вiд Hiмеччини i щo Koнoвалець
зoвсiм не oселився y Бepлiнi. Biн пoстiйнo пеpебyвaв y lIIвaй-
uapii, нaмaгaючись зaцiкaвити yкpaiнським питaнням
зaxiднi деp)кaви.

Чи пepе6yвалa oУH y знoсинax з нiмeцькимп cлу>к6aмu
aбo нaцioнaл-сoцiaлiстичнoto пapтieю? Toчнo вiдoмo, щo
пiд чaс Beймapськoi pесгryблiки oднol}ry з кepiвникiв oУH,
Piкo Яpor'ry, 6yлo дopyчеIro BстaнoBити кoнтaкти з нiмець-
ким вiйськoвим мiнiстepствoм' тoбтo з paйxсвepoм. Aле
ф кoнтaкти, якi, зBинaйнo, 6yли менrц вaxливi, нiлr кoнтaк-
ти paдянськиx вiйськoвиx, бyлп пepеpвaнi якpaз пеpед.пpи-
хoдoм нaцистiв дo вJIaд'и. €. Koнoвzulець з:rлиrцив Беpлiн на
пoчaткy 1934 p. 15 тpaвня 1936 poкy вiйськoвий paйxсмi-
нiстp y тaeмнoldy листi, aдpесoвaнorrry мiнiстpy зaкopдoнниx
спpaв Paйxy, BизнaB' щo <вiйськoве мiнiстepствo poкaми
не l\{ae )кoднoпo кoнTaKтy з yкpaiнськими нaцioнaлiстaми>o,.

Яким бyлo стaB,Iення нaцioнaл-сoцiaлiстичнoi пapтii
дo oУH? У пpoтилeлкнiсть тoмy, щo мo)кнa 6yлo б пoдy-
мaти' нaцистськa пapтiя cTaBw|acЯ Bopo)ке дo oУH. Koм-
петентнa cлу>к6a фei пapтii пoстiйнo зaстеpiгaлa нiмецькi
пoлiтичнi yстaнoBи вiд цie.i opгaнiзaфi.

Taк, нaпpиклat y дoпoвiднiй зaписцi вiд 2| лкугoгo
1938 p., aдpесoвaнiй y paйхскaнцеляpilo тa iнrцi пoлiтичнi
yстанoви Беpлiнa, Apнo llliкeндaнц' вiдoмий фyнкцioнеp
дeпapтaментy Cxiд yпpaвлiння зoвнirцньoi пoлiтики нaцист-
ськoi пapтii (AпA, oчoлloBal{e A. Poзен6еpгoм), вiдзнaнae,
щo гoЛoвa oУFt €. Koнoвалець, якtlЙ мaв <тpивzlлi зв'язки
з <<певt|ими слy;rбaми> Беpлiнa зa BaймapськoТ peспyблiки,
нa дpyroмy poф iснyвання Tpетьoгo paйхy пoкинyв Hiмеч-
vинy i poзгopнyв сеpeд yкpaiнцiв aнтинiмeцЬкy aгiтaцiю.

lЦтa6сляйтep IIIiкeндaнц пoсllJIaBся нa статткt' нa-
дpyкoBaнy в нoмepi за тpaвeнЬ_чеpвeнь 1934 p. гaзетt{
<Poзбyдoвa. нaцii>, фiшiйнoгo opгalry oУH. Ця стaття ви-
кpиBа€ нaцloнaл-сoцlаJllстичнy пapтlю як пapтlю з пeчaттю
фaнaтизrrлy i нeтepпимoстi, iдeoлoгiя якoi гpyl{тyrтЬся нa

- пoняттяx paси l кpoвi68.
opгaн yкpaiнських нaцioнaлiстiв iз нoвolo сI{JIoю poзгop-

нyв свoi Bипaди пiсля видaння yкpaiнських пoлiтичниx бi-
xeнцiв Пoльщi, зBинyвaчyючи нilлцiв y тoмy' щo Boни ввa-
,(aютЬ сe6е вищoю paсoю' якa I{e пoBиннa кеpyвaтися пpa-
вилaми чeстi i мopa.тIi. Caме звiдси тa 6езпoщaднa )кopстo-
кiсть, якy вoни здaBнa пpoявляють. Boни пoкaзaли i.i.,

6' AA Pol. v s23.
6E д,oдатки, дoкyмeнт Is 5.

зoкpеIr{a' й нa Укpaiнi в l9l8 p., i пiд uaс пoдiй в Aвстpii
1934 p. llliкeндaнц згaдye y свoiй зaписцi тaкo)к' щo y Cпo-
лyчених lПтaтaх вiддiл пpеси Koнoвaльця 

'{aдpyкyB:rвiнтеpв'lo oдtloгo aнглiйця, пpoтив}Iикa фaшизмy. [Iliкeндaнц
нapeштi дoдae' щo aнтинiмeцЬкy пoзицiю oУH мo)кнa
скopilш зa Bсе пoяснити тим фaктoМ, Щo <деякi близькi
спiвpo6iтники €. KoнoBаJIьця мaкугь дpy)кин.eвpейoк>.

oтtte, нaцioнaл-сoцiaлiстськa паpтiя вислoвJlювilла
пpoти oУH сepйoзнi зaстеpe)кенI{E.

Tpе6a згaдaтI{' щo дo oгrydлiкyвання y пpeсi пoвiдoмлень
пpo тaк звaний <нiмецькo-yкpaiнський пaкт> нa Boлинi
пpoхoдrrли численнi сyдoвi пpoцеси' зoкpeмa шiсть пpoце-
сiв нaд чJreнaми oУH y 1936 p. й вerrикrrй пpoцес y сiuнi
|931 p.. Хoден iз циx пpoцeсiв tlе виявиB якoгoсь зв'язкy
мi:r< yкpaiнсЬKим pyхoм i Hiмеччинolo.

Haпpиклaд нa пpoцесi в сiчнi |937 p., щo вiд6yвaвся
. y Piвнoмy якpaз напеpедoднi B)ке згaдaних iнфopмaцiй, 6yлo
зaсyд)кенo тpl{нaдцять yкpaiЪфв, звинyвaчених лиlIIе
в y.lастi в oУH (цe звинyвaчення сaмe пo сoбi бyлo дy;кe
сepйoзне) i зa пiдпaл бyдинкiв y Koстoпoлi й .('еpxaвнoмy.
l5 сiчня сyд Bигoлoсив десятЬ виpoкiв пpo 1в'язнeння стpo-
кoм вiд 2 дo 7 poкiв; тpьox зBинyBaчениx бyлo випpaвдaнo69.

I сaме звеpтaючись дo спpaви дpyгoi opгaнiзaцii, згaдa-
нoi y цитoвaниx paнiruе стaттях' ми знaхoд}lмo poзгaдкy
i пoяснення пoxoд)l(ення oпyблiкoванoi iнфopмaцiТ.

Дpyгa зr\aдalra opганiзaцiя' щo нaзиваJllсi пo-нiмeцЬки
,,UkrainЬсhеs Kosakеntum (UNAKOR).., пpaктиЧнo бyлa
невiдoмa нa Укpaiнi. Boнa iснyвaлa в eмiгpaцiТ. Ii зaснoв-
никoм бyв Iвaн Пoлтaвeць фoн oстpяниця, якlдf,t )кив
y Мюнxенi вiд l9l9 p. У l9l8 p.' зa pe)киItfy Cкopoпaдськoгo,
вiн викoнyвaв o6oв'язки гoлoBнoпo секprтapя вiльниx кoзa-
кiв. Пiсля пaдiння пeтЬмaнськoгo пpaвлiння 6yв змyшeний
eмiгpyвaти дo Hiмен.rинп. У |923_|925 pp. пpoбyвaB ствo-
pити.в фй кpaiнi гpyпи вйьних кoзaкiв, aпе йoгo нaмaгання
пoвнiстю пpoBалиJIися. У Мюнхенi, дe вiн пoзнaйoмився
з Poзeнdepгoм'.aктиBtto пpaцю^Baв I{a кopисть нiмецькoгo
нaфoнaп-сoцiaлiстичнoгo pyхy,u i тaкo.tк пpoвiв якийсь чaс
y тlopмi; пpaктичнo не l\.laB )кoднoгo кoнтaктy з нaцioнa-
лiстичними opгaнiзaфями Укpaiни+.

ll п. м i p.l y ь Hapис iстopii oytl.- Mюнхец 1968.- с. 455.,' вA Ns 43|2 I 296.
. Гaнс-Aдo.пф Якo5сен 3 пpявoдy взаrмин йх' емirpaнтaми i 6юpo

Poзенбеpгa пиrце: с.Цyx,е iмoвipнo, щo тaeмнi знoсинrt вiд6yлrrся нерз
кiлькox нiшrЬ iз Бaлтпкл, тaхIrх як М. фoн lЦoй6неp.Piхтep, o. фoн
Кyрerr, 6apoн фoн Мaнтoйфль i гpaф фн Pевентлoц кйишнii цapський
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У двaдцятих poкaх Пoлтaвець-oстpяниця 6yв нлeнoм
yкpaiнсЬкoгo емiгpaнтсЬкoгo pyхy' oчoлюBанoгo П. Cкopo-
пaдським. Aле вiн з:tлl{lЦив uей pyx у |932 p. i пiзнiшe стaв
piruyним пpoтl{вHикoм CкopoпaдсЬкoгo. oт.lке, Cкopoпал'-
ський не 6yв гoлoвoю УHAKOP y 1934 p.

Пoлтaвець-oстpяниЦя t{е пoкиt{ув свoei iдeТ стBopeння
гpyп вiльниx кoзакiв, цЬoгo paзy B pядaх BepМaхтy. У тpaвнi
l935 p. вiн звеpнyвся дo Гiтлepa з листoм' в якotvly' зoKpelvra'

6yлo скaзaнo: <Biд iмeнi yкpaiнсЬкиx кoзакiв Я зaЯBляю,
щo д,IЯ yкpaiнськoгo кoзaцькoгo нapo'цy Бpeст-Литoвський
дoгoвip, зa якиIr.l Hiмеччинa i Укpаiнa стaJrи сoюзникaми'
зaлицIa€ться y силi>.

Biн такo:lс зaяBиB' щo гoтoвиЙ нaДaтн членiв свoгo
Ukrainisсhеs Кosakentum y poзпopярt(ення Гiтлеpa7l.

3винайнo, нiмцi нe дaли хoдy цЬoмy листy. I oскйьки
Пoлтавець-oстpяниця пpoдoB)кyBaв свoi кJtoпoтaння пеpед
нiмецькими iнстaнцiями, Gеheimе Staatspolizei (гестaпo),
y листi, пoда}roмy y вepeснi |937 p. дo мiнiстеpствa закop-
дoнl|их спpaB Paйxy' вtlсЛoBt|лo сBoю дyмкy з цЬoгo пpl{-
BoдyD <Koзaцькa opгaнiзaцiя <УнAкoP>' якa e не вapтoю
yвaги зaтiеro, iснye. фaкти.lнo лиIIIe нa пaпеpi i пpaктиннo
нe мa € пpихильникiы>...

3гiднo з iнrцими дoкyмeнтaми з нiмeцькиx apxiвiв, Пoл-
тaвeць-oстpя}lиця бy" нe ваpтим yBaги мегалoмaнoм.r
i aвaнтюpистoм. Biн маB листyBaння з дBoмa oсo6aми нa
Boлинi: lt'opoшeнкoм з Кoвеля i I. Boлolдинoм з ЛyЦькa.
3a цим сaмим дoкyментoм згaданi Двi oсo6и 6yли пpoстo
<aгентaми пoльськoi кoнтppoзвiдкиn73t

oт;ке, сaме пoлЬськi спецслy>к6п 6улп дяtеpелoм пo-
ши1rенoi y пoльськiй i мi:кнаpoднiй пpeсi iнфopмaцii пpo
<фiнaнсyвання> Бepлiнoм yкpaiнських нaцioнaлiстичних
opгaнiзaцiй y Пoльщi й y CPCP.

Мoяtливo, й Boлoцrин oтprrмaв гporшi вiд Пoлтaвця-

y. квiтнi |937 p. гpyп^a з 44 yкpaiнцiв, нoлoвiкiв i xiнoк,
пiдoзpювaниx в yчaстi в УHAKOP, opгaнiзoвaнiй I. Boлo-
Iциl{иl\{' 6улн пpптягнyтi дo сyдoвoi вiдпoвiдaльнoстi в Лyць-
кy н-a Boлинi. Iх звинyвaTvIл|/I в дep,жaвнiй зpaдi, чoгo нiкoли
не бyлo пpoти членiв oУн. У тoй чaс' кoли нaцioнaл.сoцiа-
лiстичнa пapтiя фopмyлювaпa сильнi зaстеpeлrення щoдo
oУH, вoнa, як виxoд,ить' стaвилaся з дoвip'ям дo pyxy Cкo-
poпaдськoгo, щo бyв на емiгpaцiТ силoю, якa зaслyгoвyвaлa
на yBary' зoкpемa в Hiмеччинi тa зa oкеaнoм. oскiльки Cкo-

,' BA R' 4з ||/|55 f. |62.72 AA pol. v s2s.
r. Меrзлoмaн _ тoй, щo стpaxдa€ мaнiсlo величнoстi (пpям. пе-

ркл-а^дд.ra ) .," AA Algеm. Angеl. Ukrainе 2.

генеpал B. фн Бiскyпський, який предстaBляв y Беpлiнi мoнapхivне кpилo
емirpaнтiв, тoбтo течiю ве,tикoпo князя Kиpилa (Poманoва)' a такoл( пprr-
хильникiв гpyп Cкopoпaдськoгo' Кoнoвaльця, Пoлтaвця-oстpяницi тa
iн.> (o. с., c.449|. Tака мirцaнинa мo'(е пpизвести тiльки дo фyндaментaль-
ниx пoмилoк пpи вiдтвoрннi пoдiй. Бo не мollснa' не мa€мo пpaвa змirшyва-
ти всi цi гpyпи y eдине сеpедoвище eмiгpaнтiвl вкиt|yти дo oднoi тoфи-пpи-
хильникiв Cкopoпaдськoгo, Кoнoвaльця i Пoлтавця.oстpяниф, a oсo6ливo
змirшyвaти poсiян i yкpаiнцiв. Haпpиклaд Koнoвaлець не знав вi Бiскyп-
ськoгo' нi Пoлтaвця, нi xoднoгo бaлтiйськoгo нiмця.

Kpiм тoгq пoсилaючись нa книry Aлaна Бa.плoка 
''Hitlеr 

- a Study in
Tyranny.. (Гiтлep _ Aoслiдxeння тиpaнii, Лoндoн, 1952.- с. 1|')'
г. Pайiлiнгеp твеpдить' щo в l923 poцi Poзен6еpг i llloйdнеp-Piхтеp прп-
cтaBнлl.l Cкopoпaдськoгo Гiтлеpy' i вiн пиrце: <Poзпoвiдarоть, щo Cкopoпaд-
ський взяв }Цaсть y фiнaнсyвaннi ,,Viilkisсhеr Bеobaсhtсг.., пеprшoi гaзети
нaцистськoi пaрii, i, мoлUlllвo' сaме це с oднiсю 3 oснoBних пpичин тoгo'
щo Poзенбеpг тaк пaлкo пiдтpимyвaв у l 94 l poцi укpaiнських нaцioналiстiв>
Gеrard Rеit l ingеr. Еin Haus auf Sand gеbaut. Hit lев Gеwaltpol i t ik
in RuBlаnd l94l_1944._ Hamburg |962.- s.  l55). .Ц,aлi ми пo6aчимo, щo
ця тезa пpo Poзенбеpгa6улa хн6нa. Taк сaмo не oбгpyнтoване i твеpдxeння
цpo yчaсть Cкopoпaдськoгo у фiнaнсyвaннi пеprшoi нвцioнaл-сoцialтiст-
ськoi гaзети. Ми не знaйrrrли Л(oдtloгo пiдтвеpдxення цьoгo нi в нiмецьких
apхiвaх, нi в yкpаiнських пydлiкaцiяx i apхiвaх. Haвпaки, A. Да.ллiн ствеpд-
л(y€' щo це poсiйський генеpaл Бiскyпський, диpектop PoсiйськoТ Устaнoви
,Ц.oвip'я y Беpлiнi, oсo6истий paд}rик Eeпикoпo князя Kиpилa Poмaнoва,_
який дoпoмaгав y фiнaнсyваннi нaцистськoi гaзети Viilkisсhеr Bеobaсhtеr
A. D а l  l  i  n.  Gеrmаn Rulе in Russia, l94l_l945._ London, l957._ P. l l3).

I спpaвдi: як мiг Cкopoпaдський фiнансyвaти нaцистсЬку гaзетy' якIцo
вiн не мiв oсo6ливих стaткiв? Biн 6yв y тaкiй нyждi, щo в 1926 p. йoгo нi-

pилo Poмaнoв'
Cлiд зазначити такo;tq щo дeякi aвтopи' тaкi як, нaпpDrкJraд' Г. Paйтлiн-

геp' нaдтo нaпoлягaючи нa 
,зв'язкaх _ дiйсних чи вигaдaних'_ щo мoгли

iснyвaти мiлt yкpaiнцями й нiмцями' з дивoвил(нolo делiкaтнiстю o6ми-
нalоть гли6oке вйвчення зв'язкiв мi:lt нiмцями i poсiйськими емiгpaнтaми.
Haпpиклaд вoни нiчoгo не кaл<yть пpo yroдy' yклaденy в |923 p. пeнеpa.
лoм Бiскyпським iз гeнеpaлoм Людeндopфoм, oстaннiй пapагpaф якoi,
зoкperr{a' пер.Ц6auаe сзaмiнити веpхiвкy в CPCP зaкo}tнolo мoнapхiuнoю
влaдoю' якa мaтимс фopмy poсiйськoгo фaurизмy - нaцioнaл-сoцiалiзмy>
(BA R 43l3s f .  48).
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poпадсЬкий бy" y l9l8 p. нa чoлi деp)кaви-сoloзницi Hi-
меччl|ни' тo ypяд Baймapськoi рсrry6лiки пoпoдився
у |926 p. нaдaBaти йoмy фiнaнсoвy дoпoмory (Еhrensold).
Haцioнaл-сoцiaлiстськa пapтiя, стaвцIl{- пpи влaдi, зaЯBшлa
пpo сBoю пpиxильнiстЬ дo цьoпo pyxy,'. У |931 p. нiмeЦь-
кa вJtадa дoтpи}ryв:rлaсь дyмки' !Цo це €динe yкpaiнське yгpy.
пoBaн}rя' лoяJIьнe дo Hiмеччини,'. Aле тр6a пiдкpeслити, щo
цей pyх, oкpiм oкpемих симпaтикiв, в Укpaiнi не iснyвaв.

PoзОiл II

пЕPЕд BтoPгHЕHHяIvt B сPсP

3 aнш.ltloсoм (ll беpезня 1938 p.) i вимoгaми Hiмеччини
щoдo нiмецькoi меншrини в Cyдетськiй oблaстi, якi пpи-
звели дo Мюнхенськoi yгoди (30 веpeсня 1938 p.) й дo
пoлицIeння нaпpизвoляще Чeхo.Cлoваччини' пoчaBся змaг
Гiтлеpa зa нiмецькy геrемoнito в €вpoпi.

HaмaгaючисЬ пopyшrrти, a згoдoм i зpyйнyвати системy
piвнoвaги сил y €вpoпi й встaнoвити <нoвий пopядoкr, який
мiг би гapaнтyвaти Hiмеччннi дoмiнyвaння i дoбpo6yт,
Гiтлep 'зyмiв викopt{стaти piзнi пoлiтиннi фaктopи нa кo-
pистЬ нiмeцькorю paйхy. Cеpeд цих фaктopiв _ пpaвa нi-
мeцькoi lvtенlцини' бiльlцoвицькa зaгpoзa в €вpoпi. Пoлi-
тичнi ютlaси €вpoпи, пoчинaючи iз сaмoi Beликodpитaнii,
вiдvyвa.тrи сиJlЬнy зaгpoзy з 6oкy Paдянськoi Poсii. Гiтлеp
зpo6ив цю зaгpoзy гoлoвним кoзиpем y свoiй диплoмaтичнiй
фi. 3aхищaючи пpaва нiмeцьких мeнlциrtи в Чеxo.Cлoвач-
чинi й Пoльщi y вiдtoвiднoстi з пpaвoм нapoдiв нa сaмo.
визнaчeння, Гiтлep oднoчaснo poбив тyмaнний нaтяк нa тe'
щo Hiмеччинa }ra€ пpaBo нa ()китт€вий пpoстip> У Cхiднiй
€вpoпi, хoч цe бyлo цiлкoм несyт.riснo з пpaBoм нapoдiв нa
сaмoвизнaчення.

Чaстo безнaдiйнa сиryaцiя пpигнo6лeних нapoдiв i мeн-
rцин y Cхiдriй €вpoпi, oсo6ливo нapoдiв, якi тepпiли диKтa.
тypy стaлiнсЬкoгo pеlкиr'ry' cr7pl^ял|n тoщr' щo чaстинa нa-
селенIlя ввa)кaлa: змiнa стaтyсy квo' тo6тo вiйнa (нaвiть
poзв'язaнa Hiмеччинolo), мo:ке стaти цUIяхoм дo свoбoди
l незaле)кнoстl.

Укpajнський незaлеxнпцький pyx виpiIшиB скopистaти-
ся бyдр-якoю нaгoдoю, Щoб дoсягти незa,Ie)кнoстi, нaвiть
якIцo це 6y,п.e лише нa чaстинi yкpаiнських зeмелЬ. Пеpura
нaгoдa Ыllпaлa якpaз y зв'язкy з Kpизoю y Чeхo-Cлoваuнинi,
щo мaлo нaслiдки дJlя стaтyсy Kapпaтськoi Укpaiни.

7. BA R' 4з/2 I.291.
75AA Pol. Y 525, дoкyмент Pol. v E5?3.
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Питaння KapпaтськoТ Укpaiни

Kapпaтськa Укpaiнa, якy чaстo нaыАBaлуI Pyтенieю aбo
Пiдкapпaтськoю Pyссю, 6улa пpиeднанa дo Чеxo.Cлoвaч-
чvIHИ зa Cен.)Kеpме}tсЬким дoгoBopoМ (веpесeнь l9l9 p.).
.(oгoвip пepедбauaв дrrя цiei теpитopii pегioнaльну aBтol{o-
мito'. Хoч aвтoнoмiя i 6улa гapaнтoвaнa.пеplЦoю кo}tститy-
цiею Чеxo-Cлoвaцькoi деpжaBи' нaдаI{ня iй тaкoгo стaтyсy
вiд,клaд.aлoся' так uto пepurий li гyбеpнатop Г. )KaтKoвич
у |92| p. пirшoв y вiд.стaвкy нa знaк пpoтестy пpoти цеHтpa-
лiстичнoi пoлiтики Пpaги.

Ha Зaкapпаттю пpoтистoяли .цвi oснoвнi тeнii: pyсoфiль-
ськa й укpaТнoфiлЬсЬкa. Чехи, зoкpeмa тi, щo пiдтpимyвaли
цe нтpaлiстичнi те ндeнцi\, 6aчнл*l в y кpaiнськoмy нaцioнaль-
нoмy pyсi зaгpoзy &гtя чесЬкoгo центpа,пiзмy i, oтxe, вiдда-
Brrли пеpеBaгу пiдтpимцi pyсoфiльськoТ течii.

Укpaiнський нaцioнaльний pyx poзвивaBся пoвiльнo.
У |924 poцi нaлiнyBilлoсЬ лпlлe 6лvlзькo |2 o/o yкpaiнцiв, якi
свiдoмo зapaxoвyBtulи себе дo yкpaiнськoi нaцii (yкpaiнo-

фiли ) ., Пoчинаючи з l 935 p.' тpиBaв пpoцес poзBиткy yкpaТн-
ськoТ сaмoсвiдoмoстi. Caме в цей пеpioл нa taнпЙ peгioн
пoчалa п.oц.rиpювaти свiй вIUIив oУH. PoзвИBaJwrcЯ yкpаiн-
сьKl сoцloкyЛьтyp}ll тoBapисTBa' стBopюBaлrrсь Kooпеpaти-
ви. .Ц.eдaлi бiльtцoгo poзмaхy нa6увaлa 6opoтьбa зa пpaBa
yкpaiнськoi мoви й yкpaiнськoi oсвiти.

УсвiдoмлючИ, Щo етнiчний склaд Чехo.Cлoвaччиtlи мo-
)t(е пpt{зBести ,цo зpoстaння тpyднoщiв, пpeзидeнт Бенеrц
мaв нaмip пepе6yдyвати peспydлiкy <.в деp)кaвy' дe цiлкo-
витo piвнoпpaвнi нapoдн MaлvI 6 свoe &пaсне yпpaвлiння...,>
Бaлсaючи зaдoBoЛЬttити цi нaмaгaння (нaцioнaльних мен-
rшин),20 лютoгo |9З7 p. ypяд oпydлiкyвaв спецiaльнe кoмю-
нiкe, в якoмy 6yли сфopмyльoвaнi oснoвнi нaстaнoви' щo
пepед6aнaли пepeгляд пoлiтики стoсoвнo менtцин 3.

Але центpaлiстичнi тендeнцii Пpaги бyли нaдтo сильнi,
i нiчoгo не po6илoся, щo6 викoнaти o6iцяне. 29 тpaвня
l938 p., спиpaючись нa гapaнтii Cен-)Кepменськoгo дoгo-
вopy й кoнститyЦii, Pyсинськo-yкpaiнськa Hapoднa Paдa
Ул<гopoдa, стoлицi Kapпaтськoi Укpaiни, пoстaBl{лa BиМoгy
пpo впpoBaд)к€ння стaтyсy aвтoнoмii. Це 6yлo в тoй нaс,
кoли сyдетськi нiмцi й слoвaки тaKoлr рислoвлroB:lли пoдiбнi

, F r a n с is D ea k. Hungaryat thе Paris PеaсeConfёrеnсе. New Yoгk,
|942.- P. 45з.

2 D. z | е p Ё o. Die Еnstеhung der polnisсh-ungarisсhen Grenzе (oktober
1938 bis Мiirz 1939)._ Мiinсhеn' 1980._ s. 20.

3 Е. Bеnёs. Мuniсh._ Paris. 1970._ P. l0. 14.
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вимoги. Aле вимoги нiмцiв пiдтpимyвaв Paйx, a yкpaiнцi ви-
мaгzrли автoнoмii з &пaснoi iнiцiaтиви, для зaдoBoлеltнЯ свoiх
нaцioнaльнI|х пpaгнеI{ь. 9 веpeсня l938 p. дJ'lя Bедення пеpe-
гoвopiв пpo статyс автoнoмii y Чexo-Cлoвaцькiй дepxaвi пo
Пpaги пpибyлa дeлегaцiя, щo склад:rлacЯ з д.ecЯTи пpедстaв-
никiв Укpaiнськoi l{ентpaльнoi Hapoднoi Paди. oднaЧе пl,t-
тaHнЯ сyдетсЬких нiмцiв i неpiruyviсть зaхiдни)( деp)кaB
пpизBели дo вiдoмиx Мюнхeнських yгoд (30 веpесня
1938 p.). l ;кoвтня веpмaxт пepейruoв кopдoн i oкyпyвaв
Cyдeтськy o6лaсть. Пpигoлoмrшений цiею aгpeсieю, ypяд
Пpaги спpo6yвaв вpятyBaти еднiсть pеспy6лiки й пitцoв нa
пoсlyпки в питaннi слoвaцЬкoi й yкpaiнськoi aвтoнoмii. Aле
4 xoвтня ситyaцiя yсклaднилaсь, oскiльки Бy.u,aпeшт зaпpq-
пoнyвaв Hiмеччинi пpиrднaти дo Угopщини слoвaччиHy
й Зiкapпaттяa.

8 xoвтня 1938 p. yкpaТнцi пpeдстaвили нa poзгляд
Пpaги списoк членiв аBoнoмнoгo ypядy iхньoгo кpaю.

Пpи спiвyuaстi зaxiдних деp)каB Гiтлеp став apбiтpoм
y чехoслoBaцЬкol!|y питaннi; здaв:UIoсь' вiн пiдтpимyвав
пpaгI{eння слoвaкiв дo aBтot|oмii, aлe нe вислoвив л<oднoi
тoчнoi дyмки пpo дoлю 3aкapпaття. 8 л<oвтня Гiтлеp pе-
кoмеI{Ayвав якoмoгa I\{енtЦе зaЙмaтпcя питaHнями аBтoнo.
мiй y цЬoмy pегioнi. Мiнiстp зaкopдoнних спpаB Pайхy
iнфopr'ryвaв свoix пoслiв, щo нiмеччинa зaЙHЯлa стpимaнy
пoзицito стoсoBнo Кapпaтськoi Укpaiниs.

Увенepi l0 лсoвтня paдio Пpaгa пoвiдoмилo' щo Чeхo.
слoBaччинa стaлa федеpацiею тpЬox наpoдiв: нехiв, слoвaкiв
i yкpaiнцiв. Haстyпнoгo д}rЯ ypяд Пpaги oфiцiйнo нaдав
aвтoнoмilo й визнaв aвтoнoмний ypяд Kаpпaтськoi Укpaiни
(якa нaзaв.жди пoз6yлaсЯ нaзBи <.Пiдкapпaтськa Pyтенiя>б.
I{e pi ruення 6yлo пiдтведЛ(е}re пap-лa}reнтoм ЧeхoслoвацЬкoi
pеспy6лiки 22 лпcтoпaдa l938 p.,.

Пpoгoлorшення aвтoнoмiТ Kapпaтськoi Укpаiни вiдбyлoся
y тoй мoмеtlт' Koли зaхiднa диплoмaтiя зaймaдaся здoгa-
Дaми пpo нaйбдижчi пЛaни Гiтлepa й зaсoби зaхисту захiд-
Ho€Bpoпейських кpaiн вiд мo.жливoгo кoнфлiктy. Oскйьки
пеpевaxaлa дyмкa' щo Hiмеччинa кинеться нa завoювaння
Укpaiни, тo aBтot|oмiя Kapпатськoi Укpaiни poзцiнloвалaсь
як нiмецькa iдея, пepruий етaп нa цIляxy заBoIoBaння Paдян.
ськoi УкpаТни.

a Aktеn zur deutsсhеn arrswiirt igen Pol ir ik (ADAР), C, vol. lV, doс.29.
5 l b i d., дoк., lФ 4б, 50.
" п. стеPчo. Kapпaтo-yкpaiнськa деpr<aва.-Topoнтo' 1965.-

с.6q-6l .  D.ZIe pko, o. c ' -P.44., I b id._ С. 235-242.. I b i d._ с. 99.



Aвтoнoмiя Kapпaтськoi Укpaiни oсoблrrвo нeпoкoi.лa
Baprшaвy, кoтpa бoялaся BIIливy нa укpaiнське нaсeлеI{tlя
Пoльщi, Яке вжe i тaк 6yлo силЬнo Haстpo€нe пo-I{езaJrex-
ницьки. Пoсoл Пoльщi в Беpлiнi 22 жoвтня 1938 p. пoвiдo-
мив мiнiстpa зaкopдoнHих спpaB Paйхy: Пoльщa Bвaxa € ' щo
Kapпaтськa Укpaiнa пoвиннa вiдiйти дo Угopщини8. тaк
Bapшaва poзпoчaлa вiдoмy пoлiтикy Пoльщi зa BстaHoBJIення
спiльнoгo кopдoнy з <<iстopиuним дpyгolt{)> УгopЩинolo.

У Беpлiнi спецiaльнa делeгaцiя Kapпaтськoi Укpaiни
24 жoвтня 1938 p. пеpедaлa нiмецькoмy ypядy мемopaндyм'
y якo[v{y 6yлo скaзaнo' щo Kapпaтськa Укpaiнa - це лиrце
чaстинa всiх yкpaiнсЬких земeль' i ii нaселення yсвiдoмлюe
тi o6oв'язки' яке Bollo мa€ <(стoсoвнo всiеi yкpaiнськoi нa-
цii>. Aвтoнoмнa Kapпaтськa Укpaiнa, йrrцoся дaлi в rrtемo-
paндyмi, щo6 не стaти хepтвolo агpесiТ, <.пеpе6yвae пiд
чеськиltl пpoтектopaтoм' чекaюuи oб'eднaння з Укpaiнoю>.
Мемopaндyм пpoпol{yвaB пеpетBoprrти Кapпaтськy Укpai-
нy B Hезaле)кнy деpxaвy. ПpoгoлoсиBlци незалеxнiсть' BoI{а
6улa 6 пiд мiжнapoдним lroкpoBитeльстBoм' зoкpемa пiд
пoкpoBительстBoм чoтиpьoх Bеликих деpxaв' щo пiдписали
Мloнxенськi yгoди. 3гaдaнi кpaiни пoслutЛи б невеликi вiй-
ськoвi кoнтинпeo}Iти' щoб paзoм з yкpaiнськoю мiлiцielo o6е-
plгaти кopдoни-.

I{я yкpaiнськa пpoпoзицiя не знaйrцлa пiдтpимки, як
тaкo)t( i зaxoди yкpaiнських гpoмaд y €вpoпi й зa oкеaнoм.
Пpигaдyюни пpaBo нa самoвl{знaчeння' aле нe Bизнaючи
дoмaгaHня спiльнoгo пoлЬськo-yгopськoгo кopt,oнУl Hiмеч-
чиIra й lтaлiя виpirшили чaсткoвo зaдoBoльI{ити Bимoги Угop-
щини. 3a piurенням нiмецькo-iтaлiйськoгo apбiтpaлry y Biл-
нi Kapпатськa Укpaiнa }tyсилa вiддaти УгopЩинi l856 кв. м
свoei теpитopii з нaселеItllяМ l80 тисяч lкителiв, кyди Bxo-
Дv|ЛИ д:Ba нaйбiльrдиx мiстa: стoлиця Уxtгopoд i Myканiв.
Укpaiнцi tr{yсили пеpeнeсти стoлицю дo Хyстy.

3a нaкaзoм фюpеpa Hiмеччинa всe бiльtце вiддaлялaсь
y спpaвi Kapпaтськoi Укpaiни, i нaчaльник пoлiтиuнoгo вiддi-
лy мiнiстepсткl зaкopдoнI{их спpaB Paйхy Е. Bepмaн пoвiдo-
миB пoсoлrcтBo Hiмеччини y Пpaзi, щo нiмeцькa пpeсa oтpи-
малa poзпopядxerrня не писaти пpo iнциденти в Kapпaтськiй
Укpaiнi, тa щo питaння пpo в-iдкpиття гeнеpztлЬнoгo Koнсyль-
ствa B Хyстi вiдклaдa €ться.u.

. ADAP.- T. IV, дoк. 80; ,Ц'oдатки, дoк. lф 20.
' .[t'ив. дoдaтки, дoк. lф 6.
l0 Дoдaтки, дoк. lф 7. Hе мo;кнa, звиuaйнo, пoпoд}lтllсЬ iз Paйтлiнrе-

poм, який зo6pa,xyс пoдii oсь тaк: *У 1938 p.' тoдi, кoли нiмцi винoшlyвалп
iдею ствоpення на yлaмкaх Чеxo-Oloваччини Укpaiнськoi деpxави в Каp-

б0

У тoй )ке чaс дeякi зaxiднi дипдoмaти спpиймали ф пo-
дii зoвсiм iнa(ше. Aмepикaнський пoсoл y Пapи;ti B. Бyллiт
y хoдl poзмoBи з пoслoм Пoльщi €лки Пoтoцьким зayBa-
xl|B' щo Hiмеччинa ствopиJla <yкpаiнський штa6> дJtя тoгo'
щo6 <yзяти B'Iaдy нa Укpaiнi й yтвopити Укpaiнськy незa-
ле)кнy дep;кaвy>.,. У пoвiдoмленнi д.llя свoгo ypядy пoсoл
Пoльщi все xt тaки дoдaв, щo Бy;uriт <(не oсoбливo дo6pe
пoiнфopмoвaний пpo ситуaцiю y Cxiднiй €вpoпi i йoгo
виснoBки пoвepхoвi>.

Пo6oювaннЯ, Щo iх нaвiювaли мixнapoднa ситyацiя тa
спекyляцiя нaвкoлo yкpаiнськoго питaння' пpизBели дo нa-
6лижeння Пoльщi дo Paдянськoгo сoюзy i пiдписaння
з Мoсквolo пaктy пpo нeнaпaд.

i.УrюpщЙнa нe вiдкинyлa iдeю aнексyвaти Kapпaтськy
Укpaiнy й пpoпaryвaлa негaйнy oкyпaцiю BJIaсними сtlJIа-
ми. Бepлiн i Pим вiдмoвплltlit, y пiдтpимцi. Пoльщa, пpoдoв-
Л(yючl{ дii, спpямoвaнi нa yтвopення спiльнoгo кopдoнy
з Угopщинoк)' пoслaлa в Кapпaтськy Укpaiнy гpyп}t сaбoтa;кy
й пapтизaн в нaдiь щo спpoBoкoвaнi зaвopyшeння пpискo-
pятЬ oкyпaцiю цьoгo paйoнy Угopщинoю.

Гpoмaдський пopядoк i зaхист теpитopii Kapпaтськoi
Укpaiни зaгaлoм зaбeзпе.ryвaлa чеськa apмiя. Aле y вepеснi
l938 p. yкpaiнцi стBopиJIи opгaнiзaцiю сaмoзaхистy <Kapпaт-
ськa Ciч>. У кiнцi гpyдня 1938 p. .ii 

чисeльнiстЬ дoсягаJIa
пpи6лизнo 2 тvlcяч vлeнiв, a в бepезнi 1939 p. _ l0 тисяч _
|2 тпcяч.

oднoчaснo пpoдoB)кyBaJlaся гpa нa диrиoмaтичнoмy
фpoнтi. Bсi стaвили сoбi rитaння: щo po6итиме Гiтлеp? I всi,
a6o мaй;кe всi, здaвалoсь, вipили' щo пoдaJlьlцим eтaпoм
нiмеIркoi експансii стaне захoIUIення Paдянськoi УкpaТни.
I{я 5rпевненiсть oсoбливo змiцнйa пiсля вiзитy Piб6ентpo-
пa в Пapплt i гry6лiкaцii 6 гpyдня l938 p. фpaнцyзькo-нiмець-
кoi дercпapaфi пpo дodpoсyсiдськi стoсyнки мixt двoмa кpai-
нaми. .('иплoмaти й пo.лiтики 3aхoдy пеpeдaвaли це пеpе-
кoнaння paдянсЬким дlячaм...

пaтaх, €. Koнoвallець як п['едставник Укрiнськoгo Haцioнальнoгo Koмi-
тету oУH неoднopaзoвo встyпaв y пеpеnoвopи з aдмipaлoм Kaнapiсoм
i aбвеpoмr. (Еin Haus aцf Sаnd gеbaut, o. с.- S. l94).

У Гiтлеpa нiкo:Iи не бyлo нa думtti ствopення Укрiнськoi деpxaви,
a €. Кoнoвaлець бyв y6итнй paдянськt|м aпeнтoм 23 тpaвня 1938 p., тoбтo
бiльlце, нix зa нmиpи мiсяцi дo сМюнхенa)' y чaс' кoли питaЬйя пpo
aвтoнoмiю Kаpпaтськoi Укpаiни ще не стoяJIo.

.. 
.Ц'oдaтки. дoк. lф 8.

. ,  
д. м. Пpoектop. Aгpсссия и кaтaстpoфa, Moсква, |g72.-

с.  50-5l .
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Як бauимo, тoдi, кoли Гiтлep нaKaзaB пpoяBити стpи}ra-
нiсть щoдo кapпaтo-yкpaiнськoгo питaння' нe лише Бyллiт
вBaxaв' цIo нiмецькa пpoпaгaндa пoвнiстlo спpямoBalra
в бiк yкpaiнсЬкoгo нaцioнaлiзмy, a й Ллoйд,Цxopдxt тeлr 6yв
пеpекoнaний, Щo Гiтлep дo тoгo' як poзгopнyти дii пpoти
Paдянськoi Укpaiни, вiддйить Зaxiднy Укpaiнy вiд Пoль-
щi, щo6 o6'еднaти iT з Kapпaтськoю Укpaiнolo i зaснyвaти
BaсaJrЬнy Укpaiнськy деpxaBy. Мaндель i Гaмлeн тaкo)к BBa-
)Kaл|/|' щo вipoгiднoю метoю нiмецькoi експaнсii бyдe Paдян-
ськa УкpaiнalJ. пoсoл Фpaнuii y Беpлiнi Kyльoндp дoтpи-

тopкaвся yкpaiнськoгo питaннЯ' щoб не ствopити вpaxен-
ня' щo фpaнI1yзiв тypGyroть <ф .lyтки>. 3гiднo з пoвiдoмлен.
нями пoслa Пoльщi в Aнглii aнглiйський ypяд зaгaJloм BBa.
)кaB' щo Мюнхен 6yв <нaй6iлЬцI пpaBилЬнI{м' Якцlo не
€диним вихoдoм з 6езнaдiйнoi ситyацii> i щo Чeм6epл9}
<зaxищaв iнтеpеси Aнглii i пepевЬ гpy нa Cxiд €вpoпи>,o.

Paдянськi пpeдстaвники в пoзицii зaxiдниx дepжaв пoмi-
тплu 6a>кaння дaти Hiмеччинi свoбoдy дiй нa Cxoдi. Cypiц,
пpедстaвник CPCP y Фpaнцii, 27 rpудня 1938 p. писaB' щo
вiн нe сyмнiвaетьсЯ, <Щo Бoнне i йoгo oднoдyмцi зiтхнyть
з пoлегrценнЯi{' кoли нiтrдti дiйснo нaпaдyть нa Укpaiнy>,o.
Hapoдний кoмiсap зaкopдoнниx спpaB Лiтвiнoв мaB' мoхнa
скaзaти' yсi пiдстaвп дtЙтtt в}tснoBкy' щo <гaлaс нaвкoлo
yкpaiнськoi пpo6леми, ствopений, чеснo кaxJrчи' нe тaк
нiмeцькoю IIpесoю' як пpесoю iнrцих кpaiн, зoкpемa Aнглii
й Фpaнuii>. 3гiднo 3 цrrмrt пoвiдoмленнями',Гiтлep сaм ви-
слoвиB здиB)rEання з пprrBo.ry тaкoгo гaЛaсy.'.

Щo x стoсyeться Кapпaтськoi Укpaiни, тo paдник нi-
мeцЬкoпo пoсoльсTBia в Пoльщi ясHo дaB зpoзyмiти oднiй
iз зaхiдlих дepжaв' щo Hiмеччинa. не мае нaмipy poбити
з неi зapoдoк УкpaТнськoi деpxaви.o.

Мi;кнapoднa пpесa' oсoб.шlвo лiвa, poзглядaлa yкpaiнське

l3 .ц,oдаткя, дoк. lФ E, 9, l0, ll'
|. Wеltgеsсhiсhtе in dег Gеgеnwart in Dokumеntеn, vol. lII._ Мiin.

сhеn, 1953.- S. 359; Пpоектop, пoп. цит._ C. 5l.
l' сссP в бopь6е ia миp rraкaЕyl|е втopoй миpoвoй вoйнш, сентя6pь

1938 г._aвryст 1939 г., Мoсква" |976.-C. E7 (фpaн'ryзь{oro мoвoю).
'u тaм xе.C.95'  97;.Ц,oдатхи, дoк. lф 12.
.' д.oдатки, дoк. lф 14.
l8 [oд3ткя, дoк Iф l3.
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питaнHя як дoKaз тopгiв y нiмeцькiй пoлiтицi. 0сo6ливo нyт.
лиBa щoдo пpaBa нapoдiв Ha сaмoвl{знaчeнHя' лiвa пpесa
lгнopyBaлa це пpaвo' кoли мoвa йшлa пpo Укpaiнy. Boнa зa-
хИЩaлa непoдiльнiстЬ дepxaв' 0с06ли80, кoли йrцлoсь пpo
Paдянський Coюз. A Paдянський Coюз, як i лiва пpeсa' здa-

деp)кaва' oскiльки вoнa yтвopенa Hiмеччиt{olo' бeзпеpevнo
6 фaшистсЬкoю деpxaвoю* i тiснo спiвpoбiтничae з Hiмеч-
чинoю. Укpaiнцi спpaвдi пiл'mlсaли yгoдy з oдним нiмeцьким
пiдпpиeмствoм стoсoBнo дoбyвaння й експлyaтaфi кopисниx
кoпllлин' aJIе ця yгoдa нaвiть i не встyпилa в дiю. opгaн yкpа.
iнських нацioнaлiстiв i Ciчi BислoBJIювaв пpoтeст пpoти тa-
ких пepeKpyченЬ i зaпевняв, щo Hе бyлo нiякoгo <тiснoгo
спiвpoбiтництвa> мix Kapпaтськoto Укpaiнoю i Hiмеччи-
нolo,".

ПoдiТ y Каpпaтськiй Укpaiнi нa6уЛуI poзгoлoсy i в Pa-
дянськiй. Укpaiнi. 3aхiднi кopеспollдентI{ пoвiдoмляли
з Мoскви, щo начaлЬник ГПУ мiстa Kиeвa нaкaзaв зa-
apецIтyвaти тpЬoх paдяrrських генepaлiв yкpaiнськoi нaцio-
нaльнoстi _ Tapaсинськoгo' Taкaнкa i Михaйлoвa, i 40 oфi-
цеpiв, звинyвaнеЁих y пpl{нaлелснoстi дo тoвapистBa' якe
tv{:lлo на метi незале;rtнiсть УкpaТни i встaнoвилo кoнтaкт
з ypядoм Kapпaтськoi Укpaiни. У генepaлa Миxaйлoвa 6yлo
знaйдeнo l50 ти^сяч дoлapiв f,t лпcтlц вiд пpeдстaBникa iнo-
зeмнoi дepxaви2o. [я iфopмaццiя 6yлa зpaзy зaпepeченa
в кoмloнiке ФpaнIцyзькoгo тoBapиствa дpyзiв Paдянськoгo
Coюзa вiд l l гpyдня' в якoмy гoBopиJIoсь, щo <iснye пoBI{a
лoяльнiсть yкpаiнськoгo нaсeлeння стoсoвнo цerrтpальHoгo
ypяty сPсP)D"..

5 сiчня 1939 p. Гiтлеp пpYlЙняв мiнiстpа закopдoнниx
спpaB Пoльф i зaявив йoмy, щo свiтoва пpеса пoмилкoвo
пpиписye Hiмеччинi пeвнi нaмipи стoсoBнo Укpaiни. oскiль-
ки Hiмeччинa втpaтиЛa iнтеpeс дo цьoгo питaння' тo i в Пoль-

-- 
. Тaкoi дyмки бyли oсo6ливo пpopoсiйськi диплoмати' тaкi як llжopдx

Kеннaн.
|9 Hастyп, ll 

"pyд'' 
1938 p., цит. зa гaз. <Укpaiнське слoвo>.-Пa.

pи:t<'^ll uеpвня l939 poкy.
." Укpa.iнське слoвo.- Пapи,хс' 18 rpyдня 1938 p.. .  сf .  A n d rё S id ob rе. Lеsproblёmеsukrainiеnsеt lapaiхеurофеn-

ne.- Pаris. 1939._ P. 37.
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щi не пoвинtto 6утп нiякиx пo6otoвань з цьогo пpи-
вoдy.

Пpoте пoлкoBHик Бeк пpизнaвся ГiтлеpУ, Щo Пoльщa
6aчить в aгiтатopах y Kapпaтськiй Укpaiнi свoix <дaвнiх
вopoгiB>' yкpaiнських нaцioнaлiстiв, i щo вoнa 6oiться' щoб
цeй peгioн не стaв для неi длсеpелoм нeспoкoю. Caме з цiei
пpиЧини Пoльщa хoтйa 6 мaти спйьний кopдoн з Угopuщ-
нoю. .('ля Бeкa Kapпaтськa Укpaiнa бyла нaсeленa pyсиIra-
ми, якi нe мaють нiчoгo спiльнorо з yкpaiнцями. Kpiм тoгo,
вiн пiдтpимyвaв Гiтлepa в тoмy' щo слoвo <.Укpaiнa> - слoвo
пoльсьKoгo пo.xoдxrеtlнЯ', яKe oзнaчa€ <.землi на схiднoщl
кopдoнi> (siс) 22.

Tpoхи згoдoм' пiд vaс вiзитy Pi66eнтpoпa дo вaprцaвrr'
мiнiстp зaкopдoнниx спpaB Пoльщi викJIаB пoльськi вимoги
щoдo Paдяrrськoi Укpaiни i вихoдy дo чopнoгo мopя23.

Paдянськa дигIлoмaтiя стeхсилa зa пoдiями i всieю зa-
кyлiснoю гpoю. Paдянський пpeдставник y Пapиxi вiдзнa-
чив y сBoer'{y дoнесel{нi вiд l0 лютoгo 1939 p., щo плaн Бoн.
не, який перд6aнaв встaнoBлення сoюзy з lтaлieю fi нa-
дaння Hiмeччинi n.lo)l(ливoстей зaдoвoль}Iити свoi iнтeрси
нa схoдi' щoб <мaксимaJlьнo вiдвepнyти 

.fi 
вiд Зaxoдy>, зa.

pисoByeться дeдaлi чiткitце. 3гiднo з цим дoнесеtlt{ям'
y пpиBaтних poзI\{oвах зi свoТми дpyзями Бoнне }Iе пpихoвy-
BaB щo <дoведeться пoжepтвyвaти сxoдoм>, щo <тpe6a дaти
вихiд нiмецькiй експaнсii> i щo <.вiддaння y poзпopярt(енHя
кopисн.их кoпaлин i пpoдoвoлЬствa диктy€ться неo6xiд-
нlстю l  т.  д.)>-..

Якщo, за свiдveнняI\{и pадянських диплoмaтiв, Гiтлep
i вдaвaв, щo не poзyмie нaтякiв Фpaнцii тa Aнглii пpo
свoбoдy дlЙ нa Cхoдi, тo тiльки тoмy' щo чeкaв з iхньoго
бoкy зaпевнень y <<пpихt{лЬнolvry нейтpaлiтетi>. Ш{oдo Пoль-
rшi, тo якIцo Boнa нaвiть i мaла пpeтензii дo УкpaТни' Boнa Hе
вистyпилa 6 пpoти нaстyпy Гiтл-epа неpeз Pyмyнiю чи Фiн-
ляндilo i бaлтiйськi peспy6лiки,".

25 лютoгo 1939 p. pадянський пpeдстaBник y Лoндoнi
вислoвив свoю пoзицiIo. Biн стBеpд'(yBаB, Щo зpaзy пiсля
Мюнxенa aнглiйськa i фpaнцyзькa прeсa RзяЛacЯ <(poздyвaти
чyтки й пoвiдoмлення' зa якимl{ Гiтлep тeпеp нaцiлюeться
нa сxiд>, на Укpaiнy. Bпливoвi пoлiтики' y тoмy числi й члe-
ни 6pитанськoгo кaбiнетy' <(пpямo пiдкaзyвaли Гiтлepy цю

aвaнтypy нa сxoдiD. Paдянський диIutoмaт вiдзнaчив, щo
3axiд бyв poзчapoвalrий ви.riкyвaнням Гiтлepa, якtlill <yсiмa
зaсo6aй yхиляЪться вiд вe;rйкoi вiйни,>26. 

.

Paдянськi диплoмaти зaзнaчал.и' щo фpaнцyзи oсo6ли-
вo IuнoxиJIи чyтки пpo Укpaiнy,,. I спpaвдi, фpaнцyзькa
пpесa пpидйялa питaнню Kapпaтськoi Укpaiни I{aдзBичaй-
нo великy yвary. Бiльrцiсть фpaнцyзьких гaзeт писaJta' щo
Hiмеччинa пiдтpимye yкpaiнсЬкy спpaBy. Cтвеpд.tкyюuи,
щo <ствopення Kapпaтo.yкpaiнськoi дepxави 0с06лив0 пo-
кaзy€' як МюнхeнсьKa €вpoпa зйнюсться вiд нaймeнц.tl{х
кaпpизiв Hiмеччини>, Мopiс [Шyмaн, який пiдписyвaЬ свoi
стaттi псевдoнiмolr{' yва,кав' щo всi yсклaднеl{ня йдyть вiд
сaluиx yкpaiнцiв. Зa йoгo слoвaми' (кapпaтo.yкpaiнцi> 6yли
пoсiбникaми нiмецькoгo Paйxy' <пoсiбникaми, нeзaмiнни-
м}r сьoгoднi, a, oсoбливo' зaвтpaD. Biн дiйшoв дo тoгo' щo
твepдив' щo' нaзивaючи <Пiдкapпaтськy Pyсь> yкpаiнсЬкoю
<y свoiй iстopиннiй пpoмoвi y Hюpн6еpзi> (?), Гiтлep <.вкa-
зaв нa iстинний i глибoкий смисл мiлrнapoднoi кpизи ве.
pесня 1938 poкp. fuiе x ми знa€мo' щo цe зoвсiм не тaк.

Мopiс [IIyмaн, 6ез сyмнiвy' вислoвJtювaв Ayмкy бaгaтьoх
зaxiдниx .tкypнaлiстiв, якi дoклaдarlи всix зyсиль' щoб ствo-
pити вiдпoвiднy сyспiльнy Ayмкy. Biн писaв, щo Kapпaтськa
Укpaiнa, <нaселeння якoi вiдстaлe й y пеpeвaжнiй 6iльrцo.
стi негpaмoтне)' нeспpoмo:кнa визнaчити свoю нaцioнaль-
нy пpиналe;tнiсть, тo6тo влaсне нaцioнaльнy свiдoмiсть,
a oтlкe нe пoBиннa yтвopювaти aBтoнoмl{y дepxaвy i, тим
пaЧе' l{езaлexнy дep)кaвy. Biн писaв' щo yтвopенtlя t{езaлe;(.
нoi чи aвтoнoмнoi Укpaiни, нaвiть тaкoi мaЛенькoi' як
Kapпaтськa Укpaiнa, бeзпoсepедньo нa кopдoнi з Гaличи-
нoю стaнoвитиме сaI\{е пo сo6i пpямy зaгpoзy теpитopiаль-
нiй eднoстi Пoльщi. oсь uoмy М. [IIyмaн зaхoплювaвся пoл.
кoвllикoм Бeкoм, який нaмaгaBся з вiд.raйдyrшнoю зaтятi-
стю (yсyнyти yкpaiнськy зaгpoзy абo нaвiть зaдyrшити iT
y зapoдкy). oскiльки (€дI{ним спoсoбoм yникнyти тoгo, щoб
пpaпop yкpaiнськoi llезале)t(нoстi нe мaйopiв нaд I{oBoю
€вpoпoю>, бyв <aбo пoдiл Kapпaтськoi УкpaТни мiлt Пoль-
щeю i Угopщинoю, aбo пpoстo пoBне пpиеднaння i.i дo
Угopщини>,8.

Haй6iльIд дивнo тe' щo Гiтлep мaB якpaз тaкy caмy дyМ-
кУ, Щo й М. lllyмaн. У великiй гpi мoryтнiх дepxaв пpaвo

22 
дoдaткн, дoк. Iф 15.

,3 
Д,oдaтки, дoк. lф 16.

]] сссп в 6opь6e..., o. с., C. 136.
zD дoдaтки. дoк. lф 17.

26 дoдаткя, дoк. tф l8.27 дoдaтки, дoк. I.{c 20.2t And16 Sidobrе. Lеs pгoblёms ukrainiеns. ' . ,  op. с i t . -P.9,6,
|2' |4' z|' [я стaття спoчaткy в Cаhiев d'information franсaisе, No 2,
fёvгiеr l939.
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yкpaiHськoгo нapoдy на вiлЬне самoBизнaчення зoвсlМ }tе
бpaлoся дo yвaги.

Hевiл Гендrpсot|' пoсoл Bеликodpитaнii y Hiменнинi,
не вipив y негaйне зaBoюBaHня Укpaiни, аJIе Bвaxaв' щo
Hiмеччинa намaгaтиметься вiддiлити цкr бaгатy кpaiнy, Щo
вoна хoтiлa 6 6aчитlа i-i незaлелrнoю, щo6 чиHl{ти нa неi ви.
piruaльний пoлiтичний i екoнoмiчний вплив. Гiтлep яснo
Bкaзaв y <<Мaйн Kaмпф>, щo тiльки експансiя нa сxiд гt{o)ке
дaти Hiмеччинi <.xиттeвий пpoстipo. Це oзI{aчaлo: вiн iтимe
нa зiткнен}tя нiМеччини з Poсiсю. <<Мaючи пoзaдy сe6e
пpиxилЬ}ty Aнглiю, Hiмеччинa мo)ке poзглЯДaTИ тaкy N,to)к-
лйвiсть 6ёз oсo6ливoi тpивoги...)>29.

Tим чaсoм aвтoнoмний ypяд Kapпaтськoi Укpaiни нal\,ta-
гaBсЯ пpoтистoЯти всiм пpo6лемaм i oсoбливo спpo6aм де-
стa6iлiзyвaти кpаiнy. I{o6 зaruкoдити iнoземнoмy BIIлI,tвy
uеpез пoлiтиvнi пapтiТ lr{енltlt,ttt' yзгiдненo пiдтpимкy паpтii,
щo oб'сднyвaлa yкpaiнськi течii. Bибopи y Cейм l2 лютoгo
l939 p. пpoйшли спoкiйнo. Учaсть y вибopаx 6улa дужe ви-
сoкa: 92,55 o/o. Cписoк Укpаiнськoгo HaцioнaлЬнoгo oб'eд-
нaння oтриil.raв 92,4 oА гoлoсiв"u.

У тoй нас Kapпaтськa Укpaiнa стaнoвилa l l 085 кB. км
i з населeнням 552 |24 >кнтeлi, у тot{y числi 70,6 o/o yкpaiнцi,
|2,5 уo yгopui, |2 oА нiмцi,2,5 o,| pумуни, l,3 o/o cлoвaки"'.

Пoсoл Фpaнцii y Hiменнинi Kyльoндp пoвiдoмляв 5 лю-
тoгo' щo слiд ouiкувaти poздiлення Чехo-Cлoваннини, i щo
в цьoмy pазi Cлoвaнчинa стaне }rезaле)t(нoю, a Угopщинa
aнексyё пiдкapпaтськy Pyсь32.

Бюpo Poзeнбеpга 9 6еpезня l939 p. oтpl{Мaлo дoнeсення
з yкpaiнськoгo питaння' в якot\{y пoвiдoмлялoся' щo aвтo.
нoмiя KapпaтсЬкoi Укpaiни пopoдилa в 50 мiльйoнaх yкpaiн-
цiв великy нaдiю }ra цJBи,ц'ке здiйсне}tня iхньoТ мpiТ пpo Be-
ликy Укpaiну' aле Biденський apбiтpax пoхитttyB вipy в те,
щo Hiмеччинa щиpo дyмaлa пpo зпiйснеI{ня пpaBzl нapoдiв нa
саI{oвизнaчення.

У цьoмy лr тaKи дoнeсеннi йrцлoся пpo занeпoкorнI{я
Мoскви з пpиBoдy yкpаiнськoгo питaння:

<Hе гoвopячи пpo чt{стки oстaннiх poкiв, якi зaвдали
дoситЬ вiднyтнoгo yдapy пo Paдянськiй Укpaiнi, 6iльшro.
BицЬкa пpoпaгaндa пpoдoв)кyвzlлa зaймaтися yкpaiнськими
<(сeпapaтистaми>' <(фaцIистaми>' <(зpaдникaМи,> i зaв)t(ди пiд

,9 
дoдатки, дoк. Ns 19.

30 Zlеpko, o. с._ P. l27.
" '  Ib id.- P. 134.
32 

дoдaтки, дoк. М 23.

кутoN{ Тхнix мoхrливих зв'язкiв з Hiшlеччинoro... Cклaдaсть.
ся BpaженнЯ, Щo 6iльrцoвизм Bвa'(ar yкpаiнське питaннЯ
()с}|oвl{им для CPсP i щo вiн 6aчить в нiмецькo-yкpaТнських
tlJ'язкax зaгpoзy Nтя ce6e... Якrцo нa пoчaткy poсiяни нaN{a-
|aлпcя зt{еxтyBaти yкpaiнським питaнняtv|' тo тpe6a вiл-
lнaчитt{' щo зa oстaннi мiсяцi визнaнo iснyвaння oсo6Ливoгo
yкpаiнськoгo нapo.цy i йoгo пpaгнeн}|Я дo Hезaле)кнoстi, aле
вoднoчaс пiдкpеслloеться неo6xiднiсть федepaцii з Poсieю
a6o aвтoнoмii>. У дoнесеннi зpo6ленo виснoвoк' щo (pепy.
тaцiя Hiмеччини y пpигнoблених нapoдiв Cxiднoi eвpoпи зa-
лелtaтиlvlе' без сyмнiвy, вiд тoгo, як Hiмеччина ставитиDreтЬ-
ся дo yкpаiнськoгo питaння,,33.

Aлe жеpеб 6yлo вл<е киttyтo. 6 6еpезня 1939 p. Гiтлеp
пpийняв piruення лiквiл.yвати peштy Чеxo-CлoвaЧчини' oкy.
пyвaти Бoгемiю i Мopaвiю, .ц.oзвoлити незaлеrкнiсть Cлo.
вaцькoi деpхaви й пiдrцтoвxнути УгopЩиtly дo oкyпauii Kap.
пaтськoi Укpaiни.

II{o стoсyсться KapпaтськoТ Укpaiниi тo жoдеtl аpгyмент
не мiг змiнити pituення Гiтлеpa. Koли йoмy нaгaAyBaЛи' щo
цей pегioн з6уьuв великi надii в yкpaiнuiв, Гiтлep, зa
слoвaми Piббентpoпa, 06Ме)кився тиlr.t' щo вiд'пoвiв: <.I{e
тpaгiннo, aле неминyчe,>. Biн спpoстoByвaв зaяви, згiднo
з якиМи вiн бyв вп,ryтaний в укpaiнськi спpaви: <.Якцlo я
6ув 6п пoв'язаний з yкpaiнцями тa iх пoлiтичними плaнаN,tи'
тo y Biднi не пpoгoлoцIyBaли б apбiтpaxнoгo pirшення, яке
зpo6илo Зaкapпатськy Укpaiнy не)t(иттсздатHoю''3..

l3 беpeзня Kyльoндp пpигaдаB' щo Чеxo-Cлoваччиl{а нa-
певне бy.Це poздiленa, а Hiмеччин.a зaйме пoзицiю на кo-
pистЬ пoЛЬсЬкo.yгopсЬкиx виь{oг,". l4 6еpeзня Чеxoслo-
вaцькa фелеpaцiя пpип}rнилa свoе iснування. Пpийнявrши
yлЬтr'I{aтylt Гiтлеpa, ypяд Пpaги пoгo.цився пepедaти Бo.
гемiю i Mopавilo пiД нiмецький пpoтектopaт. Гiтлер дaв
свo €tr{y сoюз}lикy' Угоpщинi, згoду нa зaxoплеliнЯ Kаpпaт-
ськoi^. Укpaiни. Cлoваччина прoгoлoсил.a сBoю нeзaле)к-
нiсть"o. Kyлoндp вiдзначив' щo вiддaючи Kapпатську УкpaТ-
нy, Paйх зa6езпечив сo6i вдячнiсть Угoputини i нейтpa-
лiтет ПoльцIi, <.звiльняючи ii вiд небезпeки, якy стa}|oвилa нa
i] пiвденнoму кopлoнi незалел<на.- yкpaiнськa пpoвiнцiя,
центp пpoпaгaнди й ippелентизМy,>",.

33 BANS 4з/43 f '  66_19.3{ дoдaтки,'дoк. Ns 2l..' дoдaтки, дoк. lф 22.
.u сf .  J .-в. Durosеl lе.  Histoirе dip lomаtiquе dе l9 l9 i  nos jours.

Pаris'- 1974' p. 221_229l ,Цoдaтки' дoк. lФ 23.o, ,Цoдатки. дoк. Iф 23.
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Hе змиpивruись з }loвoю ситyaцiсю, кapпaтo-yкpаТнський
ypяд l4 беpезня пiсля пoлy.п.нЯ пpoгoлoсив пo paдio незa-
леxнiсть Kapпaтськoi Укpаiни. Hастyпнoгo дня l5 6еpeзня
l939 p. в дeнЬ' кoли Гiтлеp yвiйшroв y Пpaгy нa чoлi нiмець-
киx вiйськ, Kapпaтo-yкpaiнський 9ейм пpийt{яв зaкoн' щo
BстаHoвлювaB пoBнy незaлеxнiстьoo.

У пеprui гoдиrtи 15 6еpезня yгopськi вiйськa пеpейurли
yкpaiнський кopдoн. Aле вoни зiткнyлися з цIaле}tим oпopoi,r
спirцнo opгaнiзoвaниx yкpaiнських чaстин.

У Хyстi чеський мiнiстp внyтpiruнiх спpaв геI{epaл Пpхa-
лa вiдмoвивcЯ BYIд.aTп yкpaiнцям збpoю i дaв нaкaз чeськиI\'
вiйськaм узЯT|1 lЦтypмoм yкpaiнський rцтaб. Пiсля кiлькaгo-
диннoгo 6oю, y хoдi якoгo загинyлo 6лизькo п'ятдeсяти вoя-
кiв, генеpaл Пpxала oгoлoсиB пpo свiй нейтpaлiтет в yгop-
ськo.yкpaiнсЬкoмy кoнфлiктi, ilле все oднo вiдмoвиBся вl{.
дати з6poю.

Kapпaтo.укpaiнський ypяд пoвiдoмив Бepлiн пPo пpoгo-
лoцre}Iня незzlле.lttнoстi й пpoсив пiдтpимки Paйxyo". Hiмець.
кий ypяд вiд.пoвiв, щo Hiмеччинa I{e paдить yкpaiнцям
вистyпaти пpoти yгopсЬкиx вiйськ, oскiльки вoнa не в змo-
зi взяти на се6е зaхист Kapпaтськoi Укpаiниao. Tим чaсoм
кapпатo-yкpaiнський ypяд oгoлoсиB загалЬнy мoбiлiзa-
цiюaI. Укpaiнф виpiruили uинити oпip.

Kapпaтo-укpaiнський пpeм'rp-мiнiстp вiдлpaвиB y пo-
сoлЬстBo Фpaнцii y Беpлiнi тeлегpai'y' дoмaгaючись втpy-
чaння фpaнцyзькoгo ypядy в дii Бyдaпецlтa' мaк)чи нa метi
виpiruиiи дoлIo кpaiни чepез пepегoBopи' a не силoюa2. Кy-
лЬoндp вiдзнavив, щo Бepлiн визнaв пpaвo нapoдiв нa сaмo-
визнaче}rня' кoли йrrrлoся пpo Cлoвaнчинy' <(a;пе вiдмoыIяe
y тoмy )к сaмoМy пpaвi кapпaтo-yкpaiнцям'>"".

KаpпaтськA Ciч, щo нaлiнyвaлa близькo |o_|2 тисяч
стpiльцiв, пoгaнo oснal.цених i пoгaнo oз6poсних, пеpетвo-
pилaсЬ y нaцioнaльнy apмiю. Укpaiнui всюди нинили oпip,
вi.ц.мoвляloчись пiдкopитися piurенням Гiтлеpa. Пiсля п'яти
днiв зaпек.llиx 6oiв Угopщинa oкyпyвaтIa теpитopiю фei
мaленькoi деp;кави. Укpaiнui пpoдoвхyBaли пapтизaнсьKy
вiйнy в гopax ще yпpoдoB)к тpьoх ти:кнiв. I{я <.мaленькa,> вiй-
нa кoцIтyвaлa iм 5 тисян смepтeй.

Cеpед Мoлoдиx 6iйцiв 6улo бaгaтo yкpaiнських дoбpo.

,o ,Il.oдaтки, дoк. Ns 24' 2.5.
.' Дoдатки, дoк. Ng 26..0 ADAP, тoм IV, дoк. 23.7.
. '  нoвa Cвo6oдa, 16 6еpезня 1939 p.; П. C т е p ч ol o. c.-P' 2|8-2|9.
{2 [oдатки' дoк. Iф 2?.
13 lb id.

вoльфв з Гaличини, членiв oУH. Boни гpали oсo6лив0 вa)к-
ЛиBy poлЬ y кapпaтo-yкpaiнськoмy oпopi. Ha чoлi цiсi мa-
,' leнькoi аpмii пiд чaс бoiв 6yв пoлкoвник М. Koлoдзiн-
ський, йoгo пoмiчникoм бyв iнrший вiдoмий член oУH -
З. Koссaк. O6пДвa загинyли в бoю.

Пoльськa пpеса не пpихoByв.lЛa свoei paдoстi 3 пpиBoдy
зникнeннЯ Kapпaтськoi Укpaiни. Пoльrца Bвaжaлa' щo
yкpaiнui зaнaдтo пoклa,цaлися нa нiмцiв, й oтримaлИ тe'
чoгo зaслyгoвyBaли. Biдпoвiдь нa цe бyла данa yкpaiнськoк)
нaцioнaлiстичнoю гaзетoю <.Укрaiнськe слoвo)> з Пapилсa:
<<Ми, yкpaiнцi' нe хoнемo чyти вi.ц вaс пoвчaння i не пoтpе-
6yeмo вaцIoгo милoсepдЯ. Ми сaмi дoбpе знa €Мo' щo нaN{
нaлел<ить' хтo нaш вopoг i щo ми Мo)t(емo Bигpaти Чи втpа-
тити. Ми нiкoли Irе BиIloц.lyBaли iдею, tllo змoxelvto oтpимa-
тtц якуtЙcь пoдaрyнoк вiд Гiтлepа, цьoгo дo6pе вiдoмoгo хиxa-
кa. Biн - пpе.цстaвник геpмaнськoi <.вишдoi>> paси, зaклятvlй
вopoг слoв'янськoi pacу|.'. Aлe ще N,tеHlIIoгo ми чекаeмo вiД.
нaцIиx сyсiдiв, нaцIиx <<д06pих слoв'янськиx 6paтiв',...a{.

3 квiтrtя 1939 p. к iлькa днiв пiсля зникненнЯ з кap'ги
Kapпaтськoi Укpaiни, Гiтлеp }|aкaзaв гoтyвaтися дo нaпа.ц,y
нa Пoльщy.

Пiд чaс пoдiй у Кapпaтськiй Укpaiнi  нaЧaлЬник дегIapтa-
ментy Cхi.гr 6юpo зовнiцrньoi пoлiтики нaцистсЬкoT пapтii
A. l l l iкенданц пеpедaB дo деp)кaBних iнстaнtдiй Райхy ше
oдне дoнесeння пpo opгaнiзaцiю yкpаiнських нauioнaлiстiв,
в якotvty' зoкpемa' скaзaнo: <.Ми зaв)кди Baжilли' щo oУH
(гpyпa Koнoвaльця) - цiлкoм atlтинiмeцькa i щo if дiяль-
нiсть adсoлютtto пpoBoкацiйнa i нe менrд urкiдливa яK FJ|я
нiмцiв, тaк i д.пя укpaiнцiв. Ш{o6 o6гpунтyвaти нaIItе твеpд-
лrе[ItIя' 6еpемo з нaших дoнесеl{Ь пpo yкpaiнсЬку пpесy з
двoх oстaннiх мiсяцiв кiлькa цитaт, rцo пoкaзyють позицilo
цiei гpупи тaк' як вoнa вiдoбpa)кенa y iT гaзeтax',a.. Aвтop
дoнeсення нaвoдить Дaлi уpивки зi стaтей, щo дpyкувaлися
B yкpaiнсЬкiй нaцioнaлiстичнiй пpесi i якi кpитикyв.rли
фaнaтизм i paсистськi теopii нацioнaл-сoцiaлiзмy, a тaкoл(
<<.Ц.paнг Haх oстеl{)) Гiтлеpa. oкpiм oфiцiйнoгo пiдпiльrloгo
opгaнy oУH <<Poз6yд.oви нaцii,>, aвтop дoнесeння цитyr тa-
кo)к щoдeн}Iy газетy <.Cвoбoдa,>, щo вихoдилa y Cпoлyuених
III13131' пpесoвий 6юлeтeнь oУH y Hью-Йopкyi тиxltе-
вики <.УкpаТнське слoвo)> з Пapи;кa i <.Hoвий ruлях,> з To.
poнтo.

on Укpaiнське с,roвo, oфiцiйний opгaн oУH (номep
l939-p.). цитaтa пoдaсться y перклaлi з нiм. мoви.

"" вA Ns 4з/42 f .  з39 tf .
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У дoнeсеннi згatyeться' щo oдин iз vлeнЬ oУH з Topoн-
тo <зi злiстю>> нaписaB' щo <нeнaситний Гiтлеp> хoче зa-
BoюBaти Укpaiнy, yкpaiнцi не пoгoд)кyloтЬся з циlи. У дo-
несеннi згaдyeться тaкo)t(' щo гaзетa <<Haстyп>>, oфiuiйний
opгaн oУH y Kapпaтськiй Укpaiнi, зaстеpiгaлa yкpaiнцiв
недoвipяти нaдтo Hiмеччинi.

У дoнесеннi пiдкpeслюeтЬся' щo нaведeнi цитaти дoстат-
ньo свiдчaть пpo aнтинiмецькy пoзицiю oУH, включaючи
й Kapпaтськy Укpaiнy. I якими 6 нe 6улп пpl{чиIrи тaкoгo
стaBJIеI{l{я' пiдсyмoвye aвтop дolrесення, тo6тo <чи тo вплив
xiнoк-eвpейoк дeякиx кеpiвникiв oУH, чи тo безме.lкнa
дypiсть кepiвництвa>' <<зaлицIaeться фaктoм те'^ щo дiяль-
нiсть цiei гpyпи спpямoвaнa пpoти Hiмеччини>a6.

Poзeнбеpг тaкoж BислoBився piзкo кpитиuнo пpoти oУH
y сBoсмy мемopaндyмi вiд 14 чepBня 1939 p. пpo Cхiднy
€вpoпy. Biн 6yв здивoвaний, щo oKB, хou i бyв пoпepед)ке-
ний й.oгo слyxбoю, нaлaгoд)кyвaв зв'язки з цieю opгaнiзa.
цieю...

Bтopгнeння y пoльщy i yкpaiнське tIитaн}I,я

Як спpaвед.llивo зазнaЧae нiмeцький iстopик Лoтap Гpy*.
ман, yспiхи Гiтлеpa зaлexaли не вiд йoгo здi6нoстeй y плa.
нyвaннi yдapiв i не вiд дoскoнaлoгo xapaктеpy йoгo кoнцеп-
цii, a вiд йoгo вмiння вчaснo Bикopистoвyвaти мixнapoднy
ситyaцiю i пoмилки свoiх пpoтивникiв.o.

У ситyaцii, кoли нi aнглiйський, нi фpанuyзький ypяди не
I\{zlли тoчttoi пoлiтичнoi кoнцeпцii щoдo yкpaiнськoгo пи-
тaнняt a нaвпaки _ спoдiвалися, щo це питaння втягне Hi-
Iиеччинy y вiйнy пpoти Paдянськoгo Coюзy, Гiтлеpy 6yлo
легкo дiяти зa &пaсним бaxaнням.

l дiйснo, пiсля пoдiй в Чехoслoвaччинi i Kаpпaтськiй
Укpaiнi Kyльoндp стaвив питaнняl uи Гiтлеp не спpoбye
пoBepнyтися дo свoei кoнцепцii, виклaдeнoi y <Мaйн Kaмпф>,
зa якoю Paйx змoxe здiйснити свoi плaни нa Cxoдi, тiльки
poзгpolrrиBцIl{ дo цьoгo Фpaнцiю i тaким ч}rнoм oслa6ивIци
Aнглiюag, a Чем6еpлен i Бoнне не втpaчaл}t нaдiй Iцтoвxнyти
Гiтлepa нa Bтopгнення нa Pa,Ц,янськy Укpaiнyou.

t6 lb id.
.7 ll'т lз65-Ps.
.E Lothar Gruсhmann. Dеr Zв,с i tе Wеltkr iеng._Мi inсhеn,

19t2.- s. 9.
]] сссв в 6opь6е... o. с._ C. lE3.
"0 .['oд3тки, дoк. lф 28' 29.
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Ta зaмiсть йти нa зaBoroвaння Укpaiни Гiтлеp виpiurив
oтpиt''(yвaти yкpaiнськi бaгaтства чеpез екoнoмiчний o6мiн
i, мaюяи це I{a метi, встyпив y тopгoвельнi пеpeгoвopи з
Мoсквoto. Пеpruoю oзнaкoю з6лиxення бyлa, мaбyть' пpo-
I\{oBa' пpoгoлoцrенa Cтaлiним l0 бepeзня l939 p., y якiй гос-
пoдap Kpемля звинyватив зaхiднy пpесy y спpo6aх спpoBoкy-
вати кoнфлiкт мixt Hiмеччинolo i Paдянським CoюзoмDl.

.ЦoзвoливIди УгopЩинi oкyrryвaти Kapпатськy Укpaiнy,
Гiтлеp дaв ясtlo зpoзyмiти: вiн не збиpaeться зaймaтися poз-
B'язaнням yкpaiнськoгo питaннЯ' щo цiлкoм вJIaцIтoByвaлo
Мoсквy. Toмy тaка pеaкцiя Cтaлiнa. 3 квiтня Гiтлеp вiддaв
тaемний нaкaз вepмaxтy гoтyBaтися дo нaпaдy на Пoльщy
l-гo вepeсня. l7 квiтня paдянський пoсoл y Бepлiнi laяBпв.'
щo iдeoлoгiuнi вiдмiннocтi зoвсiм нe € пеpeшкoдoю y пoлiп-
rценнi нiмецькo-paдянськиx стoсyнкiв. У тpaвнi пoч:lлися
екoнoмiчнi пеpегoвopи мix Беpлiнoм i Мoсквoю. У .lepвнi
нiмецький ypяд oтpиl{aв iнфopмaцiю, щo paдянський ypяд
гoтoвий нe пiдписyвaти ynoд iз захiдними дep)кaвaми пpo
пiдтpимкy в paзi вiйни зa JмoBи' щo Hiмеччинa пiдпицrе
з CPCP yгoдy пpo нeнaпaдo,.

36лил<ення мix Беpлiнoм i Мoсквoю нe 6yлo неспoдiва-
}lим дJtя зaxiднoi диплoмaтii. leякi aмеpикaнськi диплo-
мaти пepeдdaчaлп тaкy }.ro,iUlивiсть ще з листoпaдa 1938 p.
A 19 сiчня 1939 p. пoвipeний y спpaвax CllIA в Мoсквi пo.
вiдoмив, щo пiсля кiлькox зaпевненЬ iз бoкy Беpлiнa, ви.
слoвJIеtIих як бeзпoсepедньo' тaк i неpез пoсеpеднtfцтвo
Baprшави, paдянськa 

-ЦPeсa пepeстaлa писaти пpo нiмецькy
зaгpoзy д;lя Укpаiниoo.

23 сеpпня 1939 p. Pi6бентpoп i Мoлoтoв пiдписaли нi-
мецькo.paдянськиЙ пaкт пpo ненaпaд й дoдaткoвий сeкрт.
ний пpoтoкoл. Цей пpoтoкoл визнaчив зoн}l вIlлt{By дBox
деp)кaв y Cxiднiй €вpoпi в paзi <теpитopiaльних i пoлiтич-
них змiн>. Hiмeччинa вiдмoв.пялaся вiд бyдь-якoгo вlulивy
нa Фiнляндiю i 6алтiйськi дep.lкaви, a схiднi тepитopii Пoль.
ськoТ дepxaви пo лiнii Hapвa_Biслa_Cян нa пpoxaння
Мoскви мaли бyти зaйнятi Paдянським Coюзoм5{.

Пiсля цepемoнii пiдписaння дoгoЁopy o6идвi дeлeгaцii
вiдзнaчили цю пoдiю y пpисyтнoстi Cтaлiнa. I сaмe тoдi
Cтaлiн неспoдiванo пpoпoлoсив тoст зa фюpepa нiмeцькoro
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Paйхy. З цiei нагoди Мoлoтoв пiдкpеслив, щo змiни в нiмець-
кo-paдЯ}|сЬких вiднoсинaх ст:lли мoхtливi зaвдяки пpoмo.вi
Cтaлiнa в бepезнi 1939 p., дoбpе спpийнятiй y Бepлiнi"".

l.гo веpесня фюpep виxвaляв пакт iз Poсieю, пaкт, який
зaпеpечyвaB застoсyBaння cу|л|А' зoбoв'язyвaв oбидвi деpxa-
Bи кo}rсyлЬтyвaтися мix сo6oю з пpt{вo.ц,y деяких евpoпeй-
ських питaнЬ' пoлегIIIyBaв екoнoмiчне спi.вpoбiтництвo.
I 3aхiд тyт нiuoгo не 3мiнить, скaзaв Гiтлеp,o.

Гiтлеp нaстiльки мiг pадiти пеpспeктиBaми нiмецькo-pa-
дяtlсЬкoгo спiвpoбiтництBa' цдo тoгo лt тaки дня' o 4.l5 paн-
кy втopг}tуBся y Пoльщy. Фpaнцiя i Aнглiя стaлп 3 веpeсня
нa бiк Пoльщi; тaк пoчалaся poзв'язaнa Гiтлеpoм вiйнa
в eвpoпi.

Aбвеp нa чoлi з aдмipaлoм Kaнapiсoм нaлaдrraв кol{тaкт
з oУH y 1938 p. i пеpед6aчaв ще д.o втopгне}rня y Пoльщy
мoлtливiсть укpaiнськoгo пoBстaння' яKе б пpискopилo пa.
дiння цiсi деpxaви. Aле тaкий ПЛaн в.Y|яBи|вся зoвсiм нe-
pеElлЬtlиIr{ чepeз неrvtoл<ливiсть дoстaBити збpoю нa yкpaiн-
сЬкy тepитopiю Пoльщi.

Kaнapiс, зpeштoю' бyв лoсить oбiзнaний з нaцioнaльни-
ми пpoблемaми нapoдiв Cxiднoi €вpoпи i не вистyпaв пpo.
ти iхньoi свoбoди. Biн пoгoДився сфopмувaти y Cлoвaччинi
невeликий yкpaiнський зaгiн пpиблизнo з 200 вoякiв. Biй-
сЬкoвa пiдгoтoвкa цьoгo зaгol{y, lцo нaзиBaвся ',Bеrgbauеrn-
hi l fе. .  (BBH), пoнaлaся l5 сеpпня 1939 p'

Чеpез тpи днi мaйop LШтoльце з aбвеpy Мaв poзN{oBy з
A. МельникoМ' нaстyпникoм € . Koнoвальця y кеpiвниuтвi
oУH (КoнoBtlлецЬ 6ув у6итпЙ pадянсьKt,tм aгeнтoм 23 тpaв-
ня 1938 p.), i скaзaв йoмy, щo6 вiн бyв <гoтoвий на випa.
дoк' якщo пoлiтична ситyaцiя пoтpe6yвaтимe'> йoгo пpи-
сyтнoстi. Aле пoтiм нiмцi втpат|1л|1 to цьoгo iнтepес, oскiль-
ки Рiббентpoп якpaз вiв пepeгoвopи з Мoсквoю. oтlке, не
tr{oxнa 6yлo нiнoio o6iцятll yкpaiнцямs7. нiмецькo-paдя}l.
ський пaкт 6yлo пiдписанo 23 сepпня. Беpлiн пеpедбаvaв
y цЬoп.ty paзi <<poзв'язaння нелeгaльнoгo yкpaiнськoгo pyхy>.
Aле нiмцi змiнили свoю дyМкy i o6меxились тим' щo Bикли-
кaли Мельникa i Яpoгo в Беpлiнoo.

Haстyпнoгo дня пiсля пiдписaння пaктy в Мoсквi нiмeць-
кi oфiцiйнi iнстaнцii oтpимaЛи тaкий нaкaз: <.3oвнitцньo-
пoлiтичнa ситyaцiя Bимaгae нaдзвичайнo oбepеxнoi пoве-
дiнки i нaглядy зa всiм, щo вiдбyвастrcЯ B yкpaiнськиx opга-

55 дoдaтки, дoк. Ns 3l.

ll дoдaт*и, дoк. Ns 32.
", Lahousеn Tagеbuсh, |Fz F 23._ s. l ' 2' 3.
' "  Ib id.-P.4.

нiзaцiяx>. Бyлo встaнoBJIеI{o нaгляд зa тaкими yстaнoвaми
i oсoбaми: Укpaiнськa yстaнoBa .(oвipи (Vеrtraцеnstеllе),
Укpaiнськa пpесoвa слyл<6a, пiдпoлкoвник Гpе6e, yсi в Беp-
лiнi, Укpаiнськ.e-бюpo y Biднi, yкpaiнськi тaбopи в Зayбepс-
дopфi i ЯpuЙ.25 сеpпня пoчaли тaкoж цrпигyвaти зa Bсiмa
iнrцими yкpaiнсЬкими yстaнoвaми й кеpiвIll,tKaми' y тoмy
числi й зa CкopoпaдсЬкt{м. Укpaiнським лiдеpaм бyлo зaбo-
poнeнo з:lлиIДaти нlмецькy теpитoplю--.

У цiй ситyaцiТ 6yлo тovнo Bкaзal{o пpизнaЧен}lя yкpaiн-
ськoгo зaгoнy,,Bеrgbauеrnhilfе..: <<пiдpoздiл uистo o6opoн.
I{oгo xapaкTерy B paмкaх вiйськoвoi части}ll,t' щo дислoкy-
BaлacЯ y Cлoвauнинi>. 25 сеpп}iя y зв'язкy зi змiнoю пoлi-
тичнoТ o6стaнoвки tиo'qивiсть вBедеl{ня У дiю yкpaiнцiв
6yлa вiдхилeнa. 28 сеpпня Лaгoyзен нaкaзaB: y миpний
чaс зaгiн ,,Bеrgbauеrnhilfе.. 6yде po6oним зaгoнoм' y вiй-
ськoвий чaс вiн нe Bl{кopистoвyвaтигr.rеться; тpe6a 6уд9
знaйти йoмy застoсyвaнIrя за дoмoBленiстю зi urтaбoм apмii.
l веpесня, незвa)кaючи на пoчaтoк вiйни, мaйop ,II.eмель
oдеp)i(aв^ нaкaз пеpетBopити,,Bеrgbauеrnhilfe.. в poбovy
слy>кбyou.

Зaгiн ,,Bеrgbauеrnhilfе.., яким з yкpaiнськoгo бoкy кo-
Nialrдyвaв вiдoмий член oУH пoлкoBник Cyruкo' залицIaв.
ся у Cлoвaнvинi пpи6лизнo двa тиlrнi, а пoтiм 6yв пеpеведе-
ний нa yкpaiнськy теpитopiю. Aле нa фpoнтi йoгo нe викo.
pистoByвaли. Пiсля Bтopгtlенttя нa теpитopiю Пoльщi paдян.
ськoТ apмii нiмцi хoтiли пepетвopити цей зaгiн y пoлiцейськy
слyxбy нa yкpaiнськjй теpитopii нa зaхiд вiд paдянсьKo-Цi-
мeцькoi демapкацiйнoi лiнii. Bperштi зaгiн бyлo poзпyщенoo'.

se tbid.-p.s,6.

як' напpикJIaд, факти пpo BBH. .[еякi автopи пеpeтвopюloтЬ зв'язки мiлt
oУH i a6веpoм' зaгaлoм дoсить вiднoснi, y спpaвжнiй u.Iпиryнський poман,
який не мас нiчoгo спiльнoгo з рaльнiстю. I{i нетoянoстi e y тaких пyблi-
кафях: Pаul Lеvеrk i i  hn. Gеrmaп Мi l i tагy Intel l igеnсе.- London,
1954; oskаr Rеi lе.  Geheime ostfront.  Diе deutsсhе Abwеhr im ostеn,
l92l_1945._Мйnсhеn, 1963; Wеrner Bгoсkdorf.  Gеhеimkom-
mandos des Zwеiten Weltkr iеgеs._Мi inсhen, 1967; Wеrnеr Broсk.
dorf.  Кol lаborаt ion odеr Wiеdеrяand._Mi inсhеn, 1968l A. Dal l in.
Germаn R'ulе in R'uss ia i  G. R'е i tI inger. The Hoцsе Bui l t  on Sand.-
London, l960, нiм. видaння._ Hаmburg, l962.
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Ha пoнaткy пoльськoi кaмпaнii A. Mельник мaв зyстpiu
iз дepлraвним сeкpeтapем Kеплеpoм y мiнiстеpствi зaкop-
дoнних спpав Paйхy, який пoяснив МельникУ, Щo в нoвiй
ситyaфi нiмецький ypяд нe мo)ке дaвaти нiякиx oбiцянoк.
l l версня aбвеp ше дyмaв пpo пoBстaHня yкpaiнuiв y Гaли.
нинi, aле iснyвaлa небезпекa, щo пoвстaння пepeкинеться
тaкo)t( i пpoти PoсiТ. BpaxoByюЧи цlo oбстaнoвЦy, Гiтлеp ви-
pirшив нapeштi вiдмoвитися вiд цiei poзB'язки62.

l2 Реpесня Bисoкoпoстaшleнi кеpiвники BеpN{aхтy (Kaй-
тель, Ploд.ltь, Kaнapiс, Лaгoyзен) i Pi66eнтpoп зyстpiлися
y пoiздi фюpеpa в lльнay, y Ciлезii. 3гiднo iз зaпискaми
Лaгoyзeнa, нaчaльникa aбвеpy II, мapшaл Kaйтeль, нaчaJrь.
ник штaбy веpмaхтy' гoвopиB пiд нaс цiеi зyстpiнi пpo тpи
мoжливoстi щoдo дoлi Пoльщi: l) rleтвеpтий пoдiл Пoль-
ськoi деpлtaви i пеpедaчa PaдянсЬкoмy Coюзy теpитopiй
нa сxiд вiд лiнii Hapвa_Biслa_Cян; 2) Cтвopення незa-
лeлtнoi деpхtaви з pеtцти Пoльщi (ваpiaнт' щo пoдoбaвся
Гiтлepy' за слoвами Kaйтeля); 3) poздiлення pelцти Пoль.

'rli' y цЬoмy paзi: a) Литвa oдеpлtитЬ paйoн Biльнюсy i
6) <галицькa i пoльськa Укpaiна)> стaнe незaлеxнoю' яKщo
Paдянський Coюз пoгoдиться з тaкиIr{ плaнoll.

Пpи здiйснeннi oстaнньoгo вapiaнтy Лaгoузен пoвинеri
бyв rшyкати спiльнy мoвy з oУH МельH,АKa FДЯ спpoвoкy.
Baння пoвстaння <(нa гaлицЬкiй Укpаiнi> пpoти пoлякiв i
6вpеiв' пpaвдa' зa yмoвl{' щo тpе6a <aбсoлloтнo не дoпyстити
пorциprння цЬoгo pyхy нa Paд,rнськy 

-Укpaiнy'>o". 
Tpeбa,

oтxre, пiдкpecлvlTи|' щo вapiaнт 3б пеpед6aчaвся лицrе в paзi
дoмoвJleнoстi з Paдянськoю Poсieю.

Tpoxи згoдoм пiсля кoнфepенцii 12 вepeсня, мoxлиBo'
15 вepесня, У Biднi Kaнapiс мaв зyстpiv з Aндpieм Мель-
ttикoм' y хoдi якoi вiн гoвopив йoмy пpo мoл<ливiсть яи,
скopirue, iмoвipнiсть нeзaлexнoстi 3aхiднoi (<<Гaлицькоi>)
Укpaiни. Mельник нaстiльки пoвipив Kaнapiсy, щo накaзaв
гoтyвaти списoк члeнiв зaхiднoyкpaiнськoгo ypя4yuo. Kaнa-
piс, нaпевнe' дyмaB пpo цeч вapiант y paзi, якби Мoсквa
вiдмoвилaся нaпaсти на Cхiднy Пoльщy. Алe |7 Bеpeсня
Чеpвoна apмiя втopглaся y Пoльщy. Cитyaцiя пoвнiстю змi-
нилaсь. Tим чaсoм нiмецькi вiйськa швидкo пpoсyв:rлися дo
yкpaiнськoi тepитopii. Укpaiнцi нe пiдняли пoвстaння' oбме-
)кивцIись лoкaлЬними дiями сaмoзaxистУ вiд пoльськиx

вiйськ, щo, бeзлaднo вiдстyпaюни, yтiкaли B нaпpямкy Py-
мyнii. [i лoкaлЬнi дii спoстepi|aЛИcЯ в oкoл}rцяx Микoлaeвa,
Cтapнaн i Cтpия.

У тoй чaс' кoли пpeзидeнт Мoсцiцький i пoльський ypяд
знaйrцли пpитyлoк y Pyмунii, дe вoни бyли iнтеpнoвaнi,
Мoсквa далa нaкaз свoТм вiйськaМ пepeйти пoлЬський кop-
дoн. Хov Paдянськa Poсiя пpийнялa це pitшення згiднo iз
сeкpетнoю нiмeцькo-poсiйськoю дoмoвленiстю вiд 23 сеpп-
ня, oфiцiйнo Boнa випpaBдoByBaJta сBoю aгpeсiю неo6xiднi-
стю <<пpийти нa дoпoмory yкpaiнцям i 6iлopyсaМ)>' нaд яки-
ми нaвислa зaгpoзa. Hiмецькi вiйськa, якi пpoсyнyлl{ся дo
лiнii Coкaль_Львiв_Cтpий, змyrшенi бyли вiдстyпити зa
демаpкauiйнy лiнito, пеpед6ачeнy yгoдoю мi;к Cтaлiним i Гiт-
лepoм. 22 вepecня Чepвoнa apмiя встyпилa y Львiв' стoлицю
3aхiднoi Укpaiни. 27 вepecня капiтyлtoвалa Bapruaвa, i
нaстyпнoгo дня Pi66ентpoп пiдписaв y Мoсквi дoгoвip пpo
дpyжбy i пpoтoкoл, який oстатoчнo Bизнavив кopдoн мix
Hiмeччинoю i сPсP пo лiнiТ Hapвa_Бyг_Cян. I{я лiнiя
мaй)кe вiдпoвiдaлa тaк звaнiй лiнiТ Kеpзoна.* Зaгaлoм
сPсP oтpимaB 200 тисяч кв. кtt{ теpитopiТ з 12 мiльйoнaми
меtцкaнцiвoo.

I.(i теpитopiaльнi змiни сepйoзнo вплинyли нa yкpaТнське
пoлiтичне :киття. Paдянський pе)ки}t не дoltyскaв iснуван-
t{я )кoднoТ пoлiтичнoi сt{лl{' звичaйнo, зa Bиняткoм бiльu.ro-
BицькoТ кoмyнiстиvнoi паpтiТ. oтжe, y Зaxiднiй Укpaiнi
yкpaiнськi пoлiтичнi пapтii, якi iснyвaли пiд пoльськoю вJIa-
дoю' змyцIенi 6yли пpипинити бyль-якy дiяльнiсть. Ixнi ке.
plвники пoвlдoмиЛ}l paдянськl opгaни eпади пpo лlKвlдацlю
свoТx паpтiй.

Лиtде opгaнiзaцiя Укpaiнських Haцioналiстiв не пpи-
пинилa свoei дiяльнoстi внaслiдoк пoлiтичних i теpитopiaль-
них змiн, бo вoнa бyлa пiдпiлЬнoю силoю i Тй не пoтpi6нo
бyлo xoднoпo дoзвo,ry для iснyвaння. oУH пpoдoвлtyвaJla

. 
. Лiнiя Kеpзoнa _ це лiнiя, 

-зaпpoп<iнoвaнa 
лopдoм Kеpзoнoм, мi.

нiстрм зaкopдoнних спpaв Bе;шrкoбpитaнii, l l липня |920 P. ulя в1{знaчен-
ня кoptoнiв мix Пoльщеlo i paдянськими рспyблiкaми. Фaктrr.rнo йдeть-
ся пpoлiнiю, встaнoвJlенy l l9l9 p. д,rя визнaчення кopдoнiв мiж Пoльщею
i Укpaiнськoю деp)кaBoю. Ця лiнiя бyла визнaна 8 гpyлня l9l9 poкy Bep-
хoвнoю Pадoю Aнтaнти. Лiнiя Кеpзoна пpoхoдилa нa пiвнiннoмy схoдi
uерз Гpoднo, Ялoкy, Hемиpiв, Брст.Литoвськ, .(oрryсьц Усти.lryг, нa
схiд вiд Гpyбеrшoва, нa зaхiд вiд Paва-Pуськoi i нa сxiд вiд Пермиurля,
дo Кapпaт. Лiнiя Kepзoна пpи6лизнo вiдпoвiдалa етнoгpaфivнoмy кopдoнy
мix пoлякaми i литoвцями,6iлopyсaми, yкpaiнцями. Haй6iльlце loнa кpив-
дила y.кpаiнцiв' зaлицjaючи Пoльщi ваx;rивi yкpaiнськi етнoгpaфiuнi тt-
pитoPll.

o" Lothar Gruсhmаnn. Dеr Zwеitе \f le l tkr iеg, op. с i t ._S.9.

62 Lahousen.Tаgеbuсh._ P. 15.o" IFz FD 41 t .  6 f f . l lМT3047-PS; H еl  mu t G rosсu rth. Tagеbi i -
сhеr еinсs Abg'еhroffiziers l938-l940._ stцlttaп, l970._ s. 357.u. з. к н и цl l  o. с._ C. 98-t00
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свolo ДiяЛЬнiсть пiдпiльt{o' a тaкoЛ( Halnaraлaся пottlиpити
свiй вrиив нa укpaiнцiв, щo пpибyли зi схoдy, i нa теpитopiю
Paдянськoi Укpaiни. У piзниx мiсцях вoнa opгaнiзoвyвалa
з6poйнiaкцii пpoти членiв HKB.ц. У l94l p. y Лiвoвi вiд6yвся
вeликуlЙ пpoцес нaд 59 члеI{aми oУH. Copoк двa звинyвa-
чених' l з t{их oдинaдцятЬ .lкiнoк, oтpиIvt:lли сМеpт}|ий ви-
poк, й пpи6лизно двaдцятЬ oсi6 6yлo стpaченo зpaзy пiсля
пpoцесy.

Moсква пpийняла pituення aнеKсyвaти oкyпoвaнi тepитo-
piТ.- Aле анексiя пoвиннa 6улa мaти фopмy <<дo6poвiльнoгo>>
ви6opy нaселенHЯ. Кoмaндylouoмy фpoнтo' 

"енёpaлoвi 
Tи.

мoцrенкoвi y 3aхiднiй УкpaТнi бyлo дopy.lенo opганiзyвaти
вн6opи дo Устaнoвчиx нapoдних з6opiв. Boни вiд6улпcя
22 lкoвтня 1939 p. Звиvaйнo, eДинvtйl oфiцiйний списoк
oдеpжaB aбсoлloтнy 6йьцriсть гoлoсiв. 26 xoвтня Hapoднi
Збopи пpиЙнялvl pезoлюцiю пpoсити Bеpхoвнy Paдy CPCP
пpиrДнaти 3aхiднy Укpaiнy дo Paдянськoi Укpaiни. Пpo-
хaннЯ бyлo зaдoвoлене l листoпaда i пiдтвеpдxЬнe Bepхoв-
нoю Paдoю Укpaiнськoi PCP l4 листoпaдa. Biдтaк 28 .lеpвня
l940 p.,,пiсля yЛЬтимaтyмy Мoскви, Pyмyнiя пoгoдилaся
<(пеpедaтI{)> сPсP Бeссаpaбiю тa Пiвнivнy Бyкoвинy.

I{i пoлiтиvнi пepемiни y Cxiднiй €вpoпi пpизвели дo
зникI{ення тaкoltt вiльнoi yкpaiнськoi пpеси. Biльнo Bислoв-
лЮвaтисЬ lЧo;tснa 6yлo тiльки B гaзетax i xypнaлaх' щo Bи-
хoдили в Пapиxi чи зa oкеaнoь{.

Якoю rк бyлa пoзицiя вйьнoi yкpaiнськoi нaцioнaлiстич-
нoi пpeси?

Паpизькa гaзетa <.Укpaiнське слoвo> в нoмepi зa 24 вe-
pесня l939 p. гoстpo кpитикye пoлiтикy Hiменнини, poзцi-
нIoючи iJ як пoлiтикy' oснoвaнy нa цинiзмi, вipoлoмствi, ни-
цoстi, 6peхнi i злoвiивaннi нyiим дoвip'ям66. 

.з"n'y"u*yoй

нlмtцв y тopгаx yкpaiнськими землями дJIя зaдoBoлeння
вllасниx iнтepeсiв, гaзeтa в}rкpиBaлa <(диявoлrcЬкий план Hi-
Меччиtlи)>' щo пoлягaв y здiйсненнl <дpaнг нaх oстен> дJrя
зaхoпленHя тepитopiй нa Cхoдi. Гaзeтa нaтaдyвaлa' щo якIцo
y <.Мaйн Kaмпф> Гiтлep гoвopиB дoсить зaгaльнo' тo iнrцi
кepiвники нацioнaл-сoцiалiстiв, яK' нaпpиклaд, Poзенбеpг,
вкaзyв:lлlll зoкpeмa' нa Укpaiнy. 3a слoвaми гaзeти' yсе
гoвopилo пpo тe' <.щo нiмф зoвсiП,r не дyмzUIи пpo ствopeнI{я
незaлexl{oi Укpaiнськoi дepxaви> тaк саtr{o' як i пpo сaмo-
визнaчення нapoдiв. Hiмеччина дyЬ{aлa <.тiльки пpo yкpaТн-
ськy тepитopilo, пpo yкpaТнське вyгiлля i зaлiзo, пpo yкpaiн-
сЬкy пIIIеIII{цю' вoнa дyмaлa пpo Укpаiнy як пpo нiмeцькy

кoлoнiю)>' нaсeленy <нapoдoм пpисJry,кникiв..., a lre пpo нe-
зaлqхнy нaцioнaльнy дepxaвy' щo мae в;Iaсний пpaвляvий
клaс' вJIaснi кyльтypнi кoлa i мo)(е сaмa чинит}l yпpaвлiння,>.

Poзцiнивlди пepедaчy 3aхiднoi Укpaiни Paдянськiй Po-
сii як зry6ний злoчин' щo пpинесе Укpaiнi <(Мopе кpoвi i слiз'>,
гaзетa вислoвиJIa впевненiсть y тoмy' щo yKpaiнськa нaцiя'
якa тисяЧoлiттями х<ИЛa Нa свoiй землi й пеpeл<илa всi нa-
вaли в мt{нyлoмy' зМo)ке пeрe)(ити яK aзiaтсЬкy iмпepiю
Cтaлiнa, тaк i нiмeцькy iмпepiю. Пpининa цЬoМy пpoстa: тaн-
ки i гap}raти Cтaлiнa i Гiтлеpa нeспpoмoлtнi знищити
yкpаТнський дyх.

Пiсля пiдгlисaння пaктy Мoлoтoва-Piббентpoпа нiмeць-
кий ypяд пoсилив нaгляд зa eмiгpaнтaми i iх дpyкoвaн}rми
opгaнaми. Kiлькiсть 6i;кeнцiв, зoкpеIlta yKpairrськиx' зpoслa
вiaслiдoк oкyпaцii Чеpвoнoю apмieю yкpaiнськиx i 6iлo-
pyсЬкиx теpитopiй Пoльщi. 25 ;кoвтня l939 p. гестaпo oтpи-
малo нaкaз скJraсти кapтoтeкy на всix yкpаiнських бiлсенцЬ
зaN|я кoнтpoлю i в paзi пoтpe6и пolцyкy N|Я t|Y|х poбoтиb/.

oднoнaснo r\естaпo зaбopoнилo poсiйським' yкpaiнсЬким'
кoзaцЬким i кaвкaзьким емiгpaнтaм <yснo чи письмoBo Bи-
слoвJlloвaти сBo€ вopo)ке стaBJIення дo Paдянськoгo Coюзy>.
Пpaктиuнo вся дiяльнiсть емiгpaнтських тoвapиств бyлa
зaбopoненa нa тepитopii Paйxyoo i нa теpитopii кoлиtшньoi
Пoльщi69. Koли Укpaiнськa пpeсoBa слyxбa в Беpлiнi, якa
бyлa пiдпopядкoвaнa oУH, нaдpyкyBaлa бporuypy пpo Зa-
xiднy УlP1iнy, в якiй aBтopи втpимaIIися вiд пpямих випaдiв
пpoт}r сPсP' aJIе детaльнo змaлюBaJIи ситyaцiю пiсля <(встa.
нoвJreння демapкaфйнoi лiнii> з CPCP, гестaпo Bсе oдlro
нaкaзaлo зaбopoнити пoцIиPення бporшypи i кoнфiскyвaлo
тиpalк (1500 пpимipникiв),u.

Бюpo зoвнilцньoi пoлiтики нaцioнал-сoцiaлiстськoi
пapтii oтpимaлo зaBдaння скJIасти спецiaльний звiт пpo
yкpaiнське питaння. У цьoмy звiтi визнaBaлoся' щo пiсля
пoдiй y Кapпaтськiй Укpaiнi yкpaiнське питaI{ня нaбyлo
oсoбливoгo знaчeння i щo в yкpaiнцiв бyлo склaлoся вpaxен.
ня' щo нiмцi пiдтpимaютЬ iхнi плaни. Пiсля цих пеpцIих
poзчaPyвaнь нiмецькo-poсiйськe з6лиxeння викJIикa,lo
в yкpaiнцiB пoчyття o6ypення, яке зaхiднi дeplкaBи BиKo-
pистoвyють пpoтl{ Hiмeччини. oскiльки 3axiд xoчe викo-
pистaти yкpaiнцiв, звiт пpoпoнyвaв нiмецьким opгaнaм BJra.

67 вA R' 58/l03l f.21,, R. 58/459 t. 61.
6E дoдtтки' дoк. Iф 35.
69 вA R. 5E/l03l f. 28.
70 дoддтки, дoк. Iф 34.66 
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Д|1 B)K|4Tу1 кoнтpзaхoдiв. Зaхiднi дepxaви' гoвopиться у звi-
тl ' y)ке викopистoBуBaЛv| У сBoiй aнтинiмeцькiй пpoпагaндi
eBpейсЬкi' чеськi i пoльськi apгyМенти. Tpe6a зaвадити iм

ypяt дaлl не мaв нl тoчl{oгo пЛaнy щoдo yкpаiнсЬкoгo пи.
тaнI{я' нi пoслiдoвнoТ пoлiтики щoдo yкpa1.'iьких пoлiтич-
ниx сиЛ.

У:кoвтнi l939 p. yкpaiнськa нaцioнaлiстична гaзетa з Пa.

свoю пpиxильHlстЬ дo ствopeння тaкoi Укpaiнськoi дepлrави,
oскiльки цe б oзHaчaлo <<вiдмoвy визнaвaти гeгeмoнiЬ нiм-
цiв i poсiян y €вpoпi>>,..

Бaл<aючи пoлiпll lити o6paз Hiмеччини y стoсyнкaх з
yкpaiнцями, нiмeцькi cлуж6и BДaлуIcЯ дo пolДиpення чyтoк'
зa якими вихoдиЛo' щo пiсля poзгpoМy AнглiТ i Фpанцii Hi-

Меччинa Bистyпить пpoти бiльtцoвикiв i ствopить вiльнy
Укщiнy. Пorшиpенi aпeнтствoм Гавaс, цi нyтки слyxl{ли сaме
для пiдтвеpдxення' щo Hiмeччинa дiйснo мaс нaмip стBopи.
ти Укpaiнськy деp)кaBy. ПpoтестyючI{ пpoти циx чyтoк'
yкpaiнськa нaцioнaлiстичI{a гaзeтa з Пapиxa вiдпoвiлa, щo
yкpaiнцi нiчoгo не 6аxaютЬ oтpt{мyвaти вiд Hiмeччини _

нiякoi нeзaле)t(нoстi, нiякoi дoпoмoги. €дине, Чoгo Boн}r
BимaгatoтЬ _ щ06 нiмцi <.пpипYft|уrЛv. зaймaтися> yкpaiнцями
i щo6 <.вoни зa6уЛу|, щo iснye нa свiтi yкpaiнський нapoд,>,o.
I{я x тaки гaзeтa кaтeгopичн.o зaпepeчyв.lлa' щo в yкpaiнцiв
паl{yють пpoнiмeцькi нaстpoi,,.

Iнrшa yкpaiнськa гaзeтa' якy видaвaJra в Пapиxi гpyпa
УHP, тaкoж 6a>кaлa пepeмoги зaхiдних демoкpaтiй,". з iнi.
цiaтиви цiei гpyпи, a зoкpемa oлексaндpa lIIyльгинa, кoлиlЦ.
ньoгo мiнiстpa зaкopдo}rниx спpaв Укpaiни, бyлo ствopенo
спецiaлЬний кoмiтет дтIя мoбiлiзaцii емiгpaнтсЬкиx сил пpoтl{
Hiмеччини. У вiдoзвi дo yкpаiнськoi емiгpaцii кoмiтет
oлeксaндpa lllyльгинa .lкopстoкo кpитикy€ нiмeцькy пoлiтикy
i зaяшlяe, щo дJIя укpaiнцiв не пoBиннo бyти-^нiякиx вaгaнь.
rxнe мiсце пoвиннo 6yти нa 6oцi сoюзникiв,o.

Hoвий paдянськo-нiмeцький кopдo}| i меxi зoн вIUIивy
дBoх деpлraв oстaтoчнo 6yли визнa.lенi дoгoвopoм пpo дpy)к-
6y i секpетним пpoтoкoлoм 28 веpесня 1939 p.,,. Tpoхи згo-
дoм нiмецький ypяд виpituив пpи€днaти 6eзпoсеpеднЬo дo
Paйxy деякi пoльськi paйoни нa пiвнoчi i пiвнi.rнoмy за-
хoдi зaгaльнoю плoщeю пpи6лизнo 90 тисяч кB. км з l0 мi-
льйoнaми меurкaнцiв, з якиx тiльки 2 |o 6улп нiмцi7E.

Ha pеrштi Цeтpaльнoi Пoльщi декpeтoМ вiд |2 ltсoвтня
l939 p. Гiтлep стBopиB дllя oкyпoBaних тepитopiй Пoльщi Гe-
неpaлЬне Гydеpнaтopствo (Gеnеralgouvеrnеmеnt)' piзнoвид
кoлoнiальнoi тepитopii, якoю кеpyвaв цивiльний нiмецький
ypяд }ra чoлi з генеpaл.ry6epнaтopott,t' щo Geзпoсеpeдньo
пiд.пягaв Гiтлepy.

Генepaльне ГyбеpнaтopстBo пpoстЯгaлoся нa 97 868 кв.
км, y нjoмy 6yлo близькo l4 мiльйoнiB меIцкaнцiв79. тyли
Bхoдl,tлo тaкo.lк пpиблизнo 15 тисяч кB. Kм yкpаiнськoi
етнoгpaфiннoi тepитopii (yздoвлt pадянськo-нiмец.ькoгo
*opпo"y)' де пpo)кивaлo бiлirце 500 тисян yкpaiнЦiвEo.

i3 
доддтки, дoк. М 37.

7. 
дoдaтки, дoк. М 38.

11 .Цoд"'*', дoк. Iф 39, 4l.
,o ,II,oдатки, дoк. No 40.
77 Diе веziсhun8еn...' o. с. 83, 8E, E0.
,o Lothar Gruсhmann. o. с. ,38.
79 Nowv Кuгiеr \Uarszawski. 25.5.l94l.
s0 Енйклoпедiя Укpaiнoзнaвствa| тoм 2. с. 580.

7' BA Ns 43/42 f. t4i.., .[oдатки, дoк. Ns 36.
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3 пpиxoдoм Чepвoнoi apмii нa 3axiднy Укpaiнy iвiд
2o дo 30 тисяч yкpaiнцiв виpiurили rцyкaти пpитyлoк нa
зaxiд вiд paдянсЬкo.нiмецькoi дeмapкaцiйнoi лiнii, щoб
yникнyт}t пеpеслiдвaнЬ paдЯнськoгo pе)кимy. сеpeд них'
oкpiм 6aгaтьox члeнiв oУH, бyли кеpiвники й aктивнi дiячi
piзних пapтiй (УH.цo, Фpoнт нaцioнaльнoi сднoстi тa iн.).
Aле цi кepiвники нe мoглц вiдiгpaвaти :кoднoi пoлiтичнo.i
poлi, бo 6yдь.якa дiяльнiсть тaкoпo poдy бyлa зa6opoненa..
Hе бaхraючи дpaтyвaти свoгo poсiйськoгo сoloзникa, нiмцi
Чу|t|уI!Пt пepепorrи нaвiть незнaчнiй кyльтypнiй дiяльнoстi
yкpaТHцiв.

Дy)кe нeoxoче нiмцi пoгoдилися Bизнaти iснyвaння Iшкiл
тa yкpaТнських кyльтypних тoBapистB нa yкpaiнськiй теpи.
тopii yздoв:rr кopдo}Iy. Kpiм тoгo, 6aгaтo бixенцiв й мiсцеве
нaселeння пoтpeбyвaли дoпo}loги. У 6iльIдoстi мiст yкpaiн.
цi ствopили кoмiтeти дoпollloги й пiдтpимки' якi бyли лe.
гaлiзoванi в.repвнi l940 poкy. .(ля кoopдинaцii iхньoi дшlь.
нoстi y Kpaкoвi зa згoдoю нiмцiв 6yв ствopений зa нiмецьким
пpoвiдницьким пpинципoм (Fiihrerprinzip) Укpaiнський
I{eнтpaльний Koмiтeт, який стaв eдиним кoopдlнaфйним
центpoм yкpaiнськoгo сoцiallьнo.кyльтypt{oгo )киття' дoзвo.
лeнoгo в Гeнepaльнoмy Гy6еpнaтopствi.

3 пpиxoдoм Чepвoнoi apмii 3aхiднa Укpaiнa зaнypиJlaсЬ
y Ba)кy й зaдyшливy aтмoсфеpy чy)кoземнoi oкyпaцii. 3 сa.
мoгo пoчaткy Boнa зaзнaлa нaсилЬнoi paдянiзaцii. 3ниrurи
всi пoлiтичнi пapтii. Bсi сoцio.кyльтypнi й екoнoмiчнi тoвa.
pистBa' yсi пiдпpиe}tствa' yсi дoпoмoгoвi yстaнoви, щo iснy-
BaJШ| зa пoльськoi aдмiнiстpaцil,6улп poзrryщeнi, a iхнe май.
нo стulлo деpлсaвнoю впaснiстю. Пpесa, пpивaтнi lцкoли' Ko-
меpuiйнi yстaнoвI{ 6yли лiквiдoвaнi, зeмлi ве.ltиких зeIuJIe.
в;laсникiв (пеpевaxнo пoлякiв) 6yrrи poздaнi сeлянaм. Aле
тiльки нa кiлькa мiсяцiв, 6o в.lке з весllи 1940 p. пoчaлaся

. У свoiй дrrpектиri tф 4 зa 25 версня 1939 p. Гiтлсp нaкaзaв:
с3. Biдтепеp весь пoтiк бixеюtiв зi Cхoдy нa 3aхiд uеpез демapкафйнy
лiнiю, зa виняткoм нiмeцдких слементiв тa yкpaiнськиx aктrвiстiв, пoви.
нен бути зyпинений) (ADAP' D. vtll' дoк. l35). A. .Ц'aл.пiн теrценцiйнo
iнтеpпртyс це poзпopяд.lxення як дoкaз сoсoб.шrвoкr стalyсy' якrrfi мa;rи
yкpaiнськi нацioнaлiсти y нiмфвr (o. с._ с. l16). Mи 6aчили, щo це tовсiм
не тaк. Poзпopядxення y диpсктиBi lФ 4 вiдloвiддли рaьвifi сиryauii.
Hе слiд yпyскaтrr з видJr те' щo oнilсyвався пmiк вiд 300 пrсяч дo 5(Ю тисяч
yкpaiнськиx бixенцiв (Lahousеn.TagеЬuсh. C. lt). 3aхiшa Укpaiвa 6yла
вiдoмa свoiми aнтикoщlнiстичниtrди fi внти6i;ъuloвиrрюtми нaстpoями.
He маючи мo,ж.пивoстi й нe бaxalодr пpиймaти тaкy знaчEy кiлькiсть 6i.
xенцiв, нiмецький yPяд в,кив o6меxувальних заxoдiв. .Q'ирктивa Гiтлеpa
lф 4 дoзвoлялa пpoпyскaти тi.lьюr yкpaiнськиx aктквiстiц тo6тo нaсaмпe-
pед' антикoмyнiстiв, щo мoгли 6oятися рпрсiй, a нс всix нaцioнaлiстiв.
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ruфoкa кaмпaнiя кoлeктивiзaцiТ. Щoб пpискopити IЦo кaм-
пailtю, oднooсiбних сeлян oбклaдaли стpaшними пoдaт-
кaмl.

oсвiтa, щo 6yлa yкpaiнсЬкoю нa пoчaткy paдянсЬкoi
oкyпфi, скopo стaлa ilrстpyмeнтoм paдянiзaцii тa pyсифiкa.
цii. Pс;riгiйнe xнття зiткнyлoся з 6eзпpецедентними тpyднo.
щaми. Пoчaлися пepшi депopтaцiТ лo Cибipy. Чис.llеннi yкpa.
iнськi пaтpioти 6улуl aрIштoвaнi пoлiтl{чнoю пoлiцieю
(}IкBд)' i нixтo не знaц щo з ними стaлoся. У цiй aтмoсфе-
pi теpopy кoлteн r'oryвaвся дo apецIтy чи депopтaцlil Щ
ситyaцiя не змiнилaся a)к дo вiйни мix Hiмеччинolo i сPсP.

Пoчamк pyх пiл пpoвoлoм C. Бaндepи

Biйнa пoвнiстю змiнилa yкpaiнськy пoлiти.lнy ситyaцiю
як в Укpaiнi' тaк i нa eмirpaцii. Ha Укpaiнi, oкpiм oУH,
зtlиKпи всi пoлiтичнi пapтii. Kepiвники цих пapтiй' як}lм
yдa,Ioся eмirpyвaти, tlе мoгли вести нiякoi пoлiтичнoi дiяль-
нoстi. У Hiмеччинi pyх CкopoпaдсьKoгo втpaтнв пoпyляp-
нiсть. Tiльки oУ}I скpiзь yтвеptилaсь як виpiuraJlьнa сиJIа.
Boнa взялa пiд кoнтpoль Укpaiнськe Haцioнaльне o6'rднaн-
ня (У}lo) 

' 
якe 6yлo нaйвaxJtивiцrим сoцio.кyльтyPl{I{м тoвa-

pиствoм yкpaiнськиx eмirpaнтiв y Paйхy тa y пpoтектopaтi
Mopaвii i Бorrмii. Bсyпepеu бюpo зoвнiцlньoi пoлiтики нa-
фoнaл-сoфaпiстськoi пapтii' oУH yдaлoся пoстaвити свoк)
людинy нa чoлi УкpaiнськoТ Устaнoви .['oвip'я (Ukrainisсhе
vеrtrauеnsstelle), ствopeнoi нiмeItькoю влaдoю y Бepлiнi.
Aле 1940 p. в oyн нa емirpaцii вiд6yвся poзкoл. Члeни цeнт.
paльнoпo кеpiвництвa oУH (Пpoвiд Укрiнських Haцioнa.
лiстiв, пyн) дoвгий чaс пеpе6yвa,Iи зa кopдoнoм. Bикoнaв.
.ri opгaни uiei opгaнiзaцii нa Укpaiнi 6yли в pyкax Кpaйoвoi
Екзекyтиви в 3axiднiй Укpaiнi, чJtенl{ якoi ,кt{ли нa Укpaiнi.
Бaгaтo кepiвникiв, щo дiяли нa мiсцяx i 6улн yв'язненi
пoлякaми' внйш;lo нa вoлю пiсля poзгpoltfiy пoльщi. Boни
poзтalllyвaлнcя нa зaxiд вiд paдянськo.нiмецькoi дeмapкa.
цiйнoi лiнii, y Kpaкoвi. Koнтaкт з opгaнiзaцieю в Укpaiнi
здiйснювaвся чеpез зв'язкoвих' щo тaeмнo пеpexoдили кop.
дoн.

Paдlrкaльнa змiнa пoлiтичlloгo Koнтекстy y Cхiднiй €вpo-
пi i мoxливiсть нiмецькo.paдяI{ськoгo кoнфлiкry спpияли
тo}ly' щo сеpед кеpiвництвa oУH пpoяву|Лt|cя глибoкi poз.
xoд)l(ення i, зoкpемa, мix членaми ПУH (Мeльник, Ka-
пyстянський, Cyurкo, Бapaнoвський, Ceник, Cцi6opський
тa iн.) тa мoлoдими pевoлюцioнеpaми' щo l{едaBнo пpибyли
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з Укpaiни ни пepе6yвали тaм (Бaндеpa, Cтецькo, lllyxевlrн,
Tимчiй-Лoпaтинський, Ленкaвський тa iн.).

лiдеp мoлoдих peвoлюцioнepiв Cтепaн Бaндеpa вlt<е paнi-
цrе викoнyвав вaлсливi зaвдaння в opгaнiзaцii нa Укpaiнi,
зoкpемa Як Члеt{ Kpaйoвoi Екзекyтивп нa Зaxiднiй Укpaiнi
y l93l_l933 pp. Як кpaйoвий пpoвiдник oУH та кpaйoвий
кoмендaнт УBo y 1933_1934 pp., вiн бyв зaсyД:кений дo
смеpтнoi кapи зa те' щo дaв нaкaз вчинити зarrlaх нa мiнiстpa
внyтpirшнix спpaв Пoльщi Б. Пepaцькoгo. Cмеpтнa кapa 6улa
зaмiненa на пo)t(иттсвe yв'язнення, i C. Бандepа в нaс вибyхy
вiйни сидiв y в'язницi Бpест-ЛитoBськa. Пiсля yтенi тюpeм-
нoi aдмiнiстpauii (l3 веpесня 1939 p.) вiн бyв звiльнений
гpyпolo yкpaТнськиx пoлiтичниx в'язнiв i пoвepнyвся дo Львo-
Ba' oкyпoBaнoгo Bxrе якийсь чaс paдянсЬкoю apмieю. У дpyгiй
пoлoвинi )t(oвтня Kpaйoва Екзекyтивa дopyчl{лa йoму тaсмнo
пepе6paтися нa Зaхiд.

Ha пouaтку l940 p. гoлoвa Kpaйoвoi Екзeкyтиви в Укpai-
нi Юpiй Tимчiй-Лoпaтинський, тaсмнo пеpейruoвurи кopдoн'
пpибyв дo Бaндеpи y Bilнi. Boни зpaзy вl,lpylllили дo Pимy, дe
пеpе6yвaв гoлoвa Пpoвoдy oУH пoлкoвник A. Mельник. Bo-
ни xoтiли yсyнyти poзхoдxеl{нЯ, Щo виHикли мiltt ними
i A. Мельникoм.

Poзхoдлсення 6улп piзнoгo poдy. Мoлoдi peвoлюцioнepи
xoтiли Bстaltoвитl,t нoвy пoлiтикy i стpaтегiю ПУH, звiльнити

вaнoi дiяльнoстi.
Kpiм тoгo' мoлoдi aктивiсти вислoBJtювaли недoвipy де-

Як}rм членaм ПУH i вимaгaли змiн y йoгo склaдi. Boни та-
кoЛ( зaпеpечyвали спoсi6 сKпикaI{ня 27 cepпня l939 p. в Pи-
мi 2-гo Bеликoгo 3бopy opгaнiзaцii. Poзмoви з A. Мельникoм
y Pимi нe дaли нiякиx pезyльтaтiв. I.|е 6yв poзкoл. Мoлoдi
лiдеpи зiбpaлися y Kpaкoвi й виpituили стBopити iнrце-ке-
piвництвo нaцioналiстичнoгo pyхy. l0 лютoгo 1940 p. 6yлo
сфopмoвaнo Peвoлloцiйний Пpoвiд oУH, кеpiвниЦтвo якoгo
дoвipенo Cтепaнy Бaндеpi. З тoгo дня iснyвaли вxе двi

' '  с .  Бaндеpа. Пещпектнви Укрiнськoi Pевoлюцi i ._Мюнxен,
l9?8._ C. l7l_ltE; Бiлa iнигa (1940)._ c. 1' 8' 28' 29'
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pigнi yкpaТнськi нaцioнaлiстичнi opгaнiзaцii, якi мали цю
саг{y I{aзBy' aлe чaстo пpoтистoяли oднa oднiй.

Pевoлюцiйне кеpiвництвo oУH Бaндеpи, oкpiм пoстiй-
нoгo 3в'язкy з pyхoм y кpaiнi й opгaнiзaтopськoi poбoти,
Bстaнoвилo в сepeпинi l940 p. кoнтакти з пpе.цстaBникaМи
iнrцих oпoзицiйниx pyхiв У Paдянськoмy Coюзi. oУH Бaн-
деpи мaлa нaмip зaлyнити .цo pевoлloцiйнoi дiяльнoстi iнrцi
пoневoленi нaцii. Бopoть6a зa незaле.lttнiсть Укpaiни пoBин-
нa 6улa стaти pуtшiем бiльrц шиpoкoi 6opoть6и зa звiльнення
нapoдiв Cхiднoi €вpoпи.

Hiмецькa нaцioнaл-сoцiaлiстськa пapтiя yвaхнo стeжилa
зa дiяльнiстю oУH. У мoмент пpизt{аченtlя чJtеIta uiei opгa-
нiзaцii гoлoвoк) УкpaiнськoТ Устaнoви .['oвip'я у Беpлiнi
й poзкoлy в oУH бюpo зoвнirдньoi пoлiтики нaцистськoi
пapтii зttoвy пoпepедилo кеpiвництвo Paйxу пpo нe6езпекy
з бoкy oУH й зaпpoпoнyвaлo пpoстo зa6opoнити цю opгa-
нiзaцiю. |Ilтa6cляЙтеp A. [IIiкендaнц нaдiслав лvIcTvI тaкoгo
змiстy l l lтyтеpгaймy (paйхскaнцеляpiя), Kaнapiсy (a6вep)
i Гaйдpixy (C.II., гестaпo), нaгaдyючи' щo yкpaiнськa нaцioнa-
лiстичнa пpесa(тaм, де це вoнa мoглa) вистyпaлa пpoти нiм-
фв, щo свiдчить пpo тe' щo oУH бyлa <.aбсoлютtto вopo)t(oю))
дo Hiмеччини. У листi дo lllтyтеpгaймa вiн вислoвиB здl{.
вyвaння' щo ця opганiзaцiя' якa мae <<специфiчнe мiсцеве
гaJIицьке зa6apвлення,> i кoтPУ мo:кнa нaзBaти <(мoлoдoю
гiлкoto нa Beликopoсiйськoмy сoцiaл-pевoлюцiйнoмy Дepeвi,>,
знaйшлa пiдтpимкy в aдмipaлa Kaнapiсa. Biн ввaxaв, щo
6yль-якa <(пepевaгa)>, якa надa€ться oУH, нaвiть кoли це
стoсyсться <(спpaB сyтo вiйськoвих' нa пpaктицi luaтиме B
майбyтньoмy пoлiтиннi нaслiдки'>. Чвapи всеpeдинi oУtl,
нeзвa,кaloчи нa пiдтpимкy нiмецькиx вiйськoвиx кеpiвникiв,
зa слoвaми lШiкендaнцa, тйьки пiдтвеpдxyloть тoчнiсть
дyl|ки 6юpo зoвнitцньoi пoлiтики (AпA) i вкaзyють нa
<HeMoxлиBiсть скopисTaтпcЯ, цiею гpyпoю дJIЯ здiйснення
6yдь-якof пoлiтичнoi lt{ети,>o,.

У листi дo tuефa C.Ц Гaйдpiхa [ШiкeнДaнц пiдкpеслювaв,
щo йoгo cлуж6a зaвx<ди BBaЖ,aлa oУH <сyтo теpopl{стич-
нolo opгaнiзaцieю, якa не мae пoлiтич}roгo poзгotty i не мaс
Л(oднoгo знaчe}Iня)>' opгaнiзaцieЮ, Щo Bтpaтилa зurлиIцKи
свoгo знaчeння пiсля oкyпaцii Гaличини сPсP. A oтxe, не
слiд lштyннo пiдтpимyвaти i1.iснyвaння' нaдatoчи цiй opгaнi-
зaцii якoiсь тaм Baги. Бyлo 6 кpaщe poзпyстити Ii як тaкy, щo

82 BA Ns 4з/43 t..5 (.'lист, дaтoваний 17 веpесня 1940 p.); дoдaтки'
дoк. Ns 42.
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<<стaBить пiд зaгpoзy 6eзпeкy деpxaвиuE3. Aле Kaнapiс вiл.
пoвiв, щo вiн нe вBa)кae <дopечнимD зa6opoняти opгaнiзaцiю,
якa мae певний вплив нa yкpaiнськy eмiгpaцiю i спpияс iT

цii.
oт:ttе, вiн мaв yсi шaнси стaти пеplДoю пoлiтичнoю

yкpaiнськoю силo.ю. пУЦ Mельникa мaB кoнтpoль нaд
чaстинolo oсepедкlв нa емlгpaцll.

t3 I b id., f. 20l .Ц'oдaтки, дoк. lф 43'
E '  Ibid. ,  f .12.
E5 

дoдaтки, дoк. Ns 44'

E4

Ш.(е paз тpeбa пiдкpecлу|Tу|' щo' пoчинaюни вiд l940 poкy,
iснyвали двi piзнi yкpaiнськi нaцioнaлiстиuнi opгaнiзaцii,
якi мaли oднaкoвy нaзBy. Cтaвлячи пepeд сoбoю спiльнy мe-
тy - незaлелtнiсть Укpaiни _.Boни' пpoте' вiдpiзнялися
свoiми пoлiтичними пpинциПaми' сBo €ю стpaтeгieю й тaк-
тикoю.

.(pyгий Bеликий 3бip oУH Бaндеpи пiдтвepдив пpинцип
peвoлloцiйнoi 6opoть6П, Щo спиpaeться <(нa влaснi сили
yкpaiнськoгo нapoдy' вiдкинyвruи зaгaлol!{ opieнтaцiю нa
vуxi силиl>. Укpaiнськa сyBepeнHa дepxаBa мoжe yтtsopи-
тися тiльки внaслiдoк нaцioнaльнoi peвoлloцii. oУн Бaнде-
pи пoвиllна стaти pеBoлloцiйнoю пoлiтичнoto сиJIoю' здaтнoю
здiйснити збpoйнe пoвстaння. I{е пoвстaння п{aтI{Ivlе 6iльrцe
rцaнсiв нa yспiх, якщo oдHoчaснo poзгopнеться бopoтьбa
iнrциx нapoдiв' пot{еBoлеrtиx Poсiею. I{я спiльнa бopoть6a
пoBиннa ̂ Цpoхoдитt{ пiд гaслoм oУH <<Boля нapoдaм' Boля
людинi!'>oo.

Cеpeд peзoлloцiй, пpийнятих дpyгим Bеликим 3бopoм,
€ oдI{a pезoлloцiя, якa тoчнo хapaKтеpизyr зaгaльt{y тендеtl-
цiю oУH Бaндepи. У нiй, зoкpeмa' скaзaнo' щo oУH пpo-
дoBxyBaти}tе peвoлюцiйнy бopoть6y зa свoбoдy yкpaiн-
сЬкoгo нapo.цy' <<нeзBalttaючи нa теpитopiaльнi тa пoлiтичнi
змiни, щo мoЛ(yть стaтися y Cxiднiй €вpoпi>E7, тo6тo нaвiть
y paзi нiмeцькoi oкyпaцii.

Taсмнi пpипoтyBaнI{я Дo вiйни нa Cxoдi

Hiмeцькo.paдянський пaкт вiд 23 сеpпня l939 poкy зaдo-
BoлЬHяв як Гiтлеpa, тaк i Paдянськy Poсito. B iснylouiй мiлс-
нapoднiй ситyaцii, якa не зaпepечyB:lлa' нeзBaxaючи нa пaKт'
мoл<ливiсть кoнфлiктy, Мoсквa нaмaгaЛaсЯ змiцнити свoю
бeзпeкy Чеpез poзrЦиpеHня i пoсилення свoix зaхiдних кop-
дoнiв. 3aвдяки aнeксii зaхiдних зeмeлЬ Укpaiни i Бiлopyсii
(вepeсень 1939 p.)' Paдянськa Poсiя oтpималa дoдaткoвy
зoнy безпеки' якy вol{a пoч:lлa iнтенсивнo змiцнювaти. Hl
пiвнoнi, внaслiдoк aгpeсii пpoти Фiнляндii (гpyдень l939 -
6еpeзень l940 p.), Poсii yдaлoся вiдсyнyти paдянсЬкo.фiн-
ський Kopдoн нa l50 км вiд Ленiнгpaдa (дo агpесii цeй кop-
дoн пpoхoдцв зa 32 км вiд мiстa).

E6 oy-н y свiтi пoстaнoв Bе.mlких з6opiв, кoнфренцiй тa iнших дoкy.
мeнтiв з бopmьби |929-|955 pp._ Мюнхен, 1955.- c.24_2'7, 3|.o. l b i d.; .Цoдaтки, дoк. tФ 48.
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l  l лютoгo l940 p. в Мoсквi 6yлa пiдписaнa eкoнoмiчнa
yгoлa мiж Paдянським Coюзoм i Hiмеччинoю. 3гiднo з
цieю yгoдolо Poсiя дoстaвилa Hiмечvинi сиpoвинy i хлiб нa
сyмy 555 мiльйoнiв 900 тисяч кapбoванЦiв. Цi дoстaвки' щo
стa}roBили 6iльшe 4o o/o BсЬoгo paдя}Iськoгo експopтy в
l940 p., знaчнo oслa6лялуl eфект aнглiйськoi блoкaди. Ha
l l лютoгo l940 p. Paдянськa Poсiя пoстaвилa Hiмeччинi тo-
вapiв нa 3l0 мiльйoнiв мapoк. У нaстyпнi мiсяцi дoстaвки
зpoстaли' l{езвax(aючи нa чyтки пpo неми}tyчiсть нiмецькo-
paдянсьKoгo кoнфлiкту. Ha l5 тpaвнЯ l94l p. Poсiя дoстa-
вилa Hiмеччt,tнi 632 тисячi т хлiбa, 232 туlcячi т 6ензини,
23 500 т 6aвoвни, 50 т^исяч т N{apгaнцю,67 тиcяu т фoсфа-
тiв i 900 Kг плaтиниoo. Kpiм тoгo, Hiмеччинa oтpимyвaлa
тpaнзитoм неpез Cи6ip сиpoBину з .Ц.aлекoгo Cхoдy, зoкpемa
кavчvкo,.. 

Фpaнuiя i Aнглiя xoтiли пepецIкollити цим пoстaвкaм
сиpoвини' якi po6или неефективнoю ixню блoкaпy. Ha пo.
наткy фiнсЬкo.paдянськoi вiйни г,енеpilл Бepлtepe, зaстyп.
iик гoлoBнoкoмaн.щyюuoгo фpaнцyзЬкими вiйськoвo-пoвiт-
pяt{иtr{и силaми' зaпpoпoнyвав атaкyBaти Pад'янський
Coюз. Йoгo плaн пеpедбaнaв шrиpoкий o6хiдний мaневp вiл
Пeченги нa пiвнoчi i дo Cиpii нa пiвднi. Coюзнi сили зi
Cкaндинaвii i Фiнляндii пoвиннi 6улп зaЙняти Пененry i py.
хaтисЯ нaзyстpiu аpмii Beйгaнa' якa' вийrцoвrци iз Cиpii.
пoвинна бyлa зaйняти Бaкy i пpoсувaтись нa пiвнiч. .Ц.вi
apмii мaли з'eднaтися 6iля Мoскви. Iнtций плaн пеpед6a-
нaв бoмбapдyвaння нафтoпepepoбниx з3вoпiв i нaфтoвиx
poдoвl,tцl pа5У, ГРoзнoгo i Бaтумi. Aле цi ПлaнИ, бyли не-
здiйсненнi, 6o сoюзники нe мaли B poзпopяд.женнi вiдпoвiл-
ниx зaсoбiв pеaлiзaцii i, кpiм тoгo' вotlи cTaBИлу| сoбi питaн-
tlя: чи в iхнiх iнтеpесax poзв'язyвaти вiйнy з Poсieю, pизи-
кyю.ч,|{ пpи цЬoмy ще тiснitце зв'я3aти Poсilo з Hiмеччи-
нoto- ' .

Пiсля oкyпaцii Hopвeгii тa .Ц.aнii ( квiтень l 940 p. ) '
Hiмеччинa y тpaвнi l940 p. poзгopt{yла tuиpoкий нaстyп нa
зaxiд. Ti вiйськa втopглися y Гoллaн.пiю, Бельгiю i Люксем.
бypг. Haстyп зaкiннився пaдiнням Фpaнuii i пepемиp'ям
25 неpвня.

Toдi, кoли нiмецькa apмiя вxoдилa в Паpи.x< (l4 vеpвня),
Paдянськa Poсiя надiслaлa тpЬotr{ бaлтiйським деp.ltсaвам _

Естoнii, Лaтвii i Литвi _ yлЬтимaтyм iз вимoгoю змiнити
pе)кl{м i вiдкpити KopДoни pa.ц'янськI,tlrl вiйськaм. У циx дep-
лraBax 6yлa встaнoвJtенa в,laда Paд i нoвoспеченi депyтaти
<oднoстaЙнo> гoлoсyв:lли зa пpиeднaннЯ цих тpьох деpл<ав
дo PaдянсЬкoгo Coюзy (липень l940 p.). Ha пiвднi Moсквa
змyсила Pyмyнiю пepедaти iй Бeссapa6iю' якy пpиeднaнo
дo Мoлдaвii, як тaкoлt Пiвнiннy Бyкoвинy тa paйoн lзмalлy,
нaсeлeнi в oснoвнoluy yкpaiнuями (неpвень l940 p.).

Усi цi зaхoди дaли Мoсквi змory змiцнити свiй зaхiдний
кopдoн нa пiвнoчi i нa пiвднi. oтлtе, пoки Hiмеччинa poз-
гopтaлa нaстyп нa 3аxiд, Poсiя вiдсyнyлa свiй зaхiдний кop-
дoн на 150_300 км,.' ствopивll lи пpи цьoмy 6yфеp N|я зa-
хистy пiдxoдiв дo Лeнiнгpaлa i Мoскви. Пpoтe Мoсквi не
вдzlлoся oдеpлtати пеpевary в бaлканськoму pегioнi.

Caме в липнi l940 p. Гiтлep дaв нaкaз poзпoчaти вивчeн.
ня i пoпеpедню пiдгoтoBкy дo нaпa,цy нa Paдянський Coюз.
Bесь чaс нa}laгaючись Bтягl{yти Poсiю y кoaлiцiю пpoти
Aнглii, вiн накaзaв l2 листoпaдa l940 P. пpoдoвlt<yвaти вiй-
ськoвi пpигoтyвaння без oглядy нa pезyльтaти пepегoвopiв,
щo тpивaЛи"", Зa NцpeктиBoю Гiтлеpa Ns 2l вiд 18 гpyлня
l940 p. план oдеpЛ(aв кoдoвy нaзвy 

-<<Бap6аpoсса'>. 
3гiднo з

цiсю Д,иpективoю веpмaхт пoвинен бyти гoтoвиIr{ якpaз пе-
pед кiнцeм вiйни пpoти Aнглii <(дo мoxливoстi y цIBидкoМy
пoхoдi пoвалити Paдянськy Poсiю, тo6тo rцвидкими i смi-
лу|в,у||y.v| дiями 3llищити oснoвнi вiйськoвi сили CPCP i зa.
xoпити пpoмислoвi Центpи' зoкpеIиa Укpaiнy (з l l.oн6асoм)
i Пiвнiчний Kавкaз93.

Мa6yть, сaмe в 6epезнi l94l poкy Гiтлеp yпеplце Bислo-
вився пpo сyть мaй6yтньoi вiйни i oкyпaцiю Cxoдy. !'я вiйнa,
зa йoгo слoвaми' пoвиннa 6yти вiйнoю 6езпoщaднoгo зн}r.
щeннЯ, a oкyпaцiйнa B,raдa пoвиннa 6yти xopстoкolo94.

l3 беpeзня l94l poкy генеpaJrьний rцтa6 веpМaхтy (oKB)
виpoбив' згiднo з кoнцeпцieю Гiтлеpa, дoдaткoвi iнстpyкцiТ
дo диpективи N9 2l щoдo викoнaвчoi Bпaди в <(oкyпoBaниx
poсiйськиx paйoнax>>. I-[i paйoни тpе6a 6yлo пepетвopити
<y дep.lкaBи з Bлaсними УPядaми>>. Пoдiл циx pайoнiв пoвинен
бyв пpoвoду|Tу|cя <зa нaцioнaлЬниt!{ пpиt{ципoм,> i, тaким
чинolr{ (нa пo.raткy), iснyвaтимe тpи pайoни, якi вiдпoвiдa-
тимyтЬ тpЬoм гpyпaм apмiй: Пiвнiч (6aлтiйськi кpаiни),

9l  Pavеl J i  l  i  n е, o. с. ,_ P. 2o2_2o3.92 lМт 444-PS; Dаs Dгittе Rеiсh, o. с., vol. 2._ s. 34, 4l.
93 lмт 446-Ps.
9a Hans-Adolf Jaсobsеn, Kommissагbеfеhl und Мassеnехесulionеn sowjе-

tisсhеr Kriеgsgеfangеnеr in Anatomiе dеs SS-Stааtеs, Band 2, Мuniсh,
1982. S. 139-140.

E8 Pavеl J i l inе. Ambit ions et mёprisеs du Trois iёmе Rеiсh._
Мosсou, |912'_ P. 206; 50 лет сoветскoй внеrцней тopгoвJtи._ м.' l967._
C. 50; Die Beziеhungеn zwisсhеn..., op. сit._ S. l5?.

89 Diе Bеziеhungеn... '  op. сit._ S. 375' 39l.
9n J.-B. Duгosеl lе, L'аbime, l939_l945' Paгis, 1983, p.90-92' l  l7_l20.
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I{ентp (Бiлopyсь) i Пiвдeнь (Укpaiнa). <<У цих paйoнaх пoлi-
тичнa влaдa 6yде B pyкax pa^{хскoмiсapiв, якi oдеp)кyBaти-
мyть iнстpyкцiТ вiд фюpepa'>,".

Гoлoвним заBдaнням нiмецькoi вJraди бyлo експлyaтy-
вaти peсypси циx pайoнiв нa пoтpe6и нiмецькoi пpoмислo-
вoстi i длЯ пoстaчaн}Iя пpoдoвoлЬствorll нiмецькиx вiйськ.
<.Пiдгoтoвкa> цих тepитopiй дo пoлiтичнoгo (тoбтo цивiль.
нoгo) yпpавлiння 6yлa дopyueнa гeнpiхy Гiммлеpy, paйxс-
фюpеpy CC, який нe пiд.пягaв жoдIroмy opгaнy Bлaди. Taем-
ниМ нaKaзoм ruтaбy вiйськ (oKB) вiд26 6еpeзня l94l poкy
пoлiцiя 6езпеки (Ciпo а6o CП) i с.rryxda безпеки (C.Ц) oтpи-
N{aЛи дopyчення щoдo <Bикoнaння спецiaльних зaвдaнь бeз-
пеки)). Зoндеpкoмaнди Ciпo i C.Ц. пoвиннi 6улп Bикoнyвaти
цi зaвдaння нaBЛacHу вiдпoвiдaльнiсть. oдне з тaких зaBдaнь
пoлягaлo y знищеннi сaбoтaxникiв'.тедopистiв, oпoзицio-
неpiв, eлементiв, вopolсих Paйxy тa iн.,o.

Чoтиpи днi пiзнiurе Гiтлеp зaяBиB пеpeд кoмaндyючими
веpмaxтy'.щo всi 6iл-ьtшoвиЦькi кoмiсapи тa кoмyнiстичнa
iнтелiгенцiя пoвиннi бyти лiквiдoвaнi як нoсiТ 6iльrцoBицЬ-
кoi iдeoлoгiig7. Haкaзи щoдo пoвoд)t(е}tнЯ вiйськ <y Poсii,>,
зoкpемa дaтoвaнi 6 тpaвня i 4 vеpвня l94l poкy, пеpeдбa.
чали peпpeсивнi зaxoди пpoти пapтизaнiв, сабoтaжникiв,
евpе!ц, a такo)t( кoлeктивнi зaxoди пpoти цiлих мiсцeвo-
стей"o. 3нищyвaти полiткoмiсapiв 6yлo нaкaзaнo в пoвiдoм-
леннi вiд l2 тpавня"". Зa poзпopяд)t(еI{нями вiд 15 тpaвнЯ
6yдь-якi дii пpoти Bеpмaxтy пoвиннi бyли xtopстoкo пpиAy-
шyвaнi чеpез пpoведeння стpaт' тoдli як дii, вниненi членaми
Bepмaxтy пPoти цивiльнoгo нaселеltня' tlе Мoгли бyти пе-
pеслiдyвaнi,,u. oтxе, пoлiцейський i юpидинний мехa-
нiзм peпpeсiй 6yв пpoдyмaний i opгaнiзoвaний пеpед напа-
дoМ нa Paдянський Coюз.

Bваxаeться' щo oстaтoчt{а дaтa нaпaдy - 22 uepвня
l94l poкy _ 6улa встанo&пенa 30 квiтня тoгo lк poкy. oднaк
y диплoмaтичниx Koлaх Мoскви гoвopили пpo неминyviсть
нiмецькo-paдянськoТ вiйни, пoчинaючи з 6еpезня мiсяця,u..
Ha вимoгy Чepнiлля 6pитaнський пoсoл y Мoсквi C. Kpiппс,
пepeдaв l9 квiтня BиrцинськoМy пoслaння' в якoмy зaсте-

95 дoдaтки, дoк. lф 45.
96 

Д'oдатки, дoк. Iф 46.
97 н.-A. J aсobsen' Кommissaгbеfеhl . . . ,  op. с i t . ,  s.  l45- l4б.
9' т a м ж еl дoк. 5a; .Ц.oдaтки, дoк. Ns 52.
99 .цoдaтки, дoк. tф 49.
l00 

.Ц'oдатки, дoк. Iф 50.

'o.  Pauеl J i l inе, o.с. ,  p. l89;ADAP, D хII,  l ,  s .235.

piгaв Cтaлiнa пpo lиo)rqивiсть нiмецькoгo BтopгнeнI{я|02. пo.
сoл T}pеu.lини в Moсквi бyв пеpекoнaний, щo д.ltя pеaлiзaцii
свoiх aмбiцiй Hiмеччинi пoтpi6нa Укpaiна i щo Hiмeuнинa
пiдe нa ij зaвoювaння; вiн пoдiлився свoiми дyмкalr{и з вiдпo.
вiдaльним пpацiвникoм paдянськoгo мiнiстеpствa зaкopдot{-
них спpaв. Hiмецький мopський aтaцIе в Мoсквi пoвiдoмив
y тeлeгpaмi 24 квiтня' щo' зa слoBaми пoслa Aнглii, вiйнa
пoчнeтЬся 22 uepвня чlц 2o тpaBI{я l94l poкylo3. Poсiй-

нi дaнi> пpo кoнцeнтpaцiю 150 нiмецьких дивiзiй нa кop-
дoнi з сPсP. l5 яеpвня Мoсквa oтpимaлa вiд 3opте тaiе
пoвiдoмлeння: <Biйнa пoчнeтЬся 22 vеpвня>I0{.

Haмipи Hiмеччини

Гiтлep виpitшив нaпaсти нa Paдянський Coюз нe тiльки
тoмy' щo йoмy пoтpiбнi 6yли 6aгaтствa Укpaiни' i вiн xoтiв
зaвoюBaти дlrя Hiмevuиlll| )t(итт€вий пpoстip _ oдеp,кaти
тepитopii д.llя кoлoнiзaцii, a й тoмy, щo вiн BвaxaB нeo6хiд-
ним знищити poсiйськy пoтyltснiсть. Biн 6yв пepекoнaний, щo
Aнглiя, вopoг' якoгo слiд знищити, 6yде пoтpedyвaти Poсii
i Cпoлyнених [IIтaтiв. Koли Poсiя зaзнae пopaзки' Aнглiя
oпиниться в iзoляцii, i нaвiть Cпoлyuенi [IIтaти вiдмoв-
ЛЯTrc,Я встyпaти y вiйнy.

Пеpед нaпaдollt Ha Paдянський CoIoз Гiтлep i йoгo oтo.
чeння не мaли тoчнoТ дyмки щoдo свoiх дiйсних нaмipiв стo.
сoBнo мaй6yтньoi пoлiтичнoi кapтп Cxiднoi €вpoпи.

3ваxивrцись y липнi l940 poкy нaпaсти нa CPCP нaвeснi

'0] Pavеl J i l  inq o. с. ,  p. 209.
,'. 

,Цoдаткл' дoк. lф 5l.
|0. Diе Bеziеhungеn...' op. сit. S. 37E; Pavеl Jilinе. o. с" p. 209.
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poм тaким чи}loм: <(пiсля тoгo Укpai}ra, Бiлopyсь, бaлтiйськi
деp)к.aви бyдyть нaцtими)>. oтжe, Гiтлеp мав нa yвaзi aнек-
с i lo,u ' .

Cпpaвдi, нaцioнал.сoцiaлiстськa Hiмеччинa Hе маJra нa-
мipy звiльнити нapoди й дoзвoлити iснyвaння незiulеxtних
дep)кaв. 3pyйнyвaння poсiйськoi pa,п'янськoi пoтyxtнoстi
мaлo дaти Hiмеччинi змoгy скopiure встaнoвити свoю ге-
гемoнiю в €вpoпi i свiтi. .Ц.ля pеaлiзaцii свoiх aмбiцiй нa-
цioнaл-сoцiaлiстськiй Hiмеччинi пoтpi6нi 6yли не незaлe;кнi
дep,кaви' якi стaнoвили-6 пеpеrшкory N|Я iT пoлiтики, a пpo-
мислoвi pесypси всiсi €вpoпи й oсoбливo pесypси Укpaiни
i Kaвкaзy.

У диpективaх oKB пpo цивiльнy aдмiнiстpaцiю oкyпoва-
них теpитopiй CPCP вiд l3 6epезня l94l poкy BKaзyвалoсЬt
зoкpемa' нa те' щo oкyпoвaнi paйoни <пoвиннi 6yти пepетвo-
pеttиtr{и в деp'(aBи з Bлaсн}tми ypядaми>. I.(я фopмyлa мoг.
лa б схилити дo дylr{ки, щo Hiмечч}rнa мlUIa нaмip ствopити
нацioнaльнi деpлtaви, спiвдpyлtнi з Hiмеччинoю. Пpoтe
iнстpyкцii тoчнo Bl{3нaчаJll{' щo пoлiтичнa aдмiнiстpaцiя
y Циx paйoнax <6yдe B pyкaх y paйxскoмiсapiв>, тoбтo <деp-
xraвиD бyдуть фaктиннo paйxскoмiсapiaтaми.

Cпpaвлtнi нaмipи Hiмеччини виIUtиBaють iз дoсье Poзен-
беpгa <.Poсiя>t скJlaденoгo нaпеpедoднi кaмпaнii, a oсo6ли-
Bo з пoдaJlьlllих зaяв Гiтлеpa.

Caме Aльфpeл Poзeнбеpг' мa6yтЬ' нaйкpaще poзyмiв
пpoблеми Cхiднoi €вpo.пи. У 1927.poui, дo пpиxoдy дo BJIaди
нaцloнaл-сoщulлlстськol паpтll' Blн BBaх(aB мo)(лиBим Bи-
никнення незaЛe)кнoi Укpaiнськoi деp)(aви y 6лизькoмy
мaй6yтньoмy, i в цьoмy paзi, як вiн писaв, <.Hiмеччинa пo-
Bиннa зaлишaти вlдкpитoю мo)UIl{Blсть сoюзy з Kиeвoм>l06.
Aле пpийtuoвtци дo BJIat|1, Poзенбepг Уxv|л'|Bcя вiд тpaктy-
Baння цЬoгo питaння y тoп,ry x тoнi. Biн y всьoмy йtшoв за
пoлiтикoю Гiтлepa.

У дoсье Poзенdepгa 6улvl зaпvlcvl тa дoкyмe}rти, якi дoзвo-
ляютЬ пpoсте)кити eвoлloцiю нiмецькиx пoлiтичниx плaнiв
щoдo €вpoпейськoгo Cxoдy. У непiдписaнiй пaм'ятцi-мемo-
paндlмi Ns 1 зa 2 квiтня l94l poкy Bизнaчeнo цiлi вiйни.
Biйнa <пpизBедe дo нaдзвичaйнo rцвидкoТ oкyпaфi Ba)кJ|l|-
Bиx чaстиtt Paдянськoгo Coюзy> i зaкiнчиться rЦв}lдкI,tм
кpaxoм фei дepxaви. oкyпaфя теpитopii сPсP викJIичe

!05 Genеralobегst Haldег, кrеЕstagеbuсh, B. 2, Stuttgarl, 1963, s. 32_33'
49-50.

106 Alfгеd Rosеnbсщ, Кеr Zukunftwеg einеr dеulsсhеn Aussеnрlitik'
Мi inсhen, |921' т. 91.

90

тpyднoщi eкoнoмiчнoгo й aдмiнiстpaтивнoгo пopядкy. Гo-
лoBнa мета Pайхy _ oдеp)кyBaти пoстaвки, неoбхiднi Hi-
меччинi .tlrЯ пpoдoв)кeння вiйни. Bсi iнrцi мipкyвaння пo-
виннi бyти yзгoдxeнi з цirю гoлoвlloto мeтoю. oскiльки Po-
сiя _ це кoнглoмеpат нaфй, iT тpe6a poздiлити нa сiм <.нa-
цioнaльниx a6o геoгpaфivних yтвop€HЬ))r 8 сaмe: Bеликa Po-
сiя, Бiлopyсь, бaлтiйськi кpaiни, Укpaiнa, paйoни Д'oнy,
paйoн Kaвкaзy, Cеpедня Aзiя.

Пoлiтичнa метa кaмпaнiТ, зa i{еМopaндyмoм Poзен6еpгa,
пoлягa,Ia y тpивaлoмy oслаблeннi Poсii чеpeз <тимчaсoвy
oкyпaфю теpитopii> i oсoбливo (чеpез пoвнe знищeH}Iя eв-
pейськo-бiльrшoвицькoi Bлaди>' <чеpез цIиpoкy екoнoмivнy
ексIиyaтaцiю> i uepез <пepедaчy вa.llUlивих poсiйських paйo-
нiв д.пя нoBих aдмiнiстpaтиBних yтвopеt{Ь' зoкpeмa д;lя Бi-
лopyсii' Укpaiни i .[.oнськoгo paйoнy>. Caмa Poсiя пoвl{ннa
6yти викopиста}Iа <як paйoн дJrя мaсoвoго зaслання небa-
xсaних елeмeнтip.

Щo лr дo Укpaiни, тo пaм'яткa пеpедбaнaла iснyвання
<(B,Iaснoгo нaцioнaльнoгo )киття axr дo мoжливoгo стBoperr}rя
пoлiтичнoi фopмaцii, якa 6 мaлa нa метi сaмa чи B пoeдHaн.
нi з paйoнaми .(oнy й Kaвказy y фopмi ЧopнoмopськoТ кoн-
федеpaцiТ пoстiйнo пpoтистoяти Moсквi й oбеpiгaти нiмець-
кий хиттeвий пpoстip нa Cxoдi>.u,.

Пеpед6aнeнi <нaцioнaльнi yтвopенняD' вpaxoвyючи
Укpaiнy, нe мaли стaти незulлеж}lими деp)кaвaми. Tepитopiя
сPсP, зa згaдaниIvl мeмopaндyмolu' мaлa 6yти пoдiлeнa нa
<paйхскoмiсapiaти>, i Poзенбepг зaпpoпoнyBав Гiтлеpy в дo-
дaткy дo мемopaндyмy Ne 2 зa.I квiтня l94l poкy пpПзнa.
чllти тaких пeprЦих paйхскoмiсapiв: гayляйтеpа Льoзe N|я
6aлтiйськиx пpoвiнцiй (ostseeprovinzеn) i Бiлopyсi, штaбс-
л яЙт epa III i кендa нц a цl я pahхcк oмiсa pi атy У кpaiнa, дep)кaB-
нoгo секpeтapя Бaке д.пя Kaвкaзy i .(. Kляггeca N|я paйoнy
.Ц.oн_Boлгa. !,ля Poсii, де oкyпaцiя малa 6yти 6iльrш xop-
стoкa' нiлr в iнIдих paйхскoмiсapiaтaх, Poзен6epг зaпpoпo-
Hyвaв людl{нy з 6езxaльнoю i лсopстoкoю peпyтaцieю _
гayляйтеpa Cхiднoi Пpyссii Еpiхa Koхa. Paйхскoмiсapiaти
мaли бyти пеpедaнi y вiдaння цетp:rлЬнoгo 6юpo в Бepлiнi
<пeнеpaлЬнoгo пpoтеKтopaтy oкyпoвaниx сxiдних тepитo-
piй>. Paйxскoмiсapiв (мoл<ливo' вкJIк)чaк)чи Мoсквy i .IУp-

кестaн) <пpизнaчaтиме i вiдкликaтиЬ{е фюpep Ha пpoпoзи-
фю генеpaльнoгo пpoтeктopaтyo,0E.

.07 
дoдaтки, дoк. lф 47.

Iot I l{т l0 l9 _ Ps.
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Bapтo пiдкpeслити, щo tц плaни стoсoBнo мaйбyтньoгo
теpитopiй eвpoпейськoгo Cхoду гiтлеpiвф склa,цzlли зa два
мiсяцi дo Bтopгнення y Paдянський Coюз.

20 квiтня l94l poкy Poзен6epг oтpимaв дopyнeння вiд
Гiтлеpa.paзoМ iз вищими iнстaнцiями веpl{aхтy пpoвести
цeнтpaлlзoвaне вивче}lHя питaнь' щo стoсyються вЛalцтy-
вa}Iня Cxiднoi €вpoпи. Haчaльник oKB вiдpядиB дJlя цьoгo
Poзен6еpry генеpалiв Йoдllя i Baлpiмoнтa. BивченЦ4 цих
питaнЬ пoЬиннo 6yлo пpoхoдlатп a6coлютнo тaсмнo,09.

Упpoдoвrк тиlкнiв Poзен6еpг склaв пpoекти пpелiмiнap-
них iнстpyкцiй N|Я кo)к}loгo paйхскoмiсapa i зaгaльнy
iнстpyкцiю дпя yсiх кoмiсapiв oкyпoвaниx схiдних тepи-
тopiй.

Зa зaгaльнoю iнстpyкцiею Hiмеччинa пoвиItlla 6улa нa-
пастll нa Poсiю, щo6 звiльнити нiмеl(ький Paйх вiд пoстiй-
нoгo т}rскy Poсiйськoi деpJкaBи. I{я метa вi,цпoвiдaлa не ли-
ure нiмeЦьким iнтеpeсaм, a Й тaкo)к <.iстopиннiй спpaBедди.
вoстi>, щo6 нa мiсф зpyйнoвaнoТ вiднoвити нoвy Poсiйськy
iмпepiю. PaЙoнlл, щo вiдпoвiдaли iстopиuним i нaцioнaль-
ним oблaстям,6yдyть пepетвopеHi в pайхскoмiсapiaти. У кo-
мiсapiaт oстлянд мaли yвiйти 6aлтiйськi деpxraBи i Бiлopyсь,
цeй пpoтeктopaт пеpед6aчалoся гepмaнiзyвaти. Paйхскo-
мiсapiaт Укpaiнa пiзнirце мaB стaти нeзалеxrtoю дepxraвoю'
сoloзнoю Hiмеччинi. Kaвкaз мaв стaти фeдepaтивнoю дep-
)кaBoIo пiд нiмецькиIvt мaндaтoм. Poсiя сaмa BJIaцIтoByвaт}rЬlе
свoс мaй6yтне. Упpoдoвlк стoлiть нiмцi Poсii 6aгaтo зpoбили
для цих paйoнiв. o.тxe, пiсля нiмецькoi oкyпaцii iхне мaйнo
стaне влaснiстю нiмецькoгo нapo.щу. Bсi нiмцi, щo зaзнzUIи
гpa6yнкy, oдеp)кaтЬ кoмпенсaцiю. Зaяви з цЬoгo пpивoдy 6y-
дуть зpo6лeнi в пoтpi6ний мoмент paйхсмiнiстpoм oкyпo.
вaних тepитopiй Cхoдy.,u.

Iнстpyкцiя д.l lя paйxскoмiсapa Укpaiни за 7 тpaвня l94l
poкy 6yлa ще тoчнirца. <.Мeтa po6oти paйxскoмiсapa на
Укpaiнi пoлягal' пo-пepцIe' B oдеp;lсaннi ulя нiмeцькoгo
Paйхy пpoдoвoльстBa i сиpoBини i, тaким чиtloм' y пoлегцIе}r.
нi ведення вiйни, a пoтiм y стBopеннi вiльнoi УкpaiнськoТ
дepжaви' тiснo зв'язанoi з Hiмеччинoю)>. Дaлi бyде вl{днo' щo
ця oстa}Iня iдeя 6улa пpoдиктoвaнa нeodxiднiстto сxилити
yкpaiнцiв нa свiй 6iк y вiйнi, i вperштi-peцrт вolla бyде вiдки-
}|yтa.

Пpoтe Poзeнбеpг ввaxaв' щo тpе6a дoзBoлити yкpaiншям
poзBиBaти свolo lстopичнy свlдoмlстЬ' ствopити yнlвеpситет

lng lмт 865 _ Ps.
l I0 lмт 1030 _ Ps.

y Kиeвi, дoзвoлити poзвитoк лiтepaтypи тa iн. €вpei' зa йoгo
слoBaми' бyдyть вигнaнi з yсix гpolr{aдськиx пoсaд i зiгнaнi
в гeттo. Kpим, кoлисЬ зaсeлений гoтaми' бyде вiд.lryчений вiд
УкpaТни, Koтpa oдepxl{тЬ як кol{пeнсaфю теpитopii нa схo-
дi i ii кopдoll бyде пеpенeсенo дo Capaтoвa, щo }rа Boлзi.
Якщo Hiмeччинi вдaсться здiйснити нa пpактицi цей плaн,
пiдсyмoвyвaв Poзeн6epг' тo вoнa змoжe yсy}|yти тиск Poсiй-
ськoi iмпepii i <тoдi Hiмeччинa нe 6oятимeться :кoднoi
мopськoi 6лoкaди, a i.i пoстaчaння IlPoдoBoльстBoм i сиpoви-
нoю бyде гapaнтoвal{o нaзaвxдI{D....

3 тpaвня l94l poкy слyлrбa Poзенбеpгa встaнoвилa aдмi-
нiстpaтивниfi пoдiл чoтиpьoх paйxскoмiсapiaтiв: oстлянд,
Укpaiнa, Poсiя i Kaвкaз. Пepед6a.rarroся' щo в paйxскoмi-
сapiaт oстлянд yвiйдyть 6aлтiйськi деp)кaви i Бiлopyсь.
Paйхскoмiсapiaт Укpairra склaдaтиметься з вoсЬми гeI{еpаJIь-
них кoмiсapiaтiв: Киiв, Львiв, oдeсa, Хapкiв, .(нiпpoпет-
poвськ' Poстoв, Capaтoв, Кpим. Генеpaпьний кoмiсapiaт
Poстoвa вкJIючaтимe Cтaпiшpaд a гeнеpaльний кoмiсapiaт
Capaтoвa oxorulюBaтиме paйoни Capaтoвa i Пoкpoвськa.
Paйxскoмiсapiaт Poсiя _ це вiсiм гe}IepалЬнl,tх кoмiсаpiaтiв:
Мoсквa, Ленiнгpaд, Tyлa, Гopький, Kipoв, Kaзaнь, Уфa,
Cвep,Ц'лoвськ. Paйxскoмiсapiaт Kaвкaз скJlaдaтиметrcя з
п'яти генepaJrьниx кoмiсapiaтiв (Гpyзiя, Aзepбaйдxaн, Кy.
6aнь, Tepeк, гipськi pa.fi9ни) i двoх гoлoвних кoмiсapiaтiв
(Bipменiя i Кaлмикiя) .',.

Мемopaндyми тa iнстpyкфi Poзeнdеpгa ствopюютЬ вpa.
xtення' щo мo.lltливe стBoperrня Укpaiнськoi дepxави бyлo
б сyтo спpaBoю Hiмеччини. Boля yкpaiнськoгo нapo.щу'
йoгo пpaгнення дo свoбoди зoвсiм вiдсyтнi в цих lиaнax. Hi-
мeччинa не йшлa нaзyстpiн бa;taнням, BимoгaМ i пpагнен-
ням yкpaiнфв дo незElлеxнoстi, вoнa з6нpaлacь кoлисЬ
<ствopI{тиD Укpaiнськy дepxaвy. Aле тpебa пiдкpеслити, щo
iдeТ Poзенбepгa нe зaB)кди пpиймaли чи схв:lЛювaли Гiтлеp
i йoгo нaй6ли:lсче oтoчення. He iснyс xoднoi oзнaки, яка 6
мoглa зaсвiдчити' щo щ iдei стoсoвнo УкpaТни бyли пoгoд.
xенi з Гiтлеpoм. 3peIштoю, Poзен6еpг }te мав нiякoi мo)l(ли-
вoстi, aнi неoGxiднoi нaпoлегливoстi, щo6 виклaсти свoТ
дyмк}r. Haвпaки, вiн зaвлtди пiдкopявся.

Гiтлep пepeдбa.laв для eBpoпейськoгo Cхoдy 6езxaльний
oкyпaфйний pexим. Йoгo штaб з питaнь пpoмислoвoстi
пiд кеpiвництвoм Геpмaнa Гepiнгa poзpoбляв I7лaНИ 6eзпo.
щaднoi еKсlиyaтaцii 

.(<негaйнoi 
i мaксимaльнoi>) peсypсiв нa

l l l  Iмт 1028 _ Ps,
'12 BA-МA Rw 4l lv,  ?59 f .  38-46.
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пoтpеби веpМaхтy i д;rя пiдтpимки вiйниl|3. Пoлiтичнi мip.
кyваttt|я не пoвиннi 6yли пepeвaжaти над екortoМiчними цi-
ЛЯtJ|уI..Ц.еpлtaвний секpетap Бaкe склав l неpвня l94l poкy
(зa 2| денЬ дo нaпaдy) poзпopядженнЯ д.JlЯ нiмецьких ке-
piвникiв, зaйнятиx пpoмислoвiстю нa Cxoдi. Biн зaкликaв ix
6yти 6eзлraльними, oскiльки iхнс заB.цaння - нaзaвжди
здo6yти нoвi теpитopii л.;rя Hiмеччини i д.lrя €вpoпи. <<Бyt.ьте
свiдoмi тoгo' щo Bи нaзaвлtди r пpeдстaвникaми Bеликoi Hi-
Мeччини i пpaпopoнoсцямl{ нaцioнaл-сoцiaлiстськoi pевo-
люцii тa нoвoi €вpoпи. oсь тoмy Bи пoвиннi гiднo вхивaти
всiх зaхoдiв' яких BимaгaIотЬ iнтepеси деpжaви' нaвiть нaй-
сyвopitших i нaйxopстoкilt.их,>. oт,же,- нiякoi слaбoдyхoстi,

"i 
сен'иментaлiзмy _ вимaгaв Бaкеlla.
16 uepвня l94l poкy, зa rцiсть днiв дo нaпa,щy' щтaби

apмiй odгoвoploBaли piзнi iнстpyкцii, щo бyли видaнi y зв'яз-
кy з мaйбyтнюю кaмпaнiею. oднa з них стoсyвaJlaся пpoпa-
гaнди. Boнa зaкiнчуBaлacя тaким виснoBкoм: <.Бopoтьба ве-
дeться }lе пpoти poсiйськoгo нapoдy' a пpoти eвpeйсЬкo.
6iльtцoвицькиx кepiвникiв; а oтxе - зa звiльt|еt{l{Я poсiян
вiд людeй, щo ЦPи в.пaдi. Hебa'(aнo гoвopllти пpo t{езaле)t(-
нiсть УкpaТни>, 'o.

Цi iнстpyкцii вiдпoвiдaлI{ диpективaм oKB щoдo Bеден-
l{я пpoпaгaнди. У диpективaх' зoкpемa' писaлoся' щo нapoди
Paдянськoгo Coюзy нe € вopoгaми Hiмeччинl|' вopoги - це
<<eвpейськo-бiльtцoвицький ypяд, йoгo кеpiвники i кoмyнiс-
тичнa паpтiя, якa пpагнyлa дo свiтoвoТ peвoлюфi>. Hiмецькa
apмiя йде як дpyг' щo6 звiльнити нaселeнHя вiд тиpaнii Paд.
oднaне 6yль-який oпip нaселенtIя' якщo вiн пpoявиться, бy.п'е
пpидyцlенo. Пpoпaгaндa' спpямoBaнa нa poзпад CPCP, не
пoBиннa пpивeсти дo пеpедчaснoгo BисItoBкy пpo poзчленy-
вaння Paдянськoгo Coюзy. Tepмiнoлoгiю, щo вxtивiulaся
дoтепеp' трбa змiнити.

.Ц.иpективи oKB нaкaзуBaлИ yxилят}tся вiд вlкивaння
тaких теpмiнiв, як <.Poсiя>, <poсiяни'>, <.poсiйськa apмiя>
тa iн., i замiнити ix тepмiнaми <Pадянський Coюз>>, <нapoди
Paдянськoгo Coюзy>,<<Чеpвoнa аpмiя'> тa iн. У диpективаx
вимaгaлoся тaкo)( з екottoмlчних пpичиll не poзпyскaти
Koлгoспи i не poздaвaти земJIю. 3a пpeсoю тpeбa встaнoвити
нагляд' сyвopy цеy;зypy, oсo6ливo нa yкpaiнськiй i бaлтiй.
ських теpитopiяx'.".

20 нepвня l94l poкy, зa двa днi дo нaпaдy на CPCP,
Poзен6epг зpo6ив дoпoвiдь дJIя ByзЬкoгo кoлa oфiцepiв, щo
зaЙмaлцcя питaннями Cxiднoi €вpoпи (aдмipал Kaнapiс,
генepaJl Toмaс, aдмipaл Фpiке) тa дep)кaвниx i пapтiйних
кepiвникiв (Лaммеpс, Фpiк, ЛaЙ, деpxaвний секpeтap
Kyндт, Гaйдpiх та iн.). Poзен6epг пoчaB з oглядy нiмецькo-
paдянсЬKиx вiднoсин i пiдкpeслив, щo тpeбa нaзaвx<ди звйь.
нити нiмецький Paйx вiд тискy зi Cхoдy. .[!,ля цьoгo нeo6-
хiднo poздpo6птп Poсiйськy iмпepiю i сфopмyвaти зaмiсть
нei .цекiлькa пoлiтичних yтBopенЬ. Biн poзглядaB чoтl{pи Bе-
ликi чaстини: Bелика Фiнляндiя, бaлтiйськi кpaiни, Укpаi-
нa, Кавкaз. I{o стoсyeться Укpaiни, тo мета Hiмеччини
пoвиннa yзгoдхyвaтися з пpaгнеI|Hям yкpaiнськoгo нapoдy
дo свoбoди, aлe 6улo б пepeднaснo кaзaти' кoли i як 

-бyдЬ

ствopeнa Укpaiнськa дep)кaвa тa й взагaлi <(гoBopити пPo це
тепеp немa€ сeнсy>.

Poзенбepг BBaжaB' щo стaBлеl{ня дo yкpaiнцiв пoвиt{нo
бyти пpихилЬним з екoнoмiчних пpичиH: 6улo 6 кpaщe дo.
l\{oгтися спiвпpaцi з 40 мiльйoнaми yкpaiнцiв, нix пpистaви.
ти дo кoлснoгo yкpaiнськoгo сeлянинa пo сoлдaтoвi. oтo.lк
неo6хiднo ствopt{тl{ Чoтt{pи великi деpхtaви (paйxскoмiсa-
piaти): Бaлтеrrлaнд (пpoтeктopaт), Укpaiнa (нaцioнaльна
дepxaвa), Kaвкaз (фeдеpaтивнa деp)кaвa) i Poсiя. Укpaiна
6yдe пoдiленa нa вiсiм генepaлЬниx кoмiсapiaтiв i зaймaтиме
плoцЦ/ l,l мйьйoни кв. к}t з нaсeленrtям 59'5 мiльйoнa меш-
кaнцiв. Чoтиpмa пoлiтичними yтBopetrнями кеpyBaтI{п{yть
paйхскoмiсapи, якi бyдyть пpедстaBникaми Bepxoвнoi в.lra-
ди Pайхy в циx кpaiнах. Hiмцi мaють пеpeд сoбoю двi великi
мети: зaбезIIеченHя пoстaчaння Hiмеччини пpoдoвoльстBoм
i нiмецькoi вiйськoвoi пpoмисJloBoстi всiмa видaми сиpoви-
ни, якi iй пoтpi6нi' тa oстатoчне звiльнення Hiмеччини вiд
6yдь-якoгo пoлiтичнoгo тискy зi Cхoдy||7.

Iдeя л<иттсBoгo пp(rcтopy нa Cхoд

oкpiм зaхollлення нeoбхiдних pесypсiв i пpoдoвxeння
вiйни, Гiтлеp хoтiв такo,lк здoбyти д;lя Hiмelнини ltситтeвий
пpoстip нa Cхoдi. oднак тpe6a визнaти' щo ця oстaння мeтa
бyлa ще дoсl|тЬ тyмaннa. lдея xиттсвoгo пpoстopy нa Cхoдi
це не тe сaме' щo iдeя нiмецькoгo гегемoнiзмy. Бo нaмaгaю-
нись здoбyти пеpемory нaд Aнглieю, Гiтлеp мaв нaмip встa-
tloвитl{ нaвiчнo нiмецький rtrtмoнiзм в €вpoпi. Aлe щo6

l l ,  вA R 6/6 f  .  6|-12; |Pz Fd. 47 f  .29_32. 
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пеpeмoгти Aнглiю, з нeю тpебa 6yлo 6opoтися скpiзь: в €вpo.
пi, в Aфpиф, нa Блnзькoмy Cхoдi, в Aзii. 3 цьoгo пoглядy
плaн <Бap6apoссaD 6yв eтaпoм свiтoвoi експaнсii Hiмeччини.
Bepхoвнe кoмaндyвaння нiмецькиx з6poйних сиJI вислoвиJIo
тaкy дylvrкy' зaписaнy в.lкypнaлi l? лютoго l94l poкy: <Koли
зaкiнчиться схiднa кaмпal{iя' тpе6a 6yде дy}raти пpo зaвoк)^.
вaння Aфгaнiстaнy й opгaнiзaцiю нaстyпy нa lндilo>.,o.
.Il.иpективa Ne 32 зa l l .lepвня |94| poKy виклaдa€ пpoекти
зaвoювaння кpaiн Близькoгo Cхoдy. Hiмецькi вiйськa вxе
6улн в Лiвii, гoтoвi дo втopгненt{я в €гипет. Iншi вiйськa
пoвиннi бyли пpoникнyтl{ нa Близький Cxiд uеpeз Бoлгapiю
i Tlpeнuинy' a тaкo)к.repез Кaвкaз тa lpaн' 6o пpипyскaлФя|
щo Poсiя пpaктичнo 6yдe poзгpoмленa вoсeни l94l poкy
a6o взимкy |94|_L942 poкiв, i щo нiмеuькi вiйськa змo-
xtyть пpoдoвxtити свiй цrляx нa lpaн.

Гiтлep не 6yв пеpIuий, хтo дyмaв пpo тaкi зaвoювaння.
Haпpикiнф ПepIшoi свiтoвoi вiйни пpo цe дyмaв Людeндopф.
oдин нiмецький вoeнaчaJIьниK нa oкyпoвaнiй Укpaiнi (мoxr-
ливo' пeнеpaл B. Гpeнep) кaзaв y l9l8 poцi, щo, кpiм peсyp-
сiв Укpaiни, Hiмеччинi тaкoлt пoтpiбнi peсypси iнIцих peгio.
нiв. Biн rцкoдyвaв' щo нiмцi не мatoгЬ дoстaтньo дивiзiй, щoб
пpopвaтися (якoмoгa rцвидцtе дo Бaкy i взяти в свoi pyки
все' щo a6сoлютнo неoбxiднo нiмецькoмy Paйxy> дJlя Bедeн.
ня вiйни, зoкpемa нaфтoвi poдoвищa Kaвкaзy. Kpiм тoгo, вiн
згaдyвaв стapoгo стpaтeгa I.IIлiффeнa' який кaзaв, щo oстaн.
ня 6vттвa вiд6yдeться нa фeцькoмy кaнaлi. He мaючи мolк.
ливoстi дoбpaтися дo Cyецькoгo кaнzuly нepез Бoлгapiю,
нiмцi в тoй чaс xoтiли пpol{икнyтl| нa Укpaiнy й дo Kaспiй.
ськoгo мopя. I Людендopф пiдсyмoвyвaв: <Baxкo скaзaти'
кyди ми дiйдемo i чи вдaсться I{aм пoцIиpитl{ свiй вплив нa
Typкестaн i Пepсiю>l19.

Гiтлep, мaбyть, дyмaB тaк сaмo. oднaк йoгo iдеi щoдo
)t(иттeвoгo пpoстopy нa Cxoдi стaли нaбaгaтo кoнкpетнilдими
пiсля poзв'язal{ня вiйни пpoти сPсP.

Iдея xиттeвoгo пpoстopy нa Cxoдi нe бyлa нaцioнaл-сo-
цiaлiстськoю. Boнa виI{l{клa paзoм iз пaнrеpмaнським pyxoм
y кiнш ХIХ стoлiття. B ii oснoвi _ фaкт iснyвaння y Po.
сiйськiй iмпepii сильнoi нiмeцькoi менцrини: пoтoмки тeвтo-
нiв з ХIIl стoлiття y бaлтiйськиx paйoнaх' гDpoдяни' щo
пpн6улvт в Мoскoвiю в епoхy lвaнa Гpoзнoгo (xvl стoлiття),
кoлoнiсти, цIo oселились lra Boлзi i в Укpaiнi, пoнинaюuи

l |E P. J i l ine, o. с. ,  p. 165.
| l9 вA.мA N 461173 f .  l5 l  f f .

з дpyгoi пoлoвI{ни xvIII стoлiття впpoдoBлt ХIХ стoлiття, тa
lн.

Ha пoнaткy 90-х poкiв ХIХ стoлiття y Poсiйськiй iмпеpii
6yлo близькo l 800 тисяч нiт'rцiв, з якиx близькo 560 тисяч
нa Укpaiнi, 500 тисяч в paйoнi Boлги, l50 тисяч y 6aлтiй-
ськl{х пpoвiнцiяx. Пaнгеpмaнський pyх вбaчав y ix пpисyт-
нoстi фaктop експaнсiТ Hiмеччини нa Cxiд й випpaвдaння
геpмaнiзaцii чaстини цих paйoнiв. I.{e i 6yли iдеi <дpaнг нaх
oстен> (тискy нa Cхiд). Bвахсaючи, щo всi нiмцi пoвиннi
6yти o6'eднaнi в Paйхy' пaнгеpмaнiсти в l893_l895 poкax
пpoгoлolцyвaJlи сBorю метoю сKopy вiйнy пpoти Poсii i aнек-
сiю Paйхoм веriичeзниx тepитopiй. Hiмецький кopдoн нa
схoдi пoвинен 6yв дoxoдити дo Hapви i нa пiвнiч дo Пскoвa,
пoтiм пpoхoдит}r пo .('нiпpy, дaлi звеpтaти дo Boлги i звiдти
спyскaтися дo Чopнoгo мopя. Bсi теpитopii нa зaхiд.вiд цiсi
лiнiТ paзoм iз Кpимoм пoвиннi 6yли нaтlеlttaтп Paitху'"u. Iнuri
пaнгеpмaнiсти BвaxElли' щo слoв'яtl тpeбa силoю вигHaти
з теpитopiй' пpизнaчеI{у|x N|Я нiмецькoi кoлoнiзaцii. Ще
iншi нaпoлягilли нa пpoведеннi зaлiзничнoгo.^спoлyчення
з Бaгдaдoм i кoлoнiзaцii yздoвxt цьoгo tшляхy,.,.

. У l9l8 poцi, пiд чaс oкyпaцii Укpаiни й нaстини PoсiТ,
нlмeцЬка влaдa Bивчaлa мoxлиBlсть пpиxoдy }ra дoпoмoгy
нiмeцьким кoлoнiям i iхньoгo пepeгpyпyBaнI{я. Iснyвaв
тaкo.ltt плaн зpo6ити з Kpиму нiмецькy кoлoнito i пеpеселити
тyди Koлoнiстiв з Boлги тa iнцrих paioнiв. Aлe плaн poзui.
нvIли| ЯK нездiйсненний i вiдхилv|J|vt'",.

Пpиблизнo |20 тvlcяч нiмцiв змyшeнi 6улп зaлнluuтп
тepитopito кoлиrцньoi Poсiйськoi iмпеpii y xoдi pевoлюцii
тa гpoмaдянськoi вiйни. Бiльrцiсть з нI{x eмiгpyвaлa в Aме-
pиKy' a пoнaд 55 тисяч oселилoсЬ y Hiмеvнинi. Cepeд цих
oстaннix 6улн мaЙ6yтнi aктивiсти й кеpiвники rlaцioнaл.
сoцiалiстськoi пapтii, a сaме Aлфpeл Poзен6epг, Гeopг
Ляiт66paндт, Apнo [IIiкендaнц.

Гiтлep, yзявIIIt{ в pyки кеpiвництвo в нaцioнaл-сoцia-
лiстськiй пapтii у |920 poцi, нa6paвся знaння пpo Cxiднy
€вpoпy сaмe сеpед нiмцiв, вихiдцiв iз Poсii чи з бaлтiйсЬкиx
пpoвiнцiй. y l920_l923 poкaх йoгo oснoвним iнфopмaтo.
poм бyв емiгpaнт Мaкс фoн tlloйбнep-Piхтеp, якиx пpед-
стaвив Гiтлеpa ЛIoдeндopфy. Згiднo з нiмецьким iстopикoм
Iнгeбopгolo Фляйшгayеp, [IIoйбнеp-Piхтеp тa iнrцi нiмцi-

, ,o In8eborg Flе isсhhauеr. Das Dr i t tе Rеiсh und diе
tsсhеn.in dеr Sowjetunion, Stuttgaп, l983' s. l5.
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емiгpaнти з PoсiТ i 6алтiйських пpoвiнцiй пеpедaли нaцioнaл-
сoцiaлiстичнol{у pyхoвi нe лиrце o6paз x(aхливoгo <<eвpей-
ськo-aзiaтськoгo 6iльrцoвизмy)>' a й тaкoлt i aнтисeмiтизм,
яким6улu пpoсякнyтi деякi нiмeцькi кtrлa в PoсiТ з 90-х poкiв
ХIХ стoлiттяl2з.

Гiтлеp зaзнaв тaкoж вrUIиву iнrцoгo нiмця з Poсii _
Kapлa фoн Мaнтoйфеля. Пiд впливoм соцiaл-д,apвiнiзмy тa
paсизгvty Г. Cт. Чeм6еpлeнa МaнтoйфелЬ пpoгoлoцryвaв Ko}|-
цепцito Poсii, щo 6aзувaлacя на iдеТ paси тa кpoвi. Згiднo
з l"loгo мipкyвaнlrями Poсiйськa деp)кава lцe 3 сaмoгo пoчaт-
ку бyла ствopeнa геptr{aнцями. Геpмaнцi (вapяги) зaснyB:lли
Деpя(авy Pyсь i кеpyloть l{еIo дo сьoгoд.нi. Boни кoлoнiзyвaли
Hoвгopoд i Kиiв. Iхнi вiйська дiйrшли дo Boлги' дo Kaсrriй-
сЬкoгo тa Чopнoгo мopiв. oтл<е, вapяги зaBoювzlли i кoлoнi-
зyвaли всto Рoсilo, i сaме зaвдяки iх кpoвi сфopмувалися
pосiйськi пpaвляui KлacИ. У пpoтилеxнiсть слoв.янaм' тBеp-
див Мaнтoйфель, геpмaнцi мали здaтнiсть дo opгaнiзaцii, дo
ствoрення /lеpxaBи. 3 тoгo чaсу' як пpaвлянi клaси в Poсii
змirцaлися :,i слoв'янами, iхня якiсть кpoвi тa paси 6улa
зiпсoвaнa, щo i пpизвеЛo дo зaнепaдy. Петpo Bеликий тa
Kaтepинa Beлпкa (oстaння _ нiмецькoгo пoxoдxення)
зIt'oг,.lи вiдpoдити poсiйськi пpaвля.ti к-'laси чеpез пpиплI,tв
новoi нiмецькoi кpoвi. Hiмецькi кoлoнiсти вiдiгpaвaли в Poсii
пoзитиBl{y poль. Pевoлюцiя l9l7 poкy спpичvlt|Илa витiснeн-
ня llopiднiлиx нiмецьких елеМентiв нaстiлькИ, Щo вlдpoд(-
,l(ення Poсii надoвгo 6yде немo)t(лиBе.

Cлoв'янський хapaктеp тa eвpейсЬке зaсиJrля N{o)t(yть
пpизвести Дo poзвалy Poсii. €динa мoxливiсть дaти пoцrтoвx
дo пiднесеннЯ - це пoслати в Poсiю <<мiльйoн (нiмецьких)
сoлдaтiв, щ06 вoни зaчarlИ д,iтей>. Iстopинне пoкликaння Hi-
Ivrеччини зa майтoйфелeпl - пpoсувaтися нa Cхiд. Boнa
пoвиннa poбити це й uеpез внyтpirшнi пpичини' пopoдл<енi
пеpенaсeленням. Poсiя - це тa кpaiнa, де Hiменнинa знaйдe
мiсце д.lIя 20 мiльйoнiв poбiтникiв' яких' зa Kлeмансo' Boнa
мae зaнaдтo 6aгaтol2a.

Мaйxе тi x сaмi iдеi ми зHaxoдимo i в <<Мaйн Kaмпф'>,
нaписaнiй Гiтлepoм пiзнirде. Hiмцi, зa Гiтлеpoм, зaмiсть тo-
гo' щ06 пpoдoвлryвaти пpoсyвaння нa пiвдeнь i нa зaxiд, пo-
виннi здiйснити pyх нa схiд, щo пpt{пиl{ився rцiсть стoлiть
тoмy. Biд пoлiтики aфpикaнських кoлoнiй тa тopгiвлi нa-
цioнaл.сoцiaлiсти пoвиннi пеpейти дo теpl,tтopiaпьнoi пo-
лiтики: <<Якщo ми гoвopимo сьoгoднi в €вpoпi пpo нoвi зем.

l1 l  lnsеborg FIеisсhhauеr '  op. с i t . ,  s.36_38.. . .  I  b id. .  s.  36-з8. 4|-43,

лi, ми ДумaeМo пеpедoвсiiu пpo Poсilo тa oкpаiннi деp)кaви'
пiдкopенi неlo>. Гiтлер тaкo)к 6yв пepекoнaний, щo Poсiй-
ськa деpxaвa - це пpoдyкт <<ефектиBнoстi нiмецьких еле-
ментiв сepед ни)кчoi pаси,>. Упpo.Цoвхr стoлiть poсiйськi пpaв-
лячi клaси пiдxивлювaлись iз гeptvtaнсЬKoгo д)t(€pелa, яке
6yлo зниrцeне i <<нa йoгo мiсцi з'явlалlцcь €вpеi'>.,o.

oднaк щoйнo пiсля пopaзки Пoльщi iдеi Гiтлеpa щoдo
Cхiднoi eвpoпи стaли все бiльrце пpецt{з}rиМи. 7 :кoвтня
l939 poкy, тoбтo день пiсля пpoгoлotllеltя <(нoвoгo пopядку)>
нa геoгpафiuнoмy пpoстopi eBpoпейсЬкoгo Cхoдy сeкpетним
декpетoм Гiтлep дoвipив Гiммлepy пoст <(paйхскoмiсapa пo
змiцненню нiмецькoi нaцioнaльнoстi'>.,Ц.eкpет тopкaBся тa-
кoлt <<знищення tшкiдrиBИХ вП;1}tBiB y всiх тиx Bеpствaх чy)кo-
земнoгo нaсеЛен}|я' якi стaнoвлять небезпеКу N|Я Paйxу й нi-
мецькoi гpомaди,>|26.

l2 жoвтня, вiдмoвивulись вiднoвити Пoльськy деp)кaвy'
Г iтлep нaKазaв ствopити нa неaнексoвaнiй чaстинi Пoльщi
Генеpальне гу6еpнатopствo, piзнoвид нiмецькoi кoлoнii
(Nеbеnland). Пеpедaчa 25 хoв.гня l939 pокy uiе i  теpитo-
pii цивiльнiй aдмiнiстpaцii oзнaчалa пoЧaтoк пoдiтики гнoб-
лен}lя' теpopy l винищеltttя <(ни)кчoгo)> пojlЬськoгo Haселен}lя'
якa мaлa нa метi звiльнити мiсце lуlя нiмецькoi <.вищoТ poси,>.

Taкa x сaмa пoлiтика, пiд кoнтрoлеtи CC i пoлiцii Гiммле-
pa пеpедбaчaлaся i д.пя тepитopiй CPCP. Плaн ц{oдo tlиx
теpитopiй y кiнrri l94l poкy o.цеp)кaв нaзву <Gеnегalplan ost,>
(генеpaльний плaн Cхiд). Пiдгoтoвчa poбoтa над циМ плa-
нoм пoчaлaся 3a накaзoм Гiммлepa пpиблизнo в с iчнi  l940
poкy'2i. BикorIaвчими opгaнalvtи цьoгo плaнy 6ули l{ентpaль-
нa слy)кбa 6езпеки Paйxy i  paйхскoмiсapiат з питaнь змiц-
нення нiмецькoi нaцioнальнoстi. З сaьloгo пoчaткy iснyвaв
нaмip геpмaнiзyвaти бiльrшy чaстину CхiднoТ eвpoпи uеpез
кoлoнiзaцiю. Фaктичнo 6улvl двa flлaтИ:. плaн нa кopoткий
теpмiн (Nahplan) i  плaн нa дoвгий теpмiн (Fеrnplan). У пеp-
ll loМy випaдкy йruлoся пpо геpмaнiзaцiю тiльки дrяких pайo-
нiв; у дpyгoмy - пpo бi;rьш цIиpoку геpмaнiзaцiю oкyпоBa.
них тepитopiй CPCP.

24 lepвня l940 poкy Гiммлеp виклaB нa папеpi метoдoлo-
гiю кoлoнiзaцii. Мiльйoни нiмецьких кoлoнiстiв бу,п.yть пo-
слaнi y згaдaнi paйoни. BикopистoвyBa,гиметься слoв'янськa
po6oнa сИЛa, aлe пiзнirце вoнa бyде знt{щенa. Hе дoзвoляти-

' , 'Adolf  н i t|еr.  It le in Kanlpf,  B.2._ Мi ' inсhcn, |92.7.- s.316-
311.
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lеTь(,,l жoдне зIlriшaння нiмeцькoТ кpoвi; зв'язки мix нiмця-
Ми тa iнoземцями бyлyть кapaнi.,o. Haвeснi l94l poкy
Гil lrr'.rеp дopyчив пpoфесopу Кoнpаду Мaйсpy poзpoбити
тaсмний детaльний tUIaн кoлortiзаt1ii евpoпейськoгo Cxoдy.

Poзенбеpг, oЧoлиBItIи poбoтy, спpяtl,toвalry нa центpaлi-
зoвal{е BиBчеH}|я питaнь' пoв'язaних iз пpoстopoм нa Cхoдi,
зpaзy пеpeд6aяaв, згiднo зi згадaним tutaнoпr' змiнy сxiдниx
кopдoнiв Гeнеpaльнoгo гydеpнaтopствa. lснyвaли, зpеIцтoю'
ПлaHИ пеpеBeзти всe rroлЬсЬке нaсeленI{я Bapтеляндy
(Пoзнaнь i чaстинa paйoнy Лoдзi, пpиеднaнi дo Paйxy) далi
нa схiд,.ta кopдoн iз Бiлopyсiсlo чи нaвiть у pайoн Cмo.
ленськa',". 7 тpaвня l94l poку, щe дo нiмeцькo-paдянськoi
вiйни, poзглядaлoся п}rтaння пpo пepедaнy Kpимy бeзпo.
сepeдньo Paйхy. Мoжливiсть пеpедaнi дeяких теpитopiй
Фiнляндi.i^тa PyмyнiТ poзглядirлaся тaкo.lк ще дo втopг}|е}|ня
v CPCP' ' 'u.

Укpaihцi нaпеpe.цoднi вiйни

Укpаiнцi зoвсiм нe знали нaмipiв Hiмeччини. Пpoтягoм
кiлькoх мiсяцiв дo пoчaткy вiйни вoни нaмaгaлися пiдгo.
тyвaтr'ся дo тaкoi мoжливoстi, не знаюuи, щo бyлe нaспpaв.Цi.
o6идвi нaцioналiстиuнi opгaнiзaцii пpийняли pitшення узят|t|
yчaстЬ y мoxливiй вiйнi пpoти PoсiТ, вiдкpитoгo Bopoгa незa-
лexнoстi yкpaiнськoгo нapoдy. Aле плaни i тaктинний вибip
двox yкpaiнсЬкI{х пoлiтичниx сил не бyли oднaкoвi.

Ha пovaткy l94l poкy Piкo Яpий oтpимaв дopyнeння вiд
oУH Бандеpи встaнoвити кoнтaкт iз пpедстaвникaми oКB,
цro6 oбгoвopити мoжливiсть ствopення yкpaiнськoi вiйськo-
вoi чaстини' в}llllкoлoм якoi зaйнявся б вepмaxт. Пеpедбa-
чaлoсь' щo ця чaстинa вoюBaтиме нa Cхiднoмy фpoнтi пpoти
Paдянськoi Poсii. Haспpавдi oУH Бaндеpи нaмaгaлaсь riiд.
гoтyвaти пeBнy кiлькiсть людей, кoтpi мoглп 6 cтaтlл в
Укpaiнi oсеpeдкoм нацioнaльниx збpoйниx сил' якi слy)килrr
б спpавi yкpaiнськoi pевoлюuii.

Aлe oУH Бaндеpи 6aчуlлa й iнuly вa)rqивy пpl,tчинy f,tтпнa
yгoдy з веpмaxтoil{. B yмoвax сyвopoi зaбopoни .цiяльнoстi
емiгpaнтських тoвapиств y Hiменнинi yгoдa з Bеpмaхтoм
зa6eзпенyвaла людям Бaндepи пpикpиття' за якиtr{ вottи

l2t  вA.Ns |9l|84.
l29 BA R 612| t .  2з_26.
'30 lb id. . f .so.

Мoгли здiйснroвaти пеB}Iy пoлiтиннy дiяльнiсть, не зaзнaloчи
t{a.ц,тo вeлик}tх ltепpr,rrмнoстей вiд гестапo.

Hapеu.Iтi, не менцI Ba)KлИBa 6улa i тpетя пpичинa. oУtl
Бaндеpи (як i oУH Мeльникa) мaлa нaмip якнaйскopirue
прoнl,lкнути нa Укpaiнy i пoлiтичнo зaвoлoдiти теpитopiекr
зpaзу пiсля тoгo' Як пpoйде фpoнт. oскiльки пеpе.Цбauaлoся,
щo 6yдyть вxитi зaхoди' Щo6 yнeмo )Kлу|BИ"rИ пepесyBaння
емiгpaнтiв, тo в тaкoмy випaдкy зв'язки з веpмaxтом 6y,rи
пoтpi6нi. oУH Бaндеpи Мaлa нaмip тасмнo сTBopити неве-
ликi пoxiднi гpyпи, щo paзoм стaнoвl,tли 6 кiлькa тисян oсiб,
для пpoник}Ieння в Укpaiнy i взяття тaM вJlaди. I{i гpyпи по-
внннi 6ули спиpaтися на дoпoмoгy лtoдей з yкparнськoi вiй-
ськoвoi чaстиl{и' ствopeнoТ пpи веpмaхтi, якi бyлyть кopистy-
BaTИсЯ свoбoдoю пеpeсyвaння. Boни I\4oгли б тaкoл< ДaBaTИ
гpyпalvl iнфopмaцiю, пiдpoбленi дoкyменти, дoпoМaгaти в пе-
peвезеннl пpoпaгaндистсЬкиx мaтеplалlв тa Iн.

Пеpегoвоpи мiж Piкo Яpим i oфiцеpaми pезеpву oKB
(пpoфесopи Г. Koх, T. o6еpлендеp i Г. Геpyлiс) зaвеplцl,t.
ЛисЬ y квiтнi l94l poкy. Hiмui пoгoДилисЬ пiдгoтyвати 6лизь-
кo 700 бoйoвикiв, якi мaлvl 6ути пo,дiленi нa .ц,вa 6aтaльЙoни:
<<Haxтiгaль,> i <.Poлaнд,,l3'. 

-Ми 
poзпoвiмo пpo цi двa 6a-

тaльйoни пiзнirrrе.
Koли oУH Бaндеpи вД;rЛoся yклaсти oбмеrкеrrv угr.'j lv

з oKB, oУH Mельникa бiльu.lе ДуМaлa пpo Мo,кливiсть ствo-
peння легiону чи спpaB)кньoi yкpaiнськoi нaцioнальнoi apмif,
щo склirлася 6 з eмiгpaнтiв. Маючи це нa мeтi, oУ[I Nlе;lьни-
кa ствopилa тoвapисTвo кoлиtIJtl ix yкpaiнських вoякlв тa
генералЬнy paдy Koл}tluнix вoякiв' спoдiвaюнисЬ. що в()}ra
змo)t(е зaйнятися opгaнiзaцieю yкpaiнськoi apмii. oУ H
Мельникa пoгoдиЛасЬ тaкoЛ( пoслaти Irевнy кi,rькiс.гь пе.
pеклaд.aчiв нa слy;к6y в нiмецьких чaстинaх,.',.

У цей нaс слyлrбa Cхoлy Бюpо зoвнirцньoi пoлiтики на.
цioнaл-сoцiaлiстськoi пapтii пpoдoв)кyBaлa пpивrpтaти yвaГy
w|atИ Дo антинiмецькoi дiяльнoстi yкpaiнських нацiонaлi-
стiв зa кopдotloм. 3винaйнo, пiсля oкупaцii Фparlцii центp
yкpaiнських нaцiollaлiстiв y Пapи.lкi пpипинив свoe iснyвaн-
ня. Aлe 3l 6еpeзня l94l poкy paЙхcляйтep ЛяЙ66paн.ц'т пo-
вiдoмив нaчaлЬникa гестaпo' що yкpaiнськr нaцiortалiсти
з Hью-Йopкa стBopили кoмiтет пiдтpимки сtrюзникiв.
У звеpненнi дo пpеси i сoloзних уpядiв цей кoмiтет викpи-
вав сПекyляцi i  Hiмeннини та Iтaлi i  в yкpaiнськoму питаtt-

. . , .  R. lnIytzkу j .  Dеutsсhlаnd und diе Ljkrainc l9.]4-_l94.5. B.2.-_.
Мiinсtrеn, i958._ s. l40.

'з,  R. l  In у t  z k у j ,  op. с ir . ,  S. 95-97, l0.5.

100



нi й пpетeнзii Гiтлepa щoдo Укpaiни. Koмiтет зaявив' щo
Укpaiнa Мoxtе стaти чеpгoвoю )t(еpтвoю <(t{енaситHoгo нi-
мeцЬкoгo iг'tпеpiaлiзмy>' Biн тaкoлс вислoвив лoвipy дo yPяд.y
Beликo6pитaнii i пiлкpеслиB' ruo Укpаiнa спoдiвaeться здo-
бyти нeзaлeхнiсть пiсля пepемorи Haд диктaтypaми,33.

У Генеpaльнoмy ryGepнaтopствi, y Kpaкoвi тa нa yкpaТн-
ських теpитopiяx.oУH Бaндеpи пoчaлa тa€мI{y. пiдгoтoвкy
пoxlдних гpyп' якl B paзl }Ilмeцькo-paдя}tсЬкol вlини пoвI,lн-
нi 6улvт пpoникнyтl{ нa Укрaiнy зa нiмецькими вiйськaми.

У тpaвнi l94l poкy Пpoвiд oУH Бaндеpи poзiслaв свoiм
пpедстaвникaМ секpeтнi iнстpукuii, в яких poзгляд:lлися
двi мoxливoстi в paзi з6poйнoгo кoнфлiктy нa тepитopii
Укpaiни: зaгirлЬне пoвстaння зpaзy пiсля oгoлoцreння вiйни
(дo пpиxoдy нiмецькиx вiйськ) i пpoстo oкyпaцiя кpaiни нi-
мeцЬкrtlr{и вiйськaми.

У випaдкy, якщo вiйнa Bикличe зaгaлЬне пoвстaння' зaB-
дaнIrя oУH Бaндepи пoлягaтиме B тoмy, rцo6 спpo6yвaти
сxилити сoлдaтiв Чеpвoнoi apмii пpиеднaтися дo пoвстaнцiB.
Пpeдстaвники iнrцих нaцioнaльнoстей tvloгли б тaкolt< пpи-
€дIraтися дo yкpaiнськoi pевoлюцiйнoТ apмii. Гaслoм пoвиннi
стaти тaкi слoвa: <.Cвo6oдa нaрo.цaм, свo6oдa i сoцiaльнa
спpaвeдJlивiсть людинi!> l 3a

Aвтopи iнстpyкцiй, зДaeтЬся' нe мaли чiткoгo плaнy щoдo
пepuroi мo)t(ливoстi, aле вpaxyвa}tня тaкoi мoxливoстi дaе
пiдстaвy пpипyскaти' щo зaxoплеI{ня BJIaди пoвиннo бyлo
вiдбyтися дo пpиxoдy нiмецьких вiйськ. У тaкoмy випaдкy
пpaвдoпoдiбнo yBaxraлoсЯ' щo не бyде oкyпaцii iнoзeмних
вiйськ, i цi вiйськa пpийдуть нa Укpaiнy тiльки як сoк)зники.

У paзi пoвнoi oкyпaцii yкpaiнськoi тepитopii <iнoзем-
ними вiйсьKaми пepеIvtoxця>' тo6тo нiмецькими вiйськaми
i сoюзникaми Hiмeччини' зaвдaння oУH пoлягaтr,tме в тo.
мy, щoб зaвaдити пеpетBopенню Укpaiни пpoстo в 06'скт
iнoземнoгo пaнyвaння. .['еp;кaви, щo 6yдyть y стaнi вiйни
з Poсieю i якrцo вotII{ не зaгpoxyвaтимyть Укpaiнi, ввaжa-
тиIvryтrcя yкpaТнськими сoюзIlикaми. Hopмaлiзaцiя вiднo-
син мiлt Укpaiнoro i тaкими деp)кaBaми зaле,жaтиме вiд
сдинoТ yмoви: вI{знaння i пoвa;rtaння сyвepеI{нoстi i тepитo.
piaльнoi цiлoстi Укpaiни.

.I!'aльruе в iнстpyкшiяx BкaзyBa,Ioсь' щo ствopeння Укpaiн-
ськoi деpлraви здiйснювaтиметься (нalЦиIrlи влaсними зaсo-
бaми i з нaцroi влaснoi iнiцiaтиви>. Ha визвoленiй (нiмець-
кoю apмielo) теpитopii oУH, не чекaк)чи' пpoгoлoсить вiд-

'|з вl пs 43/42 f . 2|7.,'. Дoдатки, дoк. lф 53.

нoBJIeння Укpаiнськoi дepл<aви i ствopить ratУ, якa зaЙ-
мeться opгaнiзaцieю тa кepiвництвoм нaцioнaльнoгo :кит-
тя.oo. oтlttе, oУн Бaндepи виpitшилa пpoгoлoсити сaмoстiй-
нy Укpaiнськy дeP)кавy, 6eз oгляjry нa тe' яKy пoзицiю щoдo
тoгo зaймyть нiмцi.

oднoчaснo yкpaiнцi нaмaгaлися вIUIинyти нa нiмeцьких
кеpiвникiв нa кopистЬ незaле)t(нoстi Укpaiни. У paйхскaнце-
ляpilo нaдiйцrли численнi мeмopaн.\yми. Мeмopaндyм oУH
Мельникa зa 14 квiтня |94| poкy пoясtIк)BaB' щo ме.тa цieТ
opгaнiзauii _ вiднoвлеHня незaлe.lкнoi i сyвеpeннoi Укpaiн-
ськoi деpхaви. У цю деpxaвy пoвиннi вхoдити' oкpiм eтнo.

мeмopaн.\yмoм дo тoгo' як l{аписaв пpoeкт iнстpyкцiй вiд 7
i 8 тpaвня.

oУH МeльниKa пеpeдdaчaлa B мемopaн,щумi мoltливiсть
тiснoгo спiвpoбiтництBa з Hiмeччинoro' aлe вислoвплa 6a-
.lкaнHя дiзнaтися пpo спpaвЛ(нi нaмipи Бepлiнa стoсoвнo
Cхiднoi €вpoпи.й oдеplr<aти oфiuiйнi гapaнтii щoдo мaйбyт-
ньoгo Укpiiниl36.

. 5piм тoгo, oУH 
-Мельникa гoтyBaлaся' хoч i в менIдiй

мipi, дo вl{силки нa Укpaiнy пoxiдних гpyп' мaючи нa метi
poзгopнyтt{ дiяльнiсть цiei opгaнiзацii нa УкpaТнi.

oУH Бaндepи' сBoeю чергoю' зaвеplЦилa пpaцю I{aд
свoiм мeмopaндyмotr{ дo нiмeцькoгo ypяAy зa ти)кденЬ дo
poзв'язaння нiмецькo-paдяrrськoi вiйни. Aлe мeмopaндylt{
бyв пepeдaний y paйxскaнцeляpiю тiльки 23 uеpвня l94l p.o-.
кy' нa дpyгий день пiсля пoчaткy вiйськoвoгo втopгнeння..,.

У мемopaндyмi oУH Бaндеpи BислoвJIювaлa пеpeкoнaн-
ня' щo виpiu.tення yкpaiнськoгo питaння пoвиннo вiдпoвi.
дaти yкpaiнським iнтеpeсaм i щo тiльки B цьol{y paзi внpi.
rЦенtlя yкpaiнськoгo п}rтaння пpиHeсе кopисть i Hiмеччинi.
Пpoтe нiмeцькi iнтеpeси не пoвиннi 6yли пеpeвaxaти нaд
iнтepeсaми Укpaiни. oскiльки yкpaiнськi нaцioналiсти нa-
сalvrпеpeд зaхищaкугЬ iнтеpeси yкpaiнськoТ нaцii, вoни не
мoЛ(yть пpистaти нa )кoдне iнtuе piшreння.

У мемopaндyмi тaкo:tt бyлo скaзaнo' щo якщo нaвiть
нiмецькi вiйськa нaпoчaткy зyстpiнaтимyть яK визвoлитeлiв,

'35 Ibid.
136 вA Ns 43/4| t .  |-7.
'3, дoдaтки, дoк. Ns 55.
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тo <(це стaB.пення Мo)Kе скopo зtvl iнитися, якщo HiМеччинa
yвiйде нa Укpaiнy 6ез нaмipу вiднoвлення УкpaiнськoТ
дep)кaви)>.

Bиpituення укpaiнськoгo питaння'. 1гiпнo з меtиo'paндy-
мoм' He пoвиt|tlo oyлo в )кo.ц'нoМy paзl ити Bсyпepеч l}rтеpе.
сaм укpaiнсьKoгo нapoдy. I сaме вi,ц пoстaви yкpaiнськoгo
нарoдy 6yдe зaлeжaTvI, чY| Укpаiнa стaне .ц.oпoвI.lенням pe-
opгaнiзoвaнoi €вpoпи, чи д)t(еpелoм небезпек.

IJ' iкaвo зayBaжити: МеМopaндJМ oУH Бaндеpи пiдкpес-
лив' щo Укpaiнa фaктиннo пеpебувae y пoлiтиннoмy смислi
нe мix Hiмeччинoю i Poсiсro. a мiltt Hiмeччинoю i Aнглiею.
I{е 6yв натяк нa те' щo Укpaiнa мoглa б ввaxати цIo oстaнню
дep)кaBy свoiм сoюзниКoМ.

Пpaгнeння дo нeзaле)t(нoстi в oстaннi дeсятилiття' <(вoля
дo бopoтьби i настporнiсть нa oпip пpoти чy)l(oзeмHoгo
Bпливу)> стBopили' зa меМopaндyмoм' oсoбливий тип yкpaiн-
ця, якlлЙ стaвитЬсЯ з нeдoвiрoю дo всьoгo iнoземнoгo. У ме-
мopaндyмi пiдкрeс,'rювaлoсь' щo <.6yдь.який пpиМyс (нa
Укpаiнi) Мaтиме лицIe пpoтилеlкнi нaслiдки,>.

У мемopaндyмi бyлo дaнo чiткий aнaлiз тoдirцньoi ситya-
цii в €вpoпi: нa eвpoпейськoмy кoнтинeнтi дoмiнyють двi
iмпеpiaлiстичнi iдеi (impеrialen Gedankеn): нiмeцька, щo
е i.цесю Paйхy, opieнтoвaнoю нa нoвий пopядoк в eвpoпi, тa
iдeя poсiйськoгo iмпеpiaлiзмy, щo спиparтЬся нa свiтoвy
peвoЛIoцlю.

oУH Бандеpи ввa)кaлa, lцo i з екoнoмiчнoгo, i з стpaтe-
гiчнoгo пoгля.цiв Укpaiнa e чaстиI{oЮ €вpoпи. Tiльки незa-
ЛехHa i сильнa Укpаiнськa деpxaвa мoлte зaбезпечити гap-
мoнiйний poзBитoк Cхiднoi €вpoпи. У Cхiднiй €вpoпi не
Мo)кнa 6yле loмiнy&aTИ TpпBaJ|ий чaс тexнiчними зaсo6ами
деp)кaви й aдмiнiстpaцii, щo спиpaютЬся }ra сильнy oкyпaцiй-
Iry apМlю.

Згiднo з меМopaндyМotvl' мoxe бyти лиtl.lе oдин Bис}toвoк:
<.Biйськoва oкyпaцiя Cxiднoi €вpoпи }Ie Мo)t(е yтpиМyвaтисЯ
тpивa,лvtЙ Час>. тiЛьки пoлiтичнa систeNla' щo спиpa€тЬсЯ
нa нaцioнaльний пpинцип, i незaлел<нa УкpaiнсЬкa деpл(aBa
мoгли гapaнтyвaти стa6iльнiстЬ нoBoгo пopядKy' зoкpeмa
y Cхiднiй €вpoпi.

УкpaТнa, скaзaнo дaлi в lvtеMopaндyмi, пoвиннa стBopити
нa сBpoПeйсЬкoь,ty екoнoмiчнoМу пpoстopi влaсну незaле)к-
ну екoнoмi.rнy зoнy' цeнтp якoi не пoBиI{eн 6утvt в Беpлiнi.
Hезaле,lкнi укpaiнськi з6poйнi clалп 6уДуть гapантoм нi-
Мецькo-yкpaiнськoгo сoюзy й змoлtуть пoс,raбити тиск Po-
с i i  нa eвpoпy.

УкpaТнськa деpxaвa пoBиHнa бyти спpaвд'i незaлеxнa
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i сyвepeннa; цe oзнaчa€, Щo yкpaiнське питaння Ilе Мo)ке
бyти виpirшeнo' як y випaдкy з Cлoвaччинoю чи Хopвaтiскl.
Meмopaндyм, нapetштi, пiдкpeслювaв' щo евoлtoцiя нiмeцькo-
yкpaiнських вi'цнoсин зaлежaтиМe нe тiльки вiд спoсoбy,
яким 6y.Цe виpirшeнo yкpaiнське пиTaння' а й тaкoxс й вiд
мeтoдiв, щo бyдyтЬ зaстoсoвaнi з сaМoгo пoчaткy.

oтltе, oУH Бaндepи вiдмoвлялaся вiд виpiruення
yкpaiнськoгo питaння y тaкий спoсiб, як 6улн виpiшeнi слo-
BaцЬке й xopвaтське питaння' i вимaгaлa вiд Hiмеччин}l пoв-
нoi нeзaлeлtнoстi i сyвepенiтeтy Укpaiни.

oУH Бaндеpи зaпpoпoнyвaла yKлaсти сoюз y 6opoтьбi
з Poсirю, zlле сoюз' щo спиpaвся 6 ga пoтyxнi yкpaiнськi
з6poйнi сили. вoнa зaстеpiгaлa нiмцiв пpoти Hепpийнятoгo
pilllення i мeтoдiв, щo п{oгли бyти зaстoсoвaнi в Укpai-
' . t ie

нl.-- .
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Poзdiл III

oКУпAцIя I пoчAтoK
HAPoДtIoгo oпoPУ

3a кiлькa гoдиtl дo Bтopгнeння y Paдянський Coюз Гiтлеp
пoпеpедиB сBoгo сotoзникa Мyссoлiнi пpo неминyнiсть нa-
пaдy i дoдaв: <I{o стoсyеться вiйни на Cхoдi, .цyчe' тo'
звинaйнo, вoнa 6yде сyвopa. Aле нi на t\,tить я не сyмнiваюся
в yспiхy. Пepедoвсiм я.спoдiвaюсь' щo м}l змo)l(емo нaдoв-
гo зa6eзпeчити сoбi спiльнy 6aзy пpoдoвoлЬстBa нa Укpaiнi.
Boнa пoстaвJlятимe pесypси' якi нaм 6yлyть пoтpiбнi>l.

22 lepвня l94l poкy o 3 гoдинi 30 хвилин l90 нiмeцьких
i сoюзниx дивiзiй пepейrшли кopдoн вiд Бaлтiйськoгo дo Чop-
нoгo мopiв, близькo 5 мiльйoнiв 500 тисяч вoякiв Kt{нyлoся
нa штyp}r pадянськoi iмпеpii.

Мoсквa лr мaлa apмiю, чисельнiсть якoТ пepевиЩyвaлa 5
мiльйoнiв вoякiв. 3a пеprui ти.lкнi вiйни чисельнiсть iT apмii
зpoслa нa нoвих 3 мiльйoни 500 тисяч сoлдaтiв.z. oтжe, pa-
дяI{сЬкa apмiя 6yлa бiльul чисеЛьнoю' aлe1Й не вистaчaлo кo-
мaндIloгo склa.цу' ii oфiцеpський кopпyс бyв нeдoстaтнiй,
paдянський сoл}цaт нe мaB великoгo бaжання вoювaти i зa-
хищaти pе)t(иIvt теpopy' якoгo вiн бoявся. Kpiм. тoгo, бiль-
rцiсть нaселeння нацioнaльних pеспyблiк спoдiвaлася, щo
кoнфлiкт, який poзпoчaвся' пpинесе йoмy нaцioнaлЬнy сEo-
бoдy.

lllви.цкe пpoсyвaння нiмцiв

Heзвaxaючи нa мiсцями зaпеклий oпip, нiмецькi вiйськa
пpoсyв:lлися rцвидкo. 25 uеpвня бyлo взятo Лyцьк. 2'I -гo -
.Ц,yбнo, 28.гo - Piвнe, 30 чеpBня _ Львiв i Tepнoпiль,
l липня _ flpoгoбиv i Cтpий, 2-ro _ Cтaнiслaвiв, 8-гo _
Пpoскypiв, 9 липня _ Хитoмиp. 3a двa тиxнi нil"пli не тiль-
ки пepейurли кoлицrнiй paдянський кopдo}l пo pivцi 3бpy.l,

. ADAP xII. N б60.
2 Pavеl J i l  inе '  o. с. '  p '  |86, |94'  221,

a й дoсягли' a пoдeкyди пеpeйurли лiнiю o6opoни Cтaлiнa, щo
6улa пpи6лизнo зa 350 кiлoметpiв вiд кopдorry нa 22 нepвня
l94l poкy.

Hiмeцькi дoнeсeння iз зoни бoiв пoвiдowlЯJ|у| пpo стpaти
в'язнiв пpи вiдстyпi [IKB.ц. У тropмi ЛyЦькa <.23 .rеpвня
poсiяни пo-звipянoму в6плvl l000_l200 yкpaiнськиx в'яз-
нiв (членiв oyFI) >". <Пoвiдoмляrться пpo звipствa
в PyД'кaх i Koмapнoмy. Близькo 200 yкpaiнцiв (чoлoвiки,
xtiнки, д.iти) пo-звipянoмy в6итo'>a. <.У Бepеxaнax poсiяни
в6плп. 30 yкpaiнцiвos. 

.

Пoстyпoвo в xoдi пpoсyBaння нiмецьких вiйськ 6yли
викpитi дaльrцi масoвi знищення yкpaiнських пoлiтичних
в'язнiв:837 oсi6,y Caм6opi,500 в.Ц.y6нo, вiд 3 дo 4 тисяч
(зa iнrцими д)кepелaми близькo l0 тисяч) y Львoвi, 850
y .Ц.poгo6ичi, 1500 y Cтaнiслaвoвi. Ями тa тюpeмнi кaмеpи'
пoвнi тpyпiв в'язнiв, нaйчaстil'це жaxлlrвo кaтoвaних, 6yлo
знайденo дeсяткaми' сoтl{яп,rи i тисячaми тaкo)l( i в iнrциx
мiстaх i селax Укpaiни, a сaме в Пеpемиurлi, Бi6pui, .(o6po-
милi, )Кoвквi, Ka;ryrшi' ̂  Микoлaeвi, Cтpию, Tеpнoпoлi,
Чopткoвi, Biнницi, Уманio.

У нiмецьких дoнесен}rях гoBopиJtoся тaкo)к i пpo vислен-
нi дeзepтиpствa paдянськиx сoлдaтiв. <.Kiлькiсть пepeбix-
vикiв, oсoбливo yкpaiнцiв, 3poCтaФ>i. <.Пoлoненi пiдтвepД-
)l(yють дoбpy ефeктивнiсть лЙстiвoк (нiмецькиx). Числo пe-
pеdixvикiв - yкpaiнцiв' a тaKoлс i poсiян _ пoстiйнo збiль-
tшy€ться'>6. 4 лuпня l7 apмiя BзяЛa в пoлott 6 oфiцepiв' 420
сoлдатiв, B oсIroвнolvЦ/ yкpaiнцiв,, 6 липня пoлoнениx y)кe
6yлo l37010.

Hiмцi poзкидaли з лiтaкiв.десятки тисяч листiвoк NIЯ pa.
дянсЬких вiйськ. I{o писaлoся в цих листiвкaх? A тe, щo
<<€вpейськo-кoмyнiстиuний уpяд,> пiд кеpiвництвol,t Cтaлiнa

3 BA.IuA Rt| 24-3/|34 Меldung 92129 g.21.06.|94|.
{ BA-МA RH 20-|1 /211 Меldung |.1.|94|'

vкoaiнцiв v Лvцькyr (тaм сaмo, 9.7.l94l). сБiльu.toвики lкивцем спaлиJltl
i8b yкpaiнцiв y сiанiслaвoвip (тaм сaмo, l5.7. l94l); див тaкox: A l f r еd
M. Ъ.; Z a у-a s. Die Wеhrmaсht.Untевuсhungsstсllе._ Miinсhеn, 1980.

7 BA-мA R,H 20_|1 l2E0 Меldung з'1.|94|.
8 tbid. ,7.7.t94t.g I b id., RI| 20_|1 1217 Меldung 5.7.4l.
'0 l  b i d., RH 20_|1 /280 Меldung 7.7.4l.
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пopyll lиB УгoДУ, yклад.енy з Hiмеччинoю, i сaме Biн спpoBo.
кyвaв вiйну. Paдянський ypяд, писaлoсЯ y листiвкаx' нaмa.
гaвсЯ нaстpoiти Бoлl'apiro тa Cеp6iю пpo.ги Hiмеччини. <<Hi-
мецькi вiйськa oдеp,к.rли нaкaз знищyвaти кolYryнiстiв, якi
МopAуIoть i експлуатylотЬ Hapoди сPсP>. Пiсля пaдiння цap-
сЬкoгo pехиМy кoмyнiсти oбiцяли зеМлlo i свo6oдy. 3aмiсть
землi <.вoни зpo6или з вaс pa6iв Cталiнa тa eвpeйськиx кo.
мyнiстiв'>. Зaмiсть сB060ди Boни Bстaнoвили pе)t(им гipruий,
нiлt зa цapизМy. У листiвцi дaлi йrшлoсЯ пpo тaке: <.oфiцеpи
й сoлдaти Чepвoнoi apмii! Пoвepнiть ваtuy збpoю тa вarцi
бaгнети IIpoти цieТ шlaди, i ви звiльните свiт вiд вopoгiв люд-
ствa. Гiтлep Bиtl}tщиB пapaзитiв y сeбe в кpaiнi. HaслiдyЙте
йoгo пpиклaд! Гeть свpеiв i кoмyнiстiв! Ми paзoм yвiйдемo
y Мoсквy i в Kиiв. Haцrими спйьними зyсиJIлями ми звiль-
нимo всi Hapoди сPсP вiд iгa кoмyнiстiв тa пpoклятих
свpеlв...)) . ..

Унизy листiвки 6yв Passieгsсhеin (пеpепyстка) нiмець-
кoю мoвoю' щo дoзBoляв paдяrrсЬKим сoлдaтat\Л зtaTЦcЯ' зa
yl\{oB}l' щo з HиМ дoбpе пoBoдI{тимyтЬсЯ.

Cлiд вiдзнaчити' щo листiвкa не зaчiпaлa poсiян i не
пiднiмaлa питaннЯ нaцioнaльнoгo гнiтy Укpaiнц чи дeсЬ
в iнruoмy мiсцi.

Poсiяни вiдпoвiли листiвкoю нiмецькolo мoBoю: <.Hiмець-
кa пpoпaгaндa стBеpд)кy€' щo Чеpвoнa apмiя _ цe мaса'
Якoю кеpyють eвpei i кoмyнiсти' щo пpизBeли дo вiйни з Hi-
t\,tеччинoю. I{е 6pexня, вигaдaнa для o6мaнy сoлдaтiв. Чep-
вoнa apмiя - це Beликий poсiйський нapoд, пoкликaний нa
6opoтьбy зa сBoю бaтькiвщинy. Цей нapoд Bстae' як мoryтнiй
Bелете}Iь' якoгo l{е змo)ке здoлaти )t(oд}Ia cИЛa|>> У листiвцi
дzuli йtцлoся пpo те' щo poсiйський нapoд yЛ(е зaBдaвaв пo-
paзки свoiм пpoтиBникaм: Haпoлeoнy в l8l2 poцi, нiмeцькiй
oкyпaцiйнiй apмii Aйхгopнa в l9l8 poцi. Гiтлep зaзнae тiеi x
дoлi. Biйнa, якy вiн Bеде пpoтягoм двox poкiв пpoти нapoдiв
€вpoпи, нe пpиt{есе нiмeцькoмy нapoдoвi нiнoгo, oкpiм злид-
нiв, гoлoду' poзpyхи' смepтей, oсЬ чoмy вiн не 6axraе цiei
вiйни пpoти poсiйськoгo нapoAy. Aле йoгo зtuyсили BoюBaти
зa iнтеpеси кaпiтaлiстiв. Coлдaти Чepвoнoi apмii не вipять,
щo нaцисти пpиIreсyтЬ тpyдящим Paдянськoгo сoюзy сBo-
бoлy ! щaстя' так сaмo як нiчoгo не пP9иHесли вoнl{ фpaнцy-
зaм, 6ельгiйцяtv1' гoЛЛaнtЦямr гpекaм.,.

Paдянськa листi вкa тaкo)к N{aлa <( Пpoпyск,> ( пepепyсткy )
пo-poсiйськИ, Щo дoзвoлялa зtaTпcЯ нiмецьким сoлдaтaм.

' .  вA-мA Rtl 20-|7/2.76.
' ,  вA-мA Rн 20_6/489.

Bapтo зaylrалtити' щo тoдi як y нiмeцькiй листiвцi йtцлoся
пpo Чеpвoнy apмiю тaк' нaЧe Boнa не бyлa apмiею пeвHoi
нaцiТ, нaзиBaюЧи ii <paдянськoю>' тo paдяIrськa листiвка
нaпoлягaлa нa нaцiol{aльнoмy poсiйськoмy хapaктеpi Чеpвo-
нoТ apмii.

Tpoxи згoдoм нiмцi пoцrиpили Hoвy листiвкy дo сoлдaтiв
Чеpвoнoi apмii, щoб зaяBv|TY| iм, щo <нiмцi не Boюють пpoти
pосiйськoгo нapoдy' вoни бopються пpoтl,t бiльrцoвикiв i
eBpеiв' якi вaс гнoбили i гpaбyвaли yпpoдoвлt 20 poкiв>.
Hiмцi нeсyть <звiльнeння вiп-p3.лянсЬкoгo iгa, спpaвед.пи-
вий poзпoдй пpaцi, миp i хлiб>>,o.

Пiсля пoстiйнoгo вiдстyrry пеprЦиx днiв Мoсквa виpiurилa
чин}lти oпip iнвaзii всiмa зaсo6aмп.29 чepBня l94l poкy кo-
мyнiстиннa пapтiя iyp"д зaтвepдruIи спецia,пьнi зaxoди щoдo
зaгpo)кениx paйoнiв.3a свoeю пpиpoдoю цi зaxoди, щo пo-
слyxиJlи oснoBolo д,tя пpolvroви Cтaлiнa 3 лllпня l94l poкy,
пoсилюЪaли oсoбливий i нeпpимиpенний xapaктep нiмeцькo-
poсiйськoгo кoнфлiктy.

[tя вiйнa, зaявив' зoкpемa' Cтaлiн,_ не <звичaйнa BiйнaD,
a (великa вiйнa>, <вiйнa вiтчизнянa> дrя yсiх <paдянських
нapoдiш пpoти фaшистськoi Hiмеччини, вiйнa, в якiй виpi-
цIyeтЬся .tкиття чи смepть paдянськoгo лaдy. Cтaлiн зaк,lикaв
нaселeння oкyпoвarrиx теpитopiй poзгopнyти пaртизaнсЬкy
вiйнy, чи}lити aкти сa6oтaxy i pyйнyвaння.

Kpiм тoгo, Мoсквa нaкaзaлa пpoBести евaкyaцiю з тepи.
тopiй' N|Я яKYIх e 6eзпoсеpeдня зaгpoзa, i знищeння yсьoгo'
щo нe мoxe бyти евaкyйoвaним|a.

Cтвopення пoлiцeйськoгo aпapaтy

Гiтлеp дoвipив питaння пoлiтичнoi безпeки нa oкyпo-
вaних тepитopiяx Cхoдy Гiммлepy i йoгo {ентpaльнiй сlryx-
6i безпеки Paйхy (RsнA). Пpи6лизнo зa тp}r ти;кнi дo нa.
пa.\y нa Paдянський Coюз зaвдяKи дoмoвJleнoстi мiж нa-
чaлЬникoм пoлiцii 6eзпeки (CП чи Ciпo) i слyжбoю бeзпе-
ки (сД) з oднoгo 6oкy, тa кoмaндyючими oKB i oKг
з iнrцoгo 6oкy, бyли ствopeнi спeцiaльнi зaгoни пoлiцii _
aйнзaцгpyпи. Bсьoгo 6yлo ствopенo чoтI{pl{ гpyпи Ciпo i C.Ц:
aйнзaцгpyпa <A> нlя flaлтiiltсЬких pесrryблiк, aйнзaцгpyпa
<Б> д.ltя Бiлopyсii, aйнзaцгpyпa <(ц> plя Пiвнi,rнoi тa Цeнт-

,3 вA-МA Rн 24_lзl l53.
l4 Укpaiнськa PCP y Beликiй Biтчизнянiй вiйнi Paдянськoгo Coюзy

l94l_l945 pp.| тoм. l '  K. '  1967. с. 8б.
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paЛЬнoi Укpafни, aйнзaцгpyпa <(.II.)> для Бессаpaбif, Пiвден-
нoi Укpaiни, Kpимy i Kaвкaзу. Ko;кна гpyпa склaДaлacЯ
з чoтиpЬoх чи п'яти aйнзaцкoмaнд (ЕK) абo iнoдi зo}rДеpкo.
мaнд (ЗK). oднa гpyпa CП iCД нaлiчyвaлa вiд 500 дo 800'
iнoдi 6лизькo l000 вoякiв.

Тхнe завдання пoляг:lлo B тoмy' щo6 гаpaнтyBaти <(пoлi-
тичt{y 6езпекy,> в зoнi 6oйoвих дiй та в зoнi тилy. Aйнзaцкo-
Мaнд.и пoвиннi бyли <.пpouищaти)) paйoни вiд eвpеiв, кoму.
нiстичниx дiянiв, piзних aгентiв тa небa;кaних елемeнтiв iз
сoцiaльних, пoлiтиvних чи paсoвих пpиЧи}l. Aйнзaцкoмaнд.и
пoвиннi бyли тaкo.lк зaйматися бopoть6oю з пapтизaнaми.
Якщo тoгo вимaгzula тaктичнa Чи стpaтегiнна ситyaцiя,
aйнзaцгpyпи lrloгЛи oдеp;кyBaти lraкaзи Biд гoЛoвнoкoN{aн-
дyЮчoгo чи кol\.laндyкtчoгo rЦтaбoп.r apмii, vи вiл oфiцеpa
aбвepy. Aле всi l{aкaзи щoдo зt.tиI.цення <.небаxaних елeмен-
тiв'> йrrrли 6езпoсеpедньo вiд paйхсфюpеpа CC Гiммлеpa a6o
неpез Гaйдpixa, ' .

Bисoкi кеpiвt{ики CC i пoлiцii на пoчaткy нaстyпy oтpи-
мa.';пи yснi iнстpyкцii цloдo iхнiх зaвдaнЬ нa oкyпoвa}rих теpи-
тopiях. Ti, хтo не змiг пpибути дo Бepлiнa ( €кельн, фoн дем
Бaх, Пpюцмaн), oдеp>кaлu вil, Гaйдpiхa Лv|cт зa 2 лvlпня
l94l poку, B Якol.lу бyли iнстpyкцii д.l lя aйнзaцгpyп тa aйн-
зaцKolrraнд сП i с.ц..

I{ей лист нaгaдyвав' щo най6лиxчoю меToю у всiх paйo-
нax Cхoду e <<пoлiтичне, т06т0 пoлiцейськe yмиpoтBopеl{ня)>,
кiнцeвoю метoю e <.екoнoмiЧtlе yМиpoтBopеt|ня)>. 3aхoди,
згaдaнi в нaкaзi, пoвиннi 6yли зaстoсoвувaтисЬ iз <.6езxaль-
нoю сyBoplстю,).

3 цьoгo Л|4cTa Bипливaс' щo нiмцi, a oсoблиBo opгaни, якi
зaймалися пoлiтичними питaHнЯми' з6нpaлнcя пaнyвати
y кpaiнaх Cхiднoi eвpoпи, МaксимaлЬнo спиpaЮчисЬ нa
пpинц}rп <(poздiлЯй i влaдapюй,>. У листi Гaйдpiх, зoкpеМa'
Bимaгaв BpaхoвyBaти вiдмiннoстi мix нapoдaми (6aлтiйцями,
бiлopyсaми' yкpаilrцями' гpyзинaN{и i т. д.) i викopистoвyBaти
цi вiдмiннoстi, <.uдoб дoсяr"ти нarцoi N1ети)>. Ш{o стoсyeться
pелiгiйнoгo )киття' тo нe бyлo мoви, щoб зaBaДИTу| прaвoслaв-
нiй цepквi пolшиpюBaти свiй вплиB нa мaси' aлe йшлoся пpo
те, щoб yник}ryти ствopеt|Hя с.цинoi цеpкви.

Бaгaтoзнaчниt\,t y цЬoМy листi с те' щo вiн pекoмендyвaв
зBеpтaтися дo нaселе}Iня йoгo Bпaснoю мoвoю' тoбтo пo poсi-
ян пo-poсiйсЬки' до yкpaТнцiв пo-укpaiнськи i т. д.' aле oднo-
чaснo зBеpтaтися дo сoлдaтiв i oфiuеpiв Чеpвoнoi аpмii по-

poсiйськи. Пpoте oсoблиBo вимaгaлoся не кaзaти' щo це po-
сiйськa apмiя.

Щo6 не склaлoся вpaженllя' щo ведетЬся бopoтьбa пpoти
poсiян, Гaйдpix вимaгaв викop}rстoвyвaти тepмiн <paдян-
ськa apмiя> ..lи <<Чеpвoнa apмiя'>, a це, фaктичHo' oзнaчaJlo'
шo oфiuiйнi opгaни нaцioнaл.сoцiaлiстськoТ Hiмеччини нaдa-
Baли пepеBary oфiшiйнiй paдянськiй теpмiнoлoгii.

У листi тaкoltt 6yлo скaзaнo, щo 6yлo 6 психoлoгiчнo пo-
Ь{илкoвим зaпеpeчyBaти всe й кaзaти' щo сoцiaлiзм пoвинeн
бyти знищений y CPCP. Tpe6a кaзaти' щo спpaвxнiй сoцia-
лiзм, тo6тo сoцiaльнa спpaведJlиBiсть для тpyдящиx' щoйнo
бyде збyдoвaний. .Але знищеI{ня кoлективiзмy }lе BхoдитЬ
y плaни з еKoнoмlчних пpичl'}l.

oтже, 3 самoгo пoчaткy 6opoть6и з 6iльtцoвизмoм' свoТм
нaй6iльtцим вopoгoм' нацioнaл-сoцiaлiзм виpilшив з6epегги
oднy з oснoв бiльtцoвизмy - кoлективiзм.

У лшстi вимaгaлoся стpaчyBaти всix кoмyнiстl{чt{иx дiячiв,
нapoдHих кoмiсаpiв, €вpeiв y. пapтii та в кepiBrrих opгaнax
i Bсi <(paдикалЬнi елементи>,o. Aйнзaцкoмaнди пoчaJIи пpo-
Boдити стpaти зpaзy з пpиxoдoм в yкpaТнськi мiстa.

Poзстpiли, вчинeнi нKBД пiд чaс вiдстyпy, i нaкaз Cтa-
лiнa дo нaселеI{ня вести пapтизal{ськy вiйнy пpoти нiмецьких
зaгap6никiв 6улu pslя Гiтлеpa й нiмeцькoi пoлiцii кopисt|им
пpетeкстoм. Гiтлеp пiдкpeслювaB' зoкpемa' щo <пapтизaн-
ськa вiйнa ta€ тaкo)l( i вигoдy: вoнa дaсть змory нaм знищити
всiх, хтo чиI{r,rтиме oпip>... Кpiм тoгo, звipства кoмyнiстиu.
нoгo pе)кищ/ вt,tкopистoвyвалисЬ д;rя пеpеслiдyвrrнЬ тa вини-
щеl{ня eвpeТв, щo Bвa)кzlлl{ся гoлoвI{olo oпopoю бiльrцo-
Bизмy.

Aйнзaцгpyпа <.Ц>, щo зaймалaсЬ <(пpoчl{щенням> I{'ент-
paльнoi та Пiвнiчнoi УкpaТни, виiхалa з Бaд [Ilмiдeнdepra 23
чеpв}|я. [tя гpyпa сKлataлacя з тaкиx aйнзaцкoмaнд (ЕK):
ЕK 4a, ЕK 46, ЕK 5 i ЕK 6IE. Пеprui члени ЕK 46 пpи6yли дo
Львoвa 30 неpвня l94l poкy, a пoвний склaд ЕK 4a i 46 пpп-
бyв y цe мiстo нaстyпнoгo дня.

16 [одатки, дoк. lф 58.
'7 lмт 22l-L, ххxvttt, S. 88; Дoдaтки, дoк. lф 65.
, .  пpoдiяльнiсть ЕК гpyпи <L|> див. пpaцrо: Helmut Кausniсk

und Hans-Hеin r iсh W i lhеlm. Diе Truppе dеs Wеltansсhаungskr iе-
ges, Diе Еinsatzgruppеn dег Siсhегhеitspolizеi und dеs sD' l938-l942.-
Stuttgaгt,  l98l .-  s.  l86_l95.
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Пpoгoлolше}tня незaлеrкнoстi

oУH Бaндеpи' yвa,(aroчи, Щ9 нiмецькo-paдянськa. вiйна
немI,ll{yчa' BиplшIилa пo6днaти всl yкpalнсЬкl пoлlтичIll течll'

щo6 пiдгoтyвaтися дo гpядyщиx пoдiй. Пiсля пoпepе,п'нiх
пеpeгoвopiв 22 uepвня вoнa скликaлa нapaдy yкpaiнських
пcлiтичниx дiячiв, щo нaлeжaJlи дo всix те..liй, зa Bиняткoм
oУH Meльникa' якa вiдмoв.пялacя 6paтп yчaсть y цiй iнiшia-
тивi.

Hapaдa зaвеpцIилaсЬ стBopeнням кoopди}raцiйнoгo цeнт-
py _ Укpaiнськoгo нaцioнaпьнoгo кoмiтeтy, кepiвництвo
яким бyлo дoвipeне г'енеpaлy Bсeвoлoдoвi Пeтpiвy, щo пepе.
6yвaв y Пpaзi, пеpцll|м зaстyпникol\{. стaв B. Гopбoвиfl, якtlfr'
фaктиннo бyв тим'raсoвим гoлoвoюI9.

I-(ю iнiцiaтивy тoгo )к дня випepедили oviкyвaнi пoдii.
Учaсники нapaдir скopo дiзнaлися, щo нa свiтaнкy пoч:Цaся
нiмецькo-paдянськa вiйнa. oУH Бандеpи скopистaЛacя нa-
гoдolo' щo6 oгoлoсити збopaм, щo Тi пiдпiльнi гp5rпи гoтoвi
Йтуl в Укpaiнy i щo iхнс зaвдaння _ скpiзь opгaнiзyвaти
yкpaiнськe сaмoyпpaBJliння, тoбтo взяти BJraдy нa мiсцях.

23 неpвня l94l poкy пpедстaвник oУH Бaндepи в Беp.
лiнi пеpeдaв нiмeцькoмy ypядy мемopaндylYr вiд 15 чеpвl*я'
пpo який yлte йшлa мoBa. Paзoм iз мемopaндyтrroм 6yли п^е^-
peдaнi pезoлюцiТ .Ц.pyгoгo Bеликoгo Збopy pyxy БaндеpиzO.
Paйxскaнцeляpiя пеpедaлa кoпii цих дoкyментiв в oKB,
paйxсфюpеpy сс Гiммлеpy i Poзенбеpгу. 24 нepвня oУH
Бaндеpи пepед:Цa oди}I пpимipник мiнiстpy зaкopдoнниx
спpав Paйхy Piб6eнтpoпy.

Bисoкий чиI{oвник мiнiстеpствa Гpoскoпф' якoмy дopy.
чили пiдгoтyвaти pезюIuе цЬoгo дoкyмeнтy д;lя Piб6ентpoпa'
кoнстaтyBaB тiльки, щo aBтopи мемopaндyмy пiсля дoкopiв
зa вчинeнi пoмилки пiд нaс oкyпaцii Укpaiни в l9l8 poui
дoзвoляють сo6i дaвaти пopaди Hiмеччинi щoдo мaйбyтньoгo
Cхiднoi €вpoпи, <мiсцями в пoпеpед)t(yвaльнoмy тoнi>. Гpo-
скoпф вiдзнaчив тaкo)к' щo B мемopaндyмi стBеpДкyeтЬся:
пpo6лeми цiei чaстини кoнтинентy мo)кyть бyти виpilшенi не
<чеpез тpиBaлy вiйськoвy oкyпaцiю>' а чepез ствopення
Укpaiнськoi дepлraви, сyвеpеннoi y всix oблaстях, вpaxoвyю-
чи й екoнoмiкy. Екoнoмiкa Укpаiни пoвиннa бyти a6сoлloтнo
нeзaJle)кнoю, 6ез центpy в Беpлiнi. Укpaiнськa дepxaвa пo-
виннa мaти незruleхнi з6poйнi cнлн, якi 6yли 6 <гapaнтoм нi.
мецькo-yкpaiнськoгo сoюзy>.

.I|.aлi тaкox Гpoскoпф дoпoвiдaс uЩo6 пiдкpeслити ви-
Ir{ory дJIя Укpaiни мaти цю вa)(ливy i сильнy пoзицilo, ме-
мopaндyм стBepдxyе' щo пpиклaд нoвoствopeнI{x деp)кaв' тa-
ких як C;Ioвaччинa i Хopвaтiя, не мo)кe сJry)tити мoдеJLIIю
для Bеликoi Укpaiни.

У зaписцi тaкoлс скaзaнo: oУH Бaндеpи пoпеpед)кaJla'
щo 6yдь-якa дepxaвa' якa, дбaю.rи пpo вrraснi iнтepеси, пpaг-
не встaнoвити нoвий пopядoк y gхiднiй €вpoпi, пoBиннa
6paтu дo yвaги piIшy.riсть Укpaiни,,.

Cтвopенi i тaeмнo пiдгoтoыIeнi нaпepедoднi вiйни пo.
xiднi гpyпи oУH Бaндepи пoстyпoвo пpoникaJtи нa Укpaiнy
слiдoм зa нiмецькoю apмieю. У ниx нaлiнyвaлoся вiд 3 дo
5 тисяч oсiб., poздiлeних нa тpи ве.lпlкi rpyпи: <Пiв-
нiн>, <I{ентp> i <Пiвдeньр. Кoxнa з ц}rх гpyп скJlaдaлacя
з численttих мaлe}rьких oпеpaфйннх гpyп' сK,raд яких 6yв,
як звичaйнo, вiд 7 дo 12 oсi6. Гpyпa <Пiвнiч> пoвиннa бyлa
дoсягти Kиeвa тa o6лaстi. Гpyпa <I{eнтp> мaJIa нa мeтi мiстo
Хapкiв i o6лaсть. Гpyпa <Пiвдeны пoвиннa бyлa дiстaтися
дo oдeси i Kpимy. Cпецiaльнa гPУпa, щo склaдaJlaся 3 п'ят-
нaдцятl{ .rленiв, мaлa зaвдaння якoмoгa скopiIше дiстaтися дo
пеpllloгo Ba)LпиBoгo yкpaiнськoгo мiстa _ Львoвa, щo 6yв
гoлoвним мiстoм 3axiднoi УкpaТни, i пpoгoлoсити тaм незa-
леxнiсть Укpaiнськoi деp)кaви.

Чaстинa пoхiдних гpyп виpyЦIЦлa 22 чеpвня' iншi _
тpoхи згoдoм. II{o6 пpoникt{yти нa Укpaiнy, всi зaсoби бyли
дo6pi. Бiльцliсть мaлa пiдpo6ленi дoкyмeнти aбo пеpeгryстки
слyx6и пpoпaгaнди веplr{aхтy. Hiмцi нa пoчaткy нe мoгли
poзiбpaтися, щo poблять цi мoлo,цi люди' пpoникaюч}r в ти-
лoвy зoнy фpoнтy. A цi мoлoдi люди ствopювaли мiлiцilo д.пя
нaвeдeння пopядкy i мiсцеве yпpaвлiння, щo apriori здaвa-
Лoся пoзитивнoю дiяльнiстю.

Пpoте цi мoлoдi людI{ нaJIеxaJ!и сaмe дo oУH Бaндеpи,
i iхнiм зaвдaнням бyлo opгaнiзyвaти в кoxнiй мiсцевoстi,
чepeз якy вoни пpoxoдruIи' сaме yкpaiнськy B.'Iaдy.

Paдянськa apмiя пoкинyлa Львiв yвeнеpi 29 чеpвня
пiсля 6aгaтoгoдиrrниx 6oiв з yкpaiнськими пoвстaнцяIvrи'
якi aтaкyвaли деякi стpaтeгi.lнi тoчки й oсoбливo тюpl'ify' де
бyлo 6aгaтo членiв oУtl. 30 чеpвня нa свiтaнкy yкpaiнський
6aтaльйoн <Haxтiгa.пь> i кiлькa нiмецьких чaстин (зoкpемa
з пepuroi a'IЬпiйськoi дивiзii веpмaxтy i пеpIший бaтaльйoн
пoлкy 800 a6вepy) yвiйшrли в мiстo.

2| AA Abt. Pol. ХII Algеm. Aktсn 24здg.в' дoддткиl дoк lф 57.
. .['сякi oцiнки гoвopять вiд 5(Ю0 дo E000 oсi6.
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Пoхiднa гpyпa C. Бaндepи, якiй бyлo дopyченo взяти
Bлa,цy' пpvl6улa пiсля o6iдy. Члени гpупи склl,lкaлИ нa кiнець
дня зi6paння пpедстaвникiв yкpaiнськoгo нaцioнaльнoгo
.lкиття. Haцioнaльнi збopи пpuitнялu текст пpoгoлoIIIення
незaлеxнoстi, a тaкoл< дeкpет' яким пеplцoгo зaстyпнI{кa
Бaндepи Яpoслaвa Cтецька пpизнaченo гoлoBoro ypядy.

Пiсля зaкiнчення з6opiв Яpoслaв Cтецькo дopyчив
I. Paвпикy opгaнiзyвати мiлiцiю, щo6 встaнoBити пopядoк
i 6eзпеку гpoмaдян' i нaкaзав пyстити в pyх paдioстaнцiю,
щo6 oгoлoситl{ нoв}lнy пpo пpoпoлolllення незaлe;кнoстi пo
paдio.

У текстi пpoпoлolцення бyлo скaзанo' щo <(вoлею Укpaiн-
ськono Hapoдy opгaнiзaцiя Укpaiнськиx Haцioнaлiстiв пiд
пpoBoдoм Cтeпaнa Бандepи пpoгoлorцy€ вiднoвлення УкpaТн-
ськoТ .Ц.ep:кaви' зa якy пoклaЛи свoi гoлoBи цйi пoкoлiння
нaйкpauдих синiв Укpaiни>. Aкт пpoгoлotцеtlня пpoсив нa-
селеt|ня <(Ile склaсти збpoi тaк дoвгo' дoки нa всiх yкpaТн-
сЬких зeмлях не 6yд. ствopeнa фвеpеннa УкpaТнськa
BлaДa,>22.

Cкopистaвruись замiшaHняtr{' yдaлoся зpoбити двi пepе.
дaчi пo paдio, oднy yвeчepi 30 vepвня, дpyry paнкoм l липня.
oднa з пеpедaЧ 6yлa пеpехoIUIeна y Kpaкoвi. Haстyпнoгo дня
пiсля пpoгoлoцIеI{нЯ вiднoвлення незaлеxнoстi (l липня
l94l poкy) Укpaiнський нaцioнaльний кoмiтет y Кpaкoвi нa
oснoвi paдioпеpедaнi спiцlHo нaдpy^кyвaв свiй пеprший
(i oстaннiй) iнфopмaцiйний бюлетень,'. У цьoмy 6юлетенi
poзпoвiдалoся пpo пoдii y Львовi y невиpaзний i xaoтичний
спoсiб тa гoBopилoся' щo вiдпopyнник нiмецькoi w|aДИ пpф.
Г. Koх пpивiтaв збopи.

Oтxtе, бюлетeнь, який пoтpaпиB дo pyк нiмцiв, викликy-
Baв вpa,кеrtня' щo нa пpoгoлolце}rня незалеxнoстi € згoдa чи
пpинaймнi дoзвiл пpедстaвникiв нiмецькoТ Bлaди на мiсцi.
Aлe цe 6yлo зoвсiм не тaк. Hiмui y Kpaкoвi бyли зaскoненi,
вot{и не знaли' де пpaвдa' a дe непpaвдa.

2 лппня HoBиHa пpo пpoгoлolЦення незaJlеxtloстi дiйruлa
дo Беpлiнa. У дoнесеннi айнзaцгpyпи Б пoлiцii 6езпеки i C.(
пoвiдoмлялoсЬ пpo <<спpoби нaцioнaльниx yкpаiнЦiв, якi
стoять пiд пpoвoдoм Бaндepи, пpoгoЛoцrенням Укpaiнськoi
Pеспy6лiки (i) ствopенням мiлiцii. пoстaвитt{ нiмецькi чин-
никlt пеpед дoкoнaним фaктoм>za. .Цaлi в дoнесeннi 6yлo

,, дoдaтк', дoк. lф 56.
2' i  BA Ns 26/tt98,.
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скaзанo' щo гpyпa Бaндеpи нaдзBичaйI{o aктивI{a i poзпoв.
сюд;кy€ сеpeд нaселення листiвки' y Яких стBеpджyrться' щo
yкpaiнський визвoльний pyх, який paнiшe пoбoploBaлa пoль.
ськa пoлiцiя, тепep зaзIta€ цьoгo вiд нiмецькoi пoлiцii,".

Мiнiстp зaкopдoнниx спpaB Paйxy oдep)кaB y тoй :ке нaс
лист вiД. B. Cтaхiвa, пpедстaBникa oУH Бaндepи в Беpлiнi,
B якoltity пoвiдoмлялoся пpo стBopeнI{я yкpaiнськoгo ypяAy
y Львoвi i пpo йoгo пpизнaчeltня^.нa пoст пoвнoBa;t(нoгo
пpедстaвникa цЬoгo ypядy в Paйхy,u.

Мaючи нa мeтi пеperЦкoдити poзвиткy нацioнaльнoгo
pyхy й poзвiяти пoлiтичнi пpaгненIrя yкpaiнцiв, Беpлiн 3 луtп-
Hя нaкaзaв пoсaдитtl пiд дoмarцнiй apеrшт дeяких yкpaiн-
сЬких дiячiв y Hiменнинi тa в Генepaльнol{y гy6еpнaтopствi,
сepед якиx 6yв i C. Бaндеpa, тa зa6opoнl'ти iм бyдь-якy пo-
лiтиянy дiяльнiсть.

У Kpaкoвi зaстyпник деpxсeкpетapя Kyндт paзoм iз
сyддею Бюлoвoм тa кеpiвникoм iз ГeнepaлЬнoгo гy6epнaтop-
стBa Фелем i пoлкoвникoм Бiзaнцoм тoгlo )к дня пoкликaли
чiльних дiячiв Укpaiнськoгo Haцioнaльнoгo Koмiтeтy (Гop-
6oвий, Aндpirвський, Мyдpий, [IIyхевин)' a тaкoltr Бaндеpy.
Poзмoвa пеpeтBopиJlaсЯ y дoпит. Kyндт пoвiдoмив, щo iнфop-
мaцiя, ЯKa з'ЯBЦЛaся y 6юлeтенi, poзпoвсюдxеl{oмy Haцio-
н:lльtlим Koмiтетoм, бyлa xибнoЦ, Щo yкpaТнський ypяд нe
бyв ствopений зa згoдoю HiмеччинИ, Щo Pайх i веpмaxт не
€ сoюзниками yкpaТнцiв. Biн пoвтopиB: <Фюpep _ eдиний,
xтo кеpyr 6opoть6oю... Mи не сoюзt|иKи' ми зaвoйoвники
poсiйськo-paдянськиx тepитopiй>. Biн вимaгав вiд yкp-aiн-
цiв <<нe пpoдoв)кyвaти poбити peнi такoгo poдyD. Кpiм
тoгo, HaцioHaльHY|Й кoмiтет д.lIя нiмцiв не Мae легaльнoгo
стaтyсy.

Kyндт зaпитaв Бaндepy, чи вiн вiдпoвiдaс зir пpoпoлo-
lllе}lнЯ незале;ltнoстi i зa декpет пpo пpизнaчення гoлoви
ypяAy. Бaнл,еpa Bизнaв' щo вiддaв нaкaз (дo пoчaткy вiйни>
взяти Bлatу i ствopити aдмiнiстpaцiю тa yкpаiнський ypяд.
Biн це po6ив як гoлoBa opгaнiзaцii yкpaiнських нaцioнa.
лiстiв, якa стoiть в aBaнгapдi 6opoть6и yкpaТнськoгo нa-
poдy зa свo6oдy i мaс пpaвo тaK дiяти. Kyндт вiдпoвiв,
щo <<це пpaвo нaле,китЬ нiмецькoмy Bеpмaxтy i фюpepy,
який зaвoювaB цю кpaiну. Tiльки вiн мaс Пpaвo встaнoB-
люBaти ypяд>.

Бaндеpа взЯB Ha себе всlo вiдпoвiдальнiсть i зaявиB:
a...[?loЧИ poзпopяд)кeння, Я llе спиpaвся нa ;кoдний нaкaз'

2ttbid.. f .s9.
26 AA Abt. Pol. Xl l l  Algem. Aktеn 24,, АD^P Хl l l ,  l ,  doс. 5.
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нi нa :ttoднy згoдy нiмrцЬкиx ч.инt|икiв' a тiлЬки Ha мaндaт'
якlаit я oтpимaв вiд yкpaiнфв>27.

oднaк чеpез пpисyтнiсть 30 .rеpвня нa з6opaх. yкpa.fн.
сЬких пpедстaBникiв Львoвa двoх нiмецьких oфiцepiв, мaйo-
pa Aйкеpнa i пpoфесopa Koхa, y зв'язкy з пpoгoлolцеtlням
нез:lле)t(нoстi виниклa пeвнa нeяснiсть. ПpисyтнiстЬ цих
двoх oфiцеpiв 6yлa спpийнятa як дoкaз' щo нiмцi дали
згoдy нa пpoгoлolшення, i сaмe в тaкoмy виглядi пoвiдoм.
лeння бyлo пеpедaне пo paдio пoгaнo iнфopмoвaним дик-
тopoм.

3гoдoм дoпитaнi poзслiдyвaльнoю кoмiсieю, цi ддa oфi-
цеpи a6вepy зaяBуI!Iv|, щo вoни пpи6yли нa yкpaiнськy
aсaм6лею yлtе пiд чaс ii po6oти i щo вoни зoвсiм нe
ДaBaJШ згoди нa пpoгoлolценIrя незaлеxнoстi. Haвпaки:
пiсля зaчитyвaння декpетy пpo пpизнaчeння Cтeцькa гoлo.
BoIo ypядy, Kox yзяв слoвo, щoб пoпеpeдити yкpaiнцiв,
нaгaдyючи iм, щo тепеp вiйнa, щo yкpaiнцi не пoвиннi зaймa.
тися пoлiтикoю' щo тiльки Гiтлеp мoxе вiддаBaти нaкaзи
нa УкpaТнi28.

3 лlцпня Яpoслaв Cтецькo спpoбyвaв пoiнфopмyвaти Гiт.
леpa пpo ствopення yкpaiнськoгo УPЯtУ.o, aле йoго лt{ст' щo
пpийtшoв дo paйхскaнцeляpii чеpез двa ти:ttнi, yзaгaлi не
бyв пepeдaний Гiтлepy.

.['oнeсення пpo пoдii, дaтoвal{е 4 лплня, мiстить непoвний
списoк yкpaiнськoro ypядy30. Йoгo ск.llaд фaкти.rнo 6yлo дo.
пoвнеI{o нaстyпнoгo дня. Гoлoвнимr. члeнaми yкpaiнськoгo
ypядy 6улvт Яpocлaв Cтецькo, пpeм'ep.мiнiстp i гoлoвa де.
пapтaмeнтy сoцiaльниx peфopм; дoктop М. Пaнчицrин, вi.
це.пpeм'еp-мiнiстp i мiнiстp oхopoн}t здopoв'я; Лев Pебeт,
дpyгий вiце-пpем'ep-мiнiстp; гeнepaл B. Пeтpiв, мiнiстp oбo-
poни; B. Лvtclz.it, мiнiстp внyтpiIшнix спpaB; М. Лебедь, мi-
нiстp леpхtaвнoi бeзпeки; B. Cтaхiв, мiнiстp зaкopдoнниx
спpaв; l. Федopoви.r, мiнiстp юстицii; Ю. Пaвпикoвський,
мiнiстp нaцioнaльнoi екoнoмiки; I. oльхoвий, мiнiстp фi.
нaнсiв; A. П'ясецький, мiнiстp лiсiв; B. Paдзикeвин, мiнiстp
нapo.u.нoi oсвiти тa peлiгiйниx спpaB; o. Гaй-Гoлoвкo,
мiнiстp iнфopмauii; l. Kлимiв-Лeг\ендa' мiнiстp кoopдинauii;
H. Мopoз,- мiнiстp зв'язкy3l.

27 дoдaтки, дoк. l.{g 6l.
2' вA R. 6/150 f. 5.
2s BA R 43 l l l l5oo f .  lo2.
.o Д,oдатки, дoк. lф 62.
3|я. стецькo, 30 неpвня l94l
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Пepшi apецlти

Зaскoченi poзBиткoм пoдiй, кеpiвнi opгaни Беpлiнa ви-
слoBIIЮв:UIи poздpaтyвaння. Пiсля Литви цe дpyгa кpaiнa, щo
пopytlIила нiмецькi плaни' пpoгoлoсI{Blltи свoю незaле:кнiсть
i ствopивru|'| уpЯt,. Aле нiмцi мyсили yтpимaтися вiд <зa-
стoсyвaння eнepгiйних зaxoдiв пpoти yзypпaтopiв (yкpaiн.
цiв) y зв'язкy з ситyaцieю нa фpoнтi й y всьoмy pегioнi>. Bo.
Hи чeKали тaKoхr пoвстаllня за лiнiею фpoнтy в сeктopi Беp.
дичiв_Хитoмиp_Киiв i бoялисЦ, Щo <енеpгiйнi зaxoдиD
пolцкoдятЬ iнтеpесaм Hiмеччини32.

Hе бaxaючи пеpедчaс-Iro poзкp.l{Baти свoi нaмipи, нiмцi
Bиplrцили зyпинити. yкpall{ськy lнlцlативy apeштolu гoлoв-
них дiяuiв. 5 лппня l94l poкy y Kpaкoвi 6yв aрIштoвaнпit
Cтeпaн Бaндepa, дeпopтoBaний y Беpлiн д.пя дoпитiв' a пo-
тiм д.ltя yтpимaнIrя пiд дoмaшнiм apeulтoм33. Кpiм тoгo, 6yлo
apецIтoBанo бaгaтьoх членiв Haцioнaльнoгo кoмiтетy y Kpa-
кoвi (B. Янiв _ 5 лпlня, B. Гop6oвиi| _7 липня). Iнцrих
зaтpиМtlли пiд дoмaшнiм apецtтoм. Бyдь.якa пoлiтичнa
дiяльнiсть iм 6yлa зa6opoнeнa.

5 лшпня Гiтлеp oтpиDtaB звiтнy зaпискy пpo пoдii в Укpаi-
нi. Boнa гoBopилa' щo пoдiбнa ситyaцiя склaлaся y Литвi,
де 6yлo стBopeнo литoвський ypяд всyпеpеч вoлi Hiмен.lини,
якa пepед6aчалa лиrЦе ствopeння 6юpo дoвipи. Литoвський
ypяд спiвpodiтничaв з нiмeцькими вiйськoвими opганaми'
якi визнaли йoгo dе faсto, i спиpaвся Ha гpyпl{ литoBсЬких
пapтизaнiв B oдl{oстpoях. У зaписцi гoвopилoся, щo oфiцеpи
циx пapтизaнiв з нeтepпiнням чeк:Utи вiдxoдy <нiмeцьких
oкyпaнтiв>.

Taк сaмo i в Укpaiнi нeзалеxний УPяt бyв ствopений
y Львoвi пpoти вoлi нiмцiв. Toмy бyлo виpilшeнo: <Укpаiн-
цiв, щo 6paлu yчaсть y uiй aкuii, тpe6a yсyнyти i пoсaдити
пiд apешт y Беpлiнi>. Iloб yзяти ситyaцiю пiд свiй кoнтpoль'
дo Львoвa пpибyлa гpyпа нaцистсЬкиx дiяuiв нa чoлi з дep-
;l<aBним пiдсeкpетapем Kyндтoм. 3 Пoльщi бyлo пpислaнo
пiдкpiплення пoлiцii.

3вiтнa запискa oднoчaсI{o пoвiдoмляла Гiтлеpa пpo деякi
пopylllення, якi стaлися i мoлryтЬ скoмпpoметyвaти мaй-
6yтнe BJIaцrтyвaння paйoнiв Cхoду. Cеpед них згaдyвaлИcЯ
не тiльки спiвpodiтництBo вepМaхтy з литoBським ypЯдoм'
a й тaкoxс i нyтки пpo пpи€днaння Гaличини дo ГенepaлЬнoгo

32 вA R 58/2|4 f .69.
33 

.цoдатки, дoк. lф 63.

p._ Topoнтo; Hью.fiopц 1967.

tL'7



гydepнaтopствa' недoзвoленa пoiздкa Еpixa Koхa в 6aлтiй-
ський pегioн тa iн.o".

Пiсля apеЦIтy Бaндеpи oviкyвaли й iнtцих зaхoдiв. Kе-
piвники oУH БaндePи, Щo 6улvl у Львoвi (Cтeцькo, Лебедь,
Cтapyх, Климiв-Лeгенда, Peбeт, Paвлик, Typкoвський),
зyстpiлися' щo6 пpoaнaлiзyвaти ситyaЦiю. Boни не мaли
мo.llслиBoстi негaйнo пiдняти зaгaлЬне пoBстaння пpoти Paй-
xy i тoмy BиpiI.цили пеpейти спoчaткy^ дo психoлoгiянoi, вiй-
сЬкoвoi тa opгaнiзaщйнoi пiдгoтoвки",. Bсi вiдпoвiдaльнi зa
opгaнiзaцiю пеpейrшли в пiдпЬля, зa Bи}tяткoм тих' хтo пo.
винeн 6yв пpoдoвxyвaти сBoю спpаBy в ypядi, pизикyючи
бyти apеrштoвaним.

Hастyпнoгo дня пiсля циx з6opiв, 9 липня, Яpoслaв
Cтeцькo i йoгo спiвpo6iтник Poман Iльницький бyли apештo-
вaнi C[. Пiсля дoпитy y Львoвi i Кpaкoвi ix пеpeдaли вep-
мaхтy (aбвep) i депopтyвaли в Беpлiн, дe з ними пpoвaдиB
дoпити в oKB пoлкoBник Еpвiн [IIтoльце. Biн Bикopистo.
вyвaB дoсl{ть цiкaвy apryмeнтaцiю. [llтoльце тBеpдиB' щo
пpoгoлolllеtIням свoеi незilле)кнoстi yкpaТнцi yсклaднили
ситyaцiю нa Cхoдi, стBopивlltи Bpaxeння' щo нiмцi пpихилЬ.
нo стaB,IIяться дo poзчлerryBllння Poсii. Bнaслiдoк циx xи6-
них кpoкiв Hiмеччинa тeпеp зiткнeться з фaнaти.rним oпo-
poм poсiйських сoлдaтiв, якi з цьoгo tttoментy 6opoтимyться
зa еднiсть iмпеpii: <<BaIдa пoлiтикa кoцtтyBaтиме )t(иття нa-
шl{t!l сoлдaтaм))'_ пiдсyмyвав [IIтoльцe.

Як i 6araтo iнrциx нiмцiв, uей oфiцep дylЧaв' щo сди.
ний спосi6 пеpемoгтI,t Bopoгa - це lre Bистyпaти пpoти eдrro-
стi poсiйськoi iм.пеpiТ. [{я тезa, 

-щo 
fi пpoпoвi.u.yвaли poсiй.

ськi eмiгpaнтськi opгaнiзaцii, нi6итo малa гapaнтyвaти нeй-
тpaлiтет, тoбтo пiдтpимкy poсiянaми нiмецьких плaнiв.
A oтx<e, нiмцi не пoвнннi пiдтpимyвaти yкpaТнських чи iнrциx
<сепapaтистiв>, rЦс16 не прoBoкyвaти poсiян' щo xoчyтЬ з6e-
pе.}{(еl{ня eднoстl lМпepll' якy вoни oxoплюютЬ }Iaзвoю
<<Poсiя,>.

Яpoслaв Cтeцькo вiдпoвiв [llтoльцe: <Я poзцiнюю ситya-
цiю пo-iнцroму. Barшi сoлдaти змyurенi бyдyть вiддaвaти
сBoe )киття чеpeз ваllty xибнy пoлiтикy щoдo yкpaiнськoгo
нapoдy. Poсiяни в бyдь-якoму paзi пpoти вас, тйьки з тoТ
пpичиttи' щo Bи пoчaли вiйнy^пpoти ixньoi iмпеpii. A тепеp
пpoти Baс тaкo)t( i yкpaiнЦi,>"o.

Cтецькa й lльницькoгo пepеBели пИ нaгляп y Бepлiнi.

3{ IFz ЕD tб5.
35 R. ln lytzky j .  Dеutsсhland.. . ,  op. с i t . ,  s. '  l93- l94.
* tbid. .  s.  187.

У Львoвi всi iнIдi чле}|tl ypядy пiд зaгpoзoю apецlтy пpипи-
нплн 6уtь-якy пoлiти.rнy дiяльнiсть. Boднoчaс всi yкpaiнськi
yгpyпoвaння y Львoвi, y тoi'ry числi й oУH Мельникa' aле
зa виI{яткoDl oУH Бандepи' змylllенi 6улvl пiд тискoм C.Ц та
iнrциx нiмецьких слyлr6 (кaпiтaн Koх з aбвеpy i пoмiчник
деpxсeкpeтapя Кyrцт) BПслoвити нiмецькiй шlaдi свolo
лoяльнiсть й oбiцяти сBo€ спpияння y пеpебyдoвi кpaiни37.

oУH Бaндеpи вiддroвилaся пpиcднaTv|cЯ дo цЬoгo кpoкy'
oскiльки нiмцi не мoгЛ}l дaти гapаIrтiТ щoдo двox пpaв:
незaлеxнiсть i мaйбyтнe УкpaТни тa звйьнення Бaндеpи.

Ha пolaткy oкyпaцii, пol<и тepитopiя вхoдилa дo зoни т}t-
лy' тo вJIaштyBaнням )t(иття, вiддaвaнням poзпopяд)кень щoдo
6езпeки нaсeлення i визнaченням пoтoчнoi пoлiтики зaйма-
лoся кoмaндyвa}Iня apмii. 7 липtlЯ l94l poкy кoмarrдyвання
l7-i apмii Bидaлo тaкe Poзпopяд)кeння: <Пpaгнення yкpaiн.
цiв встaнoвити пoлiтичнy незaJlеx(нiсть y poзyмiннi Укpaiн-
ськoi нaцioнaльнoi деpxtaBи Ta ствopення yкpаiнськoi
apмii пoвиннi 6yти пpипинeнi в зoнi 6oйoвих дiй. Biйськoвi
opгaни &тtaди не мaкугь пoяснIoвaти yкpaiнцям сBoe стaвJtеll-
ня дo цЬoгo питaння>oo.

У зoнi тилy згiднo з iнстpyкцiяltlи гoлoBl{oгo кoмaндy-
вaння зoни тилy <Пiвдены зa l l липня нiмцi пoвиннi 6yли
(пеpемкIryти> пoлiтичнy tiяльнiсть yкpaiнuiв нa дiяльнiсть
зaN|я дoпoмoги й пiдтpимки нaсeпення' зoкpемa сiм'ям де-
пopтoвaних i вбитих. Укpaiнцi мoгли ствopюBати д'Ilя цьoгo
кoмiтети, aпе iхня дiяпьнiсть не пoвиннa бyлa пepexoдити зa
ме.lrri дaних мiсцeвoстeй' цe мaли 6yти сyтo мiсцевi кoмiте-
ти. Пy6лiннi манiфестaцii, зoкpемa зa ltезалеxнiсrъ, 6yли
зa6opЬнeнi39.

Koмaндlвaння |7 apмii тaкox Bидaпo poзпopядлrення
щoдo ствopення гpyп сaмooGopoни i пoлiцiТ в yкpaiнських
селaх. Гpyпи сaмoodopoни пoвиннi 6улп дiятtl пpoти pадяtl-
ськиx сoлдaтiв, щo зaJIПrцилися a6o бyли скинyтi нa пapa-
rцyтax i якi пoчaли пopyцIyBaти пopядoK i спoкiй, oсoбливo
пiсля вистyrry Cтaлiнa 3 липня, де вiн зaкликaB нaсeлeння
pyйнyвaти Bсе' щo мorснa' й вести бeзпoщaднy пapтизaнсЬкy
6opoть6y пpoтl{ oкyпaнтiв. Aле числo пoлiцaiв не пoвl|ннo
6yлo пepевePrЦyBaтrr пpoпopцilo l нa l00 xителiв. Пoлiцai не
tt{oгли мaти вoгнепaльнoi збpoi.

Кoнстaтyroни, щo пapтизaнiв даJIьцIе вiдпpaвляють
y дyлaги (пepеxiднi тaбopи), кoмaндyBaння |7 apмii нaгa-

3' дoдaтки, дoк. lф 64.
3E вA-мA RH 2o-|7/276.
3' BA-мA RH 22/|7o.
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дyB:lлo' щo пapтизaни пoвиI{нi бyти лiквiдoванi в бoю чи
пiд нaс iхньoТ втeнi. Kpiм тoгo, 6y.Ць-який нaпaд цивiльниx
oсi6 нa Bepмaхт мaс 6yти пpидyцIeний з нaдзвинайнoю сyвo-
piстю ax дo 3нищенIrя. Бyлo нaкaзarto не пpипиняти I{aгля.
дy зa пiдoзpiлими oсo6aми й пеpедaвати iх дo сyдy40.

У зoнi l7.i apмii пpoдoBxсyBaлИ 3'яBлЯTv|сь пеpе6iхuи.
ки: 200 oсi6 _ 8 липня, l00 _ l0 липня, B oсt{oвнotrly yкpa-
Тнцial. Cеpед 400 paдянсЬких сoлдaтiв, зaхoпле}tих y пoлo}l
16 липня, <,6улo 6araтo пеpe6iжвикiв, lцo Мirли нiмецькi
листiвки))12.

<.€вpoпa пp0ти бiльlцoвизlr{y))

Якaсь (нeвеликa) чaстинa eвpoпeйсЬкoi гpoмaдськoстi
poзцiнилa нaпaд нa CPCP Як пoчaтoк спiльнoi 6opoтьби,
<(xpестoBoгo пoxoдy €вpoпи пpoти 6йьшoвизмy>>. УгopЩинa,
Pyмyнiя, Cлoвaччинa, Хopвaтiя та lтaлiя встyпили з влaснoТ
iнiцiaтиви y вiйнy нa бoцi Hiмеччини. Гiтлеp вислoвиB зaдo.
BoленHя з цЬoгo пpиBoдy в листi дo aдмipaлa Гopтi l лvlП|lЯ
l94l poкy. Biн скaзaв, щo дo6poвiльI{a yчaстЬ циx кpаiн y 6o-
poть6i <.нe тiльки звiльнить €вpoпy вiд величезнoi небезпе-
ки' a й пpинeсе нa цей кoI{тинент миp пiсля вiйни'>. Гiтлep
вBaxaв' щo якщo Pyмyнiя i Фirrляндiя мaли oсoбливi пpини-
ни взятl' yчaстЬ y бopoтьбi пpoти Poсii, тo iнrui нapoди виpi.
lIIили пpиrднaтися <.B iМ'я eвpoпейськoТ сoлiдapнoстi'>...

Гiтлеp тa нiмeцькa пpеса пoстiйнo гoвopили пpo <<нoвий
евpoпeйський пopядoк>>. Aле нiхтo тoчнo нe знaB' щo oзнaчae
цей нoвий пopядoк. Iснyвaли лиtше сnoдiвaння нa нoвy
opгaнiзaцiro €вpoпи, нe знaючи' щo це 6yле зa €вpoпa.

Bpaxення, щo цe вся €вpoпa бopoтиметься з 6iльrцoвиз-
мoм' пoяBиЛoсЯ щe пеpед вiйнoю, кoли нiмцi пoчaли opгaнi.
зoвyBaти вiддiлlа rBpoпeйсЬкиx вoлoнтеpiв. Biдoмo, щo
вlltе в l938 poцi Гiммлеp AyмaB зaвеp6увaти y вaффeн CC
(з6poйнi сили CC) iнoземцiв <(геpмaнсЬкoi'> кpoвi. У l940
poцi пiсля oкyпaцii пiвнiннoeвpoпейсЬких кpaiн i Фpaнцii,
йoмy вдaлocя нa6paтп y вiйськo дaтчaн' нopве.lt<цiв, гoллaнд-
цiв, ельзaсЦiв. Taк 6yли ствopенi двa пoлки CC (Bестлянд
i Hopл.пянл). У лютoмy_беpeзнi l94l poкy пovaвся нa6ip
y дивiзiю CC <<Biкiнг>' зoкpемa y Фiнляндii, пoтiм y Бель-
гiТ i Гoллaндii. Пpoте в неpвнi Беpгеp, якol\,rУ дoвipив

цю спpaвy Гiммлеp, змiг зaвеpбyBaти всЬoгo 6лизькo 2 ти-
сяч зaxiднoсвpoпейських дo6poвoльцiв, щo бyлo дyже
ь{aлo44.

oтлtе, Гiммлеp виpituив тBopити нaцioнaльнi легioни.
Але зoвсiм не бyлo мoBи пpo ствopeннЯ eBpoпeйськoi apмii.
Пpoстo Hiмеччинi пoтpi6нo бyлo 6iльurе вiйськa. I oскiльки
веpМaхт пpoBaдиB мoбiлiзацiю y Paйхy, вaффeн CC змyшrенi
бyли lшyкати дoбpoвoльцiв y нopлiйсЬкиx кpаiнax (Флaндpii,
Baлoнii, Гoллaндii, .('aнiТ тa Hopвегii) . Для нaцистсЬкиx
кepiвникiв цe 6yли геpмaнськi Kpaiни' якi paнo чи пiзнo
yвiйдyть дo Beликoгo Геpмaнськoгo Paйxy, ствopенoгo нi-
мeЧчинoкl.

Чеpeз кiлькa днiв пiсля нaпaдy на PaдянсЬкий Coюз
Гiтлep aпpo6yвaв ствopeнrrЯ нацioнaльних легioнiв N|я
<.6opoть6и з 6iльшoвизмoм>' дo якиx Мoгли вxoдитI,r <(пеp.
мaнцi,>: taтчaнltl флaмандф, гoллaндцi' нopвеx<цi"".

Haцioнaл-сoцiалiстиннi кеpiвники спoдiBaлися, щo вiйнa
тpиBaтимe недoвгo i пеpемoгa Hiмеччини пpaктичнo
зa6езпеченai тoмy Bottи Hе Дytt{алI{ нa6иpaтvт дo6poвoльцiв
тaкo)к iз Фpaнцii. Iнiцiативa стBopення <tJleгioнy фpанцyзь-
ких дodpoвoльцiв пpoти 6iльrцoвизмy)> Bинl{клa з фpaнцyзь-
кoгo 6oкy. Пpo йoгo ствopeння 6yлo oгoлolllе}Io B кoмюнi-
Ke6' ,7 лИr7t1я l94l poкy зa пiдписoм .Ц.ea, .Ц.opio, Бюкapa
i Koнстaнтiнia6.

Poсiйськi емiгpaнти тaкo)t( спoдiвaлися, щo Гiтлep дoзвo-
.пить iм yзЯти yчaстЬ y вiйнi з бiльtцoвизмot\{. Бyлo 6aгaтo
пpoxaнЬ тa пpoпoзицiй як вiд poсiйськиx opганiзaцiй, тaк
i вiд пoлiтичних дiячiв. Tак, кoлиtцнiй мiнiстp poсiйськoгo
aнтибйьrцoвицЬкoгo ypядy l9l9 poкy (пiвнiчнo-зaxiдна
apмiя) Микoлa lвaнoв iз Бpюссeля зaпpoпollyвaв y липнi
в листi дo фюpеpa, <(oсBoбoдителя Poсii>>, багaтo кoнкpетt{иx
зaxoдiв: ствopити <<poсiйський нaцioнaлЬний лeгioн>, який
негaйнo 6ув6u пepeпpaвлений y Poсilo, opгaнiзyвaти в Poсii
тa на емiгpaцii <Poсiйськy нaцioнал-сoцiaлiстич}ry пapтilo>>,
стBopити <<Haцioнaльний poсiйський центp> N|Я ведeння
пpoпaгaнди в Poсii, B|ltaBaTИ poсiйськy нацioнaльнy щoти)t(-
невy гaзетy, якa 6 cЛУ}Kплa бaзoю дJIя пpoпaгaнди нaцiolraл-
сoцiaлiстичниx iдей y Poсii...

Щo ж стoсyeться yкpaiнцiв, тo Bo}tи BBa)кали' щo Paдян-
ськa Poсiя, якa yoсo6люBалa с060ю 6iльtцoвизм, с ixнiм гo.

. .  Gеorgе H. Stеin. La Waffen SS._Par is 1966, 160.

. '  lb id. ,  P. 167- l68; сf .  ADAP ХI lI ,  l ,  p.  l04.
n. '  Pasсаl  ory. Lesсol laboratеurs, 1940-1945._ Paгis,  1976,p.24l ,
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лoBним i спaдкoвим Bopoгoм. Boни вiдuyвaли' щo тepпiли
вiд бiльrцoвицькoгo pe)киttdy 6iльtuе, нiлt iнц.ri нapoди. oнe-
видIlo' iхня piruyнiсть 6opoтися пpoти цьoгo Bopoгa Пocу|ЛY|-
лaсь кoлl{ 6yли викpитi пo6oiщa пoлiтичниx в'язнiв, гopи
тpyпiв' кaтyвaпьнi кaмepи в бaгaтьox тюpмaх.

Haсeлення 3 пpиxoдoм нiмeцькoi apмii зiтхнyлo з пo-
легlllенняМ i зустpiuaлo iT з paдiстlo. Тaкox yкpaiнський
ypяд дo apецIтy Яpoслaвa Cтeцькa, вислoBJIк)Iouи вдяvнiсть
yкpaiнцiв нiмецькiй apмii, зaяBv|B' щo Укpaiнa гoтoвa 6opo-
тися paзoпl з iнtцими свpoпeйськи}rи деp)кaвaми пpoти <пa-
нyBaння poсiйс,ькo-мapксистськoгo теpopy>' aJIе як сyве.
pенI{a дep)кaBa{6. oтlte, щoдo yчaстi yкpaiнцiв y 6opoтьбi
ypяд пoстaBив yмoвy: нeзалexнiсть i сyвеpeннiсть Укpaiн-
ськoi деpл<aви.

Ta нaцioнaл-сoцiaлiстичнa Hiмeччинa не мaлa намipy
дoзвoлити iснyвaння тaкoi деpxaви. Бiльшe тoгo, нaцистськi
кеpiвники poзглЯдzrли слoв'ян Як tlи)кчy paсy. Boни зoвсiм не
пepeдбavaли стBopення слoв'янськиx легioнiв. oчевиднo.
yкpaiнцi пpo це не знали.

У пеpuri тиxнi oкyпaцii в yкpaiнськiй гpoмaдськiй дyм-
цi фopмyвалися двi тeнii. ПеpIшa те.liя, тенiя pa,ЦикaJlьнoгo
й pевoлloцiйнoгo нaцioнaлriзмy, вистyпaла зa yчaсть yкpaiнцiв
y 6opoтьбi з бiльtцoвизмoм зa yмoви Bизнaння нeзaлеJкнo-
стi i сyвеpеннoстi УкpaТнськoi деp.lкaви. Дpyгa теuiя, 6йьш
пoмipкoвaнa' 6улa зa yчaстк) 6ез пoпepеднiх yмoв' вва-
xatoчи' щo пеpемoгa пpиIrесе спpийнятливе виpiurення вiд-
пoвiднo дo зaтpaчених зyсилЬ. I|,я тe.riя сфopмyвaлaся пе-
peBaжrro нaвкoлo oУH Мeльникa' якa нe BзяJla yнaстi y пpo-
гoлorценнi незалexнoстi, щo ним зайнялacя' |Ia ii дyмкy,
нaдтo пoспirцнo сyпеpницькa opганiзaцiя.

Пpихильники цiei дpyгoi течii такox' Bизнaк)чи, щo нi-
мецькa apмiя звйьнилa yкpaiнськi зeмлi, rataлvl' щo iхнiм
oбoв'язкoм r yчaсть y бopoтьбi €вpoпи, тt,tм пaчe' щo йurлoся
пpo бopoтьбy пpoти гoлoBнoгo й oдвiчнoгo вopoгa незaJreЛ(-
нoстi Укpaiни.

6 липня, день пiсля apeштy i депopтaцii y Беpлiн Cтепaнa
Бaндеpи, пoлкoBнl{к Aндpiй Мельниц гoлoвa дryгoi зa знa-
ченням yкpaТнськoi пoлiтичнoi opгaнiзdцii, a тaкoxс кiлькa
iнlших кoлицrнiх вiйськoвих, в oсtloBtloмy тoвapишiв Мeль-
никa' пoдaЛи Гiтлepy Л|Лcтa неpез oКB. У цьo}ry листi, не
тopкaючисЬ питaння t{езалexl{oстi Укpаiни, вoни сфopмy-
л|oвaлуI тaкe пpoхaння: <Ми, стapi бopui зa свoбoдy y l9l8_

l92l poкaх' пpoсимo .reстi д.ltя нaс i нaцroi мoлoдi взяти
yчасть y xpестoBolлy пoxoдi пpoти бiльtцoвицькoгo вapBap-
стBa... Ми хoтiли 6 мaти змoгy paзoм iз лeгioнaми €вpoпи
йти плiч.o-плiч з нaцrим визвoлителем, нiмецьким веpмaх-
тoм, i мaти змory ствopити з цieю меToю yкpaiнське з6poйне

to-
Фopмyвaння>--.

Boднoнaс бaгaтo вiддйeнь Укpaiнськoгo нaцioнaлЬнoгo
o6'eднaння (УHo), тoвapистBa yкpaiнських емiгpaнтiв
y Paйxy тa y пpoтектopaтi Бorемiя.Мopавiя вислoвили Гiт-
леpy сBoe здивyвaння, Щo B тoй час' кoли <eвpoпейськi нa-
poди бopятrcя y хpестoBoмy пoхoдi пpoти pyiнникa свiтo-
Boгo пopядкy, мoскBrt, yкpaiнський нapoд не мa€ ;кoднoТ
tt'o)кJlиBoстi взяти yчaсть y шiй 6opoтьбi пiд вJraсними знa-
менaми>.

Biддйeння УHo вимaгaли вiд Гiтлеpa дoзвoлити бopo-
тися luriч-o.плiч iз нiмецькoto apмieю пpoти бiльшroвизмy,
<зa свoб.qдy нaшoi Бaтькiвщини i зa Kyльтypy й лo6poбyт
€вpoпи>ou.

I{я вимoгa зaлишиJtaсь 6ез вiдпoвiдi. l тiльки пicля 6птвtц
зa стa,Iiнгpaд нiмцi пoгoдиJtися ствopити дивiзiю CC, щo
cклataлacЯ з yкpaiнцiв iз Гaличини.

A в тoй чaс y тa€мнiй пpoмoвi, вигoлorшенiй 13 лYIп|HЯ
l94l poкy в Щецiнi пеpед кaмпфгpyпoю CC <Hopд>, Гiмм-
лep сфopмyлк)Baв гIлaн нaцioнал-сoцiaлiз}ry щoдo xитeлiв
Paдянськoгo сoюзy:

<Haселeння l80 мiльйoнiв iндивiдiвi щo Haле,кaть дo всiх
paс, нaвiть нaзBи яких ва)ккo Bt,lмoвитl|' a зoвнiцlнiй вигляд
y них тaкий' щo ix мoxrta вбивaти, не вiднyвaюvи нi лraлlo, нi
спiвнyття. Цi rцкiдlrивi тваpини' якi кaryють кo)кl{oгo пoлo-
ненoгo i кoxнoгo пopaненoгo з нaЩих вiйськ..., ви зt|{o)кете
пoбaчити нa шlaснi oчi. Bсi цi людп з'qднaлися з eBpеями
в eдинiй pелiгii, в oднiй iдеoлoгii, щo нaзиBаeться бiльrцo-
визм' метa якoгo тaкa: <oскiлЬки B нaс e Poсiя' пoлoвинa
Aзii i чaстинa €вpoпи, ми зaxoпимo Hiмеччинy, a пoтiм
i весь свiт>. Taк кoли ви' мoi лroди' Boюватимeте тaм нa
Cхoдi, Bи пpoдoBxyBaтrtмете тy llr сaмy 6opoть6y пpoти тa-
киx сaмих недoлюдeй i тaких сaмиx ни)кчих paс' як i тi, щo
бyли кoлись i нaзивaлися ryнни' пoтiм... тaтapи...' мoнпoлlt.
Cьоrюднi вol{и з'явиJIися.пiд iменем poсiян тa пiд пoлiтичrrим
Ilpaпopoм бiльuroвизмy>5'.

19 вAR 5812|4 f  .9|.
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Ceкpeтнi плaни Гiтлepa

Пiд uaс зi6paння висoкиx нiмeцьких кеpiвникiв гoлoв-
нoгo urтa6y фюpеpa lб липня l94l poку Гiтлеp oкpеслив
oснoвнi" нaпpяIvrи стpaтeгii i тaктики, якi тpе6a зaстoсo-
вувaти"..

Haпoнаткy вiн iз poздрaтyвaнням згaдаB твеpдл(ення
гaзети Biuri, в якiй скaзaнo, Щo вiйнa пpoти Paдянськoгo
Coюзy - цe вiйнa eвpoпи. Гiтлеp нaзBaв це 1.веpд)кення
<.бeзсopoмним'>. Biн гaдaв' щo вo}ro мaЛo нa ьrетi пepекснaти,
<(щo пepeмoл(цямI,r цiei вiйни бупyть не тiльки нiмцi тa щo
всi eвpoпeйськi деpлtaви пoвиннi мaти вiд цЬoгo кoристь)).
Aдлсе цe зoвсiм llе те' чoгo бaжaв Гiтлеp. o.цнaк iз тaктичниx
мipкyвaнь вiн цoпyскав' цIo rvto)t(нa дoзвoлит}r лЮдям AуI\{a.
ти' щo Boни хoчjть. Hе тpебa poзкpивaти спpaвxнix нaмipiв
Hiмеччини. Bся нiь..rtькa oкYпацiя пoвиннa 6yти випpaвдaна
нeo6хiднiстю rapантyBaти пopядoк i 6езпекy чи <(чимoсь
пoдi6ним,>. 0со6ливo нe слiд пoкaзyBaти, щo Мoвa йде <<пpo
oстaтoчне вpсгулювaння>. Kpiм Toгo' <<ми пpoдoвл<имo зa-
стoсoByвати всi неo6хiднi зaхoди, тaкi як стpaти' депopтaцii
тa iн... Пoвиннo 6yти яснo, щo ми нiкoли не пoкинеМo цих
мiсць>.

oтже, йшла мoвa пpo тaсN{нy пiдгoтoвкy дtl oстaтoннoi
oкyпaцii. Hiмцi мaли взяти y свoс вoлoдiння Ilей <<вeликуtЙ
пиpiр> д/.tя тoгo' щo6: l) йoгo oпaнyBaти; 2) ним кеpyвaти;
3) йoгo експлyатyвaти.

Пapтизaнськa вiйнa, щo poзгopнyлaсЬ за нaкaзoм Cтaлi-
нa' дoзвoлить <зHицЦ/вaти всix, хтo пpoтистoТтЬ tIам>.

Гiтлеp гoвopl{в тaк' tiaче Мoсквa вxе 6yлa пеpеМo,кеHa.
Biн 6удyвaв плaнI{ щoдo opгаHiзaцii paдянськoi теpитopii.
Kpим, oнищений вiд iнoземцiв, 6yде зaceлeнпil нiмцями.
Гaличинa стaне l]poвiнцirro Paйхy. Ha зaхiд вiд Уpалy не
дoпyскaлoся iснyвання xoднoi iнoземнoi apмii, нaвiть
якщo Hiмеччинi .цoвeдeтЬся вoюBaTvI N|Я цЬoгo стo poкiв.
Hiмeччинa вiзьме нa себе oxopoнy всЬoгo пpoстopy a]к дo
Уpaлy. Aле вoнa не пoBиннa <.нiкoЛи дo3вoлити' щoб xтoсЬ
iнtший, oкpiм нiмцiB' tloсив збpoю>>. <<Tiльки нiмець пoBиllеH
нoсити збpoю, i не слoв'янин, нi неx, нi козaк, нi yкpaiнець'>.
Гiтлеp oсo6ливo нaпoлягaв сaме на цьoМy aспeктi пpo6леми,
pекoМенAyючи Bзяти зa зpaзoк пoведiнкy aнглiйцiв в Iндii.

Гiтлep oбiцяв пеpетBopитн paЙoнtа Cxoдy нa paйсЬкий сaд
(Gaгtеn Еdеn) для нiмцiв. Пpoти нЬoгo aфpикaнськi кoлoнii
t]иг,]ядaтиМуть кoлoнiяIt{и дpyгopяднoгo зl{aЧeltня.

У тoмy paзi, якщo тpе6a 6yле пpl,I €днaти дeякi paйoни пo
Paйxy, нiмцi в.жe тепеp пoBиI{нi виpo6ити пiдхo.ци, якi дaдyть
iм змory BндэBaTп се6e зa зaхисникiв пpaв i l{aсeлeння.

Poзенбеpг зi свoгo 6oкy ввaxaв' щo стaвJIення дo I{aсе-
лrння пoBиl{нo вiдpiзнятися пo paйхскoмiсapiaтax. Ha Укpai-
нi, нaпpиклaд, тpe6a дoзBoлl{ти кyльтypний poзBитoK' пpo-
6уднтп iстopиннy свiдoмiсть, вiдкpити в Kисвi yнiвepситет,
poзвt{l{yти тaKo,к деякi пoтягt{ дo нeзaлexнoстi. Гepiнг 6yв
пpoти, кaхyчи: <.Mи пoвиннi спouaткy зa6езпечити себе пpo-
дoвoльствoм' а дo всьoгo iнцroгo дiлo дiйде нa6aгaтo пiз-
нiще'>.

Biдпoвiдaючи нa питaI{ня, якi paйoни Укpaiни 6yли oбi.
цянi iнtцим деpжaвaIvl' фюpеp вiдпoвiв, щo Pyмyнiя пpoситЬ
Бeссapaбiю i oдесy з кopl{дopoм нa пiвнiчний зaxiд. Aле
3aте )кoдl{oТ кoнкpетнoi oбiцянки не бyлo дaнo yгopцям, тУP-
кaм i слoвакaм. Гaличинa| я'Ka пoBиннa стати paйoнoм Pай.
xy' пiдлягaтиме ypядoвi гyбеpнaтopa Фpaнкa' oтже' Boнa
6yпе пpиeднaнa дo Генеpaльнoгo ry6epнaтopствa' незBaлtaю-
чи нa дeякi зaпepенeння. Уся 6алтiйськa зo}|а стaне тaкoж
pайoнoм Paйхy, тaк сaмo як i Kpим i теpитopiя' щo ле)l(итЬ
нa пiвнiч вiд цьoгo пiвoстpoвa. Poзенбеpг ввa;кав' цIo y Bигля-
дi кoмпенсaцii мoxнa бyлo 6 пpl,lсднaти дo УкpаТни тepитopii
нa схoдi. Aле, здaсться, щo Гiтлеp не пiдтpимaв цЬoгo rrлaнy.

Haвпaки _ вiн гoвopив' щo paйoн Boлги пoвинен тaKo)t(
стaти теpитoрieю Paйхy, a paйoн Бaкy _ вiйськoвoю кoлo-
нiero Paйхy.

Ha пiвнoчi фiнни пpoсятЬ Cхiднy Кapелiю i paйoн Ленiн-
грaдa. Aлe Koльський пiвoстpiв paзoм iз мiдними pyдникaми
пoвинeн налextaти PaЁrх1.. Tpe6а oбеpе:кнo гoryвaти пеpe-
твopенl{я Фiнляндii y кoнфедеpaцiю (Bundеsstaat). Щo стo.
сy €тrcя Ленiнгpaдa, тo фюpеp xoтiв стеpти йoгo з лицЯ зеп,r-
лi i пoтiм пеpедaти фiннaм.

Poзгopнyлaся дoвгa дискyсiя пPo poзпo,цiл пoстiв. Poзен.
беpг, який oдepxtaв тaкoлt пpoпoзицii Лютцe, нaч&lЬI{икa
CA (ulтypмoвi гpyпи нацioнaл-сoцiaлiстiв)i пpoпoнyBaв Гiт.
леpy piзнi iменa. Гiтлеp виpituив: Лoзе бyлe paйхскoмiсa-
poм в oстляндi, Kaше _ y Мoсквi, Кoх _ нa Укpaiнi,
Фpayенфельд _ y Kpимy, Tep6oвeн _ на Koльськoмy пiв.
oстpoвi, l l l iкен.цaнц _ на Kaвказi.

Пoтiм фюpеp пеpейu.loв дo питан}lя безпеки B oкyпo-
вaних pайoнaх Cхoлу. Biн peкoмeндyвaB видiлити пoлKalvr
пoлiцii тaнки. Biн ввa.жaв сили пoлiцii дyxе слa6киl.,tи. A,'Iе
мapцI:tл Геpiнг мiг 6и пepеoблaднaти тpенувaльнi aеpoдpo-
tr,tи' щo iснyють y ших paйoнaх, i в paзi бyнтy в дiю мoгли 6
встyпити 6oмбapлyвaлЬники ю.52. Beличезний пpoстip
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звичaйнo пoвиttен бyти пaцифiкoваним тaк шIвидкo, ttaстi,rь-
ки це Мo)кливo. <.Haйкpaщий зaсiб дoсяг.l.и цЬoгo - poзстpi-
ЛюBaти тих, хтo дивит!rметься кoсo)>'- скaзaв Гiтлеp.

Kaйтель, сBoeto чеpгoю' пiдкpеслив, щo Мiсцeве насе-
лення тpебa зpoбити вiдпoвiдaлЬниM зa <<сBoi влaснi спpaви>'
oскiльки не бyпе мo)кливoстi пoстaвити вapтy 6iля кo)кнo-
гo aнгapa чи станцii. <.)(ителi пoвиннi з}|ати, щo кoлtеH' xтo
6yде неaктнвнuйl,6yле poзстpiлянlцЙ i щo вoни бyдyть вiд-
пoвiдaльнi зa кo)кен вчинений злoчин)).

Фюpep пopaдиB дoзвoЛити Bидaння гaзет' нaпpиклaд'
в Укpaiнi, <<щoб il,tати мoлtливiсть вплиBaти нa мiсцеве нa-
селеllня)>. Biн вiдзнaчив' lцo €вpoпa - це гeoгpaфiuне пo-
llяття' oскiльки нaспpaвдi Азiя сягae a)к ,ц.o нaцIих кopдo-
нiв,>, дo кopдoнiв Hiмеччиниno.

|,1 лнпtl,я l94l poкy Гiтлеp дeкpeтoNr ствopиB мiнiстеp-
стBo PaЙху нlя oкyпoBaниx paйoнiв Cxoдy i пoстaвив
Aлфpeдa Poзен6еpгa нa чoлi цьoгo мiнiстеpстBa' кoмпeтен.
цiя якoгo пoll lиpювzrласЬ }Iа всю теЁитopiro CPCP, зa ви}Iят.
кoм зeМелЬ' пpиr,ц,нaних дo Генеpaльнoгo гy6еpHaтopствa чи
6езпoсеpедньo дo Paйxy, чи пеpeдaних iнtцим деpхtaвaм. Tе-
pитopii, oкупoвaнi Hiмeччинoю, 6ули пoдiленi lra paйxскotиi-
сapiaти, a Boни' свo €ю чеpгolo'- tIа генep.rлЬнi oкpуги (gе-
nеral bеzirkе), пoтiм нa oкpyги (Krеisgеbiеtе). .Ц'екiлькa
paйoнiв Мoгли yтBoрюBaти генеpaлЬний paйoн (Hauptbеzirk).
Koxнa з цих адмiнiстpaтивtlих oдиницЬ 6yдe кеpoвaнa ко-
мiсаpoм: paйхскoмiсapoм, генеpilлкoмiсapoм, кpaйскoмi-
сapol\,t' ге6iтскoм.iсapoм' гаyпткoмiсapoм i т. д. .Ц.еякi дoтеп-
}lики сеpeд нiмцiв зBеp}tyли yвагy нa те, цlo нaцioнaл-сoцia-
лiстичний pе)t(им' який 6opеться з бiльtцoвицькими кoмi.
сapаIr'и' пpизнaчa € в oкyпoваl{их paйoнaх pайхскoмiсa.
plB.

oднoчаснo з пpизI{aчeнням paйхсмiнiстpoм Poзенбepгa
дeкpeт пoluиpюBaв нa oкyпoвaниx теpитopiях Bлaдy Геpiнгa,
який з 29 uеpвня l94l poкy займaBся екoнoмiчним плaнoМ
нa чoтиpи poки' a тaкo.ll< влaдy Гiмм.пеpa y питaнHяx 6езпеки,
чим вiн зaЙ|'|aRся зa piruенням вiд |7 луlпня l94l poкy.

.Ц.pyгим декpетoм вiд l7 лИПHя l94l poкy Гiтлеp стBopив
пеpruий кoмiсаpiaт Pайхy _ Paйхскoмiсapiaт oстлянд, у
який вxoдилп 6aлтiЙcькi кpaiни i Бiлopyсь.

Лoзе 6yв пpизнaчений pейxскoмiсapoм oстлянду. Tим
сaмиN{ дeкpетoN{ Гaличина пеpехoдиЛa в пiппopяu'кyвaння
генеpал-гy6еp}raтopa Фpaнкa, тoбтo бyлa пpиeднaнa дo Гене.

p.rльнoгo ry6еpнaтopстBa54. Укpaiнське нaселeHня Гaличини
спpийнялo цe piшeння як пpисднaння ,ц'o Пoльщi.

Укpaiнцi BiдмoBJtяtoтЬся скaсyBaти незaлex(rriсть

Пoxiднi гpyпи oУH Бaндepи пpoдoв)кyвaлЦ з'ЯBЛЯT|l|cЯ
зpaзy' як тйьки пpoйuroв фpoнт. Hiмцi yсвiдoмJtк)Bали' щo
Bся дiяльнiсть цiсi opгaнiзaцii вiд6yваeтьс я <<зa дo6pе
Bстaнo&пeним i дoбpe пpoAyмaним плaнoм>. Пiсля пpoгoлo-
IIIенHя нeзaлеxlloстi y Львoвi деt\{oнстpацii зa незaлеxнiсть
6yли opгaнiзoванi тaкo)к i в iнlцих мiсцевoстях. Пoхiднi
гpyпи пoстiйнo ствopюBaJlll <(незiUIeжнi aдмiнiстpативнi
opгaни>' тoбтo yкpaiнськy нeзaлел(нy aдмiнiстpaцiю, poз-
пoBсюд)кyв aлИ ПлaKaTи, листiвки' нелег.lлЬнi гaзети. Згiднo
з.дoнесeнняМ пpo пoдii y с|9P зa |.7 лvlпня l94l poкy Беp-
лiн нaкaзав пpипl|}tити пyблiкaцiю циx гaзет. Пiсля цьoгo
Haкaзy нiмецькi opгaни BЛatИ зaкpили y Львoвi дo дBaдцяти
дpyкapeнЬ' якими кopl,tстyвaJlaсь oУH Бaндеpи55.

Гaнс Koх, пpедстaвник Poзенбеpгa y гpупi apмiй <<Пiв-
деtlь)>' y сBoeмy дoнeсeннi зa 26 ЛИг.НЯ Taкoл( ствеpдЛ(yвaв'
щo <tlезвaжaючи нa зaхoди' вxитi пoлiцirю, пiдпiльнi гpyпи
opгaнiзaцii Укpaiнськиx Haцioнaлiстiв пiд пpoвoдoм Бaн.-
деpи пoстiйнo пpoникaюiь нa всIo теpитopiю Укpaiни>оb.

Hiмцi бyдь-якoю цiнoю хoтiли rrе дoпyстити дo пpoник-
}|eння цих гpyп. Boни були пepекoнaнi, щo пo тoй 6iк кoлиllI-
Ilьoгo пoльськo.paдянськoгo кopдoнy' нa Cхiднiй УкpaТнi,
двaдцятЬ п'ять poкiв paдянсьKoгo пaнyв:ll{ня знищилo в
yкpaiнськoмy нaселeннi бyдь-якi нaцioнaльнi пoнyття.i бyдь.
який пoтяг дo незrrлеxнoстi тa пoлiтичнoТ iнiцiaтиви",. Hiм-
цi виpituили скopистaтися з цiеi <<пepеваги>.

2| лппня l94l poкy, тoдi, кoли paйхсмiнiстP зaкopдoн-
}lиx спpaB пpийняв piureння Bвa)кaти' щo пpoгoлorценHя не-
зaлеxнoстi Укpаiнсь-кoi дepxraви <(нe мa€ ,(oдHoгo кoнсти.
тyцiйнoгo знaченltя>"o, пoлiтинне 6юpo oУH пiд пpoвoдoм
Бaндеpи в Беpлiнi нaдpyкyвa.пo деклapaцiю, в якiй пoясHю-
Baлoсь' щo пpoгoлotцeння' <яке в)t(е e iстopиvним фaктoll)),
a тaкo.lк Bстaнoe'reнHя дepжaBlroi втraди нa Укpaiнi вiдбyли-
ся не тiльки y Львoвi, a й i в iнцrих мiстax.
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I.{eй фaкт згiднo з дeклapaцieю свiдчив пpo стиxiйне
пpaгненltя yкpaiнськoгo нapoдy дo пoлiтичнoгo сyвеpeнiтeтy.
Укpaiнцi RзwIu y свoi pyки кеpiвIrицтвo свoeю кpaiнoю,
ypяд пpийняв pitшення щoдo opгaнiзaцii пpoмислoвoстi, мi.
лiцii, oхopoни здopoв'я тa iн. Уpяд скJIaдa€ться пepeвa)кнo
з oсi6, щo нe нaлелtaть дo oУ}I.

У дeклapaфi тaкox скaзaнo' 5o oyд.?p пpoти yкpaiнськo.
гo ypядy мoжe oyти poзцlнeнии yкpalнським нapoдoм як
вopoжий aкт iз 6oкy нiмецькoгo Paйxy пpoти сai{oгo пoняття
yкpaiнськoi дep)кaвнoсти>. Якщo Hiмеччинi пoтpi6нi сoюз-
ники, Укpaiнa мoглa 6 6утu одним iз них, aтlе тiльки як пoв-
нiстю незaлел(нa деpжaвa.

Ha зaкiнчення oУH пiд пpoвoдoм Бaндеpи зaявилa' щo
пpoгoлorцeнI{я Укpaiнськoi деpxaви_,дoкoнaний фaк.T.
Уpяд пpoдoвx(yвaB iснyвaти i дiяв вiд iменi цiеi деpxaви"".

Hiмцi виpilцил}t дoмoгтися вiд C. Бaндepи i вiд Я. Cтець-
кa вiдlспикaння пpoгoлolllенtlя нeзалеxlroстi i poзгryскy ypя-
дy. Tиск нa дBoх yкpaiнськиx кеpiвникiв чlrнився yпpoдoвж
липня i в пеpшiй пoлoвинi сepпня' зoкpеI\{a з 6oкy пoлiцii
6езпеки (сД) i мiнiстepства Poзeн6epгa.

oстaнньoмy oУH Бaндepи вiдпoвiлa мeмopaндyl{o}t'
y яKol{y щe paз вислoвилa свoe стaвJIeння' a сaме' щo yкpaiн-
ський ypяд нe мoxе 6yти poзпyщeний i щo вiн пoвинeн iснy-
вaти (як oзнaкa Укpaiнськoi деpжaви>. Йoгo poзпyск oзнa-
нaв 6и, щo Hiмeччинa вистyпae пpoти йoгo iснрaння. I{eй
УPяд бyв ствopений вoлeю yкpaiнськoгo l{apo.щу' не чeкaю-
чи' пoки Hiмеччинa висЛoвить свoю пoзицiю. Haпepeдoднi
вiйни нiмeцькi чинники зaЯBлЯл|^ пpo iхню нeкol\{пeтeнтнiсть
y цЬoмy питaннi. Toдi й тепеp Boни не зIrtoгли дaвaт}t нiякиx
вiдпoвiдeй нa пoлiтичнi питaння стoсoвнo Укpaiни.

oУH Бaндеp|4 зaЯBИIIa' щo Boнa нe мae xroднoгo зaкoн-
t{oгo пpaBa poзпyскaти ypяд i щo тiльки зaкol{oдaвчa Hapoд.
нa Aсaмблея мox(e цe зpo6ити. Це тим пaче' щo ypяд нe
пiдпopядкoвaнпit oУH. Poзпyск ypяAy бyл.е нaДзвичaйнo
tцкiд.пивий ЯК N|я Укpaiни, тaк i д.Jlя Hiмeннини; вiн зaвдaсть
yдаpy пo yкpаТнськo-нiмeцьким стoсyнкaх i вiдбyдoвi Cхiд-
нoi €вpoпиou. (

Щoб oбмеxtити мoл<ливi peпpeсiТ, Яpoслaв Cтецькo
взaявi вiд 14 сеpпня l94l poкy взяB.нa сe6e.всю вiдпoвiдalrь-
Illсть зa вlднoв.Ileння нeзaлеxl{oстl l нaсJIrдки цЬoгo aктy'
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a тaкolк зa пеpeдaчy пpoгpaм нa цю тeмy Львiвським pa-

дio6l.
Пoвнiстю вiдмoвпяючись скaсyB:lти пpoгoлoшeння нeзa-

лe:кнoстi i poзпyстит|| УpЯt, oУH Бaндepи, кpiм тoгo' нa-
Ir{aгaлaся пepeкoнaти нiмецький ypяt У кopиснoстi спiвpo-
6iтництвa мix двoмa кpаТнaми нa бaзi сyвepенiтeтy' зoкpе-
мa в бopoтьбi пpg1и бйьцroвизмy, тoбтo пpoти Poсii, вopoгa
Укpaiни. Cпiвpo6iтництBo мoглo спиpaтися тiльки нa ви-
знaння пoвнoТ незалеxtнoстi Укpaiнськoi деpxaви.. oднaк
нaцioнал-сoцiaпiстськa вJIaдa не мa,Ia x(oднoгo нaмipy змi-
нитI{ свo€ стaвJlеtlня i свolо пoлiтикy y Cхiднiй €вpoпi.

Пoдiл yкpaiнськoi теpитopii i ствopення
Paйхскoмiсapiaтy Укpaiнa

Укpaiнський нaцioнaльний pyx, нeзBa)кaючи нa пoдiл
етнoгpaфiuнoi теpитopii дo l939 poкy' змaгaвся за o6'еднaнy
Укpaiнy. oснoвнoю йoгo метoю бyлo ствoрння нeзaJlexнoi
сдйнoi УкpaiнськoТ дepxaви, тo6тo тaкoi дepxави, якa 6
oxoIUIIoвa,Ia всю етнoгpaфiннy теpитopilo.

Гiтлеp зoвсiм нe тypбyвався пpo тepитopiaльнy Цiлiснiсть
зaвoйoвaн}tx кpaiн i щe менrце пpo етнoгpaфivнy цйiснiсть
УкpаТни. Йoгo пpи6iчнt{ки пoдйяли цlo кoнцепцito.

У дeнь нaпaдJ. нa Paдянський Coюз бюpo Paйху ДJ|Я
BJIaштyвaння пpoстopy (R'eiсhsstellе fiir Raumordnung) зa-
кiнчилo poзpoбкy щoдo Гeнеp:UrЬrtoгo гyбepнaтopствa i кop-
дoнy зoни нiмецьких iнтерсiв пo Бyryo,. I{я poзpoбкa пoчи-
нaлaся з тaкoi фpaзи: <Як тйьки дoзBoлить пoлiтичнa ситya-
цiя, тpе6a нeгaЙнo пoлiпrцити кopдoн iнтepeсiв нa Бyзi>.
У poзpodui пpoпoнyBaлoся з еконoмiчних i стpaтепiчниx
пpичиIr пеpeнeсти схiдний кoрдoн Гeнеpальнoгo гy6еpнa-
тopствa дaлi нa сxiд, зoкpемa нa пiвнoчi (paйoн Hiмaнy
i Hapви)' пo цeнтpy дo Бpест-Литoвськa i Пiнськa, i на пiв-
днi, дe пpoпotlyBaлoся aнeксyвaти Bсю yкpaiнськy Гaлининy
дo piнки 3бpyн, a тaкoxr Бyкoвинy. 3гiднo з aвтopaми цiei
poзpoбки, нaвiть якщo б i виниклa Укpaiнськa деp'(aвa' вo-
нa б iснyвaлa в yкpaiнських paйoнaх мi.rк Kиeвoм i Хapкo-
вoм. I{я дeр)кaBa мoглa 6 лeгкo пiдпopядкyвати сo6i й iнrцi
paйoни, <якщo тйьки вoнa I{е хoтiтиме пoлiтичнo пpoтистoЯ.-
ти I{eнтpaльнiй eвpoпi, Щo B бyдь-якoмy paзi немoxливе.>o".

i

6l Д'oддтки, дoк. lф 76.
,, 

ця pi.rкa 6улa кopдoнo}r мiл<
i Укpaiнoю.

6, вA R'  6/2| f .  |50_|51.

6 в. кщtх

Генеpaльним гy6еpнатopством

128
r29



.I{i пpoпoзицii йrшли вiд ypядoвoi слyxt6и. Iнu.li нiмцi,
якi не вхoдиЛи дo oфiцiйних слyжб, тaкo)l( Bикaзyв€}ли сBoю
Щмкy щoдo пoлiтики.Paйхy нa Cхoдi. oдин iз них, Bеpнеp
Гасельблят' експеpт iз 6aлтiйських llитaнЬ, 4 лrцпня |94\

.цaти oснoвl{| дaти.

-. З-a дoнесенням пpo пiдгoтoвчi po6oти щoдo пpoстopy Cхiд-
нoi €вpoпи зa 28 липня |94| poкy пеpедlaчaлocя (iкopirш
зa всe ще з квiтня l94l poкy), щo oкyпoвaнi теpитopii Cхo-

лy 6yдyть poздiлeнi нa чoтиPи paйxскoмiсаpiати, якi, свoeю
чeргoю' склaдатиМyтьсЯ з 24 генеpaл-кoмiсapiaтiв, пpн6лпз-
нo з 80 гoлoBниx кoмiсаpiaтiв i бiльtu, нilt iз 900 oкpyxниx

кoнфepeнцii 16 липня, пpo lцo вхte згaдyвzlлoсЯ. Бyлo виpi-
цIeнo' щo Kpим бyпe кoлoнiзoвaнo' a Гaличина стaне теpитo-
piсю Paйxy' пpиeднaнoю спoчaткy дo Генepальнoгo гyбеp-
нaтopстBa. Kpiм тoгo, Pyмyнiя rraгoлotцyв:lлa нa свo€мy пpa.-
вi нa Бeссapadiю i oдeсy зi смугoю yкpaiнськoi теpитopiio,.
Haстyпнoгo дня Гiтлеp пiдписaв декpет пpo aдмiнiстpaцiю
нa нoвooкyпoвaних теpитopiях Cхoдy, за Яким вiн ствopив
вiдпoвiдне мiнiстepствo i встанoBиB oстaтoчнy стpyктypy
yпpaвлiння }Ia циx теpитopiях6E. BiдзнaчиМo' IJ,(o paйхскo-
мiсapiв пpизнaчaB Гiтлеp, a iншиx кoмiсapiв ,.^пpизнaчаB
Poзен6еpг, мiнiстp oкyпoвaниx теpитopiй Cxoдy.,'.

За декpетoм вiд l.7 лtцпня l94 l poкy пoльський paйон
Бя,тoстoк 6у,ro пpисднaнo дo Cхiднoi Пpyссii, Гaлининy .ш.o
Генеpaльнoгo гy6еpнатopстBa, 6aлтiйськi paйoни з Бiлopу-
сiсю o6'с.цнaнo в Paйхскoмiсapiaт oстлян/t.

Зaхiднa Частинa oстлянду пеpейruлa Д.o цивiльнoi aдмi-
нiстpaцii 25 липня, а Гaличинa пеpейrшлa д.o цивiльнoi адмi-
нiстpaцii генеpaл.гуdеpнaтopa Фpaнкa l сеpпня l94l poку.

Фpaнк 6yв дyл<е задoвoлений poзrшиpeнням сBoгo yл.iль-
нoгo князiвстBa - Генеpa;lьнoгo гydеpнaтopстtsa. Biн o6i-
цяв негайнo впpягти lrаселеtiHя y <(пpoдtуктивнy пpaцIo)> нa
с,ryxбy Paйху i, oсoбливo' BpaхoByЮчи дoвгoтpиBaлi планlt
кo,' loнiзацii, <.ЗpoбитlI з Генepaльнoгo губеprtaтopствa Рс-
зеpвуap po6oнoi c'v1лу1 Dj|я Paйху, pезеpвyap yмиpотвopений
тa екortoмiчlro вpiвнoвaxений'>. Biн хoтiв <з кopистЮ залy-
чити .i l.o poбoти,> всi тi е.' lементи, якi в бaгaтьoх випaдкaх
пpoтиставляться мiс i i ; . ' .

Haчaльник 6юpo oсвосння пpoстopy B уpядi, Фpaнкa
сBoсЮ чеpгоЮ Bисуl{yB пpoект oсвoснI{я тepитoptи нa схll l
вiл Генеpaльнoгo гy6еpнaтopствa. Hа йoгo дуМкy' rra CхoД'i
тpе6a 6улe стBopltти пpoвiнцii, y.,ке o6'сднaнi <.y ruиpoкий

",  tМт l0J9 -Ps.
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pегioн пiд нiмецьKим yпpaBлiнням i якi lr{oгли 6 зa свoТм poз-
мiщенням i стpyктypoю yвiйти y пpoцес гермaнiзaцii>.

<Bpaхoвyюни цей пpинцип, нoвий aлмiнiстpaтивlrий пo.
дiл нa Cхoдi пoBине|l 6yти спpямoвaним нa мaйбyтне як
<кopдo}I Paйxy>, зa яким пoчинaeтЬся Bлaсне кoлoнiaльнa
екoнoмiя i aдмiнiстpaцiя,>.

Aвтop пaм'яткl,t гoвopиB' щo тpеба BстaнoBllти кopдoн
Paйxy нa сxiд вiд мiст Tepнoпoля, Piвнoгo, Пiнськa. Paйo-
ни Львoва, Tepнoпoля i Чеpнiвцiв пoвиннi нeoдмiннo
нaлеlкaти дo Генepaльнoгo гyбеp}|атopства' сxiднi кopдoни
1кoг9 бyдyть фaктиvнo кopдoнaми l{eнтpaльнoi €вpoпи.
У всiх цl,lx плaнaх, з-l'iднo з aвтopoм пaм'ятки, етнoгpaфiн-
ний пpинцип не тpeбa вpaхoвyвaти. <Bимoгa Bе.пикoio 

-Hi.

МецЬкoгo Pайхy oдеp'(aти й зaкpiпити зa сo6oю xиттeвий
пpoстip, щo вiдпoвiдae йoгo l\,ro'(ливoстЯм' пoBиt|}|a пеpе-
вaлrати нaд бyдь-якими iнrцими мipкyвaннями i нaд етio.
гpaфivяим пpинципoм)>'_ писaв .aBтop IIлaHy. ltей плaн
пepед6aнав тaкo)к еBtlкyювaти yкpaТнське нaсeлення з paйo-
нy ЛЬBoBа, тo6тo iз 3aхiднoi Украiни, y l{ентpальнy i 

.Cхiд.

.нy Укpaiнy,, .

депapтaменту мiнiстеpстBa зaкopдoнних спPав Paйхy, вiдпo.

Як нaгopoдy зa лoя,rьнiсть Дo Hiмечuини Pyмyнiя oдеp:
.кaлa yкpаiнськy БукoBиl{y' a тaкo)к' згiднo з yгoдolo вiд i9
ЛуIПt|я l94l poкy, oдeсу iз смyгoю yкpaiнськoТ теpитopii, якy

], '  вn к 6/2I f .  l38- l48., .  xI|I '  I . ,  дoк. l47.
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нaзB€lли <.Tpанснiстpiя,>. oдeсa 6улa взятa l6 .жoвтня pу-
мyнськими вiйськaми. Укpaiнськa Бyкoвинa, oкyпoвaнa py-
мyнсЬKиMи вiйськaми }ra пoчaткy бoйoвих дiй, 14 липня6улa
oгoлorrrе }r a pyМyнс Ькolo теpитоpiеto. Hезa6apoм тyт пoч;lл и с я
apецjти yкpaТнськиx пaтpioтiв. l веpесня pyмунський уряд
зa6opoнив всi yкpaiнськi opгaнiзaцii нa yкpaiнськиx теpи-
тopiяx, щo 6yли пiд йoгo кo}|тpoлеМ. Ш{ol.lнo внaслiдoк
iнтеpвенцii нiмецькoгo ypядy Pyмyнiя Мyсилa дещo пoга-
мyвaти свiй зaпaл y пpoBедeннi 6езxaльниx pепpесiй нa
yкpaiнськиx земляx,o.

Poзен6еpг }tамaгaBся пеpекoнaти 6лизькиx спiвpoбiтни-
кiв Гiтлepa' зoкpема paйxсмiнiстpa Лaммеpсa' }IaчaлЬникa
кaнцеляpiТ, не вiддaвaти oдесy Pyмyнii, apгyМентyючи це
т}tМ' щo для Hiмevнннп 6у.le 6йьrц вигiднo, якщo цей пoрт
зaлицlиться yкpaiнським.". Biн тaкoж вiдзнaнив, щo пpи-
€днaння Гaличини дo Генеpaльнoгo гy6еpнaTopствa - цe
<вa;ккий yдap> як д.пя yкpаiнськиx нaцioнaлiстiв, тaк i Д'ля
iнцrих течiй. Haвiть якщo пiзнirце бyдe мo)кливo кoмпе}rсy-
вaти це пpиeд}raння нa схoдi, yсе-тaки тепеp пpo це нe тpе-
6a гoвopити75. Фpaнк пopaдиB Poзен6еpгy вiДдaти нaкaз
пiдлеглим йoгo мiнiстеpствa пpll.цyllJyвaти бyдь-якi спрoби
yкpaiнсЬкt,lх нaцioналiстiв y Гa;lининi, <.fi6, oчeвид}to' я t|е
6удy теpпiти в .lкoДнoYJ paзi пpoпaгa}lДy ippeдентизму
укpaiнцями в ГaлиЧиtli '>,o.

3вiсткy пpo пpl,l €дtlaння гaлиЧини ,цo Генеpaльнoгo гy-
6epнaтopствa i пеpедaнy ПiвIliннoТ Бyкoвини i Бессapaбii
Pyмунii yкpаiнui зустpiли зi здивyванняМ. <(Bся vкpaiнсЬка
нaцiя здивoвaнa й глибoкo Bрa'(е}lа пpисд}taнням Галичини
дo Генеpальнoгo ryбеpнaтopствa)>'- зaявr,rв Яpoслaв Cтець.
кo' щo пepе6yвaв пiд дoмarцнiм apеruтoм y Беpлiнi, у листi
пpoтестy' пoдaнoмy 3 сеpпня нiмецькoмy ypядовi' який
бyв пiдписаний: <<Гoлoва yкpaiнськoгo ypяAy тимчaсoвo
в Беpлiнi,>. Зi свoгo бoкy Cтепан Бaндеpa тaкox у Цей самий
lIенЬ пoслaв пpoтест пpoти пpисДнaння Гaличини дo гене-
paлЬнoгo гy6еpнaтopстBa i пеpедаvi Пiвнiчнoi Бyкoвини тa
Бессapaбii Pyмyнii,,.

Пpедстaвник мiнiстеpства Poзен6еpгa при гpyпi apмiй
<.Пiвдень,> кaпiтaн Kox пoвiдoмиB y свo €мy дoнесеннi вiд
26 лvlпня, щo yкpaiнське нaсeлення Гa.l lи.lини спpийнялo
вiсткy пpo пpисднання Тхньоi прoвiнl1ii дo IIoльськtlх 3еМе.'lь

' .  AA Pol. хl l l  Al l .  Akteп 24' D|X 228.
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iз 6oлем i poзнapyванtlям' aле <спoкiйHo>' пpoтестlц Й нaЙ-
сyвopirшa кpитикa йrцли тiльки вiд пpиxильникiв i членiв
oУH Бaндepи. 3aте ця звiсткa в;ИкJlпr.aлa <paдiсть сеpед
пoлякiв>,o.

Biд пoнaткy сepп}rя l94l poкy paйxскaнцeляpiя oдеpxa-
лa числеHнi листи пpoтестy вiд мiсцeвих вiддiлень УHo i вiд
yкpaТнських бiлrенцiв iз Бyкoвини i Бессapa6ii. з 30 лИП|1Я
пo 16 веpесHя вo}ra oдеpxaлa тpидцять листiв з 27o пiдrпц-
сaми. Пiдписaнi пpoтестyвaJlи пpoти poзчленyвaняя yкpaiн-
ськoгo <нaцloнaлЬнoгo opгaнlзмy> l вимaгa,Iи' щoo пpиинятl
piшeння бyлo пеpеглянyTo,o.

oднoчaснo з цiею aкцieю, opгaнiзoвaнoю aктивiстaми
oУH Мельникa, пoдi6нa aкцiя з6иpaння пiдписiв бyлa opгa-
нiзoвaнa вiд25 сеpпня пo 8 вepeсня |94| poкy aктивiстамtr
oУH Бандеpи. Aле oкpiм вимoг lrеpeглЯнyти piшeння стoсoB.
нo Гaличини петицiя пp}rхилЬникiв oУH Бaндеpи мiстилa
бaгатo iнrциx виtttoг. Boнa дopiкaлa нiмцям y тoмy' щo вoни
пpипиHили дiяльнiсть yкpaiнськoгo ypяAy й аperuryвaли
Я. Cтецька i C. Бaндеpy. У петицii вимaгaлoся звiльнити
oбoх yкpaТнсЬкиx кеpiвникiв i пoвеpнyти iх нa Укpaiнy. Бyлa
тaкo)( Bиtt{oгa щoдo ствopе}lHЯ нeзaле)(них yкpaiнськиx
вiйськoвиx вiддiлiв, якi мoгли 6 yзяти yчaстЬ y бopoтьбi пpo-
ти бiльtцoвизмy. ПpиxилЬники pyхy пiд пpoвoдoм Бaндеpи
зiбpaли в сiмнaдцЯти oкpyгaх Paйхy |224 пiдпtlcи пiд тeкс-
тoм цiсi петицiiou. Бepлiн, звнчaйнo, зoвсiм нe Bзяв дo yBa-
ги вllмoгl{ yкpaiнцiв.

Усi iнlцi тepитopii Укpaiни зa ,цекpетoм Гiтлеpa вiд 20
сepпня l94l poкy yтвopилl{ Paйxскoмiсapiaт Укpaiнa. Kop-
дoн мix Paйхскoмiсapiaтoм Укpaiнa i Рaйхскoмiсapiaтoм
oстлянд пpoхoдr'B нa пiвнiч вiд мiст Бpeст_Литoвськ'
Koбpин, Пiнськ, Лyнiнeць. Cхiднi кopдo}|и Paйxскoмiсapia.
тy Укpаiнa пoвиннi бyли пotuиpювaтися на схiд paзoм iз
пpoсyвaнням нlмцlв.

Tеpитopiя Pайxскoмiсаpiатy УкpaТнa, спoчaткy дoсить
невeликa' 6yлa пеpедaнa цивйьнiй нiмецькiй aдмiнiстpaцii
28_29 сеpпня |94| poкy. Kepyвати paйxскoмiсapiатoм
Гiтлеp пpизнaчив Еpixa Koхa, вiдoмoгo свoeю xopстoкiстю.
Йoгo цrтa6-кBapтиpa 6yлa не в Kиeвi, a в Piвнoмy' гoлoвнo-
мv мiстi Boлинio..

Пoчинaючи вiд l0 веpeсня l94l poкy, бyль.якa oсoбa, щo
xoтiлa ixaти дo Paйxскoмiсapiary Укpaiнa чи зaJrиrцити
йoгo, пoвиннa 6улa мaти спецiaльнy пepепyсткy82.

Hестpимне пolЦиpення pеBoлloцiйIroгo

нaцioнaлiзмy

<Hiмецькi вiйськa зyстpiнyтi з ентyзiaзмoмD'_ писaB
в свoeмy дoнесeннi зa26 лtlпня l94l poкy кaпiтан Гaнс Koх.
l нtцi дoнесeн ня пiдтвеpдили дo6po^з llчлtlвуlf,t пpийoм yкpaiн-
ськoгo i бйopyськoгo нaсeленняo". Aле aтмoсфepa змiни-
лaся дy)кe скopo.

I-[iнним дltrеpeлoм дoслiд.lttення змiни ситyaцiТ нa oкyпo-
Baних тepитopiях Cxoдy e дoнесенI{я aйнзaцгpyп i aйнзaцкo.
мaнд' зoкpeмa дoнесeння пpo пoдii y сPсP (ЕrеignЬmеl-
dungеn UdssR, Ns l_l95, якi oхoILпюютЬ пepioд вiд
23.6.|94| пo 24.4.|942), дoнесeння пpo дiяльнiсть i ситya-
цiю y сPсP (тetigkеits_und Lagеberiсhtе, Ns l_ll вiд
|5.7.|94| пo 3l.3.l942) i дoнесення з oкyпoвaниx paйoнiв
Cxoдy (Мeldungen aus dеn bеsеtzen ostgеbietеn, Ns l-55,
щo oхoплюють пеpioд з тpaBня |942 дo тpaвня 1943 poкiв).

3гiднo з IIIlмl' дol{есeннями, 12 сеpпня l94l poкy нiмцi
дiзнaлися, щo oднa з пoхiдниx гpyп с. Бaндеpи oдepxaлa
зaвдaння пpoникнyти дo Kиeва i ствopити тaм' яK i y Львo.
вi нaцioнaльний ypядB.. Hiмцi кoнстaтyвilлП, Щo дiяльнiсть
цiеi opгaнiзaцii пpoхoдить (зa дoбpе пpoдyмaним IUIаlloмD.
Пiсля пpoгoлoцrення нeзaлe)кнoстi y Львoвi дeмoнстpaцii зa
нeзaлеxнiсть вiд6yлися y всiх мiстax пiс;tя пpихoдy пoхiд-
ниx гpyп oУH Paнлеpи. I{i.ry-vци скpiзь opгaнiзyвали мiсце.
вe yпpaвлiння i мiлiцilo. oУн Бaндepи Bv|Дaaaлa гa.зeти 6ез
дojвorry oкyпaцiйнoТ шtaди, пolшиpюЬaлa листiвкиEs, зaкJttl-
кaJra нaселення не здaвaти нiмцям з6poi 86. У 3oлoчевi
6yлo знaйдeнo знaчний сKпaд збpoi i аpеrцтoвaнo oднoгo
мЪ,oдoгo yкpaiнцяE7.

<Пpaгнення дo незaJlеЛ(нoстi пpoявилoся сepед yсix
Bеpств' oсoблиBo сepед мiськoгo нaселeнняD'- кoнстaтy-
BzuIoся в oднoмy з дoнесеI{ь. .['oнесення зa 3| липня пiд-
твеpд)кyBaлo, Щo aйнзaцкoмaндvl 6улп змyruенi 6aгaтo pa-
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зiв iнтеpвeнiювaти пpoти norЦиpеI{нЯ гaзeт oУH Бaндеpи,
Bидaння якпx 6улo зa6opoненo. Kpiм тoгo' вol{и пoстiйнo
ЗaЙмaл3cЯ poзфopмyвaнням слyxб пopядкy' стBopених
oУH, i opгaнiзoвувaли зaмiсть них ttoвy мiлiцilo.

Hезвaxaючи нa зaхoди пoлiцii' <<цiлi зaгoни нaцioнa-

"i91B.гpyпи 
Бaндepи пoстiйнo втopгyЮтrcя нa всiй тeритo-

pii Cхiднoi УкpaТнщ щo6 poзгopтати тaм aгiтацiю нa кopисть
BеликoТ УкpaТни>>bg. Пpo демoнстpaцii зa нeзaле)кнiстi i зa
уpЯp'Я. Cтецькa пoвiдoшпялoся тaкo)к y дoнeсеннi зa 6 сеpп-
ня. Мepи i нaчaльники мiлiцii, пpизнauенi oУH Бaндepи,
дiяли^<<сaмoчиннo))' нe зBaжaючи Ha пpисyтнiсть нiмеrрioТ
влaдиn0.

- 
Apeшти членiв oУH Бaнде pу| TpИв,aЛИ.9 сеpпня l 94l poкy

6yлo aperштoвa}Io Cтепaнa Лeнкaвськoгo, вiдпoвiдaльнo"Ь
зa слyxr6y пpoпaгalrди L[eнтpaльнoгo Пpoвoдy opгaнiзaцii.
У дoнесеннi зa 9 сеpп|lЯ вiдзнavаетьсЯ' щo сiльськe нaсе-
леннЯ Гaлиuини, як лицIe пoтpaплЯr пiд вплив oУH Бaнде-

l2 сеpпня нiмцi кoнстaTуBaJIу| oсo6ливo Bеликy aктив-
нiсть oУH Бaндеpи нa Boлинi. Boнa aгiтyвaлa yкpaiнцiв, щo
пpaцЮB:UIи дJIя Bеpмaхтy (напpиклaд' пеpеклaдaчiв), Щ06
вol{и викopистoByBaли свo€ стaHoBище д.rIя веденHя нацio-
нaльнoТ ни пapтiйнoi po6oти, дoмaгaлисЬ пpизнaчeннЯ Члe-
нiв pyхy нa пOсaди в меpiяx. I{я opгaнiзaцiя poбилa все, щo6

^o .Ilодaтки, дoк. Ns 68; BA R 58/2|4 t. 2oo.
'. AA Pol. хIIl Al l .  Aktеn l l  3252.74'et' BA R. s8/2ts t. 192.9l [oдатки, дoк. гф 70.
', .Ц,oдатки, дoк. Iф 77.93 дoдaтхи. дoк. Ns 7l.

yзяти пiд кoнтpoль yкpaiнськy мiлiцiю. [iяльнiсть oУH
Бaндеpи пoц.IиpюBirлaсЬ тaкo.lк нa Пoлiсся a)к ,цo Бpeст-
Литoвськa9a.

.(iюни в пiдпi.llлi, pyх Бaндepи' пoсyвaloчисЬ зa нiмець.
ким нaстyпoм, вийtuoв зa ме.lкi Гaличини i Boлинi, тoбтo
тиx Tlepитopiй, якi мix двoмa вiйнaми нaлежали Пoльщi.
Уxе l4 сepпня l94l poкy нiмецькi opгaни wвtу| зaзнaчaли'
rцo пoхiднi гpyпl{ oУH Бaндеpи iнтeнсивIlo poзIllиploloть
свoю пpoпaгaндистськy дiяльнiсть нa кopисть <<стBopеннЯ }tе.
зzlле)кt{oi i сodopнoi Укpaiнськoi дepжaви> в цeнтpi Укpai-
llи' зoкpeмa в paйoнaх Хитoмиpa, Бepдинeва, Biнницi, a тa.
кo)к y paйoнax Умaнi й Мoгилевa-Пoдiльськoгo. Hiмцi пiд-
кpеслювaJrи' щo тotl пpoпaгaнди цiei opгaнiзaцiТ стaвaв все
6iльцrе aнтинiмeцьким. Гpyпи Бaндеpи тaкoЛ( пoцIиpюBaли
листiвки iз зaкликoм дo ствopе}rня yкpaТнськoТ pевoлюцiй-
нoi apмiig5.

У Львoвi oУH Бaндеpvl з6vlpaлa гpouri нa бopoтьбy i пo-
шиpювaпa плaкaти з зaкликoм пpo неo6хiднiсть ствopення
Укpaiнськoi дepxави зa пpиHципoм ^<(Укpaiнa yкpaiнцям,>.
Hакaзи Bepмaхтy бyли пpoiгнopoвaнi"o.

3гiднo з дoнесеtlняIlt lvtеttцI нix зa двa мiсяцi пiсля пo-
нaткy нiмeцькoгo нaстyпy' в сеpeдинi сepпня l94l poкy,
Якaсь <yкpaiнсЬкa бaндa,>, тo6тo oзdpoeнa гpyпa з 20_з0
oсi6, гyлялa B paйoнi Пiнськa i <сильнo непoкoiJra oкoлицi,
вистyпaючи з гaслoм <Гeть нiмeцькy aдмiнiстpaцiю! Ми
xoчемo вiльнo.i Укpaiни 6eз нiмцiв, 6ез пoлякiв, 6eз poсiян'>
(дoнeсення зa 20 сеpпня)97.

Пpoпaгaндa зa нeзaлeжнiсть urиpилacя у 6araтьox мiс-
тax Гaличини i Boлинi. Члени oпopy poзклеюв:rли плaкати
в Tepнoпoлi. У Львoвi 6yлo aperштoвaнo 9 oсi6 зa вигoтoв-
лeння фaльшrивих дoкyментiв. У Koвелi хтoсь нanисaв нa
стiнi бyдинкy: <гетЬ чyxoземl{y влaдy! Хaй xиве Cтепан
Бaндepal> Бyлo пotuиpeнo листiвкУ, Щo зaкликzrлa мiлiui.p
(якy якpaз 

- 
з6пpaлuiя poзпyстити) нe здaвaти з6poю98.

l yкpaiнське нaселеtlня' якe нa пoчaткy вiталo Bеpмaxт
як визBoлитeлtв' пoстyпoвo змiнилo свor стaвлення. Пoлi-
тичнa BoлЯ пoчаJta пoстyпoBo нa6иpaти силy нa всiх земляx
Укpаiни. <<Bсе сильнilше пpoявля€тЬся пpaгненнЯ дo незa.
лexHoстi' а тaкo)t( pirшyнiсть звiльнитися вiД нiмеllькoгo

91 вA R 58/2|5 f .26| 'ss BA R ss lzt '  f .  20; R. s&/2t6 f  . 'п.
96 [oддтки, дoк. tф 78.
97 

дoдaтки, дoк. lф 79.; BA R 58/216 f. 98.
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вIUtиoBJ>'_ бyлo скaзaнo B o.цнoмy з нiмецЬких дoнe-
сeньуУ.

Пpoте нiмцi спoдiBaлИcя' щo двaдцЯть poкiв poсiйськo-
paдянсЬкoгo пaнyBaння' нaслiдки <.iнтеpнaцioнaлЬI{oгo))
виxoBaннЯ' pyсифiкaцi i , peпpесiй, зниrцення нaцioнaлiстич-

l l{е пlдтpиМyвали iх. Boни B|4lHaBaлп' щo цi пoчyття пDo.являютЬся такoж у l{ентpальнiй i Cхiднit Укpiiнi. вoнизнaлп, щo мiлt poсiянaми i yкpaТнцями iснye *i...oдu, щo

сеpeд yкpaiнцiв Paйxскoмiсapiaтy УкpaТнa вopo.lttiсть i вo-
ля дo 6opoть6и з poсiянaми <.бiльrua, нilк цe зд.aстЬся>.
<.Укpaiнцi змytuенi 6улu нa пpoтязi стoлiтЬ вeсти 6opoтьбy
зa нeзaле)t(нiсть пpoти пoлякiв, тaтapiв' oсoбливo пPoти
poсiяtl>, i пiсля кopoткoгo пеpioдy свo6oди вoни зoBсit{ не
Bтpaтили нoстальгii зa Укpaiнськoю дep)кaвoю' незaлex.
l{oю Biд Poсii,u,.

Aле y сBorмy Дpyгoгvry дoнесеннi (пiсля вiдвiдин Гaли.
чини) тoй сaмий спoстepiгaн' гayптмaн Г. Ф. Блюнк' тaкo'(
сxBaлювaB пpиeднaння цiеi yкpаiнськoi пpoвiнцii дo Гене-
paльHoгo гy6epнaтopствa. Biн пoбaчив, щo yкpaiнськa iнте-
лiгенцiя Гaлинини, якa yBaжaлa, щo Hiмеччинa дoбpe вни-
нилa, звiльнивIци Укpaiнy, тепеp y)ке вBaxae' щo вoнa пo-
виннa зa6paтпcя з цiei кpaiни. I тaк ,цoвгo' як цьoгo нe 6yде,
нiмЦiв, тaK сaмo' як i poсiян i пoлякiв, бyдyть yвaxaти Bopo-
гами' з якими тpe6a бopoтися yсiмa зaсo6aми,uo. Пoлкoв.
ник Блюнк тaкo)l( Bвa,кaв' щo }Iе мoжнa дoзвoлити yкpaiн-
ськoМy <(paдикzrльнoмy pyхoвi,> вuйlтvl зa ме.lкi Гaличини.
oднaче вiн ввaxaв, щo тpе6a Д'iяти тaк, щoб нaселeння УкpaТ-
HИ зaлИ|r!уIЛoся дpyxtнiм i миpним. Бo якщo нiмф пpoсyвaти-
N{yтrcя a)к дo Kaвкaзy, тo не t\.loxнa дoпyстt,tти' ц{06 зa
ixньoю спиt{oю бyлo недpy)кнЬo нaстpoенe yкpaiнсЬке нaсе.
лeння. Aле Блtoнк визнaв, щo вiддiлення Гaличини вхе
викЛикaлo <<деяке зaнепoкoсння>> ggpgд населеl lHя.

Hiмцi дедaлi 6iльцrе зaплyтувалися y eпaсних сyпеpечнo-
стях. A числeннi дoнесeння пoвiдoмлялИ, Щo нaселеttнЯ
Укpaiни з paдiстю зyстpiнaе lиoлoдlrx нaцioнaлiстiв iз Ге-
неpzutьнoгo гyбеpнaтopствa i зpaзу пpиймae iдeю нeзaлеx.
нoстi Укpaiни.

Члeни пoxiдних гpyп oУtl БaнДePи пpoдoв)t(yвaли
з'являтися мaйxe скpiзь. Boни ствopюBaли мyнiципaлiтети,
мiлiцiю. B oднoмy з нiмецьких дotIесе}IЬ скaзaнo' щo <вoни
нaмaгаютrcя пpoникнyти .цo пoлiтичнoi aдмiнiстpaцiТ
i po6лять спpoби пpoбудити сеpед нaселен}lя пoтяг дo iдеi
незaлеxнoi i сyвеpeннoi Укpaiни>.- Hiмeцькa влaДa виpituи-
лa пеpецrкoдити цlй. дiяльнoстi, dезxtaлЬHo пеpесл-iдyвaлa
всiх нaцioнaлiстiв iз 3axoлy i пoвеpтaлa iх y Львiв'uc. нiмцi
тaкo)к кoнстaтyвaли, щo цi мoлoдi люди мaли нiткy eкoнo-
мiннy й сoцiaльнy пpoгpalvry i цlo вoни пpoгoлoцIyвали лiк-
вiдaцiю кoлгoспiв i poзпoдiл зеl'{ель'' '".

_---ю,-BA'мA 
R|4 20_,6/492, .u.oнeсення гayптманa Г. Ф. Блювкa зa

4 веDесня t94l p.' с. 5_6.. - ToЪ 1 b i d.. дЬнесення за l l веpесня |94| p.' C. 2.
lon .[oддтки, дoк. Iф 8l.
ros fi.д-ц-|.7i zzlzoз, дoнeсeння Befh, riiсkw H. GеЬ. SЁd za 4.9.4l'
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.(eзopiснтoвaнa знaчнoIo мipoю ситyaцieю, oкyпaцiйнa
влata PaЙхскoмiсapiaтy Укpaiнa пpoсlUIa Беpлiн дaти <чiткi
диpективи пpo теl Як пoвo.цитися з цими елемeнтaми>' кoтpi
<<стaнoвЛять нa poсiйськиx теpитopiях не6езпекy .ц,Iя вiд6y-
дoви. Boни не тiльки гoтoвi пoсiяти неспoкiй, a й нaмaгaють-
ся пiдipвaти aвтopитет BepМaхтy' заяBляючИ, Щo мiсцевa
Bлaдa' меpи i paйoннi кepiвники вiдпoвiдaльнi не тiльки
пеpед нiмецьким веpil{aхтoм' a й пеpeд самими с060ю, oскiль.
Kи Bo}tи € пpедстaвникaми Укpaiнськoi Дepxaви''|06. пpoпa-
гaндa гpyп Бандеpи, за згадaним pапopтoм' зoвсiм не спpия.
лa зaспoKo€ннк) нaсeЛення. Hiмцi lpнЙнялп pirueння, щo
з цьoгo часy <пoлiтичнa aгiтaфя цивiльними oсo6aми.
якi пеpесyвaютЬся пo кpaiнi без дiйснoi пеpепyсTки, зaбo.
poняrться з дoпoмoгoю oгo.ltotцeнЬ,'l07.

Poзпyск стBopеtloi oУH ьliлirrii тривaв. Hiмцi ствoplo-
вaли зaмiсть нei дoпoмixнy нiмецькy пoлiцiю' щo склaдa-
Лacfl, З укpaiнцiв, Aле poзпyск мiлiцii здaBaBся людяtr| <(пpe-
людiеlo pегIpeсiй пpoти вiльнoгo poзвиткy yкpaiнцiol08. плa-
кaти з вимoгaми yсyHеI{ЕЯ чyx<oземtloi впaди i пoвepнення
Бaндеpи бyли пoмiвенi y Клyськy 6iля Кoвеля. .Ц,oнесeння
зa 28'сeрпьtя l94l poкy тaKox пoвiдoмлялo пpo пpoпoлo-

'|'ен}tя^,Укpaiнськoi дrp)кaви нa гpoмaдських збopax y Лю-
бo!r{лi..,". Tpебa пiдкpеслити, Щo Цi пoдii вiд6yвaл.1сЯ y сеpпнi
l94l  poкy.

Численнi apеIllти членiв oУH Бaндepи 6yлo пpoведeнo
нa пoЧaткy веpeснЯ, пiсля yбивствa paдяHським aгентoм
y )i(итoмиpi двox лiдеpiв oУH Mельникa: o. Cеникa i
М. Cцi6opськoгo (30 сеpп|{я l94l poкy). 7 веpесня C.Ц,
aрецIтyвa,Io Микoлy Kлимиrцинa, i<'epiвникa пoхiдниx вiд-
дiлiв гpyпи <.Пiвнiч,> oУH Бaндеpll. Пiсля дoпитy М. Ifuи-
мицIинa бyлo дeпopтoвaнo дo Ayruвiтцa. Taм вiн залиtдився
дo кiнця вiйни.

Згiднo з дoнесeнняt{и' o,цеp)кa*v|\r|v| в Бepлiнi, y кoлaх
oУH у paйoнi Biнницi rIанyвалa нa,цзвичaйнo кp}lтич}ra
aтмoсфеpa стoсoвнo нiмцiв iТxньoi пoлiтикиl|0. Tакolк пoвi-
дoмJrялoся пpo неспoкiйну ситyaцiю нa пiвдень вiд Пiнськa
(Boлинь)' щo склulлaся внaслiдoк npoпaгaнди зa }Iезaле)к-
нiсть. I{я пpoпaгандa нa6улa oсoблиBo цrиpoкoгo poзмaхy
нa Boлинi i в Гaличинi. У Лyшькy пi,r{ час pелiгiйнoi цеpе.
мoнii пoцraнуBання пaм'ятi жеpтB paдяIrсЬкoгo pе)кимy пpи-

сyтнi склали пpися.ry C. Бaндepi. Пoдi6нi випaдки вiд6yва-
луlcя i в Гaлшчинi.,,.

У Гaличинi й нa Boлинi пpoвoдили з6пpaння пiдписiв
зa пoвеpl{ення C. Бaндepи нa Укpaiнy. Листiвки 3a ypяд
Я. CтeцЬкa i пpo вiдмoвy C. Бaндеprr poзпyстvlтvl уpяд 6улп
пotuиpенi мaй)ке скpiзь. Пpoвoдився з6ip кorштiв нa 6opoть-
бу' пpoдaвaли пorцтoвi мapки з,дaтoю пpoгoлotllення нeзa-
ле)кнoстi (30 vepвня l94l p.). ,".

<Емiсapи oУH вiдpiзняк}Tься свoiм piruуним стpемлiн-
ням дo метl{' свo€ю скpoмнlстю l сBoeю вIддaнIстк)' якl t\{o-
)кyтЬ виrUIивaти лиlце iз спpaвxньогo iдеaлiз}ry>'_ BизHaвaв
aвтop дo}|есeння зa 12 веpесня l94l poкy. I{им сaмим вoни
зaBдaloгь 6aгaтo клoпoтy aйн3aцкoil{aндi 6, i C.[|. ввaxaлo,
щo спiвpodiтництвo з нI|t\{и нeмoxливе, бo вoни poблять
пPoти нiмецЬкиx влaстей yсе' щo iм хoчеться. Toмy C.Ц ви-
piши.llo: <Koли ситyaцiя нa Укpaiнi бyte певнolo мipoю стa-
6iлiзoвaнa, yсi зaxiднi yкpaiнцi пoвинIri 6утп виселeнi,
oскiльки iхню дiяльнiсть тpебa poзглядaти як urкiд.пивy
з 6yдь.якoгo пoглядy>|l3. У дoнесеннях пoвiдoмлялoсЯ'
щo (нa Cхiднiй Укpaiнi пpoпaгaндy poзгopтaють тiльки бiль-
tIIoBики i гpyпи Бaндepи>,la.

Taк, дoнeсення Ns 4 пpo дiя.llьнiсть i ситyaцiю пiдкpес-
лк)вaлo' щo дiяльнiсть oУH Бaндеpи <стa€ yсe бiльrце шкiд-
ливoю в iнцrиx paйoнaх Укpaiни>. {я гpупa, гoвopилoся
y дoнeсeннi' <пpoпarye нaцioнaльнi пoлiтичнi Иеi>, якi <стa-
нoBJIятЬ гojтpy небе3пекy д.llя нiмецьких iнтерсiв сьoгoд-
нi i в мaйбyтнЬol{y>

ПрДстaвник мiнiстepствa зaкopдoнниx спpaв Paйxy
y шIтaбi l7-i apмii зi свoгo 6oкy вiдзнaчиB' щo пpoниKнеH-
ня людей Бaндepи lra paдяIrсЬкy теpитopiю i ixня пpoпaгaн-
дa нa кopисть yкpaiнськoi дepxaвноi iдеi <ствoploloть пoлi-
тичнy сruIy' яKa BпиxaeтЬся мi.ltt oкyпaцiйнy впaдy i нaсе-
лення' yтpyднюючи нaцIe yпpaвтliння, i якa Bикликae пo6oю-
вaння' щo oдl{oгo дня вo}Ia l{o,ке пoBеpнyтисЯ пpoтr' rraс.
oтxе, ЛIoди Бaндеpи не6axaнi нa Укpaiнi, зoкpемa нa схi.ц
вiд кoлиIцньoгo пoльсЬкo-Paдянськoгo кopдoнy. Tpe6a 6yл.o
BстaнoBити iм зaбopoнy нa пPo}tикнeння (y цi paйoни),>''o.

Toмy трбa бyлo Bлtити <вiдпoвiдниx зaхoдiв> пpoти
oУH Бaндеpи. 3pеruтoю' гoстpиx <(зaхoдiB> пpoти цiei opгa-
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нlзaцli дoмaгaлoся тaкo)t( oднe yкpaiнсЬке сеpедoBище з
BнyтpilIJHьo-пoлiтичних мipкyвaнь. l спpaв.п.i, l5 веpесня
l94l poкy opгaни нiмецькoi пoлiцiТ (пoлiцiя 6езпеки, C.[',
гестaпo' вiйськoва секpетнa пoлiцiя, a6веp) пpoBелl{ мaсoвi
apеIriти члeнiв oУH Бaндеpи пo всiй oкyпoвaнiй Укpaiнi тa
в eмiгpaцii. Бyлo yв'язнeнo i зaслаHo дo кoнцeнтpaцiйних
табopiв сoтнi людeй. Toгo лt д}|я C. Бaндepy i Я. Cтецькa
пеpевели в тюpму в Бepлiнi, a звiдти згoдoМ вiдпpaвили
B кoнцrнтpaцiйний тa6ip 3aксеl{гayзеti. Haстyпнoгo лня
6yлo apеruтoвaнo дeсятки iнrциx пpихилЬникiв цiсi opгaнi-
зaцii y piзниx мiсцeвoстях. Пoчинаючи з цЬoгo д}|я' pепpе-
сii пpoти yкpaiнськoгo peвoлloцiйнoгo нaцioнaлiзмy стaли
систеМaтичниtЧи.

Apеruтyвaвruи 6aгaтo тисЯч людeй, нiмцi ГaДaлu' щo пи-
тaI{ня виpirшенo. Boни не xoтiли 6auuтvl, цдo в.tt<е i сxiднi
yкpairlцi зpaзy ставали нa зaмiнy apецIтoваниx тa щo pевo.
люцiйний нaцioналiзм нe пpипиняв свoгo poстy в I{ентpаль-
нiй i Cхiднiй Укpаiнi.

Paдянськa Bлa]Ia
тa yкpaiнський нaцioнaлiзM

.(уxе tшвидкий poзвитoк нaцioнaлiстичнoгo pевoлroцiй-
нoгo pyхy i piст йoгo Bплl,tвy сepeд нapo.цy t{емиHyче пpиBеp-
тaли yвагy paдянськoi BЛaДу|' Cтypбoвaнa з6еpe.lкенням свoio
вплиBy нa HaселeнI{Я oкyпoвaниx тepитopiй, вoнa виpiu.Iила
дiяти. Paдянськa Bлa.ц'a нe мoглa спoiiйнo Ду|rвv|Tvlcя| як pyх'
щo бopеться за Heзaлеxнiсть i piзкo вистyпae пpoти pйй.

t42

зpa.п.никiв yкpaiнсЬкoгo l{аpoдy петлюpiвцiв, oyнiвцiв i геть-
мaнцiв'>. Biн <,нaцькувaв свoiх вipних псiB>' мaючи нa метi
пеpеlЦKoд],rти paдянсЬкиМ пapтизaнaм. I{i <<вipнi пси)> <<кa-
нi6aлa Гiтлеpa> <<Дoпoмагaють фaurистсЬкиIvr 6aндитaм гpа.
6увaтп нaцIу кpaiнy, нauri 6aгaтствa, здo6yтi кpoB'ю i пoтoм
тpyдящих' i зaкa6aлити нaшy Бaтькiвщинy' Boззlсднанy
y великy Укpаiнськy деp)KаBy)).' 

Cтaття тBеpдилa' uro yкpaiнськi нaцioнaлiсти дoпoмa-
гaютЬ нiмцям гpaбyвaти нaселенltя i кpaiнy, зaкpiпaчyBaти
yкpaiнськy Бaтькiвщинy, <Bo3з' €днaнy y вeликy Укpaiнськy
дepxaBy>. I{e викopистaнHя пaтpioтинниx елементiв (<yкpa-

iнськa Батькiвщина>, <(вoзз' €днaнa великa Укpaiнськa деp-
xaвa,>), якi бyли взятi з пpoгpaми нaцioнaлiстiв, з yсieю
oчeBид}liсTю пoвиннi 6улYl cлуlкити пaтpioтичнoю пpoтива-

стBеpд)кyBaлa' щo це Гiтлеp пpизнaчав укpaiHських мiнiстpiв
i це вiн вiддaвaв }Iaкaзи БaнД.epi..o.

Paдянськa кaмпaнiя пpoти oУH Бaндepи не пpoйtшлa не-
пoмiчеIroю нiмцями. У слуxtбoвiй зaписцi мiнiстеpствa за.
кopдo}lниx спpaв Paйxy вiп 8 веpесI{Я l94l poкy пoвiдoмля-
лoся' щo згaдaнa paдянсЬкa гaзeтa бyлa пorшиpювaнa пеpе-
вaжнo в oкyпoBaниx paйoнaх i мaлa нa метi схилити yкpaiн-
ське нaселен}lя дo пapтизaнськoi вiйни. I-l'ю гaзeтy нe лицrе
скидaлI,t з лiтaкiв i пpoвoзили кoнтpа6анднo, a й тaкo)t( пo-
tциploвaли пapaцIyтисти.

У нoмеpi зa 9 сеpпня l94l poкy ця ж сaмa гaзетa пoвl.
дoluлялa, щo згiднo з дoкyментoм, який пoтpaпив дo pyк
Чеpвoнoi apмii, кoманпyюний 296-i нiмецькoi дивiзii дlaB lt,a-
кaз apеIЦтyвати всiх членiв oУH, пpихильникiв C. Бaнл.еpи,

' ' ,  дoдaт*и, дoк.
llE 

дoдaтки, дoк.
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Iф 69.
rф 74.
Ne 84.



i  не дoпyскати iхньoгo пpotlикнeння нa тepитopii, oкyпoванi
нiмецькими вiйськaми.

Cпpaвдi, KoМaн.щyвачi нiмецькиx аpмiй, щo дiяли нa
УкpaТнi, oдеp)кaли на пoчaткy сеpП}|Я l94l pоку нaкaз apeЩ-
тoByBaти всix <.yкpaiнсЬких пoлiтичних aгiтaтopiв>, <(нaсaМ-
пepед пpoпагaндистiв гpyпи Бaндеpи,>, дiяльнiсть яких <сiя-
лa неспoкiй сеpед нaселeння i стBopювалa тpyпнoшi y стo-
сyнкaх мiлr ним i нiмецькими вiйськaми'>. 5 сepпня l94l p^o^-
кy l7-a apмiя пеpeдaлa цей нaKaз кoь{aндиpaм дивiзiй'zU.

Пpoте paдянсЬкa гaзетa пoяс}rюBirлa цeй нaкaз oсь тaк:
нiмецький .гoспoдаp pевt{y6 дo свoiх слyг, yкpaiнськиx
нaцloHzlлlстlв' <(мo}QЦивo' тotr/ty' щo нlxтo не дoвlpяe цим
пpoклЯтиr\,| зpaдникaМ>' яких <.пoвнiстю зaсyджyc yкpaiн-
сЬк}lи нapoд>>.-. .

B oкyпoвaнiй Укpaiнi пoll lиpювaнo 6aгaтo paдянських
листiвoк. Пеpшra з ниx _ листiвкa вiд paдянськoгo ypядy
Укpaiни, пiдписaнa М. Хpyщoвим i дaтoвaнa 6 лнпня |94|
poкy. Boнa зaKлИKaлa yкpаТнцiв зHищyBaт}t Bсе, щo мo:кнa
зtIиuIити' i скpiзь бopoтися з нiмецькими зaгap6никaми'
poзгopнyBlЦи пapтиЗанськy вiйнy. У листiвцi тaкoxt писaлo-
ся' щс) Гiтлep зaзiхar нa yкpaiнськy пIIIеницю' сzlлo' нафтy,
Метaл' вyгiлля, нa 6aгaтствa i дo6po квiryuoi PaдянськoТ
УкpaТни'>. B yкpaiнськoгo нapoд,y e вибip: <<)l(ИT}I y^^вiльнiй
Укpaiнi a6o впaсти в pa6ствo пiд яpмoм Гiтлеpa>l22.

oднa з paдЯнсЬких листiвoк, пoцlиpенa в листoпaдi l94l
poкy, бyлa oсo6ливo вopo)кa дo yкpaiнськoгo нaцioнaлiзмy.
Aдpeсoванa дo <(дopoгих бpатiв i сестеp y тимчaсoвo oкyпo.
Baних paйoнаxD, ця листiвка зaстеpiгaлa нaселeння вiд
<(aгентiB нiмеЦькoгo фaurизмy, yкpaiнських нaцioнaлiстин-
них наймaнцiв,>, якi <.6езсopoмнo po6лять Bигляд' щo бo.
pяться зa свo6oдy i щaстя yкpaiнськoгo нapoдy)>. Hаспpaвдi
вoни <(сМеpтельнi вopoги yкpaТнсЬкol'o нapoдy))' якi хoнyть
вi,ц.нoвити кoлищнiй pexишr iз великими зеIvLrеBлaсникaIuи
i 6yp.lкyaзiсю. Пiсля pевoлюuii yкpaiнськi нaцioналiсти ствo.
pили ((кoltтppeвoлюцiйнy'> I{ентpальнy Paлy, якa пiдписaла
9 лютoгo l9l8 poкy у Бpест-ЛитoBськy дoгoвip iз нiмeцьки-
ми iмпepia,тiстaми, щo6 зpобити з Укpaiни <.нiмецькy кo-
лoнiю'> i пеpедaти 6aгатства Укpaiни <(y poзпoрядxення Hi-
мечЧини>.

Hiмецькi фarшисти пoкликали yкpaiнських нaцioнaлiстiB

гн06ити, гpa6yвaти i мop4увaти yкpaiнсЬкий нapoд, писa-
лoсь д:rлi в paдянськiй листiвцi. Hapеulтi листiвкa твеpдилa'
щo <(нiмецЬким фau.rистaм пoтpiбнi yкpаiнськi нaцioнa-
лiсти, щo6 вiддaлити yкpaiнський Hapoд вiд poсiйськoгo
нapoдy' poз6ити вiннy лpyxбy мiяс циIr{и двoмa l{apoдaми'
пepeтвopити yкpaiнський нapoд нa paбiв y нiмеЦькиx 6apo-
нiв, кpyпних yкpaiнськиx вJraсн}rкiв i кypкyлiв>.

Листiвка зaкJIИKaлa yкpaiнцiв пpи€дt{yвaтися дo paДян.
ських пapтизaнiв i зaкiннyвaлaсь слoвai{и: <(lle дaйте зaмa.
нити вaс y пaсткy пpoвoкaцiй yкpaiнсЬкиx нaцioнaлiстiв.
Без лtалю знищyйте циx лaкеiв нiмeцькoгo фaшизмy. Бaть-
кiвщинa кличе вaс нa бopoтьбy^ пpoти вopoгa, i ви пoвиннi
6yти 6езпoщaдними дo l{ьoгo)Iz3.

Paдянськa пpoпaгaндa пoстiйнo зBepтaлaся дo цiei теми
пpoтягoм yсiсТ вiйни. Boн.a нaмaгaлaсЯ пеpекoнати нaсе-
леI{ня l зaxlдних сoto3llикlв' щo (yкpalнськl нaцloнtlлlсти}
спiвpoбiтничaJIуI з нiмцями. I.[i aкцii вписyBaлися y paмки
кaмпaнii' спpямoвaнoi пpoти нaцioнaльнoгo pyxy' який, змa.
гaюч}lсЬ зa нeзaлеЯ(нiсть, вистyпaB тaкo)l( пpoти poсiй-
ськoгo пaнyвarrня нa Укpаiнi i нepез це зaBaжaв яK Мoсквi,
тaк i Беpлiнy.

Бaгaтoмoвнoю 6yла peaкцiя нa нaвeдeнy paнiше листiвкy
}raчaльниKа urтабy 3.oгo нiмецькoгo apмiйськoгo кopпyсy. .II.o
пepеклaдy цiсi листiвки вiн зpoбиB пoмiткy' в якiй твеpдив'
щo дoсвiд минyлoгo i тепepiIшньoгo чaсy' як тaкox змiст
зaлyнeнoi лeтюЧки' o6гpyнтoвyють сеpйoзне зaстеpеxення
щoдo yчaстi yкpaiнських нaцioнaлiстiв (пеpедусiм кoлись
pyх Пeтлюpи' тепep oУн) y uивiльнiй aдмiнiстpaцii з пep.
спективoю пlзIllttloгo ствopення незaле]t(}toгo ypядy.

Бo, нa Ayмкy цЬoгo гeнеpaлa, 6aйдyл<iсть yкpaiнськoгo
нapoдy дo пoлiтичниx питaнЬ як нaслiдoк кiлькaстoлiтньoi
пpинilле)кнoсти дo <(велllкoгo сxiдньoгo пpoстopyD дiятиме
дaлi. <Цей нapiд e пoлiтичнo незpiлий i тaким щ/с}tтЬ зzlли-
|II|4Tv|cя. Haфoнaльне пpo6yллtення aбo якесь нацioнaлЬ}|o.
yкpaiнське виpirlteння дaють.Bopoxiй пpoпaгaндi тeпep, як
це пoкaзye листlBкa' l нa пlзнlшl десятl{plччя oooснoBaнl
пyнктt{ aтaкИD. Taкi виpiшlення' на дyмкy геI{еpaлa' rцкiд.пи.
вi Цlя iнтеpесiв yкpaТнськoгo rrapoдy' як тaкo)t( нiмецьких
i eвpoпейських iнтеpeсiв,,..

3aснoвaнa нa piзниx мoтивацiях лoгiкa дBox пpoтив-
никiв y вiйнi нa yкpaiнськiй землi пpивела ix oбox дo
вopoжoгo стaB.IIеI{ня дo yкpaТнськoгo нaцioналiзмy.

.2з вA.Ir,tA RH 24_3/|36 t '  256_257.
'2n Ibid.. f .zss.

|20 вA-мA R.H 20-|7/27б AoK N 2784l4l  gеh 2 Ang.5.8. l94l .
'2l ,(oдатки, док. Ne ?2.
'22 Листiвки паpтiйнoгo пiдпl.lulя i пaризaнських зaгoнiв Укpaiни

в poки Beликoi Biтчизнянoi вiйни._ Киiв, l9б9, дoк. Ne l.
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Бaтaльйoни <<Haхтiгaль,> i <.Poлянд>>

Мaкiaвелi казaB: <.Хo,цен пpaвителЬ не пoчyвa €тЬся
y 6eзпецi, якщo вiн нe мae Bлaсних сил: t|е зaхищeнa вiп су-
пpoтиBl{икa, йoгo дoля пoвнiсTю зaлеx(ить вiд фopтyни.
A oсвiчeнi люди 3aвжtv| BBыKaЛуI й гoвopили, щo нeмaс нi-
чoгo бiльtц кpихкoгo i 6iльrц скoPoминyцtoгo, як пoвipa' шo
Ilе спt{pа €тЬся нa BJlасt|y силy'>,..,.

Kеpiвники oУH дiйшлv| Дo тaKoгo ,к виснoвкy. Boни
бyли пеpекoнaнi, щo yкpаТнськa спpaва пеpеМo.>r<е лиrце тoд,i,
кoли спиpатиtt{еться нa влaснi сили.

Aле тoдi як y t*lиpний чaс дiяльнiсть пiдпiльнoi pевoлto.
цiйнoi opгaнiзацii мoltсe зaгpoltryвати стабiльнoстi деpжaви,
тo зoвсiм iнaкruа ситyauiя пiд чaс вiйни, кoли <(ДoBipa'> Д€P-
)кaви спиpaлaся нa мoгутнi i всюлисyЩi з6poйнi сили. To;к,
шoб пеpeмoгти, пiдпiльнa opгaнiзaцiя у тaкiй ситуaцii пo-
Bиннa пpoтистaBити .Цеpxtавi свoi влaснi з6poйнi сили.

Звинайнo, y миpний час oУH tIе гv|oглa мaти вiйськoвиx
зaгoнiв. Aле lf бyквaльнo пepеслi.пyвaлa iдея Мaти якot{oгa
6iльrце людей, якi 6 oдepх<aли вiйськoвy пi.uгoтoвку i кoт-
pi 6 мoгли в певний tr{oмеHт стaти oсHoвoю yкpaiнськoi нaцio.
нaльнoi apмii. oУH ввa)кaлa' щo 6ез yкpаiнських з6poйних
cпл iцeя незaлexнoстi мo,lке цlе нaдoBгo зaлиrшитисЬ лицrе
лo6pим намipoм.

Мoжливий кoнфлiкт мix Hiмeччинoto i Paдянськoto
Poсiею здaвaвсЯ пpекpaснoю нaгoдoю. oУH пpипyскaлa'
щo нiмцi пoгoдяться пi.п'гoтувaти yкpaТнцiв i дoзвoлять iм
вoювaти нa фpoнтi пpoтrr спoкiнвiчнoгo вopoга УкpaТни.

Бaxaння мaти oдиI{ чи кiлька Bласttих вiйськoвиx зaгo-
нiв пiдrцтoвхнyв oУH Бaндеpи нa пoчaтKy l94l poку встaнo-
вити чepез P. Яpoгo кoнтaкт iз пpеД,стaвникаN{и BеpхoвHoгo
кolrlaн.цyвaння нiмецькoi apмiТ (oKB), a тoннiшe з Kaнapi-
сoм i Бpayxivем, якi дoситЬ пpихилЬнo стaвилися дo пpaг-
нень yкpaТнцiв. ПеpегoBopи тpиBaли кiлькa ти,lкнiв.

Укpaiнцi пoстaвили тaкi умoви: yкpаiнський вiддiл 6yде
пiдпopяд,кoваний oУH y пoлiтичнoмy сенсi, не дaвaтиN{e
клятвy нi фюpеpy, анi Hiмеччинi. a Укpaiнi й oУH. Bи-
lIIкoлеHa веpt\.taxтoм' ця Чaстинa в paзi вiйни пoвиннa 6ути
скеpoвaHа нa Cxiд, a щo стoсyeться вiйськoвиx oпеpацiй,
тo i. i зaвдaння _ бopoтися пpoти PаДянськoi Poсii i спpия.
ти вiднoвлеHHю незaлежнoi Укpaiнськoi д,еpxaви. Ця вiй-
сЬкoвa Чaстинa пеpейпe лo УкpaТнськoi Д,еpжаBи' кoли вoнa

буле ствopенa. i стaне oсHoвoю yкpaiнськoТ нaцioнaльнoi
apмi i .zo.

Умoви, пoстaвлeнi oУH, бyли 6iльrц-менrц пpийнятi oKB
y 6epезнi l94l poку зaвдяки пiдтpимцi генеpulла фoн Бpay-
xiчa тa адмipaлa Kанapiсa. Aле ця нефopмaльнa yгoдa була
yклaденa 6ез вiдoмa кepiвникiв нaцистсЬкoi паpтii тa ypяAy
i мaла 3алиlЦитисЬ .цискpeтнoю. Бiльtце тoгo' пpедстaBники
вepмaхтy пoпepедили кepiвництвo oУH, щo, мoл<ливo, нi.
МецЬкa пoлiтика 6yле iнruoю, нix спoдiвaються yкpаiншi.

Фaктичнo кo)t(нa стopoнa спo.цiвaлaся N,raти кopисть вiд
цiсТ незвичнoi yгoди. Укpaiнцям пoтpiбнi 6yли лю.Ци, нaвчeнi
тplrlvraти з6poю. Hiмцi л< нaпeвне poзpaхoByвали нa пpoпa-
гa}rдистський вплив, щo мaтиМе Ha нaселеtlня мaленький
yкpaiнський <.лeгioн>. Aле згiднo з oдt{иN{ з аpxiвних дoкy.
ментiв l l-i apмiТ нiмцi спoдiBaJw|cЯ| щo укpaiнськi opгaнi-
зaцii <.Мельникa i Бaн.Цеpи'> стBopять систеtr,ty iнфopмaцii
пpo Paдянський Coюз, a в pазi вiйни твopитиМyтЬ пapтизaH-
ськi зaгoни..Пеpeлбa.raлoся тaкoл( стBopeння гpyп пepеклa-
дaч'.ц дДя нtмeцькoТ аpмii тa ствopeнHя yкphiнськиx вiддi-
лiв|2i . Tpе6a, oднaк' зayвax}rти' шo npo 

.сr,op"""" 

"iй.ськoвoi чaстиl{и iснyвалa yгo.Цa тiльки з oУH Бaндеpи.
У всiй цiй спpaвi фaктиннo йrцлoся пpo Te' хтo кoгo

бiльrце o6хитpyс, oскiльки o6идвi стopoни Bзa €N{rro пpихo-
BуBaли сBoi плaни. Cпpaвxнi нaмipи нiмцiв ttе yзгoдxyBал},l-
ся з пpиrtцИпaшИ дolvtoвленoстi. Cвoсю чеpгoю oУH Бaнде-
pи t{е BияBлялa свoгo нaмipу скopистaтися з цiei Дoмoвлe-
нoстi, щo6 дoсягти Bлaсних цiлeй.

oтл<е, oKB пoгoдl{Bся BиrЦкoлитп6лtlзькo 700 укpaiнцiв,
poздiлениx нa Двa бaтaльйoни. Ha6ip мала пеpeвести oУH
Бaндеpи. УкpaТнui HазBaли цi бaтaльйoни <<.(,pул<ини yкpaТн-
сЬких нaцioнaлiстip (^ЦУH). Пiдгoтoвкa вiлбyвaлaся пpи
пiдтpимцi a6веpy. A6веp нe пpиrднaв цi 6aтaльйoни дo
iнrциx вiйськoвих чaстин i нe пpисвoiв iм пopялкoвий нoмеp'
a дaB кoжнoмy 6aтaльйoнy кoдoвy нaзвy. oдин iз Hих oдеp-
)кaв нaзвy <.opгaнiзaцiя Poлянд'>, iнrций - <.Cпецiальний
вiддiл <.Haxтiгaль,>.

Cпиpaюvись нa дaнi, щo oдин iз цих 6aтaльйoнiв пpoхo-
див пiдгoтoвкy в poзтaшyвaннi пoлкy Д. o. з. 800 (для oкpе-
мoгo зaстoсyBaння 800) Бpанпенбypг, якпЙ зaЙмaBся спе-

'26 дpyxини yкpаiнських нaцioнaлiстiв y poках l94l_1942._ Мюн.
хен, 1953, с.4_6; М и кoл a Лe6 едь. Д,o зв'язкiв OУH Бaндеpи з нi-
мецькиlt{ вiйськoм l/Cвo6oцa,_ Hью-!xерi' 10.6'1966; Я poслaв
Cтецькo.30 неpвня. l  o. с1 с.  l23- l28'  lз3_l40'  t79'  l89'  225; R'o-
man^-I lnytzky j '  Dеuтсhland.. . '  op. с i t . '  S.  l39- l42.. . ,  вA-мA Rн 20_l|/485 |2'6,4|.
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цiaлЬними зaвданняrr'и aбвеpy lI (сaбoтaж, спeцiaльнi зa-
Bдaнr.tя зa лiнiсto фpoнтy iт.  д.),  п iсля вiйни деякi нiмецькi
aвтopи хибнo Bвaxaли' щo o6идвa цi вiддi.пи, aбo пpинaймнi
<<Haxтiгaль'>, 6ули Чaст}tt{oю Бpан.uенбypзЬкoгo пoлкy.
A фaктиvнo вoнrt мaли oсoбливий стaтyс' i iхнi зaвдaння не
вiдпoвiдaли зaвдaнням спецiaльниx зaгoнiв Бpaндeнбypзь.
кoГo Пol'tк}. Caме тoму yкpaiнськi вiддiли tlе oдеpx(aли пo-
pядкoBoгo l{oМеpa бaтaльйoнiв цьoгo пoлкy*.

У зв'язкy 3 <.opгaнiзaцirю Poлянд,) yлtе paнiure цитo-
вaнпЙ дoкylt{ент гoвoptlтЬ' якi зaвдання 6улн вiд пoнaткy
пepе.п.6aueнi д.пя yкpaiнських вilцiлiв (те.lк <гpyп сaмoза.
хистy>) на yкpaТнськiй тepитopii: встанoв.ltюaaти безпекy
пpoсyBaннЯ нiмецькиx вiйськ пo теpитopii, нe oкyпoвaнiй
нiмецькими вiйськoвими' зoкpема <poзз6poювaти poсiян>,
щo пoяBлятиЬ{yтЬся непoдaлiк IIIляхy пpoсyBaння' тa oхo.
poняти тpaнспoрти з вiйськoвoпoлoнeниN{и.

Taкa yкpaiнсЬкa гpyпa сaМoзaxисту пiд кoмaндyвaн}|ям

. Пеpший aвтop, який твеpдиц щo o6идвa yкpaiнськi зaгoни нaлеJ(a.lи
дo пoлкy Бpaнлен6ypг, 6ув Пaуль Левеpкюн. Aле кoлrr ми читa€мo в йoгo
книlкцi, щo бaтaльйoнoм сHвхтiгaльr з yкpaiнськoгo бoкy кoмaнДyвaв сстa.
pнй пapтизaн Cкonpинкa, y6итий в l95l poцi, кoли вiн oчoлюaaв пoвстaння
в oкoлl|цях Kисваr, ми зpaзy рзyмieмo, щo цeй aвтop нe кopистyвaвся
сеpйoзними дxеpеJraми. У вищс зaцитoвaнiй фpaзi с мiнiмyм п'ять пoмилoк,
недoпyстимих в iстopи.lннх пpaцяx. Koмандиpoм yкpaiнськoгo зaгoнy
<Haxтiгaльl 6yв Poмaн Щyxевиu' який тoдi бyв мoлoлим yкpaiнським
oфiuерм, a зoвсiм не (ст8pим пapти3aнoм). Шyхеви.l узяв псеrдoнiм Tаpaс
Чyпpинкa (a не Cкoпринкa) восени 1943 poкy' кoли вiн стaв гoлoв}roкo-
мaндyвачем Укpaiнськoi Пoвстaнськoi Apмii (УПA). Biн не 6yв нa чoлi
пoвстaння в oкoJ|ицях Kиeвa l95l p. a нa чoлi УПA, i заrинyв не в l95l
poui, a 5 6ерзня 1950 poкy в Бiлoropuri, бiля Львoвд нa 3axiднifi Укpaiнi
пiд час lцтypr'ry вiддiлами HKBД' штaбy УПA.

Tвеpпxення Пayля Левеpкюнa перйurлo y книrlскy Геpтa Бyхгaйта
(Dеr dеutsсhе Geheimdiеnst, М0nсhеn' l9бб, s. 320). 0сo6ливo вoнo бyлo
poзвинyт€ y книlкцi Bеpнсpa Бpoклopфa, y глaвi, 6aгaтiй фантазiями.
(Gеhеimkommandos Zwсilen wеltkгiеgеs._ Мi. inсhсn, l967' s. l26-l38).

Bapтo зayвaxити' щo r<oден iз цих двoх yкpaiнських 6aтальйoнiв не
згaдyсться y сlсltадi пoлкy 800, пpедстaвленolt{y в сеpйoзнiй пpацi Геopгa
Tессiнa (Gеorg Tеssin. VеrbЁrnde und Truppеrr dеr dеutsсhеn Wеhr-
maсht und Waffen SS im Zwеitеm Wеltkriеg 1935_1945' Band ХII' osna-
bгuсk'  l975).

Kpiм тoгo, ваxливo пiдкpеслити й тoй фaкт, щo ми нiчoгo не 3н8хo-
диMo npo цi двa yкpaiнськi зaгoни в щoденникy генepaлa Лaгoyзенa, нa.
чaлЬникa a6веpy Il' який звичaйнo зв€pнyв 6и нa них yваry. Aле вiн нiчo-
гo l{е пliшe пpo пoпеp€дIri пергoвopи, нiчoгo _ пpo пiдгoтoвкy двoх 6а.
тaльйoнiв, нiчoгo _ пpo iхнi зaвдaння. €дяний paз вiн згaдy€ пpo yкpaiн-
ськi зaгoни, викopистoвyюни yкpaiнське скoPoчеl|ня .II.УH' кoли вiдзнa-
чa€' щo Piкo Яpий, <який прдстaвився як пoЛкoBllик l[УH i кoмaндyюний
гpyпoю сПiвденьr, пoслaв телегpaмy фюpеpy 3 прoхaнняlrl вкгIючити .Ц,УH
дo нiмецькoгo веpмaxтyi щo6 вoни мoгли в3яти yчaсть y 6opoть6i 3a визвo-
лення Укpаiнtt> {|fz, Kriерtagеbuсh Abwеhr l l '  s. l5l).
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нiмeцьких вiйськових мoгла дoсЯгaти 500, мolкливo' I{aBiтЬ
1000.oсiб, yкpaiнцiв iз Paйху. Бaxанo, цpF" цi лloдtа 6улvt
гoтoвi вистyпити B дopoгy сaме дo днЯ Д.,,n.

Ми вл<e 6aчилtа, щo нaспpaвдi бyлo стBopенo лиlце двa
вiйськoвi вiддiли _ <.Haxтiгaль,> i <.PoлЯ}tfl>>. flgpедdaченi
зaвдaflня стoсyвilлися такo)t( i дo них. У всякoмy paзi дo
tIиx не нaЛе)кaли нiякi пoлiцiйнi oбoв'язки нa oкУпoBal{iй
нiмцями теpитopii.

Бaтальйoн <.Poлянд> бyлo opгaнiзoвaнo y квiтнi |94|
poкy. I{им зайнялoся бюpo oУH Бaндepи У Biднi пiд кoнт-
poлeм пoлкoвl{икa P. Яpoгo.3 yкpaiнськoгo бoкy бaтaльйo-
нoм кoмal{дyвaв сBгeн Пoбiryщий. Батальйoн пpoйruoв пiд.
гoтoBкy в Aвстpii, y 3ayбepсдopфi 6iля Biдня. Пiдгoтoвкy
здiйснювaли oфiцepи веpкpaйскoмaндo ХVII Biдня. 0сo6o-
вий склaд 6атaльйoнy: 6лизькo 350 6oйoвикiв.

Haбopoм 6aтальйoнy <.Haхтiгaль> зaйнЯлoся 6юpo oУH
Бaндepи y Kpaкoвi тaкo,( y квiтнi l94l poкy. Йoгo пiдгo-
тoвкa пpoхoДИлa в Hoйгамеpi, в Ciлезii. УкpaiнськиIlt кo-
мaндиpoм 6aтaльйoнy бyв Poман lIIyхеBич' вiдпoвiдaльний
зa вiйськoвий сeктop y кеpiвництвi oУH Бaндеpи. 0сo6oвий
склaд: 330 стpiльцiв. БaтaлЬйoн <HaхтiгалЬ,> бyв oдягнeний
y пoльoBy фopмy веpмaxтy' a 6aтaльЙoн <.Poлянд> нoсиB
чеськy yнiфopму, якa6улa пoдi6нa дo yнiфopми yкpaiнсЬкoi
apмi i  l9 l8 poкy.

Poзглянемo спoчaтKy iстopiro бaтальйoнy <.Poлянд,>.
7 нepвня l94l poкy oснoBний скЛaд бaтaльйoнy <Poлянд,>

Bиiхaв з Biдня y Kимпoлyнг (ПiвденI{a БyкoвиHa), y Py.
мyнiю. Tуди вiн пpи6yв y сepединi чеpвнЯ. Tpетя poтa (сoт-
ня) пpиeднaлacЯ дo батaльйoну пpи6лязtto нa д.вa тил<нi пiз-
нirue. Пpи6yвцIи B Pyмyнiю, бaтaльйoн, як i iнцri зoндep-
кoмaнди цЬoгo сeктopa' пoтpaпив пiд кoмaндyвaння гpyпи
apмiй <П.iвдень'> i27 нepвня бyв пpиeднaний дo ll-Т нiмeць-
кoi apмiТ', '. З нiмецькoгo 6oкy t{им кoмандyвав пiчмaн' ЯK|t|i|
бyв пiдпopядкoвaний кoмaндyвauевi Еpнстy цy Aйкеpнy
з гoлoвнoгo rштa6y гpyпи apмiй <.Пiвдень,>.

21 uepвня rцтa6 l l-i apмii ви3нaчив pдя 1aтalтьйoнy тaкi
зaвдaн}Iя: yчaсть y 6oях нa pivцi Пpyт д.пя пiдтpимки HiмецЬ-
киx вiйськ, oкyпaцiя i пpoнищeння теpитopii 6iля rЦляxiв
пpoсyBaння нiмецькиx вiйськ, opгaнiзaцiя yкpaТнсЬкoгo
самoзaxистy в oкyпoBаних мiстax' oxopoнa цIЛяхiB пoстa-

. , .  BA-мA Rн 20- l|/484, |2.6 '4|.l29 BA-МA R'н 20_||/485 Hеrrеsgrupрnkommando si id Iс/N
208!4|' g. Kdos., H. Qu" l8.06.t944; Armеekommаndos l l ,  Abt. lal lс lAo
66/4| g. Кdos., A. H. Qu' 27.6.|94|; No 42314| g., A. H. Qu., 27.06.l94t.
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30 нepвня, у дeнЬ пpoгoлotlJенtlя вlднoвлеt{ня незilлеX-
нoстi Укpaiнськoi дepл<aви y Львoвi, кoли oснoBний склад
бaтальйoну пiд' кoмaндyвaнням лeйтенaнтa Зiбepта 6yв нa
маpuri пo пopoзi з Фpумoсyл y Бoтolшани' кoнтpнaKaз пiд-
пoлкoBниKa шIтoльце з a6веpy ll (oKB) зaбopot|ив Bвoди-
туl 6aтaльiloн в дiю. Батaльйoн знoBy пoтpaпив пlд. пpяМе

льЙoни.
3a плaнoм oУH Бaндеprа P, ЯptаЙ пoвиtlен бyв пpиел.нa-

тися дo 6aтa.lьйoну <.Poлянд> paзoм з yсiм ЦIтaбoм yкpaiн-

'зo I b i d.. Abl. IсlA.o. No 6414l g. Kdos. Abw. l l ,  A. H. Qu.' 2'1.06'|94|'
r3r I b i d., No 423141 g.
t32 t b id.. Fегnsсhrеiйtеl lе A.o.K. It, No 639, 21.|94|; Abt. lс lA.o. '

5.0?.l94l Aktеnnoтiz; Armееobеrkommаndo lI Abt. Iа/IсlA.o. N' 47l l4l gеh
A.H. Ou.. 1.7.1941.

lзJ 1 '6 id. .  Abt.  Iс lA.o. Abw. t l ,  o.  U.,  9.7. l94l '
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де пoпoвHиTИ Ha Укpaiнi нa l50 стpiльцiв. oз6poсння 6a-
тальйoнy бyлo не дyxe дo6pe: rцiсть легких чеських кyлeме-
тiв i poсiйськi гвинтiвки. Aле в iнстpyкuiяx щoдo Bеде}lня
бoю пеpедdaчaлoсяi щo 6yле надaнa мo.lкливiсть пoпoвI{l{ти
oз6poeння тpoфеЯI'tи' зaхoпленими y Bopoга.

Бaтaльйoн N.raB Bиpyшaтп 29 липня y нaпpямкy Kиrци-
нiв_ Baдy-лyй. Boпa l 3i..

3a свiдченнями кoлиlltнiх членiв бaтaльйoнy, Boни пеpе-
йrцли Д.нiстеp y .Цy6oсapaх i дiйtцли дo Унтилiвки' де пpo-
хoдилa зaлiзничнa гiлкa Пpoскypiв - oдeса. Taм 6aтa-
льйoн стoяB тpи ти)кнi ."o.

Укpaiнui спoдiвалися, щo Тх наpеtштi вiДпpaвлять нa
фpoнт. Aле tцта6 ll-i apмiТ l0 сepпня oдеpxав телeгpaь'y
вiд пiдпoлкoвникa ШIтoльце, пoслaнy нaпеpедoднi, де, зo-
кpeМa' 6yлo скaзaнo: <<Пiсля кol{сyЛьтaцiй з paйхсмiнiстpoм
oкyпoвaних тepитopiй Cхoлy opганiзацiю <.Poлянд> тpе6a
yсy}ryти вiл уvaстi в пoхoдi з пoлiтичниx пpичин))lJo.

l4 сepпня кoМaндyвaння l l. i apмiТ накaзaлo 6aтaльilo-
нy <.Poлян.п,'> вiдстyпити i пoвеpнyТу|сЯ У Фoкrцaни, Дo Py-
мyнii. Людей, нa6paниx <.Poляндoм> в УкpаТнi п.пя opгaнi-
зацii мiсцевoi сaмooбopoни, 6yлo вi.ЦпyIueнo, a <.всi yкpaiн-
цi, щo npп6ули y кpaТнy з opгaнiзацiею <.PoлянД'>' пoвиннi
пoвepнyтися paзoм з неIo)>' зa Bиняткoм 50 oсiб, якиx екo-
нoмiчнi слy:к6и BзЯЛу| дo сeбе як пepеклaдaчiв. Бaтальйoн
пoBинен бyв пituки дodvlpaтucя дo Киrциневa i нaйпiзнitце
26 сеpпня l94l poкy пpи6yти пoiздoм д,o Фoкulaн. oсoбoвий
склaд 6aтaльйoнy нa чaс пoBеptlення стaнoвив 9 oфiuepiв
i 274 pядoвих. 50 пеpеклaдaчaм, вiД'pя.ЦxeниItl дo екoнoмiч-
них с;tyxб, 6улa зaбopoненa 6yпь-якa пoлiтичнa дiяль.
нiсть..',. Boни нeдoвгo зaлиIIlаться пеpеклaдaЧaми. Чеpез
кiлька тилtнiв Тx 6yлo yсyl{yтo зi слyx6и, <.6o вoни paнiше
нaле)t(али л.o opгaнiзацii <.Poлянд'>lJь.

Koли <.opгaнiзaцiя Poлянд'> пpu6улa ,lo Фoкцlан' Boнa
бyлa oтoнeнa нiмeцькиtr,tll кyлеI\.tетaми i poзз6poснa. Пoтiм
бaтaльйoн пеpепpaвили в Мaepлiнг бiля Biдня. Taким бyв
кiнець бaтaльЙoнy <.Po,.lЯнд,>.

l34 I b id., Armееobеrkommando Il Abt. IсlA.o./Abw. I l , No 29614l g.
Kdos. A.H. Qu., 26.07.1941.

|J5 Л. ot сi p'n 
" 

с ь к и й. Гpyпa Пiвдень т. зв. <Poлaнд> в qCвобo-

даl 24.6.l960.
136 вA-мA R.н 20_l l1485 FGеrnsсhrеibеz A.o.К. ' II No l l52' 9.8.4l '

No 1405.
.з' l  bid., Armееobеrkommando tI Abt. lс/A.o./Abw. lI '  No 572l4l

A.H. Qu., 4.08.1941.
l3s J b id. .  oкw.. Amt, Ansl ./Abw. l l '  2. l2. l94l .
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l6 вересня l94l  poкy гестaпo apештyBалo кepiвникiв
6юpo oУH Бaндеpи y Biднi. Cеpел ниx 6улvt yкpaТнськi oфi.
цеpи <.Poляндy))' зoкpeМa пoЛкoBHик P. ЯpvlЙ, кaпiтaн Ба-
paбaru i Л. oртинський, a тaкo)к Д.вa Мoлoдll lt i oфiшеpи. Bсi
вoни 6ули^^звинyвauенi 9 <.дiяльнoстi ,  спpямoвaнiй пpoти
деp;кaви,>',', i пеpепpaвленi в кoнцентpaцiйний тa6ip.

Бaтaльйoн <.Haxтiгaль'> спiткaлa пpи6лизнo тaкa сaг{a
дoля. Йoгo пi.цгoтoвкa пoчaЛaся нa пoчaткy тpавня l94l
poку i  зaкiнчилaся l7 нepвня.

Koмaн.Цувaння l7.ю apмiсю, ЯKa Мaлa Bзяти yчaстЬ
y бoяx нa Захiднiй Укpaiнi  (львiвський нaпpямoк), пoпpo.
clцлo29 тpaвня l94l poкy, rЦo6 y йогo пiдпopя.цкyвaння пеpе.
йrшли певнi ЧacTv|tlv| l-гo бaтaльйoнy пoлкy д. o. з. <.Бpaн-
.Цeн6ypг'> i спецiальне фopмyвання <.Haхтiгaль,>. Tpе6а пiд.
кpeсЛити' щo цl дBl чaстиtlи oyли нaзвaнl oкpемo' a це rце
paз вкaзуr нa те, щo 6aтaльйoн <.Haxтiгаль'> iснyвaв oкpемo
вiд Брaнденбypзькoгo пoлкy.

Зa тим саMиЬ{ дoкуMеl{тoм <.спецiaльнi зaвдaннЯ)) цих
двoх piзних фopмyвaнь 6ули тaкi: вottt{ пoвиннi бyли <<нaйкo-
poтltlиМ lIIляхoм пpoникHyти дo лЬвoва i в oкoлицi для oкy-
пaцiТ i гapантiТ 6езпеки.Baxлl{Bих дtopo)t(Hиx oб'eктiв, пpo.
Мl,lслoвиx пlдпpисМстB l скЛадlв пpoдoвoлЬствa' залlзt|ич-
ниx urляхiв' вo.цoсxoвиЩ, зaвoдiв, вiддiлень зв'язкy i те-
легpaфy)) l{0.

Як баvимo, йшлoся пpo зaвдaння, цlo МaЛи нa Метi тiЛЬ.
ки гapaнтyBаннЯ безпеки й oхopoнy tцляхiв спoлyчен}rЯ,
складiв, гpoМaдсЬких yстaнoв (тaкo>r< paпio). oтrке, чaстинa
l-гo 6aтaльйoну Бpaнденбypзькoгo rroЛкy i зaгiн <.Haхтi-
гaлЬ> спoчaтку бyли y склaдi 52 apмiйськoгo. кopпyсy' a пo-
тiм, iз l6 uеpвня, виKo}ryвaли нaкaзи генеpaлЬ}roгo кoMaнду.
вaннЯ 49 (Gеn. Kdo. ХХХХIХ) вepмаxтy, щo зaЙмaлoся
за6езпечeнttям Львoвa пiсля встyпу дo мiстa нiмецьких
вiйськ|r l .

18 vеpвня, зa Чoтиpи днi дo втopгнеHня y Pадянський
Coюз, 6aтaльйoн <.Haхтiгa,lь)> скеpvвzlЛи дo нiмецькo-paДя}l-
сЬкoгo кopдoнy. Hим зaгaлoМ кoМaндуBaв Poмaн ШIухeвин,
а y всЬомуi щo стoсуBa,roся 6oйoвих дiй, йoгo зaмiняв кo-
Мaндиp пepцIoгo бaтaльйoну Бpaнпенбуpзькoгo пoлкy. У нiu
iз 22 нa 23 неpвня 6aта,rьйoн пеpейruoв кopдol{ 6iля Пepе-

].:  L.o.Oгtynsky, o. с. '  25.06.1960.
l{U BA.мA RH 20_|1 1276 Armеeoberkommаndo l7 AЬl. Iа/Iс, N

282i4| в. Кdos. A.H. Qu.' 29.5.4l.
I{ l  I  b id. ,  Abt.  |a No 32214| g. Kdos. Chеfs. A.H. Qu.,  12.6.4l;  ta No

345l4| g. Kdos. Chеfs A.H. Qu.' l6.6.4l, S.2; RH 20-l-.7 l55.7 Armeеobеr-
kommаndo l?' o. Qu./Qu. 2' A.FI.Q.' 29.6.4|'

t52

|,l||4|J!лЯ, нe Bстyпaюни в 6iй, i pyruив y нaпpЯмкy дo Львoвa.
З oчeвидних пpичин yкpaiнське кoмaн.п.увaння батaльйoнy
вBaxaЛo' щo з yкpаiнсЬкoгo пoлiтичнoгo пoглядy тpe6а, щo6
бaтaльйoн Bстyпив дo ЛЬвoBa якщo t{е скopшe' тo пpинaймнi
paзoм iз пеprшими чaстинaми нiмецькoi apмii.

Бaтaльйoн <.Hахтiгaлы> не Bстyпaв y бoi нi в Пеpемиruлi,
нi y Львoвi*.

Biн пpибyв в oкoлицi Львoвa paзoм з l-м 6атaльйoнoм
БpaнденdуpзЬкoгo пoлкy. Paзoм вoни ввiйrцли y Львiв
30 uеpвня o 4 гoдинi 30 xвилин. Biдпoвiднo дo oдep)кaних
нaкaзiв <,Haхтiгaлы> зaЙНЯB дeякi стpaтегiчнi i пpoмислoвi
06' €кти, сеpед яких paдio, щo пoлегlllилo пеpедaнy yве..rеpi
й нaстyпнoгo paнкy пoвiдoмленl{я пpo пpoгoлoцlення нeзa-
ле)кнoi У кpaiнс ькoi деpлtaви. У кpаiнс ький кoмa ндиp 6aт aль-
йoнy P. IIIyxевиu, бpaт якoгo бyв oднiсю з .lrtepтв мaсoBI{х
стpaтl пpoведеHl{х HKB.ц y львiвськiй тюpмi пepeд вiдстyпoм,
бpaв yнaсть в aсaмблеi yкpaiнсЬкиx пpедстaBникiв, яка пpo-
гoлoсилa нeзaлеxнiсть. Пiсля iT пpoгoлourення укpaiнськиx
кoмaндиpiв 6aтaльйoнy <.Hахтiгaль> нiмцi пoз6aвили пoпе-
pедньoгo кoмaнднoгo значeння. Boни нe мoгли г'irylяraтп
yкpaiнським BJlaстям' a daтaльitoн пepеведe}ro в 6eзпoсepeд-
не пiдпopядкyвання нiмецькoмy кoмarrдyванню. Батальйoн
зaлИ|rrИB Львiв 7 липHЯ. |4 лнпня, пpoйцIoвЦlи неpез Tep-
нoпiль i Гpимaйлiв, 6aтaльйoн пpи6yв y Пpoскуpiв **.

r ,(ив. Юpiй Лoпaтинськ}, lй. Гpyпa <Пiвнiн>, т.  зв. Hахтi .
сaль ll Cвo6oдa, .Ц.xeрi сiтi' 15.06.1960. Iнфopмацiя' щo знaхoдимo I{а цю
тему y к}iилrкaх Bеpнеpa Бpoклoфа Gеhеimkommandos dеs zwеiten wеltkri-
ges (S. l26_l33) iKol labоrat ion odеr Wiеdегstand (s.2lз_229) '  с }|етoч-
нoIo i зoвсiм фiктивнoю. Kpiм тoгo, ва)ккo зpoзyмiти нaмipи aвтopа' кoли
вiн згaщle сер.Ц <yкpaiнськиx кoлadopaцioнiстiв> poсiйськy 6pигaдy Ka-
мiнськoгo k. 22.7) ' якa не малa нiчoгo спiльнoгo з Укpаiнoto i yкpa[нцями.
Лoкoтц рйoн, де Kамiнський opгaнiзувaв свoю 6pигaлу д.пя 6opoть6и з pа-
дя}Iськими пapтизaнaмиl на теpитopii Poсii (нa пiвдень вiд Бpянськa).
oфiuiйнo paйoн нaзивався <poсiйський автoнoмний райoн Лoкoты. Ka-
мiнський, poсiянин пoльськoпo пoхoдЛ(ення| opгaнiзував тaкox< Poсiйськy
po6iтниvу нацioнал-сoцiaлiстську партi lo (BA R 6- l8 f .  l58; R'  б/ la8
f.  l5).

.| Пoчинаlочи з l959 poку paдянськаl пoльськa тa схiднoнiмецькa пpo-
пaгaнДa твеpдилa' щo 6aтaльйoн <Hахтiгaлы 6paв yнасть y вннищеннi
пoльськoi iнтелirенцii Львoвa. Узaгaльнloloчи цlo iнфopмaцiю, Aнpi Мirцель
y свoiй пpaцi <.Ц.pуга свiтoвa вiйнa> (тoм I, Паpилс, l968' с.265) пиrце: <Bсi
зaвoйoванi paйoни пертвоpилися у теaтp пpoдyмaнrrх напеpед aктlв
винt{lцення. Ha тpибyналi y Hropнбеpзi згaдyвaлoсЬ пpo нислeннi пpиклaди.
Гестапo скJIаJIo сп!rски oсi6, зaсyдлtених аprioгi. Cпецiaльний 6aтaльйoн,
щo називався <Coлoвей> i нaлexaв дo Бpанденdypзькoгo пoлкy, зaймaвся
цими стpaтaмw. Як вiдoмo, <Coлoвей> пo-нiмецьки - це cHахтiгaльф.

Ми 6анилrt, щo l-й 6aтaльйoн Бpaнден6уpзькoгo пoлкy i батaльйoн
<Haхтiгaльр зaймaлися лtllце oхopotloю ва)|(ливих o6'ектiв, складiв'
гpoмaдських yстаtloв мiста Львoвa. A стpaтaми зaЙмaлacя 3oндеpкolr{андa
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Paзoм з l-м 6aтальйoнoм Бpaнден6ypзЬкoгo пoлкy вiн
бyв пРиeднaний дo allьпiйськoi oхopoннoi дивiзii. Бaтальйoн
6paв yvaсть y. ваlr<Ливих 6oях в paйoнi Бpaiлoвa 6iля Biн-
ницi. Пiсля yзяття Biнницi бaтaльйoн двa тиxнi зzlлицIaвсЯ
y loзвинi (тепеp Hекpaсoве). Члени 6aтaльйoну скopистa-
лися циМ' Щo6 ствopити yкpaiнськy aдмiнiстpaцiю i пpoвa-
дl{ти в селaх paйoнy нaцioнaлiстичнy пpoпaгандy.

Близькo l3 сеpпня l94l poкy 6aтaльйoн <<Haхтiгаль,>
дiстaв нaкaз сiсти з мaйнoм y пoТзд i пoвepнутися y свiй тa-
бip дo Hoйгaмеpa. Koли 6aтaльйoн пpибyB тyди, вiн бyв poз-
збpoeний i пpипинив сBoe iснyBaння.

Пepспективи, щo вiдкpИBaлИcЯ пepед членaми дBoх poз-
фopмoвaних бaтальйoнiв, бyли дoсить пoхмypi. Hевдoвзi
пiсля poзфopмyвaння бaтaльйoнiв нiмцi пoч:lЛи мaсoвi
apeцIти членiв i симпaтикiв oУH Бaндepи. Люди з poзфop-
Мoвaltиx зaгoнiв мaли ви6ip мix звiльнeнHЯм зi слyж6и
i слyлr6oю y вiднoвлeнoмy вiйськoвoмy зaгoнi. У пеpruoмy
випaдкy це 6yлo Ba)ккe i чaстo злидеtlне )Kи|TTЯ iнoземниx
po6iтникiв y Hiменнинi (нiмцi пoпеpeдили циx yкpаiнцiв,
щo iм не бyде дoзвoленo пoвepнyтися нa Укpaiнy) i мoл<-
ливiсть apеIЦтy зa пpиHaлexнiсть дo oУH Бaндepи. A якЩo
лt Boн}l зaлиц.IaтЬся вiйськoвими, тo бyлa нaдiя, щo нoвий

Cll., щo пpи6ула y Львiв 30 uеpвня. Бaтальйoн <Haхтiгaль> нiкoли не 6paв
y.lастi нi в акцiях пoлiцii, нi в пpoведeннi стpaт, йoro нaзва лtoднoгo paзy
не згaдyвалaсь нa Hюpн6еpзькoмy тpи6yнaлi. Haвпaки, мiл<нapoдний три.
6унaлу HropнGеpзi пiд чaс зaсiдaння 15 лютoгo l94б poкy, спиpaючись нa
paпopт paдянськoi Haдзвичaйнoi кoмiсii д.llя poзслiдyвання нiмецьких з.llo-
нинiв y paйoнi Львoвa (лoкyмент No CCCP-б/l), встaнoвив' щo стpaти _
спpaвa pyк спецiaльниx зaгoнiв r\естaпo' a тaкox сд (llvlт' нiмецьке видaн-
tlяt тoм' 7' c. 540_54| ). 30 сеpпня l94б ркy pадянський rtнеpaльний пpo-
кypоp Pyденкo зaявив нa Hюpнбеpзькoмy пpouесi: сlнтелiгtнцiя тaкox стa-
лa o6'сктoм рпрсiй з 6окy rестaпo... Цi pепpесii здiйснювались зa напеpед
yзгoд)l(еним плaнoм. Tак, напpиклaд' зanoни neстaпo ще дo взяття мiстa
Львoвa мaЛи списoк нaйвидaтнirших пpедстaвникiв iнтелircнцii мiстa, якиx
тpе6a булo знищитll' Мaсoвi aрrшти i стpaти пpoфесopiв, лiкаpiв, aдвoкaтiв,
письменникiв i хytoxникiв пoчaлися зpaзy пiсля взяття мiстa Львoва нi-
мецькою apмl €ю...

Poзслiлyвання' пpoведене пiсля взяття мiстa Чepвoнoю apмiсю,
встaнoв}lлol щo нiмцi в6нлtц 10 вчeних' митцiв, iнжeнеpiв, тiлa якях спaлилo
neстaпo) (IМт'  xхl l t '  с .  394).

У пpaцяx нa цю темy' щo з'явилися y Пoльщi тa Paдянськoмy Coюзi
дo xoвтня 1959 poкy, нiкoли не звинyвaчyвaнo батaльйoн сHaхтiгаль>
(див. Tadеusz Cуpr ian, !erzу Sawiсki .  Niе Оszczgdzaё
Polski._ rrVarszawa, l959, англiйськe видaння: Nazi Rulе in Po|аnd, l939_
l945, Waвzawa' l9бl) .

3мiнa вiд6улaся пiсля пpес-кoнфернцii сxiднoнiмецькoro пpoфесopa
Аль6к'uтa Hopдена 23 хoвтня 1959 poкy y Cxiднoмy Беpлiнi. Пpoфсop
Hopлен звl{нyватив зaхiднoнiмецькoгo йiнiстpa пpфесopа T. O6еpлендеpa
в тoмyl щo вiн вiддав накaз знищитtl сврiв тa пoльських iнтелirэнтiв
Львoвa.
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зaгiн тaки 6yпе пoслaнo в Укpaiнy. БйьЩiстЬ цl{x лю,цeй
виpirЦилa зaлИ|ЦпTvlcя, i тiльки 50 iз них пoпpoсили звiлЬн}r-
ти iх вiд слyx6и. oфiцepи, вiдvyвaюни вiдпoвiдaльнiстЬ зa
людeй, якi зaЛишилися' BиpilЦуIлИ зaлvr|Irу|тисЬ тaкo)к.

У лtoвтнi l94l poкy Люди o6ox poзпyщеl{их 6aтaльйoнiв
бyли пepепpaвленi y Фpaнкфypт-нa.oдеpi. Зaмiсть двox бyлo
opгaнiзoвaнo oдиt| бaтaльйoн. Члени 6aтaльйoнy не пoвиннi
6улп cклaдaти нoBy пpисяry. Aле кoxен сoлдaт пoBиIlен
6yв oсo6ист0 зaBеp6yвaтисЬ' пiдписaвIДи l гpyдня l94l poкy
кo}rтpaкт нa oдI,lн piк.

Hoвий загiн дiстaв пopЯдKoBий нotr,tеp: 20|-Й 6aтaльiloн
oxopoннoi пoлiцii. У 6еpезнi l942 poкy вiн бyв пoслaний
не I{a Укpairry, a в Бiлopyсь, дe lr,taв paзoМ з iнrцими пo.
дi6ними зaгoнal{и зaбезпечyвaти oxopol{y rцляxiB спoлyчен-
ня y тpикyтникy Мoгилiв _ Biтебськ _ Лепель, де 6yлo
бaгaтo paдянсЬKих пapт}rзaнiв. l гpyдня |942 poку У вiдпo-
вiднoстi з кoнтpaктoм 6aтaльйoн 20l бyв poзфopрroBaний'
a йoгo yкpaiнсЬкi oфiцеpи 6yли пepевезенi дo Львoвa пiд
кoнвo€t\,t i пoсaдлtенi пiд apеurт. .Ц.еяким з Hиx' y тoмy нислi
i P. lШyхевичy' yд€lлoся пpиспaти пильlliсть пoлiцii, yтeкти
тa пpисднaт}tся дo нацioнaльнoгo pyхy oпopy.

T. o6еpлендеpt пpизнaчений 1953 poку Aденayерoм нa пoсaдy мiнi.
стpa y спpaвах нiмцiв _ пpoгнaних' pепaтpiйoваних тa лtертв вiйни,
пoстiйнo викJlикaв ненaвисть y Мoскви i Cхiднoгo Беpлiнa свoсю piзкoю
aнтикoмyнiстичнoю тa aнтиpaдянсЬкoю пo.ltiтикolo. Щo6 дoмoггися вiд-
стaвки мiнiстpа, тpеба 6yло звинyвaтити йoгo в нaцистсЬкliх зJIoчинaх.
l, пеpеглядaючи ьrинyле oбеpлендеpa, булo вияшIенo' щo вiн y .rеpвнi_
липнi l94l poкy бyв зв'язкoвим фiцepoм бaтaльйoнy tHахтiгaльe. Taк
виIiиклa iдея звинyвaтити зaxiднoнiмецькoгo мiнiстpa з дoпott{oгoю твepд.
)i(ення' щo tHахтiгaльl чинив злoчин},t зa нaкa3oм T. o6epленлеpa. Мoсквa
взялa нa се6е тpyп вiдuryкaти <свiдкiвl, i спpaвa нa6yлa poзгoлoсу. Пpo-
фeсop Hopпен звинyватив Oбеpлендеpа i <Haхтiгaльr у зниЩеннi близькo
30Ф сврiв i пoлякiв. .II.oбр opгaнiзoвaнa кaмпaнiя пpизвелa дo вiдстaвки
T. o6еpленлеpa. Пpoте нiмецький тpибyнaл не знaйrцoв нiяких пiдстaв,
щoб,йогo звинyватнти (див. Dеr Fall obеrlandеr, Tubingеn-Nесkar, l962).

Cвiдки тa oб'eктивнi пo.ltьськi aвтopи спpoстoвyroтЬ звинyваченt|я пpoти
6aтальйoнy <Haxтiгaльl (лив. Pгzеglqd.r,сkЪвki' ХХ, Sеria lI, nl, Krak6w,
1964; A|ьert z ygmunt. Lwowski Wydziat Lеkaгski  w сzasiе okupaсj i
hitlеrowskiеj' |94|_|944._ \ilroсlaw, l975). з цьогo питaння }iolrtнa тaкoЛ(
звеp}t).тнся дo фiцiйних paдянськиx дoкyментiв, щo з'явиляся дo i пiсля
спpaви T. o6еpлендеpa. Boнн нaдpyкoвaнi в нeдавнiх з6ipникaх, тaких як:
l) сУpивки з актiв стoсoвнo злoчинiв фau.Iистських зaгaфникiв y Львoвi,
склaдених paйoннoю кoмiсiсю Bерхoвнoi Paди Укpаiнськoi PCP>, y кн.
сCoв€тскaя Укpaинa в гoды Bеликoй oтечественнoй вoйны, l94l_l945D'
к.' 1980' c. 274_28|; 2) lнфоpмаuiя спецiaльнoi кoмiсii ддя poзслiдy-
вання зJtoчинiв нiмецькo-фaшистських зaгaфникiв нa теpитopii Львiв-
ськoi o6лaстi // Hiмецькo-фaцrистський oкyпaцiйний peл(им нa Укpаiнi._
K.' 1963. с.349-з5l. Хoден з цих дoкyментiв rrе звl,l}|yвачyс 6aтaльйoн
сHaхтiгaль>. Hемae тaкиx дoкyментiв теяt y недавнiх з6ipникaх дoкyмен-
тiв: lстopiя зaстеpiгaс._ к. '  l986 тa Nazi  Cr imеs in Ukrainе l94l_l944._
к. '  1987. 
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Poзliл IV

сMЕPтoHoс[IЕ БЕз гЛУз.ця
тA KoЛoHlAJIЬHl IvlAячIHня

Чеpвoна аpмiя пoстiйнo вiдступaлa пo всЬoмy ф1roнтy.
Мoсква вiддалa нaказ пpoвести евaкyaцiю у pайoнax' яким
загpo)кyB.rлa не6езпекa, вiд Бaлтики дo Чоpнoгo мopя. Бyлo
евaiyйoвaнo чaстиHy нaселенtlЯ (члени пapтii, унителi, спе-
цiалiсти-po6iтники, пeвнa кiлькiсть oсi6 poсiйськоi тa eвpей-
ськoi нaцioнaльнoстeй), технiчнi тa пpoфeсiйнi ulкo,rи, зa-

стaМи й o6слyгoвyючиМ пepсoнaлoм.3 Укpaiни бyлo евaку-
йoванo зo 2|2 тpaктopiв, 6iльrue 6 мiльйoнiв гoлiв хyдo6и'
6iльrце l,6 мiльйoна тo}tH пIJlе}|ицi' тисячi тoнн ulкipи, ХУт.
pa тa iн. 2.

Мaсoвi стpaти

Укpаiнa стoгнaлa y вoгнi й кpoвi. Пiсля винище}lня
yкpaiнських пoлiтичних в'язнiв, Bчине}|oгo HKвД, кpaiнa
знoвy зaзнaлa п{aсoвиx стpaт цивiлЬttoгo нaсeлення (зoкpе-

I A. М. Беликoв. Coветский тыjr в гo,l| 'ы Bеликoй oтечественrroЙ
вoйны l94l- l945._ t{., 1969.- C. l5; Укpаiнська PCP y Bеликiй вiтuиз-
няпiй вiйнi Paдянськoгo Coroзу l94I-l945' тoм l._ K. ' 1967.- С.2.I7:
т. .II, е p е в'я к i н. Paд'янськa екoнoмiкa нa слyж6i фpонту ll B|ci з |1г.аi-
*n._ K., 5 

'pyд., 
1971 p. Hiмецькi aвтopи дaютЬ бiльrшi uифpи: |2'5-

l 5 мiльйoнiв евакуйoваниx.
2 Укpaiнськa PCP y Bеликiй.. .__с. 2 i6--287; T. деPевякiн, o. с.

l5б

ма eвpеiв),
сд.

якl здiйснювaли спeцiaльнi зaгoни Ciпo i

Hiмцi весь чaс }taмaгaлися спpяifyвaти анти6iльrцoвицькi
нaстpoi мiсцевoгo нaселен}lя (бaлтii, poсiян, пoлякiв, 6iлo.
pyсiв' yкpaiнцiв тa iн.) нa пpoведeннi aнтисвpейськl,tx пo.
гpoмlв' викopистoвуючи aрryг'tент <eвpei _ oпopa бiльrцo-
визмy>. Aтмoсфepa ;кaхy i noчyття oбypення пiсля ви-

з сf. вд-мд R,t| 24_зl|з6..  вA R 5sl2|4f '  52_53.
" вA R58/2l7 f .46..  вA R 58/2|8 f  '  l57_l58 (дoнесеl lня з l3. l0. l94l  ) .

l .t7



нaдавaли iм виглядy вiдплaтниx заxoдiв (Vеrgеltung) зa
.lкopстoкoстi, вниненi <()ки.цo-бiлЬll loBицЬким)> pеxtимoNr.

У Львoвi, нaпpикЛaд' з пеpцlих днiв oкупaЦii, згiднo .з oд-

ним iз дoнесёнь, <.пoлiцiя безпeки (Siсhеrhеitspolizеi) зi-
6paлa i poзстpiлялa,7 T|4cЯЧ евpеiв y виглялi пoмсти 3a не-

людськi звipствa'> ,, Як 6aчнмo' дoкyМeнти пi.цтвеpдlкyють,

Пoдiльськoгo нiмецькa зoндеpкoМaн.ц'a зa двa днl poзстpl-

лялa 23 600 свpеiв.
У Kиевi ЕK 4a, щo стaЛa тoдi 3K 4а i вiдзначaлaсЬ не-

ймoвipнoю ;rtopстoкiстю пo всiй Укpaiнi, paзoм iз*,ц.вoма
кoмaндalrи нlмецькoi пoлiцii (zwеi Kоmmandos dеs Рolizеi-

Kиeвi 28-29 вepeсня, в якiй узялvl. yчaстЬ двi кoмaнД'и
пoлiЦeйськoгo пoлкy <.ПiвДенЬ,>, стpaти з.ц'iйснювaлисЬ дo

'  в l  Rs872t4 f .  t9t.
E BA R 58/214 f .  85.
9 l  b id. ,  r .  вь; к 58l2L'7 t .28; AA Inland II g 43l f .67'  55; R 58/217 f .

165, 28; R 5S/2lS f. 3, 66; AA Inland l l  g 431 f '  55'-  _- ' , 'Ёд 
R 58/214 f .  |27, |g2, l6?; R 58/216 f .  76'  98; R 58/2|.I f .  28'  l  l6 '

tt7, 164; R 5E/220 f. 195.
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- ,Цpvгa грyпа зaгoнiв пoлiцii, щo BхoдиJIa дo айнзaцгpyпи
Д (зK lOa,3К 106, ЕK l la,  ЕK 116, ЕK l2),  poзгopнyлa
свою дiяльнiсть y Пiвденнiй Укpaiнi, ouiкytoни мoлслйвoстi

.Ц.oля вiйськoвoпoлoнeниx

pадянсЬкиx гp-yп apмiй (Kиiв бyлo взятo l9 веpeсня), нiм.
цi зaхoпили бiльцre 665 тисяч вiйськoвoпoлoнeнихli.

I '  BA R sB/2tB f. l4i.|2 |ь id. .  f .2|2.
'з ADAP, x l l l ,  l ,  дoк.244'l .  PauI Carrеl .  Untеrnеhmеn BarЬarossa. Dеr Магsсh naсh Russ.

land._ Frаnkfun' М.. l9E2._ s. l  l4.
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,Ц.oля циx вiйськoвoпoлoнениx cклaДaлacя вiдпoвiднo дo
iдеoлoгivниx мipкyвaнь i пoлiтичних нaмipiв нiмецькoгo нa.
цioнaл-сoцiaлiзмy. Пеpeд вiйськoвими oпepaцiями I{aцист-
ськi кеpiвникI{ мaли дoс},tтЬ тyмaнне yяBлення' щo вoни po-
6итимyть iз вiйськoвoпoлoне}lими. Пpoте з бepeзня l94l p.
вoни Bваxraли <неoбхiднt{м негaйнo 9нищyвaти всix 6iльrцo.
вицькиx .кеpiвникiв .i кoмyнiстipl5. .У 6epезнi нaцист.
ськi кеpiвники пpийняли чимaлo piruень, щo Hataпaлу|
pайxсфюpepoвi CC Гiммлеpy всю пoвнoтy B.IIaди в зoнi
бoйoвих дiй'b i тaкo)t( пеpед6aнaлИ, Щo вiн <нaглядатиtvtе
зa тим' Щoб y xoдi викoнa}rня oпеpaцiй не зyстpi.raлoся
пеpеll lкoд>. l7 бepезня Гiтлеp дaB зpoзyмiти начaльникoвi
гoлoвнoгo штaбy Гaльд-еpy, щo тpебa 3н}tщити пoстaшIеrly
Cтaлiним iнтелiгенцiю,, .

Cекpетнi iнстpyкцii щoдo лiквiдaцii пpeдстaвникiв пo-
лiтичнoi Bлaд}l i paдянськиx кoмiсapiв 6улн пеpедaнi в
письмoвiй фopмi |2 тpaвня.o. Циx кеpiвникiв i кoмyнiстiв
нiмцi нe визt|авzlли вiйськoвoпoлot|еttими' iх тpeбa бyлo пе-
pедaBaти C.Ц i знищyBaTИ B.щулaгaх (пepехiднi тa6opи).

6 неpвня |94| p. oKB пiдгoтyвaв вiдoмi диpeктиви
щoдo пoBoдxен|{я з пoлiтичними кoмiсapaмуl. 3a цимI{ ди.
peктивaми y 6opoть6i пpoти бiльrдoвизмy не tvtoxнa дy.
мaти пpo ryмaнiзм i пpaвa людeй. Tpе6a булo спoД,iвaтися
:кopстoкoi пoведiнки з нiмeцькими вiйськoвoпoлoненими i
з бoкy пoлiтичниx кoмiсapiв. З цiei пpt{чиttи' a щe й тoмy,
щo вoн}l e poзпaлювaчalr{и aзiaтськиx <метoдiв 6opoтьби>
i <<нoсiями oпoрy>' пoлiтичниx кoмiсapiв, щo в}tстyпaли пpo-
ти нiмецьких вiйськ, I{е мolкнa вBaxaти вiйськoвoпoлoне-
I{}tмl,t' i вoни мaють бyти стpaненi19. ,['еякi нiмецькi вoeнa-
чaльнt{ки стpимaнo i з poзyмiнI{яt\,| вислoBJIюsaJlисЬ пpo цi
диpект}|Bи' вiдзнaчaIoчи, tцg вoни tlеoдi{iннo пpизведyть
дo пoсилення вopo)кoгo oпo1iy 20.

Ще дo Bтopгнeння oKB ствopив спецiaпьнe 6юpo ABA
(Allgеmеinеs Wеhrmaсhtsamt), щo мaлo зaйматись пoлo}te.
ними нa випaдoк <Бapбapoсси>>. Bиxoдячи з пpl{нцt{пy' щo
<бiльrцoвизм _ цe смеpтельl{ий вopoг нaцioнaл.сoцiarriст-
ськoi HiмеЧчl,lнl{>' iнстpyкцii oKB вiд l6 uеpвня пеpедбa-
чaли, щo <з вiйськoвoпoЛo}tениt}tи ЧepвoнoТ apмii тpе6a

'5 Hans.Adolf  Jabсobiеn. Kommissorbеfеhla. o. с._s. l43'
|6 дoдaткл, дoк. No. 45.
l7 Gеnеralobеrst Haldеs, Kriерtagеbuсh, vol. 2._ stutttan, l963'-

s. 320.
lt lмт |41| _ PS; .Ц.oдaтки, дoк. N 49.
,e BA-мA R'tI 2/v. 2082 f. lз8 ff.
2n н..A. JаЬсobiеn. Kommissoгbеfеhl, o. с., l53-l54.
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Лt,вiв. Itiлlцi t,pu(lувсlкlть nеpеd ткlpмv



ПoОвip'я лtxзiвcькrli ткlpмu :ti cli)аllu вiО cт1ю.r ук1a.ilt<.t,кttх
tl' я :l нi tl, вч u l tе llu х H K B,[I'

,Q,еcяrкu itttuuх тpуniв, вu.lя?нутuх :'i сniль'tuх 1хlt|iв

Tiлa cт1юuенuх уKNlнцiв пu noОвip'.i лвiвcькlii ткlpлlu

Лt,<зiв. Пpuбувакlть 1хlОuпu, щoб pо:lniзtштu тiла :lazuбltuх



*'- F

I

!fulлtl,t'i tl. У к 1хl.i t tс' ькi экi tt к tt, :lztlаlrr tnацi тu tgбuт i
с ni в Jхlбi тlt uкuмu H K R /I

[Iiс' lt lt, баеаtо'tticячlttl. i бi, lьtutlвttt1t'ксll (,куl|dцll l чсРвоtlоео 1.'p(,pv
сеltя l tu lJuхiс)tк i i  Ук1a' i t lu:tус.трiuu' l tu l t iлtеt1ькi  в iЙсt,ка.] nочуlI ' lu

n()JlcаuсIItr' l 1 a |швi,I ь |.uоi ( К)

npо,tiс.укlть укN.itlськuЙ с.Геn в noшукaх pеlцтoK частu,l
Чеуttlнtl'i аplrti.i

Мicце cтpатu в'я:знiв у бi.ltьut<tвuцькiЙ т'op.|1i у JIt,вовi
BiЙська CC



MiльЙoнu пoлoненuх uеpвoнtlаpлliЙцiq у nеpuli лicяцi вiйнu.
Бiльшicть 3 l|ux 31z?ц|.е в нiмeцькuх тaбЬpaх вid знуuуlнь та zoло0у

Buннuця: noнаd Оеcять
лiяс кiнцелl 1937 p. i

тucяч в'язнiв, cтwчёнuх бi.ltьlцoвuкaлlu
noчaткoJ|| I939 p. (noхoвання вuявJlе||е
в тp'внi 1943 p.)

BiОnpвa 0ля Оoбptвoльцiв cтpiлецькoi dueiзii <Гaлuчuнау'
13 лunня 1943 p. (тepuтopiя суцаc'loеo napку вidnouuнку

ill. B. Xмeльнuцькozo)

Лt,вiв'

Iti укpiнcькi cелянll 3 Kapnaт, якuл нiлleцькi oкушt|.тu pеквiзувaлu
Koнeu,з.||уurеtu caл' lanpяzaтucя do nлуza



Геcтаniвськa oбlmвa нa у'<pa.il.cьKuх :еJLя,I, якuх лaкlть вi|npouтu
нa npuлуcooi poбoтu do ltiлeччuнu (c. C,afiodа Pутуpськa, Koлсt-

мuucькozo pйo'|у, l943 p.)

!еnopтaцiя уKpol.i,|ськоеo нaселеIrня нa niОневiльпу nцlцкl 0rl
Hiлeччuнu (Ku.iв' 1943 p.)

пoBoдитися з нaдзвичaйнoю стpимaнiстlo i нaйсyвopilшolo
пильнiстк)>. Tpe6a тaкortt спoдiвaтися нeщиpoi пoведiнкrt'
oсoблиBo з 6oкy aзiaтськиx пoлoнених. oсь нoмy неo6xiд-
Ilo B)l(иBaти безпoщaдних зaxoдiв зa най}tенI.цoi oзнaки непo.
кopt{. Iнстpyкцii вимaгaли <пoвlloгo пpидytцення бy,u.ь.якo-
гo пасI{вl{oгo чи aктивнoгo oпopy>.

3вичaйнo нiмцi ввaxaли' щo в пoвoд)кенlli з пot)нeними
тpeбa дoтpllмyBaтися )Кеневськoi кol{венцii вiдTil липt|я
|929 p. Aле вoни po6или тaкi Bиняткt{: пoлorrенi не Bl{кyп.
ляIoтЬся' iхнi цiннi pенi i гpolui iм не пoBеpтaтимyться'
iснyвaтиме спeцia,lЬний нaкaз щoдo ixньoгo xapчyвaння'
стaття пpo зoBнlцllll кoнтaкт}i пoлoнeltиx I{е зaстoсoвyвaти-
мeться' пoкapaння виJ(oдитимyть зa paмки oбмеxeнь, пepед-
бaчeних кoнвeнцieю

Пiд чaс пеprциx тиxнiв aгpесii 22 lepвня l94l p. з
вiйськoвoпoлoнeними пoBoдruIися вiдпoвiднo дo циx диpeк.
тив. Aле. пoчl{нaючи з |7 лvlпня. нaчaльнt{к пoлiцii 6езпеки
i CД вiддaB poзпopядЛ(ен}|я' щo пoсилили pепpeсii i пpи-
зBе.'Iи дo знl,tщeння бaгaтьoх кaтeгopiй вiйськoвoпoлot|енl{х.
Гaйдpix нaкaзaв aйнзaнкoмaндам Ciпo i C.(' пpoвeсти <фiль-
тpyвaнняD rцтaлaгiв i дyлaгiв. Tрбa 6yлo <пoсopтyBaти>
пoлoнeн}tх' poздiлити цивiльниx i вiйськoвнх, вiдoкpeмити
пiдoзpiлиx чи не6axaниx пoЛoнeниx' цIyкaти oсi6, дoстoй-
ниx дoвipи, якi мoгли 6 спiвпpaцюBaти чи з6иpaти вiдoмoстi
B тa6opax, а пiзнiIде в oкyпoBaннx pайoнaх. 0сo6ливo
тpебa 6yлo зrraйти i лiквiдyвaти всix кoлиlцнiх пpaцiвникiв
paдянсЬкoгo деpЛ(aвнoгo aпapaтy, бiльIшoвицькoТ пapтii i
Кoмiнтepнy' нapoдниx кoмiсapiв i iхнiх зaстyпникiв, пoлi-
тичних кoмiсapiв, yсiх кepiвних oсi6, paдянсЬкy iнтелiген-
фю, свpеiв. Aле стpaти нe пoBи^llнi бyли вiдбyвaтися y сa-
мoмy тa6opi чи пo6лизy ньoгo,,.

Бyлo тaкox виpiшeнo зpoбити пеpегpyпyвaння зa дeя-
кими нaфoнaльнoстями. Taк, гoлoвнoкoмaндyBaч пiвдeннoi
зoн}l тиJty y сBoeмy нaкaзi зa l8 липня Bимaгав в мipy мolк-
лllвoпo poзгpyпyBaти вiйськoвoпoлoнеl{их литoвськoi' лaтвiй-
ськoi' естoнсЬкoi тa yкpaiнськoi нaцioнaльнoстей. Aлe циx
пoлoнених a;rt нiяк tlе мolкнa бyлo yтpимyвaти y кpащих
yмoBax 23. нiмцi xoтiли звiльннти деякy ix кiлькiстi з ёкoнo.
мiчниx пpичl{н: iснyвaлa пoтpе6a в po6oнiй силi' щo6 зa6ез-
печyвати пpoдoBoльствoм apмiю i Paйх.

2' lмт t88-Ps.
22 lfz No-3414.
2, BA-мA RH 22/5 Кorntzаfеhl N 26.

8 B. кoсик
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Пoстaнoвa OKB/ABA вiд 8 вepесня l94l  p. '  якa щe
бiльцrе пoлiтизyвaлa стaвJIення дo вiйськoвoпoлottеHих'
пеpeд6auалa, щo 6iльrцoвицький сoлДaт, зaaгiтoвaний пpoти
нaцioнал.сoцiaлiзмy, здaтний чиHити oпip yсiмa Ir{o)KлиBиМи
зaсo6aми, тaкими як сa6oтaл<, пiдpивнa дiяльнiсть, y6ив-
стBo; сail.rе з цiсТ пpичини вiн <.втpaтив пpaвo, щo6 з ним
пoBoдидися як iз чесниtr{ сoлдaтoМ згiднo з )Kеневськoю
кoнвенilIho>. 3а нaйменrцoi oзI{aки }rепoкopи тpе6a 6yлo
влсивaти енepгiйниx i 6eзx<альних зaхoдiв. Heo6хiднo бyлo
пpидylцyвaти з6poею 6Удь-якvlЙ нeпoслyх' 6yль-який oпip,
стpiляти,зpaзy бeз пoпеpeд)Keння у 6уlь-якoгo пoлot|eнoгo.
Bтlкaчa ...

У цiй xе пoстaнoвi бyлo нaказaнo вiддiлитИ <<п9д!11чgg
не6aлtaних> пoлoнениx i пеpeдaти iх айнзaцкot\,laндal.t пo-
лiцiТ 6езпеки i C.Ц. Бyв зa6opoнений i кapаний 6удь-якнit
кoнтaкт i 6yпь-якa poзt\,toвa з пoлoненими. Ш[oб зaBaДпT|1
poзIиoвaм мi.ttt цивйьними i пoлoнel{ими, 6yлo дoзBoленo
Bt{кopистaння з6poТ як дo oдt{их' так i дlo дpугиx. Haгляд за
pаДянсЬкиrии вiйськoвoпo-лoненими пiд, час po6oти мaв 6yти
на.цзвичaйнo сepйoзний 25.

I{я пoстaнoвa Bикликaлa peaкцilo Kaнapiсa. У листi дo
KoмaнДyючoгo oKB вiд l5 веpесня aлмipaл Kaнapiс BислoвиB
сеpйoзнi пo6oювання. Biн казав, rцo Hiмeччинa, якI.цo Boна
не xoче вiдхoдити вiд )(еневськoj кoнвенцii y вiйнi пpoти
Paдянськoгo Coюзу, l{е пoвинI{a iгнopyвaти пpавa людини
стoсoвtlo вiйськoвoпoлo}lе}lих. Пoчинaючи з ХVIII стo-
лiття, встaнoвиЛaсь тpa.пиЦiя ввaжaти' щo пoлoн _ це l. lе
пoМстa i нe пoкapa, a пoз6авлення вoлi, i вiн мar нa метi
пеpeцIкoдити пoлoнeнoмy 6paти yчaстЬ y 6oro. A згaдaнa пo-
станoBa po6ить iз пoлoненoгo tlе людиI.|y, щo викoнyBaлa
свiй гpoмaдянський oбoB'язoк, a зЛoчинця. Пoстaнoвa Bеде
дo 6еззaкoнtloгo пoBoд)кеtlнЯ i piзaнини. Kpiм тoгo, Kaнa-
plс ввa)Kaв' щo пoгaне пoвoд)кеt{l{я з пoлoHениМи пoсилитЬ
iхнiй oпip i мoxtе бyти викopистaне Bopox<oю пpoпaгaндoю.
Tакe пoвoд)t(ен}lя пpизведе тaкo)t( i дo сильнiцIoгo oпopy
вopo,ких вiйськ, спpoвoкy^e пoдiбне стaBлeннЯ i дo нiмeць-
киx вiйськoвoпoлoнених,o.

Cхвaленi кoмaн.цуIoчим oKB poзпopяд)кeння з 8 веpeс.
ня yсе-тaки yвiйruли в дiю. oкpiм пoстaнoви' пoгiprueнню
стаIloBищa пoлoHeних спpияJrи ще дBa фaктopи: yМoви прo-
.l l<ивaння тa гiгiени i хap.ryвaння.
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Пiд чaс пoдopo.ttti пo Укpaiнi в я<oвтнi l94l p. гeнеpaл
Лaгoузен кoнстaтyвaв' lцo мaси pадяttськиx вiйськoвoпoлo-
нениx, пoвнiстю виснaЛ(еtlиx' ствopюють Bpaлteння <<згpai
твapин)>. oxopoнa зoвсiм легкo yтpимyвaлa пopя,tloк зa
дoпoмoгoю пaлицi. Чеpез недoстaтн € xapчyвaннЯ i пoгaнi
yl\,toви пpoxиBaнHя бaгaтo пoлoне}rиx пaдzulo. 6 apмiя вiдда-
лa нaкaз ,цoбивaти нa мiсцi всiх, хтo нe Мo)ке 6iльrце iти.
Пoлoнениx у6uвaлvl нa дopoгaх, нaвiть y селаx' rta oчax
населе}lня. Hестaчa хapviв пpl{звoдилa дo канiбaлiзмy,
зoкpемa' як i l iдзнaчaс гoлoB}loкoмaндyвaч веpмaхтy на Ук-
pаТнi гeнepaл Kiтцiнгеp, y тaбopi Piвнoгo i в oстpoзi. Biн
yтoчнюe y сBorмy дoнесеннi зa ;ltoвтeнь, Щo в кo)кнoмy Bи.-
пaдкy кaнi6aлiзмy йrrrлoся пpo yз6ецьких пoлoнeних,,.

Koманди Ciпo i СД' 6улн пoсланi B кo)кен штaлaг i
дyЛaг дЛя poзll lyкy пoлol{ениx' яких вapтo лiквiдyвати. Ha-
кaз Ng 14 вiд 29 лtoвтня пеpеpaxoвyвaв пoЛoне}|их' яких
тpеба бyлo ц.lукaти: ваxtливi Д,еpxaвнi i пapтiйнi Дiячi, дiячi
Koмiнтеpнy, нapoд}ti кoмiсapи i пoлiтичнi кoмiсapи, кеpiвни.
ки деpЛ(aвHих yстaнoв тa екoнoмiчнoгo )киття, iнтелiгенцiя
i свpеi, цto }lале,кilли дo тaких кaтегopiй: пoлiтиvнi .Цiяui,
писЬмен}lики' pедaктopи, фyнкцioнepи тa iн. 28.

Згiднo з }raчaлЬHиKoм гестaпo гpупенфtopеpoм CC Мюл-
лepoN,t' нa 5 гpy.пня |94| p. Bдzrлoся згpyпyвaти oкpеМ^o
22 тисячi пoлottе}|l,tх' з яких l6 тисяч 6yлo лiквiдoванo,".

Гpyпи вiйськoпoвoлoнениx, якиx tr{али стpaтити aйнзац-
кoМaнди Ciпo i C.Ц.' як зBичaйнo' пepепpaвляли B кoнцентpa-
цiйii i тa6opп. Haчaльяик гестaпo 9 листoпaдa пoвiдoмив,
щo 5-l0 % циx пoлoнених пpибyвaс y кoнцентpaцiйний
та6ip меpтвиМи чи нaпiвxивими вiд виснa)кeннЯ чи нeдo-
lдaння "".

У жoвтнi l94 l p. в Paйхскoмiсapiaтi Укpaiнa 6yлo l0
тa6opiв дJrя сoлдaтiв (stalags) i oдин тa6ip пля oфiцеpiв.
У l0 тa6opах Paйхскoмiсapiaтy Укpaiнa }ra пoчaткy )кoвтня
6улo 445 тися{ пoлo}lениx. Ha кiнець мiсяця ixня кiлькiсть
зменlЦилaсь дo |25 тпcяч (звiльненi, yтiкаяi, стpaненi).
У листoпадi iхня кiлькiсть зменruилaсь з 32o дo 24З тllсяч'
з яких l40 тисяч пpaцюв.lлo нa вiйськoвиx o6'сктax' вaлt-
;.l ldBИХ д.пя ведення вiйни. У гpyлнi iхня кiлькiстЬ упaлa
дo l75 696 oс16. I{e зни;кeння кiлькoстi пoлoltе}lих вiдбyлoся
з тaкиx пpичи}t: 33,7|з пolvlеpлo' 79| звiльненo зa не.
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пpaцeздатнiстю, 4500 бyлo пеpедaнo пoвiтpяним силaм, 3l00
втeкJIo. Чеpeз недoiдaння та xвopo6п (oсo6ливo тиф)
мoгли пpaцювaти тйьки l12 тисяч пoлoнениx (53 тисячi
y вiйськoвoмy сeктopi, 59 тисяu y Цивйьнoмy). У сiчнi
|942 p. кiлькiсть пoлoнеt{}rx знl{зиJIaсЬ дo l4l 675 oсi6,
з якиx 90 тисяч мoгли пpaцювaти. 3a сiчень мiсяць
тa6opи lpпЙнялtt 3300 пoлoнеI{иx iз зoнl{ тl{лy' aлe
зaгaльнa кiлькiсть зa цей мiсяць знизилaсь iз |44 975 дo
l34 тисяч (6600 пoмеpлo, ll00 втiканiв, 1200 депopтo-
вaнo дo Paйхy, 1500 звйьненo, 575 пеpедaнo пoвiтpяним
силaм i с,ц.) 31.

3a нaстyпнi мiсяцi кiлькiсть пoлoнeниx y тaбopax Paйхс-
кoмiсapiaтy Укpaiнa тpoxи збiльtцилaсь: |37 тисяч y беpeз.
нi, l94 384 y тpaвнi |942 p. Tpеба зayвaxити' щo тiльки
пeBнa кiлькiсть пoлo}|е}lих нaдхoдилa в цi тa6opи iз зoни
бoйoвих дiй i зoни Tу|лУ, a iнц.tиx пеpеBoзrutи в Paйх, y Ге-
rrеpальне гydеpнaтopстBo тa iнrшi paйoни. У тoй же чaс
деяка кiлькiсть paдя}|ських вiйськoвoпoлoне}lих' якi xoтiли
вl,t)кити' y кiнцi l94l p. пoчaлa нaйматися в oхopoнt{y пo-
лiцiю (Sсhmutzmannsсhaftеn) a6o y схiднi легioни. Taк,
нaпpикJlaд' y тpaвнi мiсяцi |942 p. l7 950 пoлoнених бyлo
вiдпpав.пeнo в Paйх пpaцюBaти на в^iйськoвy пpoмислoвiсть,
a 4500 нaйнялися y схiднi лeгioни ",.

Упpoдoвx лiтa l94l p. певtly кiлькiсть вiйськoвoплoне-
ниx pодoм з oкyпoBaниx теpитopiй' a сеp-eд них i yкpaiн-
цiв, звiльнили тoмy' щo BoHи бyли пoтpi6нi pllя poзвt{ткy
мlсцеBoгo гoспoдapстBа.

3ви.raйнo, нe тpe6а дyмaти' щo 6yлo звiльненo всix
yкpaiнцiв. У дoнесеннi зa 2| гpyдня l94l p. в 4 тaбopаx
пiвденнoi зo}tи тl{лy бyлo виявленo' зoKpeмar Щo 3 52 5l3 пo-
лoне}|их 2| 846 бyли yкpаiнцi. Cмepтнiсть y цих тa6opaх
бyлa тaкa: дyлaг lб0_|2959 пoлoнeниx, y сepедньoмy l0
смеpтей зa день; дyлaг |82_7507 пoлoнeних' 18 смеp-
тей зa денЬ; tЦтzlлar 346_22 776 пoлoнених, 50 смepтeй зa
день; дyлaг 205_927| пoлoненtlх' 2l смepть зa деI{ь (y тpь9I
oстaннix табopax смеpтнiсть дoсягaJla 80_87 o/o зa piк| "3.

У цrтaлaзi 346 6улo l97б xвopиx чеpез недoiдaння,
з якl{x 476 пepe6уBaIro в гoспiтaпi (250 yкpаiнцiв, l70 po-
сiян, 56 aзiaтiв) i l500 в сaнiтapнiй чaстинi i в тaбopi (з них
l l50 yкpаiнцiв i 350 poсiян) "..
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Генеpaл Kiтцiнгеp, гoлoв}loкoмaндyвaч вiйськ в Укpai-
нi, дoпoвiв фюpеpy, щo нa 

-йoгo 
теpитopii щoденHo пoмиpar

2500 вiйськoвoпoлoненltх "".
25 гpyдня l94l p. oKГ нa певнllx yмoBaх дoзBoiив

звiльнення yкpaiнських пoлo}lених iз тaбopiв l7l, l82 i
205. Звiльнялl,l тiлькvt тиx' xтo пpaцювaв дo вiйни в сiль-
сЬкoмy гoспoдapствi. I{ей зaхiд не пolЦиpився нa. тa6opи
l60 i 346 vepез eпiдемiю тифy, якa тaм 6yшyвaлa.o.

Умoви )KуItrЯ вiйськoвoпoлoнeних Чеpвoнoi apмii пoнaли
пoстyпoвo пoлiпlлyвaтись iз вecнvl |942 p.' пpинaймнi Nlя
тих' хтo пpaцюBав нa вiйськoвy пpoluислoвiсть y Hiмеч-
чинi. A ця пpoмислoвiсть пoтpебyвaлa все 6iльIце i 6iльrце
po6ouoi сили.

3aгaльний теpop i стpaти зaЛo)кltикiв

У свoТй пpoмoвi 3 липня l94l p., пеprшiй, якy вигoлo-
сив Cтaлiн пiсля втopг}reння y CPCP Hiмevuини, вiн зa-
KликaB }taсeлен}rя oкyпoBа}tиx тepитopiй здiйснювaти pyйнy-
Baння' сa6oтax i вести пpoти зaгap6ника пapтизaнсЬкy
вiйнy. Гpyпи сoлдaтiв Чepвoнoi аpмii, зaлицrенi зa лiнiеlo
фpoнтy, й oсо6ливo oсеpедки кoмyнiстиuнoi пapтii пoвиннi
бyли стaти ядpo}r пapтизaнсЬких гpyп. Пpoтe oпopoю пap-
тизaнсЬких гpyп були найчaстilше пiдгoтoвленi й oз6poснi
чеpBoнoapмiйцi, зaкинyтi десaнтoм на oкyпoвaнi теpитo-
pii. Пepцji гpyпи пaparuyтистiв з,яB|АлY|сЯ в Укpaiнi 6 лнпня
l94l p. " ' .

У пeprui мiсяцi нaселеl{tlя aктив}lo дoпolr{aгaлo нiмцям
бopoтися з пapaшyтllстaми i paдянськими пapтизaнaми.
У дoнесеннi зa 22 сеpпrrя l94l p. пoвiдoмлялoся' щo <(за-
кинyтi дeсaнтoм poсiйськi пaтизal{и He мaroтЬ .}t(oдl{oгo вrUIи-
By нa нaсeлення. CкpiзЬ' де вoни^з'яBляIoтЬся, ix yкpaiнцi
схoплк)ютЬ i пеpедaють нiмцям> "o.

Кiлькiсть зaмaхiв i нaпaдiв .цy)кe зpoслa, i oKГ BидaB
25 лппня l94l p. спeцiaльнi диpективt{ щoдo бopoтьби пpo-
ти тaкиx aкцiй. Cпиparouись нa цi диpекTиви' гoлoв}toкo-
мaндyвaч l7-i apмiТ генеpaл фoн [ШтюльпнaгелЬ 30 липня ви-
дaв тaкi poзпopЯдxeння: apмiя пoвиннa пoсилити 6opoть6y
з пapтизaнaми, iз сa6oтaxем' пaсивним oпopoм' щo6 гapaн-
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тyвaти 6eзпекy нiмeцьких сoлдaтiв. Будь-який нaпaд нa них
пpизBoдитиIие дo 6езпoщаднoг0 знищeння вopoгa. Пapти-
зaни' нe в6итi пiд vaс 6oю, пoвиннi 6yти poзстpiлянi. Пap-
тизaнoм тpебa вваясaтн 6удь-якy oсoбy, B якoi пpи затpи-
мaннi виявлеIlo вoгнeпaль}ly збpoю ни ви6уxiвкy' a тaкoлt
бyль-якy oсo6y,. зaпiдoзpенy y вoлoдiннi збpоею .lи ви6y-
хiвкolo, якщo пiдoзpy не Мo)кна пepевipити. Taк сaмo тpе-
бa чинити i з тими, xтo вiдмoвпяeться вiд пpимyсoвoi пpaцi.
Пiдoзpiлi 0с06и, щo не }raють з6poi, Якщo вoни видaroтЬ-
ся нeбезпеч}lими' мaЮтЬ 6yти пеpедaнi Ciпo чи C.Ц,. Якщo x
yнaсникiв напaдiв, пеpестpiлoк i сadoтaхry не спiймaнo, тpe-
6a зaстoсoвyBaти пpинциП кoлектиBlloi вiдпoвi.цальнoстi.
У цьoмy Bипaдкy rrемa€ неoбхiднoстi apеurтoвyвaти зaлox-
никiв напеpед. oсi6, якi дoпoмaгaють пapтизaнaм, тpе6a ввa-
)кaти пapтизaнaluи "".

Якrцo нa пoчaткy нiмцi нaмaгaлИcЯ тpoхи o6еpеxнo пo-
вoдитися з yкpaiнським нaселенням' спpямoвyючи peпpесiТ
пеpева)кнo пpoти кoмyнiстiв i свpеТв, тo скopo все нaсе.
лeння ст'lлo )кеpтBolo пpинципy кoлектнвнoi вi.цпoвiдаль.
нoстi, як y випадкy aктиBних дiй paдянських пapтизaнiв,
тaк i в paзi невикoнaння нaкaзiв нiмецькoТ B.rIaди.

Hiмцi встанoBили нaдзвинайний стaн. Haселення не м:lлo
пpaвa пеpесyвaтися без дoзBoлy зa ме.ltti мiсця пpoxи-
BaI{нЯ.

У 6iльrцoстi paйoнiв 6yлo зaпpoBaд.xе}lo кoмендaнтськy
гoдrrнy. )Kителям н:lлежaлo зapеeстpyBaтися зa мlсцем пpo-
живa}t}tя' i iм 6yлo зadopoненo нaдaвaти пpитyлoк лЮ-
дям, якi rtе ;киByтЬ y дaнiй мiсцевoстi. Збеpiгaння збpoi
ни doeпpипaсiв заrpoxyвzrлo смеpтю 

qU.

Hакaз Kaйтеля зa lб веpeсня пoсиЛив зaxoди пpoти
мo)кЛI,lвoгo кoмyнiстиvнoгo пoвстaнськoгo pyxy. Bxte тoдi
нiмцi 6oялися' щo <.нaцioнaлiстичнi тa iнrшi кoлa, oб'eднaв-
rцись iз кoмyнiстиvниlvrи pебелiянтами' скopистaються lvloж-
ливiстю, щ06 ствopити тpy,п'нoшi ДJтя нiмецькoi oкyпa-
цiйнoi Bлaди)>. Ця дiяльнiсть, згiднo зi згадaним дoкyМеt|-
тoМ' стаttoBитЬ нapoстaючy }te6езпeкy дJlя Beдeння вiйни,
oскiльки вoнa стBopкr€ aтмoсфеpy не6езпeки д.гlя oкyпацiй.
них вiйськ i змyrшуватиме нiмцiв пoсилaти збpoйнi c|4л|А У
мiсця неспoкoю. oтxе, фюpеp нaкaзaв пoсилити зaхoдl{
нa пpи.щyцIення цЬoгo pyхy.

Haкaз Kaйтеля BипpaBдoByвaв неoбхiднiсть нaдзвинaй-
них зaxoдiв дy,lке дивним чll}|oМ. Зoкpемa, тaм гoBopилo-
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ся' щo <(тpебa. yсвiдoмлювaти' щo в цих кpaiнaх людсЬке
;киття чaстo нlчoгo }|е знaчить, i зaлякyючoгo eфекту мo)к-
нa дoсягти лицIе надзвичайнo x<opстoкими зaхoдaluи)> тa
щo тiльки смеpтнa кapa e дiйснo eфективним з:lлякyючим
зaсo6oм aI.

Пeкельне кiльце заЬlкнyлoсЯ. БyД.ь-який зaмах чи aкт
сaбoтaxy, здiйснeний пapaшyтистaми' зaки}tyтиМи Мoск-
BoIo' чи нaцioнaлiстaмI{ зpaзy спpичиняв нaдзвиvaйнi peпpе-
сii, тo6тo з}|ищення випaдкoвo зaхoплeних зaлoжникiв. Taк,
зaмaх нaцioнaлiстiв нa oфiцepa пoлiцiТ i C.Ц Мiкaeля Ceн-
деry, щo стaвся y Львoвi l9 Bеpeсня l94 l p.' . спpи-
чи}lив знrrщення стa зaлo)кникiв, 6лизьких дo кiл oУH Бaн-
дeрrr' сеpед якиx бyв A. П'ясецький, нлен yкpaiнськoгo ypядy
(зa нiмецЬкими д)кеpeлaми 6yлo знищенo 50 залoлtникiв) n,.

У Kиевi пiсля пoltеж i aктiв сaбoтаЛ(y, Bчинeних y кiнцi
xtoвтня l94l p., 300 зaлoxникiв, зaхoплениx 6ез poзdopy
нa вyлI{цяx, poзстpiлянo 2 лпcтoпaдa. У Хapкoвi нiмецькi
сoлдaти пiдipвaлися нa мiнi. Koмендант мiстa зpaзy нaкaзaв
poзстpiляти 50 <кoмyнiст iв> iapештyвaв l000 зaлox-
никiв, Мaroчи нa мeтi poзстpiлloвати пo 200 oсi6 пiсля
кoжнoгo Hoвoгo aктy сaбoтал<у. У кiнцi листoпaдa пiсля
з}lищеllня цеtlтpy зB'язкy в Kиевi poзстpiлянo 400 зaлoxt-
t lикiв.o.

У селi Бapaнiвцi зa 30 км на пiвнiч вiд Миpгopoда в нiч
з 4 нa 5 листoпaдa 6улo.вчинeнo нaпaд нa чoтиpЬoх нiмeць-
ких сoлдaтiв. Пiд BиглядoI\{ pепpесiй poзстpiлянo l0 xи-
телiв сeлa, a сaме селo пoвнiстю спалене i зpyйнoвaнe.
Hiмцi пoвiдoмляли tlаселel{ня' poзклeюючи oгoлoцleння'
щo Bot|o сaмo пoBиl.l}ro зaxищaтися вiд пapтизaнiв i бopo-
тисЯ з t|ими' дoнoсячи oкyпaцiйнiй вrlaдi "".

У цей x<е чaс' у lкoвтнi l94l p., Укpaiнa (i вся €вpoпa)
спiзнaлa пеptцy Хатинь:.сeлo o6yхiвкy бyлo спilЛенo' a Bсе
населeнI{я poзстpiляне "".

oкpiм залoxникiв нiмцi poзстpiлювaли тaкoxt <<пoсеpeд-
t{икiB'>, тo6тo oсi6, пiдoзpк)Baниx y кoнтaктaх lз paдянськими
пapтизaнaми. Haцисти пoпеpед)кirли' oсo6лиBo xитeлiв сiл,
щo <.тoй, хтo зв'язанпЙ з 6aндllтaми' нaдaс iм пpитyлoк,
пpoдoвoльствo' l(oпoмaгaс iм якимoсЬ чиtloм чи зaмoвчvr
мiсце ixньoгo сxoBкy' 6yде пoкapаний смеpтю. Kpiм^тoгo,
вiн нaкличе неЦaстя нa свoю сiм'ю i нa все селo,' 46.
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2 гpудня l94l p. зai{ax нa нiмецькoгo oфiцеpa 6улo
Bчиненo y .(нiпpoпетpoвськy. Пiд виглядoм peпpесiй нiмцi
poзстpйяли l00 зaлoxrникiв' yзятих сеpед l{аселеtlня o,.

3a дoпoмoгoю тepopy нiмцi спoдiBaлИcЯ дoсягти свoei
мети. Гoлoвнoкoмaндyвaч веpмaхтy в УкpaТнi y свoемy дo-
нeсеннi вiд 16 гpyдня l94l p. твеpдив' щo бopoть6a пpoти
paдянсЬкиx пapтизaнiв нe мaтиI\,tе yспixy, якцIo нaсеЛeння
не yсвiдoмитЬ' щo всiх пapтизашiв 6yлe вбитo. Бaгaтo тисяч
циx пapтизaнiв 6yлo пy6лiннo пoвiшeнo ни poзстpiлянo.
Tакoлt знt{щенo бaгaтo пiдoзpiлих. <.З тoгo чaсy сaбoтax
пpипинивсяD'_ пoвlдoмляB гoЛoвнoкoмандyвaч BepMах.
тy в Укpaiнi. Biн дiйrшoв виснoвкy' цIo <.успix мo)t(yтЬ
пplrнести тiльки зaxo.ци' здaтнi зaлЯKaтИ нaсeле}|}|я бiльruе,
нiл< пapтизанський теpop> {8.

Hаспpавдi ;к 6ез;r<альнi зaхoди, щo Тх зaстoсoвyв€lли
нiмцi, не мaли a)к тaкoгo зaлякyючOгo ефектy. I-(е бyлo лиrше
тиIt{часoве зaтицrцrя, виклиKaне скopirше сyвopoю зимoю,
нl)к пepемoгoю нa/:l пapтизaнаMи чt,t нapoД.ниIи oпopolvt'

Гiтлep хoчe пеpeтBopити Укpaiнy
B нiмецькy кoлorriю

. Iдеi Гiтлеpa ll loдo УкpaТни все чiткiцrе виpисoвyвaлисЬ
iз пpoсyвaнням нiмeцьких вiйськ. Biн вислoвив ix пiд чaс
вiдoмих poзмoB зa стoлoм (Tisсhgеspriiсhe) paзoм iз зaпpo-
t l lеним}l.

Пiд чaс в)кl,tття пеptIIих зaхoдiв для зHищення opгa.
нiзaцii Укpаiнськиx Hацioнaлiстiв Бaндеpи i лiквiдaцii
вiльнoгo yкpaiнськoгo ypядy Гiтлеp y нiн iз 5 нa 6 лиtll{я
l94l p. poзxBzlлЮBaв кpaсy Kpимy, якиЙ, зa йoгo слoвaми,
rr{aв стaти <.нiмецькoto Piв'еpolo'>, спoлyчeнoю з Hiмeччинolo
aвтoмaгiстpаллю 49. 2,7 лппня фюpеp poзмipкoвyBaB пpo спo-
сiб i фopмy пaнyвaння I{a Beличeзнoмy пpoстopi Cxoдy.
Hiмеччинa пoвиннa пеpецIKoдити стBopеI{ню бy.п.ь-яких
з6poйних cуIл Ha зaxiд вi.ц Уpaлy. Tpе6a дoсягти тaм пa-
нyвaння нaд сoтнями мiльйoнiв меruкaнцiв iз дoпoмoгoю
кiлькox сoтеttЬ тисяч нiмецьких сoлдaт' <.6o нa poсiйськoмy
пpoстopi пoвиннi зaBжди пaнyвaти нiмцi,>. Tpе6a дoсЯгти пa-
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нyBaння }lа тotиy пpoстopl' oеpyЧи зa пpиклaд пaнyBанI{я
aнглiйцiв в Iндii.

II{o стoсyсться Укpaiни' тo Гiтлеp кaзaB: <<Ми вiзь-
мeмo сoбi пiвденнy чaстиt{y УкpaТни, зoкpеI\{a Kpим, i зpo-
бимo там нiмецькy кoлoнilo. Мiсцеве нaселенHя тpе6a висе-
лити)>''.

Гiтлеp tIе любив yкpaiнцiв. Biн yваxaв, щo <yкpaiн-
ський селянин Hе зHar пoняття o6oв'язкy,>. Biн твеpдив,
щo <yкpaiнцi тaк сaмo лiнивi' пoгaнo opгaнiзoвaнi i пo-aзi-
aтсЬкoмy нiгiлiстичнi>>, як i poсiяни. Цi люди не poзyмiють
нi етики пpaцi, нi o6oв'язкy' вoни pеaryють тiльки нa 6a-
тiг. I Гiтлep пpoдoBxyвaв: <Cтaлiн _ oдин iз нaйбйьrциx
сyнaсникiв, oскiдЬки йoмy все-тaки Bд:Lпoся (щoпpaвдa, тiль-
ки зaBдяки нaйсyвopiшoмy пpиtr{yсy) викyвaти деpлtaвy з цiei
сiм'i кpoликiв> o,.

Гiтлеp бyв пеpекoнaний, щo 6yлo б пoмилкoю дaти yкpa-
iнцям oсвiтy. Toмy вiн 6yв пpoти вiдкpиття y Kиeвi yнiвеp^-
ситетy. <Kpaще }Iе Bчити Тх нaвiть чI{тати)>'_ кaзaв вiн o,.

Гiтлеp iз нoстaльгi €Io дyмaв пpo кoлoнiальнy iмпеpiю нa
зpa:loк iмпеpiй ХIХ стoлiття. 17 веpeсня |94| p. вiн ви-
гyкIryв: <Poсiйський пpoстip _ це дJlя нас Iндiя. Як i англiй-
ф, ми пpaBит}lмo в цiй iмпepii xменькoю ЛюдейD. Aнглiй-
ське пal{yвaння в lндii Гiтлеp пpедставиB <як нaй6iльrц дo-
стoйнy метy HatЦиx зyсиJIь y гoспoдapювaннi нa Cхo-
дiD 

53..

3aвдяки сBo€мy пaнyвaннIo на Укpaiнi Hiмеччинa змoг-
Лa 6, зa слoвaми Гiтлеpa, пoстaчaти xлiб нa Bсю eвpoпy'
тoдi як Kpим дaвaтимe лимoни, бaвoвнy i кayvyк. <.Ми
пpитягнeмo нa Укpaiнy дaтчaн, гoJиaндцiв, нopBe)кцiв'
tцведiвu 5n.

.Ц'вa днi пiзнirце Гiтлеp знoBy пoвеpнyвся дo yкpaiнськoгo
питaння. Йoгo oсoбистий paдник Bеpнеp Keппен зaписaв:
<Фюpеp i paйхскoмiсap (Еpiх Koх) вiдкинyли iдею вiльнoi
Укpaiни>. Tyт N|я Гiтлepa винl{клa нaгoдa вислoвити
свoю недoвipy дo слoв'я}t, якi, нa йoгo дyмкy' <нaлеxaTЬ
дo poдини кpoликiш i нiкoли не пiднiмyться вищe piвня
цieТ poдини' якщo iх не пiдrштoвхyвaтиме <BеpстBa пa-
нiв>. 3нaння стa€ y ниx нaпiвo6iзнaнiстю, щo po6ить iх
незaдoBoленими й aнapхi.rнимп. |дeя yкpaiнськoгo yнiвеp-
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ситетy в Kиeвi пoBиннa 6yти зoвсiм вiдкинyтa, oскiльки
вiд сaрloгo мiстa нiчoгo tlе з:tлиlIIитЬся. Гiтлеp <<poз-
глядаe знище}|нЯ Bеликих poсiйських мiст як yмoBy тpи-
вaлoстi нarцoi влaди в Poсii>.

I{ю дyмкy пoдiляв i Еpiх Kox, який <(маB нaмip зpyйнy-
вати yкpaiнсЬкy пpotr{ислoвiсть, щoб змyсити пpoлетapiaт
пoв€p}|yтися нa сqпo>. Koх зaЯB!|ЯB' щo тpе6а бyти лсop-
стoкl{м в Укpaiнi з сaМoгo пoчaткy. Biн не xoтiв дoпyститися
пoмилKи l9l7_l9l8 pp., тo6тo.6yти тo згoвipливим, тo
rrепoстyпнrrм. 3pеrштoю' генеpaл Aйхгopн, гoлoвнoкoмaндy-
вaч нiмецькиx вiйськ в Укpaiнi, 6ув у6нтпЙ l9l8 р. в Kиeвi
не 6iльtцoвиKaN{и' a yкpaiнськими нaцioнaлiстaми.

Фюpep дужe пiдтpимyBaB Koхa. <<Bсi ввa,xaють йoгo
<(дpyгим Cталiним>, якпЙ змo)(е якнaйкpaще-- BикoHaти
сBo€ зaBдaння нa Укpaiнi>>,_ вiдзнaчав Kеппен "".

Пaдiння Kиeвa 19 вepeсня Bl{кликilпo веЛиKy paдiсть
y гoлoвнoмy ruтaбi фюpеpa. 20 веpесня Гiтлеp пoBеpнyB-
ся дo пpoeктy спopyд)i(ення aвтoмaгiстpaлi дo Kpимy. Ii
тpебa спopуД|4T|4 дJIя тoгo' щoб нiмецькi гpомадяни пiсля
вiйни мoглI{ милyвaтися зaвoйoвaними теpитopiями зi
свo.iх нapoд.них aBтoмoбйiв (<Volkswagеn>). Гiтлеp xoтiв,
щoб кoлoнiilлЬHа iдея зaxoпилa кo)кHoгo нiмця, a не лиrЦе
<кiлькoх кaпiтaлiстiв'>.

Гiтлеpа пoстiйнo iнфopмyвaли пpo дoлlo вiйськoBoпo-
лoнених. l7 xoвтня генepzrл Paйнеке poзпoвiв, щo тiльки
в тaбopax Генеpaльнoгo Гyбеpнaтopства зa минyлий мi-
сяць бyлo 9 тисяч сМеpтних випaдкiв "o.

Гiтлеp був. бyквaльнo зaчapoваний Укpаiнoю. Biн кa-
зaв' щo нlмцl змylшеt{l нaсилy Bу[pИBaтн з Мopя кUIЬкa
метpiв зeмлi i кaтyвaтися' oсвoюк)чи бoлoтa, <тoдi як в
Укpaiнi безмexнo poдючa зeмля' гyмyс якoi пoдeкyди мa€
тoвщl{нy дo десяти мeтpiв, i ця зerr,rгIя Haс чекaФ>. I{ю vyдo-
вy yкpaТнськy земJlIo недoстaтньo eксплyaтуBa|Jlv|' i вoна
не дaBала N{aксимyмy з тoгo' щo вoнa мoглa 6 д'aтуl пpи нi-
мецЬкoмy гoспoдapювaннi. Toдi l\{oxнa бyлo б з.qдoвoЛЬ-
rrити пoтpе6п як Hiмеuvини, тaк i iнurиx деpxaв ",.

3a дoпoмoгoю Укpaiни €вpoпа мoглa б дoсягти нaй-
вищoгo стyпеня aвтapкii: ..Де ще iснyе pегioн' в якoмy ви-
плaвляли би зaлiзo вищoi якoстi, нix yкpaiнське зaлiзo?'> _
виryкyBaB Гiтлep. <f[.е мo.lкнa знaйти бiльrце нiкелю, вy-
гiлля, мapгaнцю' мoлi6дeнy? Укpaiнa мaс тaкi зaпaсrr маp-
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гaнцю' щo нaвiть Aмepикa йде тyди зa пoстaчaнняi{.
I, oкpiм тoгo' щe стiльки мo)l(лl|вoстeй!> 58

17 x<oвтня Гiтлеp ще paз oкpeслив' яким вiн 6ачить
poзBrtтoк pегioнiв Cхoдy. Haсaмпepед тpе6a пo6yдyвaти дo-
poги. Paйxсмiнiстp Toдт пoвинeн poзlциpити свiй пoпepе}ц-
нiй плaн. Biн мaтиме д,lя цЬoгo y сBoeмy poзпopядxeннi
3 мiльйoни вiйськoвoпoлoнених yпpoдoвxt дBaдцятl{ po.
кiв. oкpiм кpимськoi дopoгlt' тpe6a спopyдити aBтorr.taгiстpaль
нa Kaвкaз i двi-тpи дopoгt{ далi нa пiвнiч неpез oсo6ливo
пpивaбливi мiсця. Ha пepeтинi великиx piнoк пoвиннi yтвo-
pювaтисЬ нoвi нiмeцькi мiстa, цeнтpи дJlя веpмaхтy, пoлi-
цii, aдмiнiстpauii, паpтii. <.Уздoвлt topiг 6yдyть нiмецькi
фepми, i aзiaтський степ зi свoeю мoнoтoннiстю скopo
i{aтиIr.{e зoвсiм iнший Bигляд>. I{i pайoни Укpaiни бyдyть
кoлoнiзoвaнi: тaм неpeз десять poкiв пpo:кивaти}lе 4 мйьйo-
ни нiмцiв, якi пpибyдyть iз Paйхy, з Aмеpики. Пpибyдyть тa-
кo,t( геpмaнцi зi скaндинaвських кpaiн' з Гoллaндii i Флaнд-
pii>. Hеспoдiвaнo Гiтлеp poзщедpиBся: <.Taкo.ltt i pеlшта eвpo.
пи мoглa 6 узятп чaстЬ в oсвoeннi poсiйськoгo пpoстopyu 59.
Tа це не 6yлo тaке певне й мaлo вipoгiдне...

Гiтлеp хoтiв ствopу|тYI N|я нiмeцькoгo нapoдy yмoви'
якi cпpuялн б з6iльц.rенню йoгo чисельI{oстi i вoднoчас дa-
лv| 6 мoxливiсть <з6yдyвaти гpе6лю пpoти poсiйськoi
Пoвецiр 60.

Бyлo твepлo виpiureнo не дoзBoляти нiякoгo нaвчaння i
нiякoi дoпolr{oги yкpaiнськoмy нaiелeнню. знaння сигнaлiв

зyBaти Укpaiнy. нepез зaвезеt{l{я iммiгpaтiв, poзглядaти
мiсцевих xrителiв як чepBol{orшкipих 6l.

Геpмaнськa paсa пpoти слoB'яI|

Biдвеpтi aнтислoв'янськi пo.ryття Гiтлеpа, МaбyтЬ, пoдo-
6aлпcь декoгv{y в Pyт"ryнii. Як6п тaм не бyлo, aле кoли бpaт
Aнтoнeскy зaяBиB' щo ця вiйнa e вiйнoю пpoти слoв'ян, вiн
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спpичиI{иB диплoмaтичний iнцидeнт. Бoлгapський пpeс-aтa-
lце зilлI'IциB кoнфepенц-з:rл нa знaк пpoтестy. пpигaдaBши
цей епiзoд пiд uaс poзмoви з Гiтлеpoм, Poзен6epг ска.
зaв, щo тpе6a yникaти пoдi6ниx пy6лiuниx зaЯв' oскiльки
пoдiбнi зaЯви <<мo)l(yrь yтpyдttити май6yтнlo пoведiнкy тa-
кo.lк з yкpaiнцями> o.. Гiтлep зaЯBY|B' щo вiн як фюpеp нi.
мeцькoгo нapoду хoче здiйснити свoi плaни' <(poзмipкoByючи
хoдoдt{oкpoBнoD. те' щo мo)кyть дyмaти слoв'яl{и пpo йoгo
пoлiтикy, йoмy <.a6сoлютнo бaйдyлсе>>. Biн кaзaв' щo сьoгoднi
нixтo вlке нe тypбyeтЬся тиl\{' щo нiмецькa )китниця нa
C.хiд вiд Ель6u 6yлa вiдвoйoBaнa y слoв'ян ще в ХII стo-
лlттl.

Ha Cхoдi €вpoпи, кaзaв Гiтлеp, вiд6yвaтип,reться пpo-
цес, пoдiбний дo зaвoюBання Aмepики. 3aхoплений, фюpеp
)кilлKy&lв' щo вiн не мoлoдrций нa l0_15 poкiв, щo6 мaти
мoxливiсть )кити п.pи.poзBиткy цЬoгo.пpoцесy. Tyт пoвиH-
нi взяти yчaстЬ piзнi мiнiстеpствa' i тpе6a пepeдбauити
poзпoдiл кoмпетенцiй, зoкpeмa мiлt paйхсмiнiстepствoIч| N|я

У Мoсквi, xoч i не ЗHaлИ всiх сeкpeтниx планiв Гiтле-
pa, 6eз тpyднoщiв poзгa,цyвirли нiмeцькi -нaмipи. Мoсквa po-
зyмiлa' щo нaд нею - сп{epтелЬна небезпeкa. Boнa виpi-
LЦvIЛa' скopистaвцrисЬ пoмилкaми нaцизмy' зaкликати всiх
слoB'яtl пpoти нiмецькoi зaгpoзи.

l9_ll сеpпI{я l94l p. в Мoсквi вiд6yвся <<Bсeслoв'Ян-
ський мiтинг>, у кiнцi якoгo бyлo зaнитaнo дoвгий зaклик
дo <пoневoлeних бpaтiв.слoв'ян>>.

У зaкликy пiдкрслювilлoсь' щo вiйнa <<нaв'язанa свiтy
нiмецьким фaruизмoм,> i щo <<гiтлepизм мar oсo6ливy ненa-
BистЬ дo слoв'янськиx нapoдiв>. Biн xoче зpo6ити зi слoв'ян
paбiв. Кpiм тoгo, нiмецький фaшизм гoтoвий знищити iх
фiзиvнo. Biн спpoвoкyкrв poзпaд Чеxo-CлoвацькoТ деp-
лraви' пoдapyвaв великy чaсти}ly слoBaцЬких зеillелЬ i
Kapпaтськoi Укpaiни <Bеликиl\' (yгopським) влaсникaм'>.
<<Бйьrце l00 тисяч vеxiв, слoвакiв, кapпaтo-yкpaiнцiв скнiють
пo тюpмaх тa кoнцтaбopaх>. <Hiмецький фaшизм зtlищиB
Пoльськy pеспy6лiкy i зa два poки знищив 6лизькo тpЬoх
мiльйoнiв пoлякiв>.

62 
дoдaтки, дoк. No 95.
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дoдатки' дoк. No 98.

<Пo-зpaдницЬки I{aпaBIIIи нa Paдянський Cotoз, нiмець.
кий фarпизм зyстpiвся iз зa,пiзним oпopoil.t Чepвoнoi apмiТ,
a такoж дy)l(е силЬIlим oпopoм poсiйськoгo' yкpaiнськoгo'
6iлopyськoгo l{aсeлe}Iня...

Усi слoв'янськi нapoди _ чеxи' слoBaки' кapпaтo-yкpa-
iнцi, пoляки, сep6и, xopвати' слoвеtlи' 6oлгapи, poсiяни,
yкpaiншi i 6iлopyси зaзн:lли кpивaвoi агpeсiТ нiмeцькoгo
фaшизмy.

Пpигнoблeнi бpaти-слoв'яниt Mи пepeд смеpтeльнoю ltе-
безпекoю.

.['ля слoв'янсЬкoгo свiтy нaстaB чaс o6'сднaтися, щ06
зaвдaти rцBидкoi тa oстaтoчнoi пopaзки нiмецькoмy фaruиз-
мy. Ми oб'€днaeмoся як piвнi з piвними. У нaс oдна пnетa:
пopaзкa гiтлepiвськиx вiйськ i знищeння гiтлepизмy.

Haше спiльне нaйпaлкiltlе i нaйroлoвнirше пpaгнeння
пoлягa€ y тoмy' щo6 слoв'янськi нapoди paзoм з yсiмa
iнrцими наpoдaми мoгли poзвивaтися y миpi, вйьнo, y paм-
кax свoiх деpжaD.

Дaлi в зaкликy гoвopиJtoся, щo тi, xтo пiдписaвся пiд
ним' вiдкидaють iдею пaнслaвiзмy як <peaкцiйнy>, щo
пpoтистoiть <piвнoстi нapoдiв тa нaцioнaльнoмy poзBt{т-
кy дepxaвD i ii yxе викopистoвyвaв цapсЬкий pеxим. Пpи-
гнoбЛених бpaтiв-слoв'ян зaкликaли тaкoлс чинr,tти сa6oтa,(,
pyйнyвaти зaсoби зв'язкy i все, щo пoтpiбне гiтлеpiвськoмy
pе)кимy' a тaкo)t( вести пapтизaнськy вiйнy. 3aplик зaкiн-
чyвaBся тaкими слoвaми: <Kpoв зa кpoвt Cмеpть зa смеpть!
Безпoщaднa пoмстa вopoгoвi зa пoнeвoленHя нaЩoi кpaiни'
зa зpyйнoвa.нi мiстa, зa спalrенi сел8' зa вбитиx i зaкaтoваниx
y тюpмax i кoнцентpaцiйних тaбopaх, зa сльoзи .lкiнoк i
с}rеpть дiтей, зa всi o6pази нaших нapoдiвl.. Hаpoди Paдян-
ськoгo Coюзy i Чepвoна apмiя з нaмиt як i всi демoкpa.
тиннi нapoдI{ лIoдствaD 6{.

3aprик пiдписaли poсiяни й oдинaдцять пpедстaBникiв
yкpaiнськoгo, 6iлopyськoгo' пoльсЬкoгo' чеськoгo' слoвaцЬ-
кoпo' сeфськoгo, xopвaтсЬкoгo' слoBeнсЬкoгo' чopl{oгop-
ськoгo' бoлгapськoгo i мaкедoнсЬкoгo нapoдiв. Kpiм тoгю,
6yв пiдпнс пpедстaBникiв Чехo-ФloвaччиIlи i Kаpпaтськoi
Укpaiни.

3веpтaюuись y uей вaлtкий мoмeнт дo слoв'янсЬкиx нa-
poдiв, зoкpемa дo yкpaiнцiв i кapпaтo-yкpaiнцiв, дo чехiв'
слoвакiв' сефiв, хopвaтiB' слoвeнцiвt чopнoгopцiв (oтxе, не
югoсJlaвiв), Мoсква I{e мaлa нa yвaзi ixню свo6oдy i
ixнe пpaвo нa нeзaле)кнy нaцioнaлЬнy деpЛ(aвy' a лиIlIе хo-
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Poсiя
Укpаiнa
Бiлopyсiя
Мoлдaвiя
Естoнiя
Латвii
Литва
Фiнляндiя +
Iнrui кpaiни

3aгaлoм

тiлa o6'сднaTп зУc9|!vlя' мaloчи нa метi пoмститися гiт-
лepiвськiй Hiмеччинi.

Poсiя y цей uaс ylrte усвiдolr{лювaлa вaлслиЫсть пiд-
тpимки' якy Boнa oдеpжyвaЛa з 6oкy зaxiдниx демoкpa-
тiй. Ii зУc|/|I|J|я нe 6улvl дapемнi. Як i-в чaси цapизr}ry' дJtЯ
деяких слoв'янсЬкиx нapoдiв (oсo6ливo д.пя чexiв i сepбiв)
paдянсьKa Poсiя yявлялacЬ eдинoю нaдieю нa свo6oдy.

oкyпaцiйнa a.цмiнiстpaцiя в Укpaiнi

27 вepecня l94l p. нiмцi пiд6или пiдсyмки свono нa-
стyпy. Зaвoювaння в,'z.ГлЯдlaЛИ тaк (y мiльйoнaх меlIIкaн-
цiв) 

o":

3aгальнa Пiд Пoзa
кйькiсть oкyпaцieю oкyпaцiею

101,0 9,4 9l ,6
40,0 32,0 9,0
10,6 l0,б
2,7 2,7
I, l  l . l
2,0 2,0
3,0 3,0
0,5 0,5

32,7
193,6 6l ,3 |32'з

Як 6aчимo, на кiнeць Bepeсня l94l p. нiмцi пoвнiстю
oKyпyвaли балтiйськi peспy6лiки, Бiлopyсь, Мoлдaвiю i 6iль-
IЦy чaстинy Укpaiни. Ha тoй нaс пiд oкyпaцieю пеpебy-
B:lлo лиlце 9,4 мiльйoнa poсiян. Hiмeцький нaстyп' xoч
i не тaкий rшвидкий, пpoдoB)кyвaBся дo l8 листoпaдa |942 p.
Ha тoй чaс нiмцi oKyгryвaли тepитopiю нa l мiльйoн
926 кв. км' нaселенy 85 мiльйoнaми мeurкaнцiв 66.

oкyпoвaнi тepитopii Cxoдy бyлo пoдiленo нa двi oснoвнi
зoни: вiйськoвa зoнa' щo сaмa пoдiлялaся нa тpи зoни -
зoнa 6oiв, зoнa вoюIoчoi qpмii, зoнa вiйськ (тилoвa), i зoнa
пoлiтичнoТ aдмiнiстpaцiТ б/.

Koли фpoнт i зoнa бoйoвих дiй дoстaтньo вiддaлялися,
зoнy тилy пеpедaва.ltи цивiльнiй aдмiнiстpaцii.

Caме тoмy Paйxскoмiсapiaт Укpaiнa, якнЙ rta чaс свoгo
стBopeнI{я y сepпнi l94l p. мaB лиlЦe 7l тися.ly кB. Kм'
у>кe 20 лroвт}lя тoгo lrr poкy мaв |76 тlаcяч кв. км' a 15 лис-
тoпbдa _ 235 тисЯч Kв. км. l сiчня |943 p. Paйхскoмiсa-
piaт Укpaiнa стaHoBив 3392,I5 кв. км6E.

Укpaiнськa тepитopiя' пoдiленa мiлt Генеpaпьним Гy-
6еpнaтopствoм (64 тисячi кв. км), Paйхскoмiсаpiaтoм
Укpaiнa (3з9 2.75 кB. км' не paxyючи сxiдrrrrx paйoнiв,
щo зaлИIIIaлнcЯ вiйськoвolo зoнoю), Pyмyнieю (55 ти-
сяЧ кB. км) i Угopщинolo (149 тисяч кв. км), бyлa пiд-
пopядкoвarra пiд чaс вiйни нoтиpьoм piзним aдмiнiстpaфя-
ми. .[|.вi з ttl|x' aдмiнiстpaцii Гaличини й Paйxскoмiсapiатy,
xoч i здaвaлися piзними' Iuaли спiльнy pисy: це бyлa нi-
It,tецькa aдмiнiстpaцiя' BстaнoвJtенa нi}tцяIt,fи.

Гaличинa бyлa пpoгoлoцIенa п'ятим дистpиктoм Гeнe-
pirльrroпo Гy6еpнaтopства' нa чoлi якorю стoяB ryбepнaтop.
Boнa бyлa пoдiленa нa oкpyги (Krеis), якi, свoeю Чеpгoю'
пoдiлялпсь нa пoвiти (звичaйнi a6o poзlширнi). Hа uoлi oкpy-
ги 6yв нiмецький кpaйсгayпт}taн' y мiстax _ rЦтaдтгayпт-
мaн. Toдi iк вiйти (Vogt) i мepи мiст (Biirgеrmеistеr) 6yли
звичaЙнo yкpaiнцi, aдмiнiстpaцiя нa piвнi oкpyги i дистpик-
ту 6улa в pyкaх нirлцiв.

Як y ГенеpaлЬI{or,fy Гy6еpнaтoщтвi, тaк i в Paйxскoмi-
сapiaтi Укpaiнa yкpaiнцi мoгли зaймaти в aдмiнiстpaцii,
eкoнoмii, пoлiцii тiльки пoсти ниxrчoгo абo iнкoли сеpед-
нЬoпo еrЦeпoнy.

Hiмецькa aдмiнiстpaцiя y ГенеpaпЬнor'ry Гyбеpнaтopствi
нa piвнi oкpyг i пoвiтiв мiстилa в сoбi вiддiлeння пoлiцii
безпеки (Ciпo) i C.Ц (якy нaзивaJlи гестaпo). I{я слyxбa
бyлa нeзaлежнa вiд цивiльнoТ aдмiнiстpaцii i пiд.пягaлa тiль-
ки Гiммлеpy, Гi кoмпeтенцiя пorrtrrpювaJlaсЬ нa всi пoлi-
т}tч}Ii питaння. Пoлiцiя' щo зaймaпaся гpoмaдсЬким пopяд-
кoц' скJIaдaJIaся.з yкpaiнцiв i нaзивaлaсь <.('oпolлixна yкpa-
iнськa пoлiцiя> 69.

Paйхскoмiсapiaт УкpaТнa пoдiлявся нa Iшiсть генepаль-
них oкpyг (Gеnеralbеzirkе): Boлинь-Пoдiлля, Хитoмиp,
KиiЪ, Микoлaiв,.[,нiпpoпетpoBсЬк i Kpим, нa чoлi яKих стoя-
ли генеpaльнi кoмiсapt, Щo iх пpизнaнaв Гiтлеp. Пpo aдмi-
нiстpaтивний пoдiл i фyнкцioнyвaння aдмiнiстpaфТ Paйxскo-
мiсаpiатy УкpaТнa ми гoвopитимемo тpoxи далi.

У Paйxскoмiсapiaтi Укpaiнa дo aдмiнiстpaфi oкpyг i pa-
йoнiв тaкo:tt вxoдиJrи вiддiлeння пoлiцiТ безпeки i C.Ц, цro

6E BA-мA 4l l l  Bеriсht No 2, S. 2; BA R 6/70 t. |08'
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6yли незaлелrнi вiд цивiльнoi aдмiнiстpaцii i пiдпopядкoвaнi
безпoсеpедньо Гiммлеpy. Пoлiцiя, якa зaймaлacя гpoмaд-
сьKим пopядкoм' cклataлacЯ з yкpaiнцiв i нaзива;rася <Дo-
пoмixнa^ yкpaiнськa пoлiцiя нa слyllrбi нiмецькoгo веp-
мaxтy> .u. Пoсти нiмeцькoi пoлiцii пеpебyвaли в мiстax _

цеI{тpaх oкpyг' paйoнiв, пoвiтiв. CiльськoгoсnoдapсЬке Bt{-
poбництвo 6yлo пiд нaглядoм i кеpiвництBoм нaчaJlьникa
нiмецькoТ пpoмислoBoстi й сiльськoгo гoспoдapстBa (Land-
wirtsсhaftsfiihrег aбo La.Fiihrеr) .

Як y Гaли.lинi, тaк i в Paйxскoмiсapiaтi Укpaiнa yкpa-
iнцям 6yлa зadopoненa 6yдь-якa пoлiтичнa дiяльнiсть. Hiмцi
не визнaвaJrи xсoднoi yкpaiнськoi пoлiтичнoi паpтii.

Щoб виxитt{, 0с06ливo мaти мoл<ливiсть нaдaти дoпo-
N{ory людям y нyxдi й кoopдинyвaти все сoцiaпьне i кyль-
тypllе хиття' yкpaiнцi нaмaгaлися ствopити вiдпoвiднy
сoщaJrьнo-кyлЬтypнy стpyктypy.

Цe 6yлo мo)UrиBo тiльки в Генepaльнoмy Гy6еpнaтop-
ствi, де yкpaiнцi oтpимztли дoзвiл ствopt{ти кoмiтети Bзa€мo-
дoпotr{oгIl' якими кеpyвaв Укpaiнський l{ентpaльний Koмi-
тет (УцK), щo 6yв y Kpaкoвi, стoлицi Гeнеpaльнoгo Гy-
6еpнaтopствa. Aле вIUIиB УI{K o6ме)t(yвaBся yкpaiнськolo
теpитopieю i yкpaiнськими oсеpедкaми нa заxiд вiд paдя}l-
ськo-нiмецькoТ демapкaцiйнoi лiнii l939 poкy. Bapтo пpи-
гaдaти' щo paзoм з Укpaiнським l{eнтpaльним кoмiте-
тoм (Ukrainishеr Hauptaussсhuss)' ствopенl,tм y l940 p.,
y Генеpaльнoмy Гyбеpнaтopствi iснyвaв пoдiбний кoмiтет
дJtя пoльськoгo нaселенtlя' ствopeний пoлякaми (Polnisсhеr
Hauptаussсhus), i ще otу|t| N|я eвpейськoгo }raселення' стBo-
peний €Bpеями (Jtidisсhе Soсialе Sеlbsthilfe) 7|.

B Гaличинi пiсля iJ пpисднаIrlrя дo Генеpaльнoгo Гyбеp-
нaтopствa нiмцi вимaгaл}t ствopeння opгarty, пoдiбнoгo дo
тoгo, який iснyвaв y)l(е y Kpакoвi i кoтpий мaв кoopдинy.
вaти poбoтy мiсцевих кoмiтетiв взaсмoдoпoмoги. I сaме нa
Bимoгy нiмцiв yкpaiнцi opгaнiзyвaли y Львoвi Укpaiнський
Kpaйoвий Koмiтет, зaвдaння якoгo бyли adсoлloтнo тi x сa-
мi,.щo й Укpaiнськoгo l{eнтpaлЬнoгo Кoмiтетy в Kpa-
кoвl.

Ha пoчaткy нiмецькo-paдянськoi вiйни, нaпеpедoднi
apеIцтy Яpocлaвa Cтецькa i пpипинення дiяльнoстi yкpa-
iнськoгю УPяtУ, yкpaiнцi стBoprUlи y Львoвi Укpаiнськy Ha-
цioнaльнy Pадy, щo на пoчaткy нaзиBaлaся Paдa Cень-

70 вA-lr{A sF 33/305.
7, в. кy6iйoвич. Укpaiнцi в Генеpальнiй Гy6еpнi i ,  l9з9_l94l ._
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йopiв. Paдa мала нaмip стaти сoцiaльнo-пoлiти.rним пpе,Ц-
стaBникoм yкpaТнськoгo нapoдy. Hiмцi вiдмoBv|лv|cЯ iJ визнa-
BaTИ' aЛe дoгryск:rли iТ нeaгpeсивнi й безплiднi зi6paння дo
лютoгo |942 p. I-[я paдa на чoлi з кoлиrцнiм члeHoм пapлa-
ментy Koстем Лeвицьким i пiд мopaльним пoкpoBительстBoм
митpoпoлнтa Aндpiя [IIептицькoгo' щo бyв пoнеснt{м гoлo-
вoю, oкpiм poзмoв' не. гpzuta нiякoi валtливoi poлi.

У лютoмy |942 p. нiмцi пoклaли кpaй iснyваннlo Укpa-
iнськoi Haцioнaльнoi Paди. oднoнaснo вiддaли rraказ пpo
пpиeднaння Укpaiнськoгo Kpaйoвoгo Кoмiтетy дo Укpаiн.
сЬкoгo l{ентpальнoгo Кoмiтery y Kpaкoвi, який iз сaмoгo
пoчaткy oчoлIoваB Boлoдимиp Кyбiйoвиv.

Зaте в Paйхскoмiсаpiaтi Укpaiнa, oкpiм Boлинськoi oкpy-
ги' )кoдеl{ центpa,IЬнrrй opган дoпorr{oги ни кoopдинaцiй
не 6yв дoзвoлeний' xoч y Киeвi пoдi6нa спpo6a 6yлa. Члени
oУH Мельникa' щo пpн6улvl дo Kиевa, змoгли Bзяти дo pyк
мiськy aдмiнiстpафю i пoстaвити свoiх людей y кеpiвництвo
пoлiцii, щo зaймaлaся гpoмaдсЬким пopядкoм. Boни дoпo-
мaгaJIи opгaнiзoвyвaти сoцiaльнo-кyлЬтypне'(иття стoлицi.
У листoпaдi l94l p. мельникiвцi пoспpияли стBopеннк) Укpa-
iнськoi Haцioнальнoi Pади в Kиeвi i дoмагaлися пoтiм, щoб
Тi визнaлa oкyпaцiйнa Bлata,

У мемopaндyмi, пoслal{oмy в листoпaдi paйxскoмiсapy
Еpiхoвi Koхy, Укpaiнськa Haцioнальнa Paдa визнaчилa
тaкi свoi заBдaнI{я: <l. пpедстaBJtятt{ yкpaiнський нapoд пе-
pед нiмецькoю в.пaдolo нa oкyпoBaниx yкpаiнськиx теpи.
тopiяx; 2. пo6opювaти бiльrцoвизм, йoгo aгiтaцiю i пpoпa-
гaндy; 3. дiяти пpoти пiдpивнoi бiльtцoвицькoi дiяльнoстi,
opгaнiзoвyючи oxopo}|y; 4. зaймaтися мopzlльним' дyхoB-
ним i фiзичниtr,t Bихoвaн}Iям мoлoдi; 5. poзвивати сyспiль-
Hе )l(l{ттЯ y тaкиx гaJlyзяx: a) кyльтypa, oсвiтa тa iнфopмy-
вaння нapoдy;6) pariгiя i цеpква; в) гoспoдapствo; г) зoкpе.
мa сйьське гoспoдаpствo; 6. зaймaTИcЯ, гpoмaдськolo i сo-
цiaльнoю дoпoмoгoю; 7. opгaнiзyBaти пpaцю poбo.roi си-
Лу|' '2.

У мeмopaндlмi бyлo вt.lслoв,lеIto ;rсaлЬ щo нiмцi вiдмoви-
лися нaдaти yкpaiнцям мoxливiсть 6opoтися paзoм iз нi-
мецькoro аpмieю тa iнцJими нapoдaми €вpoпи пpoти бiль.
rцoвизмy' a тaкoж пpoxaння дoзвoлити eмiгpaнтaм пoBеpнy.
тися y Paйхскoмiсapiaт.

Xoч нiмцi вiднyвaли пoтpебy в цeнтpilЛЬ}Ioьry пpед-
стaвництвi, yсе хt тaки Boнl' вiдмoвлялиcя Bу|знaTИ Укpaiн-
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сЬкy Pa.\y i нa пoчaтку |942 p. taлИ зpoзyмiти, щo цей кo.
мiтeт y;rtе нe iснye i е poзпyщеним.

oнeвиднo, Укpaiнський l{ентpaльний Koмiтет y Kpaкoвi,
меpи, бypгoмiстpи, yкpaТнф-нлени цивйьнoi адмiнiстpaцii i
пoлiцii дJIя oхopoни гpoмaдськoгo пopядкy в Генеpaльнoмy
Гyбеpнатopствi i Paйхскoмiсapiaтi Укpaiнa як пoсepедlll|ки
мi;к нaселенням i oкyпaфйнoю в.IIaдoю сaмo сo6oю мyсили
спiвpoбiтничaти з цieю в;laдoю. Tpе6a, oдI{aк' пiдкpeслити,
щo йtuлoся пpo спiвpoбiтництвo нa iндивiдy:lльнoмy' пеp. .
сoнzlлЬнoмy piвнi, a не пpo KoлектиBHе пoлiтичнe спiвpo-
6iтництвo зa нaкaзoм yкpaiнськoгo ypЯдy ни якoiсь yкpa-
iнськoi пoлiтичнoi пapтii.

Cпpaвa .(нiпpoпeтpoвськoi aлмiнiстpaфi

Битва зa Kиiв (мiстo бyлo взяте 19 вepeсня l94l p.)
закiнчилaсь 26 вepecня пopaзкoю числeнних pадянських
дивiзiй. Hiмцi зaхoпlцлu 665 тисяч вiйськoвoпoлoненtlх.

Пiдбиваючн пiдсyмки, нiмецьке кoмaндуBaння Bвaxaлo'
щo з 4lб paдянськиx дивiзiй, як iснyвaли нa пoнаткy вiйни
яn 6улп сфopмoвaнi в xoдi вiйни, на кiнець вepесrrя l-Рal p.
зaлvшrrИJlocЯ тiльки 230 дивiзiй (4,6 мiльйoна вoякiв) ,o.

Haспpaвдi цi пiдсyмки ще не oзнaчали пopaзки Pa-
дянськoi Poсii чи Coюзy. Зa заявaми pадянськиx oфiuе-
piв, щo пoтpaпиJrи в пoлoн' зoкpeмa геIrеpaлa 3еpyлен-
кoвa' кoмaндиpa 5l-Т пiхoтнoi дивiзii i дивiзiйнoгo кoмi.
сapa Фiлoвa з l76-i дивiзii, <poсiяни> мoгли зa зимy
стBopити щe 300-400 нoвиx дивiзiй, oзбpoeниx aмepикaн-
ськиIll спopяд.ll<енHям' Bpaхoвyючt| тaнк}l. Kpiм тoгo, зa
oстaннi п'ять-вiсiм poкiв Мoсквa poзBинyлa пpoмислoвi
6aзп нa Уpaлi й y Cибipy. Численнi зaвoди бyлo eвaкyйoвa-
нo з УкpaТнн. Зa зaявaми генеpaпa Зepyленкoвa' пpoмислo-
вiсть Уparry i Cи6ipy здaтнa пoстaчатl{ неo6xiдне спopяд-
xеttt{я. oкpiм тoгo' великi пoставки нaдxoдtlли iз Cпoлy-
чениx lllтaтiв Aмеpики i Beликoбpитaнii.

Зepyлeнкoв зaЯвив тaкo)к' щo <poсiйськa аpмiя ouiкy-
вaлa вiйни чеpез Bаxливi iдеoлoгiннi пpиvини. Пpoте вoнa
6yлa зaскoчена чеpeз ви6ip мoментy aтaки. Як6и нiмцi
пoчаливiйнy двa-тpи мiсяф пiзнirше, yспix не пpийtшoв би тaк
легкo> ,'.

Ha пovaткy Bepесня' кoли йцrлa 6цтвa зa KиiЪ, веp-

7з BA-I{A RI l  24-з l lз6.
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xoBHе кoмандyвaння нiмeцьких вiйськ (oKг) виpirшилo, щo
дJlя тoгo' щoб зaвoюBати сиluпaтii yкpaiнцiв, неo6хiднo ви-
кopистoвyвaти y свoiй пpoпaгaндi тBеpд)кення, щo <Укpaiнa
бyлe пpийнятa як oдI{a з нaй6iльrциx дepжaв y eвpoпейськiй
сiм'i нapoдiв>. Aле накaз oKГ yтoнняв' щo oдночaснo тpeбa
дaти yкpaiнцям зpoзyмiти, щo 3a IvroxJIиBiсть opгaнiзyвати
сBo€ BJtaснe деpltraвне .lкиття (staatliсhеn Еigеnlеbеn) 6yлa
пpoлитa нiмeцька кpoв i, oтЛ(e' yкpaiнцi пoвиннi пoгoди-
тися нa лtеpтBи' якi ypяд Paйхy вBil,t(атI{мe неoбхiдни.
ми.".

Мiстo .Ц.нiпpoпeтpoвсЬк' цеt{тp Ba}gtивoгo пpolrlислoвo-
гo paйoнy, бyлo взятo 26 cepпня l94l p. фoхи згoдoм пo-
xiднa гpyпa фгaнiзaцiТ Укpaiнськиx Hацioналiстiв Бaндеpи
встyпилa в мiстo. 3 iгi iнiцiaтиви i зa iT дoпoмoгoю бyлo
встaнoвJlеtlo yкpaiнськy o6лaснy aдмiнiстpaцiю. Пpoфесo-
pa oлiйниненкa' мetцKaнцЯ цьoгo мiстa, бyлo пpизнaчeнo
гoлoBoю.

Cтвopення paйoннoi aдuiнiстpaцii вiдбyлoся зa згoдoro
пoлкoвникa фoн Aль6еpтi, вiйськoвoгo кoмеllдaнтa мiстa.
Пiдтpимaнa цим вllзнaнням, aдмiнiстpaфя .('нiпpoпетpoв-
ськa стaлa oфiцiйним opгaнoм.

Пpoфесopy oлiйничeнкУ, Щo бyв пiдпiльним членoм
oУH Бaндеpи' aктивtlo дoпoмaгaв y йoгo спpaвi пoмiчник
i зaстyпник Baсиль Percй' тaкoxt член oУH Бaндepи.
Цим двoм людям yдaJloся зpo6ити зi свoсi aдмiнiстpaцii
aдмiнiстpaцiю. aвтoнoмнy. 3oкpемa, Bot|и oдеpxaJlи вiд
вiйськoвoгo кoмeндaнтa дoкyмeнт нiмeцькolo мoвoк)' в якo-
Ivty гoBopилoсЬ' щo Укpaiнa 6yлe пpийняTa ЯK oднa з нaй-
6iльrцих деp)€в y сiм'ю eвpoпейських нapoдiв (цйкoм
oчeBидtto' щo вiйськoвий кoмендaнт читaв iнстpyкцiйнoгo
листa вiд oKГ зa l1 веpесня).

oдepxaвurи цей дoкyмeнт, кepiвники yкpaiнськoi aд-
мiнiстpaцii пoдylrtaли' щo мaroть пpaвo пpaктичHo з сaмoгo
пoчaткy iснyвання aдмiнiстpaцii yxивати дep)кaBrry пeчaт-
кy' якa мaлa тaкий напис: <Укpaiнськa деPлtaвa _ теpи-
тopiaльнa aдмiнiстpaцiя .[,нiпpoпетpoвськa>,n.

Aле пoлiтичнi питaння нaле)кaли дo сД, a Hе дo вiйськo-
Boгo кoмендaнтa. Kepiвництвo сД бyлo дyxсе poзлючене
дiяльнiстto aдмiнiстpaцii .('нiпpoпетpoвськa i хoтiлo B.IIaштy-
вaти poзпpaвy' aJrе l{аrцтoвхtlyЛoся Ha спpoтиB вiйськoвoгo
кoмe}rдaнтa мiстa.

75 lbid.; RH20-6/492 Fеindnaсhriсhtenblаtt n0 38,4.9.l94l; RII 24-з/
l35 Auszug aus Fеindnaсhriсhtеnblatt lф 23' lt.9.4l.
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У дoнeсеннi C.( гoвopи|J|ocя' щo' oдеp)кaвши дoзвiл вiд
пoлкoвникa фoн Aльбepтi, <тepитopiaльнa aдмiнiстpaцiя, зa-
мiсть тoгo, щoб зaймaтися пpaктичними спpaвaми' пo-
чaлa зaймaтися пoлiтикoю>.

Kpiм тoгo, вiйськoвий кoмендaнт мiста ледь не дoзвo.
лив стBopeння yкpaiнсЬких клyбiв, <.piзнoвид пoлiтичних
пapтiй>. 3a свoiм стaтyсoм цi клyби мilrи пoruиpитllсь нa всю
.(нiпpoпeтpoвськy o6лaсть. rхня дiяльнiсть малa зaчiпaти
нaцioнальнi i пoлiтичнi питaння. Iхнiй стaтyс пepeдбauaв
opгaнiзaцiю кoнфepенцiй i з6opiв. Iдея цих клy6iв Bуl|l|^wla
в Oлiйничeнкa. oчoлити цi клyби мaB кoлиtцнiй yчитeль
нa пpiзвище Coкiл. Пеpевipяюни минyлy дiяльнiсть кеpiв-
никiв тepитopiaльнoi aдмiнiстpaфi, C,(' виявилa' щo сoкiл зa
paдя}lськoгo pежимy oдepxyвaв 250 кapбoвaнцiв пeнсii
<зa oсo6ливi pевoлloцiйнi зaслyги> i щo iнцri oсo6и neстa-
пo тaкoЛ( пiдoзproe y <.6йьшoвицькiй дiяльнoстi>. У тoй
чaс' кoли дoсить чaстими бyли дoнoси на yкpaiнсЬких нa-
цioналiстiв iз бoкy paдяrrських aгентiв, якi пpaцroвaлп N|я
C,(,, звинyвачеltl{я' висyнyтi пpoти Coкoлa тa iнrцих членiв
теpитopiяльнoi aдмiнiстpaцii 6улн, мa6yть, зoвсi}{ нe-
пpaвдивi.

У кiнцi xсoвтня чи нa пoчаткy листoпaдa l94l p., не-
звa)r(aючи нa бypxлиBi пpoтeсти oлiйничeнкa, який дoBoд}lB'
щo aдмiнiстpaцiя i 

.fi 
кepiвники мaютЬ пoBHy дoвipy вiйськo.

вoгo кoIиеHдaHтa' aйнзацкoмaндa 6 C.( пpoвerra aperцт зa-
стyпникa гoлoBl{ i rцести нaчaльникiв вiддiлiв yкpaiнськoi
тepитopiальнoi aдмiнiстpaцii. C.Ц. тaкoxс зaxoпruIa слaвнo-
звiснy дep)кaвнy печaткy.

Дii сД бyли пiддaнi гостpiй кpитицi з бoкy вiйськoвoгo
кoмeндal{тa, якпЙ Bиь{aгaB негaйнoгo звйьнення apецIтoBа.
них oсi6. .(искyсiя TpЦBaлa дeякий чaс' iutе кoмандиp aйн-
зaцкoмaнди 6 нe вiдстyпaвся. I вiйськoвий кoмelцaнт пoл-
кoBttl,tк фoн Aльбеpтi 6yв зlяytшений нe лиrце пoстyпитtlся'
а й пooбiцяти' щo нaдалi всi пoлiтичнi piureння кoмeн-
дalyp}r пpиймaтимyтЬся зa згoдoю C.Ц..

Пoлкoвник фoн Aль6epтi дaв згoдy 25 )кoвтня вiдкpи-
ти .(,нiпpoпeтpoвський yнiвеpситет. Bвaxaroчи' щo ця iнiцia-
тива <пеpедчaснaD' aйнзaIцpyпa з сiпo i C.( зadopoниJla
вiдкpиття yнiвеpситeтy' y тoмy числi й мeдинний фaкyль.
тет' зa виHяткoм po6iт,.спpЯмoвaниx нa yтpимaння тa
деякиx пpaктич}rих poбiт,,.

Цi пoдii вiдбyвaлися тoдi, кoли мiстo й oблaсть .(нiпpo-

петpoBсЬкa вxoдиJIи дo зoни тилy. Aдмiнiстpaцiя Paйхскo-
мiсapiaтy Укpaiнa пеpeбpaлa цIo теprrтopiю 15 листoпaдa
l94l p.

3мiнa стaвJleння нaсeлення

Згiднo з пeнepaJlЬнoro пoлiтичнoю лiнielo нaцioнaл.сoцia.
лiзlлy в Укpaiнi Aлфpeд Poзeн6epг, мiнiстp oкyпoBallиx
теpитopiй Cxoдy, вiддaв неoбxiднi poзпopядхення' щoб не
дoзBoлити lсIlyваIrня JKoднor з yкpalнсЬкиx пoлlтI{чtlих пap-
тiй й нaдйення iх пoлiтпчнoIo вJIaдoю. Бyлo виpiureнo' щo
yкpaiнui мo;rсyть 6paтп yчaсть y сaмoyпpaшiннi тйьки нa
I{иxчolt'fy i сepедньoмy piвнi, тoдi як }[Paшiння кpaТнoю <пo-
Bиtttto з:UlШшaтися y pyкaх нIмцIBD.-.

Hiмцi виpirшили 6iльшe нe дortyскaти пpaгнень yкpaiн-
цiв дo aвтoнoмii y Генеpaльнoмy Гydepнaтopствi. Boни
Bвaл(aли' щo yкpaiнцi Гaличини пoвиннi opiентyвaтися нe нa
Kиiв,^a нa Kpaкiв i Беpлiн. Пoлiтичнi пaтii 6yли зa6opo-
ненi ,".

Пiд чaс зaсiдaння y гoлoBнoмy Iштaбi фюpepa 29 веpeс-
ня l94l p. Poзeнбеpг зpoбив дoпoвiдь пpo пoлiтинl{y ситya-
цiю в oKyпoBaних paйoнaх Cxoдy i сфopмyлювaв бaгaтo
кoнкpетtlиx пpoпoзицiй. .Ц.еякi пoлoження цiri дoпoвiдi,
пiдпpaвпенi Гiтлеpoм, пiзнirце 6yли викopистaнi rra пpaк-
тицl.

ПoвiдoмивtцП, Щo пpиблизнo 60 o/o ypoxaю нa Укpai-
нi не 6yлo зl{tlщенo' i вiн бyде зi6paний, Poзeнбеpг пiдняв
питaння пpo poзпyск кoлrюспiв i пеpехiд дo пpивaтнoi
впaeнoстi. Гiтлep не згoд)кyBaвся з цим. Biн Bвa)кaв' щo
все тpе6a po6ити пoстyпoBo i сeтlективнo. У дaний мoме}lт
тpе6a 6yлo зaJШt|Цv|Tt| в дeяких paйoнаx вgIикi гoспoдap-
ствa, щoб yтpимyBaти нalrеxний piвень випyскy пpoдoвoль.
стBa; це стoсyeться i paйoнiв, кyди пepесe.пятимyться нi-
мецькi кoлoнiсти.

Щo xс дo дoлi Укpaiни, тo' зoкpeмa, бyлo виpiurенo:
<3гiднo з кoнцeпцieю фюpеpa, нr мo)t(е 6yти мoви в нaй-
ближчi десяти;riття пpo незaлеxнy Укpaiнy. Фюpеp дyмae
пpo .нiмeцький пpoтeктopaт в УкpаТнi пpинaймнi нa 25 po-
кiв> ou.

't AA Abt Pol ХIII Ukrainе 24, дoнесення д.ля lrVеizsЁсkеr,29.9.l94l.
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Aле в iнrциx мolltентaх Гiтлep не пpиxoByBaB' щo мa€
нaмip зpo6ити з Укpaiни нiмeцькy кoлoнilo нaзaBxди.

Пiсля цьoгo зaсiдaння мiнiстеpстBo теpитopiй Cхoдy ви.
po6илo диpективи пpo пoвoд)кення з yкpaiнським нa.
селеlltIяМ.

3a цими диpективaми <<фюpеp збepiгae за сoбoю пpaвo
нa piшення пpo пoлiтиvний yстpiй теpитopiТ, зaсeлеHoi
yкpailrсЬким нaселеI{няIrr>. Biйськoвi opгaни BJraди не пoвиннi
в цe втpyчaтнcя. Ha скapги yкpaiнцiв щoдo пoдiлy Укpai-
ни тpeбa 6yлo вiдпoвiдaти, щo ця кpaiна <.6yлa вpятoBal{а
зaвдяки нiмецькiй кpoвi, i з цiei пpичиttи Hiмеччинa з6e-
piгас за сo6oю пpaBo poзпopяд;t<aTЦcя цими теpитopiями
згiднo iз зaгaльними пoлiтичними пoтpебaми>.

Hiмцi сaмi дoпyскaли yчaсть yкpaiнцiв в yпpaшiннi
кpaiнolo Ha ни,кHЬoмy piвнi, a веpxнi ецtелoни Ы|atп зaймa.
ли сaмi. Пpoте yкpaiнцiв мoлснa бyлo в iндивiдyaльнoмy
пopядкy викopистoвyBaти як дopaдникiв. Укpaiнa мaла стa-
ти )l(итницею €вpoпи. 

-Якrцo 
yкpaiнське нaселенHя пoпo-

д:ИTrc,Я слyхняllo спiвpoбiтничaти' тo дo нЬoгo стaBиTимyть-
ся з дoбpoзичливiстto. Бyлo дoзвoлеtlo yкpaТнськy мoBy' a
тaкo)к пoчaткoвi lIIкoли. Пpeсa мaлa пirylягaти нiмeцькiй
цензypi. .Ц.oзвoленo pелiгiйнe життя' aле тpебa бyлo не
дoпyститI{' щo6 мiсця кyлЬтy пеpетBopl{лу|cя У центpи poз-
Bиткy pyхy aвтoнoмiстiв.

Учaсть члeнiв веpмaхтy в нaцioнaльниx yкpaiнськиx свя-
тaх пoвиl{нa 6улa oбме.lкyвaтись Bt{ltЯткoBr,tми випaдкaми'
безпoсepедньo пoв'язaнимtl з pе)t(ПI\{oм oкyпaцii8I.

Kpiм тoгo, Poзeнбеpг нaкaзaB <<yзяти пiд oхopoнyD кyль-
тypнi цiннoстi oкyпoвaниx теpитopiй Cxoдy. I{eй нoвий poз.
пopядoк зaпoЧaткyвaв системaтиvнe гpaбyвaння кyлЬтJрнl{x
цiннoстей oкyпaцiйнolo влaдoю o..

Hiмцi зiткнyлися з сеpйoзними тpyд}roщaми y свoix
стoсy}rкax з нaселеHням Зaxiднoi Укpaiни. 3aте нa тe-
pитopiях нa сxiд вiд кoлиrшнЬoгo пoльськo-paдянськoгo кop-
дoнy нaсeлення y пеprшi днi i тилснi вiйни ще далi пpиймалo
нiмцiв як визвoлителiв.

Пiсля пoдopoxi пo Укpaiнi пeнеpztл Лaгoyзен вислo-
вив пo6oювaння' щo тaке стaвJrеHня нaселeння скopo зник-
не i змiниться Ha IIpoтиJIе)кнe <(чеpeз пoгaнe пoвoджeнняD
з l{aсeленнЯм. Лaгoyзен зaпpимiтив пiд нaс свoсi пoдopo.lкi,
щo B <(деякиx нiмецькиx слyx6aх кеpiBники BBаж'Utl{: нa-
стaB чaс oблцlllнтуt сrнтlrментtlльHv легкoвaл<нiсть i пoкaзaти

8| 
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yкpaiнцям, хтo r гoспoдapем>. Лaгoyзeн Biдзнaчaв, щo нiмцi
зaстoсоB)rвали нaси.пьстBo дo xителiв, якi тйьки зaxи-
щaли свo€ BJlaснe мaйнo (ме6лi, кapтиIrи тa iн.) i щo пoвoд-
)кeI{ня нiмцiв y)кe стaJro Bиглядaти спpaв;rrнiм гpa6yнкoм 83.

Пopyrшення дисциплiни в нiмецькiй apмii i гpaбеxi
дoсягли тaкиx масruтaбiв, щo гoлoвнoкoмattдyBaч |1-i ap-
мii бyв змyшeний пi.цписaти 24 cepпня накaз' який мaв пo-
гalt'yBilти числeннi пopytцення i aкти нaсиJIьстBа. Hiмецькi
сoлдaти змylцyB:lли вiддaвaти мaйнo, пoгpoxyючи з6poею,
чиниJtI{ гpa6е,жi i напaди нa 6yдинки' кoлt| lките.пi викoнy.
вilли свoi oбoв'язки в пoлi. Генepaл фoн lllтюльпнaгель на-
кaзaв вiддaтrr пopylцHикiв пiд вiйськoвий тoи6vнaл. шo6
зменlцити tt{oxлиBlсть пoсиJIен}lя oпopy'aсЬ,енн".i.

Фaктиннo, як зaзнaчaв y свo€мy дoнесеннi зa 28 .lкoвтня
лeйтенaнт T. o6еpлендep' зв'язкoвий oфiцеp a6веpy apмiй
<Пiвдень>, ситyaцiя пoгipuryвалacя Нa oчax. стaBJIeння нa-
сeлeння нa схiд вiд кoлиrцнЬoпo пoльськo.paдянсЬкoгo кop-
дoнy' писaB вiн, змiнилoся буквaльнo зa кiлькa тилснiв пiсля
пprrхoдy нiмецькиx вiйськ. Хтo в цьor'ry винeн? Caмi нiмцi,
вiдпoвiдaв oбеpлeндep. 3виuайнo, вoни стol't7lенi тpетiм po-
кoм вiйни i згaняють свiй пoгaний нaстpiй нa кpaiнi i лlo-
дЯх.

o6еpлендеp пiдкpеслив, щo нiмцi стaвлятЬся дo yкpa-
iнцiв y:кe як дo евpеiв: <Ми чaстo сIlлyтy€мo eвpеiв i yк-
paiнфв. Пoвoдлtення' .ltp}tзнaчeнe N|я eвpeiЪ, чaстo зa-
стoсoвy€ться l дo yкpalнцrB' щo пpизBoдrrтЬ y ниx дo вlд-
vyття гipкoти>. зBичaйнo, кaзав oбеpлeндеp, нaсeпeння
пoвllнIlo 6oятуlcя пopylцити зaкoн' (aJIе мl{ чaстo пoвoдиrr{o-
ся з ltим тaким чинolr{' щo вoнo бoiться.бyти пoкapaним
зa 6yдь-щo, як i зa бiльlцoвизlty>. Haслiдкoм цьoгo 6yло
те' щo peзyлЬтaти po6oти нe зaдoвoльнялп i щo <нaселeн-
t|Я скopo стaне нaс ненaвидiти,- вiдзна.laв oбеpлен-
деp 85.

T. oбеpлeндеp пpивеptlyв такort yBary дo численнt{x
пoмиJIoк' Bчинениx нiмцями. Пo-пeprше, це стpaти виснa)ке-
них вiйськoвoпoлoнеttиx' тpyпи якиx кидaJIи нa мiсцi нa
yз6iннi дopiг, y селax i мiстeчкaх. {е тaкox i нeвиpiIшeне
питaння кoлгoспiв, pеквiзицii дo oстаHньoi кypки, недoстaт-
нe пoстaчaння мiст пpoдoвoлrcтвoм' щo пpизBeпo дo гo-
лoдy. Люди пoкидzulи мiстa i iхали в селa' де вoни стaBали
aнтинiмецькими пpoпaгaндистa}lи aбo пpиeднyвалисЬ дo
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пapтизaнiв. T. oбеpлендеp пoпеpeдлraB' щo Якщo з нaсе-
ленняrrl не 6yдyть пoBoдитися як нaJIежитЬ' Boнo пеpeйдe
дo пaсивнoгo й aктивнoгo oпopy.

Пpaцiвник мiнiстеpствa Cхoдy Бpoйтiгaм y зaписцi вiд
l l листoпaдa |94| p. вказyваB' щo сaми!r{и дpaкoнiвськиМи
мeтoдами нe мo)кнa yсyнyти пaсивний i aктивний oпip
yкpaiнськoгo нaсeпeння тa встaнoBити спoкiй i пopядoк,
щo6 oдepлraти вiд фei кpaiни якнaй6йьrцy кiлькiсть пpoдyк-

яA
тlB xapчyвaH}Iя --.

Cекpeтнi iнстpyкцii Poзeнбepгa Кoхoвi

У листoпaдi l94l p. нaцioнaл-сoцiaлiсти 6yли пepeкo-
нанi, щo Bигpaкугь вiйнy, i тoмy впeBненo пpиймaли pi-
lIIе}ItIя пpo мaйбyтнe.

У секpетних iнстpyкфях Poзенбеpгa pайхскoмiсapy Koхy
зa l8 листoпaдa |94| p. мiстилися oснoвнi дl{pективи'
якиx тpeбa бyлo дoтpимyBaтисЬ нa Укpaiнi.

Biйнa y Cхiднiй €вpoпi, за цими iнстpyкцiямI{' oзнa-
чалa <пopaзкy бйьIшoBизмy нaзaвxди>. I{ей вopoг свiтy
oсЬ-oсь 6yде poзбитий веpмaxтoм фюpеpa. Aле мoвa йrrrлa
нe лиlце пpo пеpемory нaд 6йьцroвизмoм, тpебa 6yлo знaйти
piшeння, як BстaнoBити нoвий пopядoк нa Cxoдi, яK нaJIa-
гoдити нoвi стoсyнки мi.lк нiмецьким Paйxoм i нapoдaми
Paдянськoгo Coюзy.

Poзен6epг BBa)каB' щo Poсiя' якa в ХlХ стoлiттi стaлa мo-
гyтньoю дepxaвoю' пoзбaвилa Hiмeннинy iT свoбoди poз-
витKy. Hiмеччинa мyсиJIa пoстiйнo 6oятYlcя мoxливoстi
кoнфлiктy нa двa-тpи фpoнти. oтxе, тепеpirшня вiйнa бyла
пoкликaнa звйьнити Hiмeнvинy вiд 6yдь-якoгo тискy з 6o-
кy Poсii. Boнa ведеться в iнтеpсaх Hiмеччини i слyxить спpa-
вeд.пивoстi, oскiльки Drang naсh ltYеstеn (пoхiд нa 3aхiд)
Poсii мiг y бyдь-який мoмент пеpeтBopиту|cя у пoлiтикy
зaвoювaння i пoневoлення. Hiмеччинa мoxе вiдвepнyт}r
цю небезпекy тiльки зa дoпoмoгolo вiйни пpoти CPCP з нa-
мipoм бiльlце не дoпyстl|ти вiднoв.пення Poсiйськoi ilпrеpii,
якoю 6 Boнa не 6yлa. oсь дJ,tя чoгo стBopюBaлI{ paйхскoмi-
сapiaти, кoжен з якиx мa€ BJlaсний ypял. <Paйхскoмiсa-
piат Укpaiнa пoBиltеtl пiдгoтyвати щopaз тiснirце пpи€д-
нaння цьoгo peгioнy дo HiмеччиЁи>.

Мiсiя, якy тpеба здiйснити нa Cxoдi, пoлягa€ y тoмy'
щoб пiдгoтyвати цeй нoвий пpoстip д;tя Hiмеччини' пoвеp-

нyти Poсiю нa свolo етнiннy тepитopilo, тo6тo зpoбити тaк,
щo6 вoнa пoBеpнyлaсь нa Cхiд. I-lя 6opoть6a пpoти Poсii
il/ta€ на метi гapaнтyBaти )l(итTя t{е лиrце нiмeцькoмy нa-
poдy, a й тaкox yсiй €вpoпi. Ця iдеoлoгiчнa 6opoть6a
вiдтвopить нoвy кoнцепцiю кoнтинентy i poзtllиpить €вpoпy
нa Cxiд.

Зaвдaння paйхскoмiсapa Укpaiни, зa iнстpyкцiями Po-
зен6epгa, мaлo 6yти oсo6лив0 Bалtким. Укpaiнцi мaк)тЬ
свoю нaцioнarьIry тa iстopиннy свiдoмiсть. Aле цe не виrra
нiмеI.lькoгo нapoдy' якщo вiн 6aчить 6iднiсть нa Укpaiнi,
ствеpдx(yBrrв Poзeнбepг. <Be;Iикa )кеpтBa нiмецькoi кpoвi, нe-
o6xiднiсть poзrЦиpeння l|'ентpальнoi €вpoпи, тaк сaмo 6a-
;кa ння нaзaвжди yсyнyти 6pитaнськy кol{тt{нентaJrьнy 6лoкa-
дy)) зtvfyсили Hiмеччинy poзpo6ляти rшиpoкi ПлaHI/|' якi мo-
xyть здiйснlовaтися <тiльки пpи aвтopитaplroмy нiмецькoмy
yпpaшliннi. Caме з цieТ пpиvtlнп iДeя poз6yл'oви yкpaiн.
ствa в пoлiтиvнy сиJIy пpoти Мoскви, якy o6мipкoвyBaнo
пеpeд вiйнoю l94l p., Mуc|,|Лa 6yти вiдкинyтa. У нoвiй ситyа-
цiТ Paйх не мiг бiльIце 6paти нa сeбе дoпoмoгy чy;ким нa.
poдaм.

oтлte, гoBopl{ли дaлi iнстpyкцii Poзeнdеpгa Koхy, uле-
ни нiмецькoi aдмiнiстpaцiТ в Укpaiнi пoвиннi yтpимyвaти-
ся вiд пorциpе}rня Ayмoк пpo oстaтoчний yстpiй y цiй кpaiнi.
Якщo iм стaвитиItdyть питaння пpo мaй6yтнe, слiд вiд-
пoвiдaти, щo спoчaткy тpебa oцiнити збитки, якi зaвдaв Ук-
paiнi 6iльruoвизl{' i yсвiдoмитt{' щo тaкi збитки пoтpе-
6yшть <дoвгoгo нiмецькoгo yпpaшriння>. <Tйьки фropep 6yле
виpiuryвaти пpo oстaтoчне yпopядкyвaння пiсля вивчення
yсiei ситyaфi, oсoбливo BpaxoByюч}t пoвoд:ltення сaмиx
yкpaiнцiш.

Пpoтести yкpaiнцiв щoдo пoдiлy yкpaiнськoi тepитopii
6yли нeдoпyстимi, oскiльки вiйнa вимaгaлa вiд нiмeцькoго
нapoAy Beличезl|иx xtepтв i величезн}rx втpaт. Цей нa-
poд лrив нa ByзЬкoмy пpoстopi, i цieю вiйнoю, щo pятy6
yсю €вpoпy, вiн зaвoroBaв пpaвo poзцIиpити свiй xtитте-
вий пpoстip. Hapoди Cхoдy, гoBopилoся в iнстpyкцiяx
Poзен6epгa' I\{aIoть пpoстip нa6aгaтo 6iльш.Iий, нix наpoди
I{eнтpaльнoi €вpoпи, дo тoгo лt не мaючи мo)tUIиBoстl
викopистoByвaти цi бaгaтствa.

Paйхскoмiсapiaт Укpaiнa мaв пpoстягaтися зa етнo.
гpaфiннi меxi Укpaiни. Пеpед6aчaлoся пepeселeння yкpa-
iнцiв нa пiвнiч i на схiд, oскйьки Пiвдень Укpaiни вiдвo-
tY|J|vl N|Я кoлoнiзaцii. Taк сaмo i пеpeсeлення yкpaiнцiв з
Гeнеpaльнoгo ГydepнaтopстBa нe пoвиtlllo 6yлo здaвaтись
чимoсь l{ечyBaним.
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Tpeбa зayвa,кит}l' щo iдеi, вислoьпeнi тyт Poзен6еpгoм'
з6iraлucя з вiдoмим плaнoм Gеneralplаn ost, пpo який 6yде
мoвa пiзнirце.

Укpaiнцi, зa iнстpyкцiями Poзен6еpгa' пoвиllнi пiти нa
,(еpтви' oскiльки 6ез нiмцiв вoI{и втpатцлu 6 yсе i бyли 6
знищенi. Hiмеччинa 6paлa на се6е заxист Укpaiни пpoти
нaпaдiв Мoскви, oскiльки Boнa eдинa здaтнa гaрaнт)rвaти
бeзпeкy Cхiднoi €вpoпи.

Poзeн6еpг y)ке не вiдстoювaв iдею yкpaiнськoгo yнi-
веpситетy в Kисвi. Haвпaки, у свoix iнстpyкцiяx вiн писaв,
щo нa Укpaiнi тpе6a вiдмoвl{тися вiд вищих нaвчаJIьних
зaклaдiв. Бyде дoстaтI{ьo дoзBoлити вiдкpиття пoчaткoвиx
ttlкlл.

Рoзенбеpг тBеpдиB' щo yкpaiнськa iнтeлiгeнцiя iз захiд-
ниx paйoнiв зpo6илa пoмиJtкy' пpoгoлoсI{Brши Укpaiнськy
деpxaBy' i щo vеpeз це ixrrю дiяльнiсть тpебa 6yлo пpипи-
нити. [lto6и eкoнoмiчнa вiдбyдoвa в Paйхскoмiсapiaтi Укpai-
нa мoглa вiд6yватися нopмaльнo' неo6хiднo в)t(ити сyвopиx
зaхoдiв, щo6 нe дати цiй iнтeлiгенцii тyди пpoникrryти. Paйxс-
кoмiсap - eдиний гoспoдap нa свoТй тepитopii, i не пoвиннa
lснyвaти oдI{oчaснo xo.ц'на пapалeлЬнa yкpaiнськa aдмiнi-
стpaцiя. УкpaТнцi не пoвиннi звepтaтися дo xoднoi yкpa-
iнськoi BлaДv|. Boни пoвиннi мaти aдмiнiстpaтивнy aBтol{o-
мiю нa piвнi пoвiтiв i paйoнiв пiд нaглядoм нiмфв. Якщo
в Paйхскoмiсapiaтi Oстлянд нiмецькa lvroBа мaлa нaбyти вe-
ликoгo пolllиpeння' тo B Укpаiнi цю Droвy нe пoвиннi 6yли
BиBчaти. Poзенбepг писaв' щo бyде спpaвe.4ltt,tвo' якщo yкpa-
iнцi o6межaться кopистyвaнням piднoi мoви (дoзвoляJloся
лиruе дeякi винятки). Bвaлtaлoсь, щo кpaщe нiмцi, якi ста-
l{oBитltblyтЬ пpaвляuий клaс нa УкpaТнi, бyдyть виBчaти мo.
вy кpaiни, a yкpaiнцi не гoвopитимyтЬ мoвoю aдмiнiстpaфi.
Poзенбеpг писaB тaкo)t(: <<Зa6eзпeчити, щo6 yкpaiнськe нa-
селеннЯ (в iнстpyкцiях Poзенбеpгa: yкpaiнствo) бyлo вiд-
дaне Hiмеччинi й oхoчe дo пpaцi тa yспiruнo peaлiзyвaти
пoтpе6и xapчoBoгo й вiйськoвoгo гoспoдapствa _ oсь зaB.
дaннЯ paйxскoмiсapа Укpaiни. Boнo пoтpе6yе пpaвильнoгo
псиxoлoгiчнoгo тpaктyвaнI{Я нapoAyl щoб пo мoxливoстi
пpи€днaти дodpoвiльниx пoмiчникiв, a6п зменцrити oкyпa.
цiйнi вiйськa i пoлiцilo; Bol{o дальrЦе вимагa€ пoстiйнoгo
}raгля.ry нaд eкoнoмiчнo-пoлiтичниl{и зaxoдaмd i вiдпoвiднo
дo дoцiльнoстi стoсoвнo нaзBaних yгopi двox цiлeй... Щoдo
дoбyвaння кopисtll{х кoпaJIиtI' тo нeмa€ нiяких пеpеulкoд'
нaвпaки _ йoгo тpeбa з6йьцlити...)> B iнстpyкцiяx Poзен-
6epгa бyлo пopytценo тaкo)t( питaння кoлиrцнiх нiмецьких
кoлoнiй нa УкpaТнi. HiмецькиЙ paЙх Bвa.lltaв' щo плoди
lE6

нiмецькoi кoлoнiзaцii e нapoдl{oю нiмецькoю BJIaснiстк).
Paйхскoмiсap пoBинен Bxrивaти зaхoдiв для пepетвopеIrня
Kpимy i paйoнy на пiвнiч Чopнoгo мopя y нiмецькy кoлo-
нiю. Hiмцям пoтpi6eн весь цей paйoн iз стpaтeгiнниx пpи-
чин: <щoб кoнтpoлюBaти rrurях пoстaчaння нaфти з Kaвкa-
зy дo .['yнaю>.

Кpiм тorю, <Paйхскoмiсаpiaт Укpaiнa мyситЬ пoстiйнo
paхyвaтися з пpoбyPкeнням poсiяH' a мo)l(е' нaвiть iз пo-
Bстaнням сaмиx yкpaiнцiв. У цьoмy paзi Kpим i вся
нiмeцькa кoлoнiя нaбyвaтимyть (BиpiшaJlЬtloгo знaченl{я
д;Iя збepe;кення нiмецькoгo дoмiнyBaння)>.

У гalryзi peлiгii paйхскoмiсap Kox пoвинен зaбopo-
нити цepкBaм i сектaм зaf,INIaтпcЯ пoлiтикolo i poбити пy6лiu.
нi зaяви. Paйхскoмiсаp не пoвинен пpиймaти eпискoпa як
IIpедстаBrrикa yкpaiнськoгo нapoдy, а тiлЬки тиx дoвipених
oсiб, якi пpизнaченi мiнiстеpствoм oкyпoBaних тepитopiй
Cхoдy. Hiмцi не luloжyть вiдвiдyвaти yкpaiнськi цepKBи.

B iнстpyкцiяx Poзенdepгa 6yлo тaкo)t( скaзaнo' щo
paйхсмapIшaп Геpiнг пpийняв захoди щoдo пPoдyктив}loгo
poзв}rткy нiмеr(ькoi вiйськoвoi пpoмислoBoстi. Paдгoспи вiд-
чyBaють нeстaчy poбiтникiв, i вoни чaсткoBo зpyйнoвaнi.
3 них пiд нiмецьким кеpiвництBoм нeodxiднo зpo6птн 6a-
з|l| N|Я виpoбництвa пrценицi д;tя lliмеччини i наpoдiв, щo
зaJlеxaтЬ вiд неi. Poзенбеpг y свoix iнстpyкцiях пiд-
кpeсJIюBaв' щo зaвдaння paйхскoмiсapа нa Укpaiнi мo)кyть
мaти свiтoве знaченIlя. Упеptше вiдкpивaються мoxливoстi
poзBиткy lдляхiв спoлyченHя вiд Бaлтики дo Чopнoгo мo.
pя 3aвдяки лtитницi Укpaiни €вpoпа мox(е пpoтистoяти
6yдь-якiй 6лoкaдi. Якrцo зaданa метa 6yде дoсяг}lенa' тиск
Poсiйськoi iмпepii, який Hiмеччина вiдчyвaлa стoлiттями,
нapеrштi 6yдe знищeний, i бyдyть ствopенi спpиятливi yмoви
д.Jlя tllиpoкoмaсштaбнoi пoлiтики Iц9дo rвpoпейськoгo пpo-
стopy пlд tllмецьким кеpiвництвoм E7.

У дeнь, кoли 6yли пiдписaнi цi iнстpyкцii, Poзенбеpг
пpийняв y сBorмy мiнiстеpствi пpедстaвникiв нiмецькoi
пpеси. Biн вигoлoсиц пеpед ними дoвгy пpoмoвy пpo вaxли-
вiсть вiйни пpoти Poсii, пpo пpичиHи' неpeз якi Hе l||oлtнa
дoзBoлити вiд6yдoвy Poсiйськoi д'еp)кaви пiсля пopaзки
6iльtцoвизмУ, пРo paйхскoмiсapiaTи, ствopенi нa Cхoдi, пpo
eвpейсЬке питaння в €вpoпi. Ц{o стoсyеться Укpaiни' тo
Poзенбepг зaявив' щo зaвдЯки iй Hiмеччинa нaдaсть мo)к-
ливoстi екoнoмiчнoгo poзBитку FllЯ нapoдiв усiеi Cхiднoi
€вpoпи.

8' BA R 6/69 f. |ОЗ;.Цoдaтки, дoк. No l04.
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<.Ми спoдiвa€Ir{oсЬ' щo цей величезний пpoстip викopи-
стoвyBатимyть нe -тiльки нiмецькi cу|л|4' a вiн бyпe в poз-
Ilopя.цженнi всiх 6eздoгaнних людей .Ц.aнii, Гoллaндii, yсiеi
Cкaндинaвii. Taм e 6aгaтo iнx<енepiв, спецiaлiстiв сiльсЪкo-
гo гoспoдapствa, якi пpиiдyть нa Укpaiнy,>. Poзен6еpг спo.

енepгlи)>.

У кiнцi Poзeнбеpг пiдкpeслив, щo l94l p. бyв пoвo-
poт}rим y свiтoвiй iстopiТ. Poзен6еpг писaв' щo всi цi кoмeн-
тapi пoвиннi з6еpiгaтисЯ y тarп,rницi, виxoдяяи iз зaгaльнoi
ситyaцii. Biн нaгaдaв' щo' зBичaйнo, y пpe.сi не тpе6a пи-
сaти пpo пoлiтичнi цiлi нiмeцькoгo Paйxy 88.

Цю ,ж сaмy темy вiн зaтopкнyв y св.oТй пpoмoвi l8 грyд-
ня l94l p. в Палaцi спopтy в Беpлiнi 89.

yкpaiнськoгo oпopg. 3a дoнесенням C.Ц нiмцi poзстpilлялu зa
це 50 залo,lt<никiв "u. Hаспpaвдi зa yкpaТнськиI\{и д)кеpeлaми
зaги}ryЛo 6iльrце l00 зaлoлtникiв, сеpeд яких 6yв uлен yкpaiн-
сЬKoгo ypядJ A. П'4сецький.

У цей чaс' y веpеснi l94l p., кеpiвники oУH Бaндepи
зi6paлися нa пеpцIy кoнфepенцiro' пpисBяченy aнaлiзy ситya-
цii. Кepiвництвo pyхy вiдзнavилo, щo yкpaiнсЬKe нaсeлеI{-
ня' яке чeкaлo звlльнення вlд oUlЬIIIoBицькoгo пaнyBaння l
впpoвад)кеIrня нeзaJlexнoгo пoлiтичrtoгo )l(иття' нe булo гo-
тoBе дo зaгалЬtloi бopoтьби. Пepедбa.rалoсЬ тaкoж oчистити
спoчaткy yкpaiнськi paйoни вiд 6йьrцoвицЬких ar€нтiв, щoб
6opoтьбy yкpaiнцiв нe тлyмaчruIи як 6opoть6y зa пoвеp}lеllня
paдянсЬкoгo pеJкимy.

Бyлo пpийняте pilшення пepекинyти нa цeнтpальнi i
схiднi землi якнaй6iльrце пpoвiдних нленiв, дpyкyвaти пiд.
пiльнy пpесy' rциpитl{ iдеi визвoльнoТ бopoть6и, poзвивaти
aнтинiмeцькy й aнтиpaд.янськy пpoпaгaндy, poз'ясHюв:lJlьrry
aкцilo пpoти вивoзy людeй на poбoти дo HiмеччиHи' нa-
стpoiти Haселення нa пpихoвyваllня вiд нiмцiв пpoдoBoлЬ-
стBa' пpoвaдити poз'яснюBальнy пiдгoтoвкy дo aктивнoi
6opoть6и з нiмецьким oкyпaнтoм, збиpaння тa нaкoпи-
чeн}rя збpoi, вiйськoвий виrцкiл мoлoдi o,.

Пpoникнeння пpихилЬникiв oУH Бaндеpи в Paйxскo-
мiсapiaт Укpaiнa дaJIьцrе дyлtе непoкoiв нiмцiв. Tpивaли
aрerцт}|. l7 веpесня rштaб гpyпи apмiй <.Пiвде}rы> нaкaзaB
apецIт)rBaти й <<вiдiслaти)> нa 3aхiднy Укpaiнy, тoбтo пеpe-
дaти львiвськoмy C.Ц, yсiх <<aгeнтiвl> Бaндеpи, щo пpи6ули
нa схiд зa нiмeцькими вiйськaми з нaмipoм poзгop}lyти
тaм пoлiтичHy пpoпагaндy 92.

B oднoмy з нiмецьких дoнeсень вiдзнaчалoся' щo apецI-
тиt a тaкo)t( piзнi зaхoди, в;китi нiмецькoю вJraдolo' тaкi як
poзпyск yкpаiнських дoбpoвoльvиx чaстиll * i мiсцевoi мi-
лiцii, ствopенoi y Гaлининi, poзцiнювaлися гpoмадсЬкoю
дyмкoю як пoЧaтoк загaльнoгo пpидyшеrrня yкpаit|сЬкoгo
нaцioнaльнoгo лtиття УJ.

Бюpo зoвнiц.lньoi пoлiтики нaцистсЬкoi пapтii чl,tниJlo
тиск нa piзнi слyж6и Hiмецькoi деp;taви, щo6 нaстpoiти
ix пpoти oУH Бандеpи. Бyли спpo6и зме}|lЦити вплив цiеi
opганiзацii нa емiгpацiю. 8 жoвтня |94| p. l l l iкeндaнц нa-
дiслaв Лv|сTa Бpoйтiгaмy' нaчальt{tlKy бюpo зaгaльнoi пoлi-

'o BA R s8/2t} f. z3t-232.
9' Iv lикoлa Лeфдь, УпA._ Мюнхeн, l946.- с.  l?_l8.
92 вA.мA Rн 20- l  l /333 Feгnsсhсeibеn 29135' l8.9.194l.
. Hатяк нa бaтальйoн сHaхтiгальl i <Poландl.
nз l  ь id. ,  Ukrainisсhe Nat ionalе organisаt ion (Bаndеrа), l0.9. l94l .

ПepеслiдyBaнHя нaцioнaлiстiв
пoсилtoються
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тикrr мiнiстеpстBa Cxoдy, дo Якoгo вiн дoлyuив кoпii свoгo
пoпepеднЬoг\o листyвaння з Kaнapiсoм. Biн вислoвпювaв
жtlлЬ' щo Kaнаpiс сеpйoзнo нe спpийняB пoпеpед)кення i
пpoдoвжyвaв пiдтpимyвaти opгaнiзaцiю, <.y якoi тепеp стae
Bидимим звopoтнiй 6iк медaлЬ, i пpoсив Бpoйтiгaмa Bплинy.
ти нa Kaнаpiсa 9a.

Aлe Kaнapiс дaлi n,raв тoлеpaнтнi пoгляДИ Ha yкpaiн-
с-ький pyx. Хov тpебa сказати, йoгo cлу>к6a, a6вep, тaкoл<
6paлa yчaстЬ y peпpeсiях пpoти oУH Бaндеpи paioм з iн-
lltими HaцистсЬкими слyжбaми пoлiцii.

У Paйхскoмiсapiaтi Укpаiнa вlUIив oУH Бaндеpи зpoс-
тaв lз кo)t(ним ти)t(нем. Ha пoнaткy xtoвт}tя l94l p. нiмцi
кoнстaтyвulли, щo y кpaiнi нeмa€ сильнoi пoлiтичнoi aгiтaцii,
a тa' щo iснye, e pезyлЬтaтoм дiяльнoстi oУH. Haпpl{клaд'
y Гopoдищi (Чеpкaськa o6лaсть) кoлиц.tнi члени CBУ, якi
<(пpaцЮвали> д;lя oУH, cклaлуI Bимoги стoсoвнo вiльнoi Ук-
paiни. Cтaття, щo з'явилaся y мiсцевiй гaзетi, зaкiннyвaлaсь
гaслotr{: <Хaй xиве вiльнa i незaле)r(нa Укpaiнa тa lj гo-
лoвa Бaндеpa'' 95.

Aлe Укpaiнa великa. Hiмцi гaдaли' щo члeнiв oУH
Бaндеpи 6yлo не6aгaтo. rм здaвaJloсЬ' щo yкpаiнсЬкe нa-
селенI{я 6yлo згiдне 3 тим' щo УкpaТнa н:UtеxитЬ Hiмеччинi.
Hiмцi yвaxaли' щo дoсить <пoвнiстю пpидyцIити вплив Бан-
lepи i Beсти poзyмl{y пpoпaгaн,ц'y>' щoб нaселення пoгo-
дилoсЬ нa кoхltе pitшення, зaпpoпoнoBaне Hiме.lнинoю,
зoкpемa нa нiмецьке пaнyBaннЯ нa Укpaiнi. Boни сo6i
дyмaли' щo yкpaiнське нaселеtlня y Paйxскoмiсаpiaтi <пoв-
нlстro пoлlтl.tчнo пaсивне i, кpiм тoгo' чepез вiдсутнiсть пpaв-
лячoгo клaсу вoнo Hе здaтне .цo нaцioнaльнoi незaлex-
нoстi,> 96.

У Микoлaeвi rцiстнaдцять чденiв oУH Бaндеpи, якi нa-
ле)кtlли дo oднiei з пoxiдниx гpyп' a тpи з якиx 6.yли кеpiв-
Hикaми' apецIтoвaнo в пepruiй пoловинi )кoвт}lя,,. У кiнцi
,кoBтllя у листi дo львiвськoгo гестaпo, пiдписaнoмy oУH,
yкpaiнцi зaxищaли iдеlo незaлежнoстi Укpaiни i звинyвaнy-
вaли Гiтлepa y зpaдi. У листi стBеpдxyBirлoсь' щo Cпoлyveнi
lIIтaти Aмеpики, Aнглiя i Poсiя бyдyть зa стBopення нe-
зzlлехнoi Укpaiни i щo Hiменчинa нiкoли не Bигpae вiйнy
без Укpaiни. Kpiм тoгo' лист Bимaгaв звiльнення yсiх yкpа-
iнських пoлiтичниx в'язнiв98.

9. BA R' 6/69 f .  з2'
95 

дoдaтки, дoк. No 97.
e6 BA R s}lzt} f .  ls9-t60.
e7 Ibid.,  f .213.
,o I b i d., f' 323:' Д,oдaтки' дoк. No 99.

У дoнесеннi зa x<oвтень пpeдстaBники oкyпaцiйнoi влa-
ди дiйшли тaкoгo Bис}Ioвкy: <Як yжe вiдзначaлoсь' яBI{o
пoсилиJIисЬ iнтpиги pyхy Бaндepи. 3paзy 6yлo вiдданo нa-
кaз пpo вiдпoвiднi кorrтpзaxoди. Бyлo здiйснeнo yсyнeння
пpихиJtьtlt{кiв Бaндеpи зa iхrrю нe6axaнy пoлiтиvнy дiяль-
нiсть. Хoч нинi нa цi захoди не звepтaють oсoбливoi yвaги,
не lvtoxнa не вl{знaти тoгor щo сaмe paзoм iз зpoстaнням
тpyднoщiв, якi в;rtе пpoяBляються .у зa6eзпечeннi нaсе-
лення пpoдoBoльстBoм, гoтyrться плiдний гpyнт N|я patИ-
кiurьнor пpoпaгaнди> "".

.Ц'iяльнiсть членiв oУH Бaндеpи в Paйскoмiсapiaтi Укpai-
нa пpoдoвжyвалa 6yти oб'eктoм пoс}rлеHoгo нaглядy. Poз-
слiдyвaння y МикoлaeBi пpизвeли дo tloBих apeштiв i пеpе.
хoIIлеHня вa'UIl{вих дoкyментiв пpo стpyктypy цiei тaeмнoi
opгaнiзaцii, ii зa.вдaння, псевдoнiми, щo iх викopистoвyBaли
кepiвниKи, пiдпiльнi пpoпaгaндистськi Bидa}rня. oднoгo з
членiв пoxiдниx гpyп Бaндеpи, Мaцiлиt|сЬKoгo' бyлo пoвi-
lценo' тpЬoх iнrшиx, Юpiя BoйтoBича тa 6paтa й сестpy Ле-
хiтськиx, 6yлo пy6лiuнo poзстpiлянo IuU.

Iнrциx членiв цiеi opгaнiзaцii apeu.lтyBали в Хepсoнi,
чoтиpЬoх членiв пoхiдних гpyп 6yлo стpaченo. Hiмцi вiдзнa-
ч:lли' щo пpoпaгaндa oУH Бaндеpи мa€ вeлиuезний yспix
сеpед нaсeлeння 6aгaтьoх мiсцевoстeй' щo пpизвoдитЬ дo
нapoстaючoгo нeзaдoвoлeння i пaдiння ентyзiaзму в poбoтi.
Пiсля кoнсyЛьтaцiй з aбвеpoм бyлo виpilценo нaказaти всiм
пoстаtYt нiмецькoi пoлiцii якoмoгa скopirше пoклaсти кpaй цiй
дiяльнoстi l0l.

Bapтo пiдкpеслити, щo oУH Бaндеpи зtr{oглa зaвep6y.
BaTИ бaгaтo нoвиx членiв y Paйxскoмiсapiaтi Укpaiнa.
oтжe' зHaчна 6iльrцiсть iT пpихильникiв пoхoдилa зi Cхiд-
нoi Укpaiни. Пpиклaд мiстa ,Ц,нiпpoпетpoBськa, пpo який
6yлa мoвa paнiruе, якpaз дylке пoказoвий.

Пiдгoтoвкa пoBстaння

Щe oдним пpиклaдoм змiни ситyaцii бyли-пoдii на Boли-
нi, yкpaiнськiй пpoвiнцii, щo мaлa свoi oсo6ливoстi. Меш-
*u'цi.t 6yли пpaвoслaвними' дo Пepшroi свiтoвoi вiйни цeй
paйoн нaлеJкaB дo Poсiйськoi iмпеpii. Mix двoмa вiйнaми

nn BA-мA RH22l2o3 Tit igkeitsbеriсht dег Abt. YIl, vom l '  30.l0. l943.-
s. 3.
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вiн вxoдив' як i гpeкo-кaтoлицькa Гaлининa, дo Пoльrцi.
I{ей лiсистий paйoн бyв iдеaльнoю базoю для дiяльнoстi
пapтизaнlB.

Hа пpoтивary лo сxiдниx o6лaстей, ця yкpaiнсЬкa пpo-
вiнцiя мilк .ц,вoмa вiйнaми зaзHaлa 6iльtцoгo чи менцroгo
BплиBy piзниx yкpaiнських сиЛt зoкpемa oУH, УHP, pyxy
Cкopoпaдськoгo' кoмyнiстичнoi пapтii. У l94l p. oУH Бaнде-
pи пpидiляла цЬoму paйoнy oсoбливy yвагy' як свiднaть пpo
це сeкpeтнi нiмецькi дoнесенtlя' зoKpеМa дo}trсeння зa |4
листoпaдa l94l p.

Hiмцi як скpyпyлЬoзнi спoстеpiгaчi вiдзнaчaли' щo сеpед
yсiх пoлiтичних течiй y цiй пpoвiнцii oУH Бaндepи <poз-
гopтaс' як зaBxдtl' нaйбiльruy дiяльнiсть>. Члени цЬoгo pyxy
зaв)кди дiloть oднaкoBo: <(вottи дiють сaмoчиI{нo BесЬ чaс.
кoли poзпopядл<eння нiмецькиx iнстaнцiй не вiдпoвiдaють
iнтеpесам oУH'>, i в деякиx Bипaдках <(вottи йдyть нa свiдo-
мий сaбoтax нiмeцькиx зaхoдiв,>.

Hiмцi yсвiдol\{люButл}l' щo гpyпa oУH Мельникa стaBить
сoбi нa Boлинi тy x сaмy lvrетy _ ствopertня незaлежнoi
i сyвеpeннoi Укpaiни, :rлe вoнa дir y lvtенIll <<гpy6iй>
фopмi. Kpiм тoгo, як писaлoсь y дo}|есеHнi пpo ситyaцiю на
Boлинi, <(чеpeз бpaк iнiцiaTИB}t))l який хapaктеpизye цЮ
гpyпy, <<iT iснyвaння у дaнuЙ мoмeнт не стaнoвl,tть гoстpoi
небезпеки'>.

Гpyпa УHP нa чoлi з A. Лiвицьким 6yлa тaкo)t( дoситЬ
aктивнa' aле, згiднo з дoнесeнням' Boнa знaйцIлa пiдтpим-
кy лиlI,е сepeд кiлькoх кoлиrцнiх oфiuеpiв Укpaiнськoi Hа.
Poднoi Apмi i  l9 l8_l920 (якoю тoдi комaндyвaв Cимoн Пет.
люpa) i часткoвo сеpед пpaвoслаBниx священикiв.

Cкopoпадський бyв вiдoмий лиtЦе сеpед деякиx лtoдей
пoхилoгo вiкy i в певHиx кoлax iнтелiгeнцii. I{я пoлiтиuнa
теЧiя, здaвaлoсЬ' бyла пpиpечеt{a зникнyти. У дoнесеннi
дaлi гoвopилoся: <.Як пiдсyмoк мolttнa скaзaти пpo yкpa-
iнськi пoлiтичнi течii нa Boлинi, щo сepйoзнy зaгpoзy стa-
нoвl,tть тiльки oУH Бaндеpи>. Пpoте нiмцi вiдзнаvaли, щo
<(течiя Мeльникa мoглa б стaти кoлись не6езпeчнoю, якщo
нeЮ зaнaдтo знеxтyвaти в бopoть6i з течiсto Бандеpи'>.

Bиснoвoк нiмцiв стoсoвнo iнrцих yкpaiнських пoлiтичних
тeviй бyв дyлte пpoмoвrqcтуlЙ.. <<II{o стoсyeться iнцrиx пapтiй,
тo iМ lr{oxнa бyлo 6 непoмiтнo спpиЯти' oскiльки' нe
мaloчи пepспектив' щo пpизвeлн 6 дo тpt{вaлогo yспiхy, вoни
e oснoвним елеме}tтot\,t poзкoлy пoлiтичнoi дy[l,tки сеpед yкpa-
iнцiв>I02.

.(нiпpoпетpoвсЬкa спpaвa' дiяльнiсть oУH Бaндеpи нa
Boлинi, apeцIти й oсoбливo заxoплeння Baxливих дoкy-
ментiв y йикoлaeвi пpивeли oкyпaфйнy вJIaдy дo неo6xiд-
нoстi в.lкити paдикaльних зaхoдiв пpoти peвoлюцiйнoгo
нaцioнa'lIiстичнoгo pyхy.

нiмцi в.lке мoглll спpaвдi yсвiдoмити' щo <кoлtl BхoдиJrи
нiмeцькi вiйськa, тo нaсeпeння' BизBoлене вiд кpиBaBoгo
6iльlдoвицькoгo тepopy, 6yлo пoвнe нaдii але тепеp Bнaс-
лiдoк oбстaвиI{' пpиBeдeних paнiшe, спoстepiгaeться пoгaне
стaвJIення з бoкy нaсeпен}lяD. 3винaйнo, кoмyнiстиннa пpo-
пaгaндa пpивеpнyлa дo себе лиlце l{езнaчнy чaстиt{y нa.
селe}tня' aпе зaтe пpoпaгaндa pyxy Бaндepи,.згiднo з нi.
мeцькl|ми'дxepeлaми' пpaцюBа.пa нa пiдpив дoвip'я нaсeпeн-
ня дo нiмецькoi aдмiнiстpaцii '"".

Hiшri 6aчшvl тiльки oднy :lльтеpнaтиBy: ще paз зa-
вдaти yдapy пo pyхy Бaндepи. .Ц.oнесeння aгентiB та пе.
peхoплЬнi-дoкyмeнти свiдчили, щo цeй pyх гoтy€ з6poйне
пoвстaння. 25 лпстoпaдa |94| p. aйнзaцкoмaндa c/5 (Цl5, 

'
щo дислoкyBaЛacя y Киевi, вiддaлa нaкaз yсiм пoстalr| пo-
лiцii 6езпеки i C.Ц Paйскoмiсapiaтy Укpaiнa (Kиiв, .(нiпpo.
пeтpoBськ' Микoлaiв, Piвнe, )Kитoмиp, Biнниця) apeштoвy-
вaти i тa€мнo стpaчyвaти без сyдy членiв oУH Бaндеpи.
oсь текст llьoгo нaKaзy:

<Hезaпеpеннo встaнoвJlенo' щo pyx Бaндеpи гoтy€ пo-
встaння y Paйхскoмiсapiaтi (Укpaiнa)' }|eтa якoгo _ ствo-
peння незa,Iе)кнoi Укpaiни. Bсi aктивiсти pyxy Бaндepи
пoвиннi 6yти негaйнo aperuтoBaнi й пiсля гpyнтoBнoгo to.
питy тa€мнo знищенi як гpaбixнrrки.

Пpoтoкoли дoпитiв мaютЬ бyти пеpeслaнi aйнзaцкoмaн-
дi ц/5.

Цeй лист мaе бyти знищений кoмандфюpеpoм нeгaйнo
пiсля пpouитaнняD |01.

Ha пoчaткУ гpyдня C.I{ сxoпилa чoтl{pЬox aктивiстiв
нaцioнaлiстичнoгo pyхy в центpi Укpaiни (зoнi, щo мaлa
пepейти дo Paйxскoмiсapiary). Bсi вoни бyли iз Захiднoi
Укpaiни. ,Ц,oпити пiдтвepдили, щo oУH Бaндеpи спpямo-
вye свoi зуc|tлля y нoвoзaйнятиx oкoлицях y тoмy )к сai{oмy
нaпpямi: спpoбa ствopl{ти yкpаiнськy мйiцiю, пpизнaчaти
меpiв i нaчaльникiв мiлiфi, знiмaти пpaцiвникiв, якиx oУH
BBa)кa,la непpийнятниtrtи' стaвити нa всi визнaчнi пoсти

l0з вA R zE/2|9f.92.
tor цсй дoкyмснт 6yв пpед'яшlсtiяй сеPед зEшнyвачyвалЬних дoкyмeн-

тiв y xoдi пpoцссy нaд нaцnстськнми злoчriнцями в Hropнбеpзi пiд нoмеpoм
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дoBipениx людей' веpбyвaти нoв}lx членiв. Люди Бандеpи нa.
Ba)KvU|ИсЯ нaвiть yсyнyти нiмецькoгo меpa Йoзефruтaдтa!

Poзслiдyвaн ня aй нзaцкoмa нди tr{oгли лиIIIе кoнстaтyBaти'
дo якoi мipи плани oУH Бaндepи <(yжe нa6paлп недвoзнav-

ввax(aтиме cПplIЯTл|,IBL1м i кoли 6yдyть сфopмoвaнi гpyпи
пapтизaнiв (тoмy виtIIкoлк)€ться вipнa Бендеpi мiлiцiя i
poзпoчI{етЬся нaстyп пpoти нiмецьких oкyпaцiйних вiйськ>.

oтltе, нiмцi oдepлtaли пiдтвеpдlкення, щo нaцioнa-
лiсти pyxy Бaндеpи спpaвдi гoтyroть з6poйне пoвстaння.
oскiльки }lе мoжнa бyлo poзpaхoByвaти нi з6poю, зaвезенy
iззoвнi i скинyтy lra пapaшyтaх' €диt{}lм lЦляхoм ij.мaти 6vлЬ
пеpехoвaти cw|aДИ з6poi, зaлиц.reнi в лiсaх Чеpвoнoю up"йю.
Мapuaк тaкoЛ( BизнaB' щo кеpiвники oУH Бандеpи ввa-

<(зI{o)t(е зaBдати oстaтoчtloгo yдapy пo нiмецьких збpoйних
9ил?x i .ствopити нeзaле)t(нy Укpаiнськy деpxaBy)>. нi
Poсiя, aнi Hiмеччинa' знесиленi вiйнoю, не N{aтr,rlr{утЬ cY|Лу|
пepeцIкoдити стBopенню цiei деpxaви l05.

- Маpvaкa та двoх iнц.rиx членiв paйoннoгo кеpiвництвa
oУH Бaндеpи пiсля дoпитiв бyлo стpavенo.

Пoxiднi гpyпи Бaндеpи пpoдoB)кyвilrи з'являтися пiсля
ствopeння нiмцями мiсцевoi aдмiнiстpaцii. Taк, HaпpиKлaд'
вoни з'яBилися 8 lltoвтня y 3aпopix.lr<i (vepез uoтйpи днi
пiсля yзяття мiстa нiмцями) i 6eзyспirшнo нaмaгaлиcя зaЙ-

| l l  дoдu"*и, дoк. No l l0;дoк N l t5, BA R,58/2|9 f .253.106 BA R s8/2t9 t .2ss.
'o' .ц,oдaтки, дoк. No l l5: BA R70 su/3l f. l32.

Пpигнiнeння нaцioнaлЬ}loгo )киття

ttи зyIttиснe ствopювaJrи гoлoд' вивoзячи хap.ri в Hiмеч-
чинv ."- .

У всix yкpaiнсЬких мiстax нaселеннЯ недoiдaлo. Hiмцi
oнiкyвaли цIBидкoгo зpoстaннЯ смеpтнoстi пiд нaс зими,
0с06лив0 лю.цей пoх}lлoгo вiкy i слa6ких, дiтей, немoB,Iят'
xвopих. Cкpiзь пoчtlли з'являтися iнфекцiйнi xвopo6и.
Cтpaти oсЛa6ле}rих вiйськoвoпoлo}lеttих викЛикilли сеpед
нaсeлеIlня дy)ке негaтивнi вpаxення. с}tеpтнiсть y тa6opaх
пoлoне}Iиx бyлa дylке висoкa i всi знaли, щo зиМy пepежи-
вуть тiльки oсo6лиBo мiцнi.

3aгaлoм yкpaiнцi вiднyвaли, щo нiмф ввaжaютЬ iх нияt-
чoю paсoю. Утиски в пoлiтичнoмy i кyлЬтypнoь{y ;киттi
пoсилюB:lли незaдoBoлення,,u. Haцioналiстична i кoмyнi-
стичнa пpoпaгa}rдa дедалi 6iльцrе знaхoдилa гIлiдний гpyнт.

" :' .Ц.yжe 6aгатo yкpaiнЦiв пеpе6yвaлo в тaбopaх пoлoне-
ниx, тoдi як кpaiнi нe вистaчaЛo poбoних pук. Пpaвда, деякi
пoлoненi не I\{oгли 6yти звiльненi неpeз iнфекцiйнi хвo-
po6и, якi лЮтyвaли в тaбopax. У кpaiнi пoмiтнo dнизи-цaсь
нapoд)кyвaнiстЬ . ' , .

Cтpaти свpеiв-медикiв i свpеiв-pемiсникiв спpияли .гtе-
зopгaнiзaцii соцiальнoгo Tа екoнoмiчнoгo життя. Пpoмис-
лoьiсть, цlo i i не вивезли' 6yлa знищенa, вiд.lyвaвся брaк

фaxiвцiв pля .i i вiднoвлення. Щoб зaрa.цити цiй ситyaцiТ,
тpе6a 6yлo вiдкpити сеpеднi .i виrцi нaвчaльнi зaклaди'
aлe нaцloнaЛ-сoцl:UllстсЬкl кeplвники' вихoдячи з paсoвиx
пpичин i кoлoнiaльниx гulaнiв, 6yли пpoти вiдкpиття таких
зaклaдiв. Ciльське гoспoдapстBo тaкoж тepпiлo вiд бpaкy
podoнoi cу1л|1, тa ГiTI"p дas нaкaз 6iльrше не звiльняти
вiйськoвoпoлoнених .  . . .

Усi цi фактopи i вели.ке . poзчapувa}tня y нaселeння
пpизвeли дo тoгo' l.цo yкpalнцI все oUlЬlIIе пеpехoд.илу| Д'o

'0" дoдaтки, дoк. No l16
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пaсивнoгo oпopy' пpo Ч{9 6yла мoвa в нiмeцькoмy дoнeсеннi
вiд l7 гpyдня l94l  p. . . ' .  3 цьoгo нaсy деякi нiмецькi д iянi
пoчaли вBaxaти' uro в пoгiprценнi ситyauii Bl{нен paйхскo-
мiсap Кoх.

Hацioнaл-сoцiалiстськi кеpiвники poзглядzlли схiд.
нi теpитopii як pайoни eкoнoмiчнoi eксгtлyaтaцii. qМи _
гoспoдapi цiеi нaми зaвoйoвaнoi кpaiни>,_ зaявляв кoмaн-
л'yroний l7-ю аpмiсю' гoвopЯч}t пpo УкpaТнylIo. Бyлo o.re-
Bиднo' uдo yкpаiнський нeзaлеxницький pyx пеpеlllкoдхtae
тaкiй пoлiтицi. Пiд чaс lrapaди в paйхсмiнiстеpствi oсвiти
IIpeдстaBHик paйхсфюpepa CC пoвiдoмив, щo нaчальнl{к
с.ц зaпpoпoнyвaв RИДaTЦ декpет' якlцЙ 6u зa6opoняв
6yдь-який пpoЯв незалеxtнoстi i пoстaвуlв 6н нa oдйн pi-
вeнь yкpaiнцiв, пoлякiв i poсiян. .{'ля нaцioнaл-сoцiaлiстич.
ниx кеpiвникiв не iснyвaлo лoЯльIlиx yкpaiнцiв, звiдки 6 вo.
ни нe пo)(oду|J|v|: Чу| iз Зaхiднoi Укpaiни, чи iз Cхiднoi, з Бy.
кoвllни ни з Кapпaтськoi Укpaiни. Bсi вoни пpaгнyть дo
незztлежнoстi, зaявив пpeдстaBlrик paйхсфюpеpa CC l.5.

Ha кiнець цьогo кpитичнoгo i виpituальнoгo poкy нa-
цioнaл-сoцiалiстський p€лrим' зaхмелiлий Biд пoстiйниx
вiйськoвиx пеpеlvtoг' здaBал(rcь' не yсвiдoмлювaв складнiсть
ситyaцii. Biн пpoдoв)кyвaв здiйснювaти свoi плaни' пpига-
дyючи ще paз y листoпaдi l94l P., Щo l{е мoжнa дaвaти
нiякиx o6iцянoк щoдo мaйбyтнЬoгo Укpaiниl16.

oдин iз пpaцiвникiв мiнiстеpствa Cxoдy зayвaxив щoдo
диpектив Poзенбеpгa пpo УкpaiнУ, Щo Якщo ця кpaiна
мae стaти x(ит}lицею Hiмеччини i €вpoпи, тo цe стaнe мoxr.
ливим тiльки тoдi, кoли тyди пеpeселять якoмoга 6iльIце
нiмецькиx селяIl. Бo пoлiцiйнi мipи I{е змyсять yкpаiнськo-
гo сeлянинa виpo6ляти стйьки, скiльки пoтpiбнo. .Ц'ля цьo-
гo тpe6a з:Ulyчити й пiдгoтyвaти нiмецькиx сeлян'l7.

Бaгатo нiмцiв нe poзylriлo пoлiтики Бepлiнa стoсoвнo
Укpaiни й yкpаiнцiв' вoни BимaгaJIи poз'яснeнь. oттo Бpoйтi-
гalr{' oдlt}t iз пpaцiвникiв мiнiстеpствa Cxoдy, зayвa.lrtив y лис-
тi дo oKГ, щo деякi нiмцi ввaxaloтЬ: <(з yкpaТнцями тpeбa
пoBoдитисЬ, як iз нeгpalr{и' бo цей pегioн 6yлe експлyaтyBaтo-
вaннil як кoлoнiя>. Бpoйтiгaм не бyв iз цим згoден. Biн
кaзaв' щo yкpaiнцi _ eвpoпейський нapoд. Biн ввaжaв, щo
6улo 6 6езyмством poзгЛядати ix як негpiв чи як paбiв, тим
пaче' щo цей нapoд 6yв вдянний Hiмеччинi зa те, щo

вoнa звiльнилa йoгo вi.ц бiльrцoвизмy. 3а йoгo с'пoвами' сиМ-
пaтiя цьoгo нapoдy pизикy € змiнитись нa Hенависть. <<Звi.l lь-
неttня вiд 6iльtшoвизмy пoвиt{l{o пpизBести не дo зaкабa-
ле}lнЯ Hiмеччинolo, ? Дo кyльтyp}loгo пiдйoмy, який вiдпo-
вiдaв би бaгaтствy кpaiни i здiбнoстяttt наpo.щy>'- писaB
Бpoйтiгaм. Biн не вистyпaB пpoтl,t eксплyaтaцiТ пpoмислoвих
зaпaсiв кpaТни пiд чaс вiйни, aле oдеpxaти Максимyм з r{iсi
кpаiни мoхснa булo, нa йoгo дyмкy, тiльки тoдi, кoли нa-
селeння 6yдe пoгoджyватися i бyде дpy)кнс' i цьoгo не llo-
сягти <.нiкoли дpaкoнiвсЬкиIvlи зaxoдaь{и, якi зaкaбалюtоть
нapoд,> ' ,o.

Чepез тиx.цеt{ь' 29 луlcтoпaдa l94 l p., y Kисвi вiдбyлoся
зaсiдaння членiв УкpаiнськoТ aкaдемii нayк' де 6ули пptt-
сyтнi пpедстaвники нaцioнaл-сoцiалiстськoТ пapтii. oдин iз
пpeдстaвникiв, PaйнгapДт, хoтiв нaгaдaти двaдцятЬoм пpед-
стaBникaм yкpaiнськoi нayки' uдo, пеpейtшoBlttи кoлиlIIнiй pа-
дянсЬкo-пoльський кopдоH (дo l939 p.), нiмui yвiйruли не в
Укpaiнy, a }ra PaдянсЬкy теpитopilo. <<Ми не завoйoBув,aлИ
свящеHt|y зеI\,tлю yкpaТнськoгo }|apoдy' a йдетЬся ЛицIe пpo
вoeн}ry здo6ич склaдoBoi чaстиttи Paдянськoгo Cotoзу. Mи
пepе6yвaeмo в.цiй кpaiнi як завoйoвники pa,цянськo.poсiй-
сЬких земeль,>, ' , .

oтxе, тiльки нiмцi мoгли poзпopядxaтися цirю теpитo-
pieю i в мoмеHт' вп6paннil Гiтлеpoм, пеpедaTи iT yкpaiн-
ськolrly нapoдy зa yмoви' щo укpaiнцi 6y.Цуть-вipними Hi-
меuнинi, i всi дiлянки пpoМислoBoгo лtиття будyть зpaзу
введенi в дiю. Kpiм тoгo, пpедстaвникiв yкpaiнськoi нaуки
зaклик:lли заспoкoiтt{ дyх <.yсiх yкpaiнськиx нaцioнaльниx
pyхiu i пpoгoлoruyвaти теpпeливiсть Дo тoгo' щo бyде.
Paйнгapдт зpo6ив вис}toBoк: <.Haцra метa - щaслиBa €вpo-
пa з щaсЛивими наpoдaми' i вiд вaс зaле)t(итЬ' чи jloпoМa-
гaти нaм. цlo6 стaти цIaслив}lмr,t. чи знaйти свoс вJlaсне
гopе> l20.
. Haцioнал-сoцiaлiстськi кеpiвнику| cToЯлvl пepед ви6o-

polt{: як змyсити пpaцIoвaти зaBoйoвaнi нapoД.и 6ез тoгo,
щo6 надaти iм пpaва тa пoлiтичнi кopистi. Boни вибpaли
сyвopiсть i теpop. Aле нa мiсцях, нa схoдi, деякi пpедстaв-
ники нiмецькoi aдмiнiстpафТ нaмaгaлися пoм'якruити цi
д}rpектиBи' зoкpемa в зoнi тилy вiйськ.

Фaктичнo в apмii пaнyвulли двi piзнi тенденцii. 20 листo-
пaДa гeнеpaл фoн Мaнrштaйн визнaчиB poль нiмеЦькoгo

l lE BA-МA RII 22l|7| лl , lcт 22.||.|94|, I lз338/4|.
. ' ,  BA Ns 30/85 Prorokol dеr Sitzung vom 29. l l . l94t,  S.4.
' 'o lb id.

rr3 BA R 6/86 f .  lo.l l .  вA-IvlA RI| 2o_|1 /44..'5 дoдатки, дoк. No i08.
'16 BA R 6/б9 f .  lo.
l l ,  IЬid. . t .|24'
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сoлдaтa' якa пoлягaJla в 6opoтьбi зa <знищення eвpейськo-
бйьIдoвицькoi системи'>. Hiмецький сoлдaт, за слoвaми фoн
Мaнштайнa, пoвинен6езпoщaднo бopoтися як нa фpoнтi, тaк
i пpoти пapтизaнiв. Biн мaс стaти месникoм 3a бйьrцoвиць-
кy )кopстoкiсть, дoпoмaгaти poззбpoювaти людей i yсвiдoми-
TИ, щo якщo тpе6a пoстaчaти Hiме.l.tинy неoбхiдним
пpoдoвoльствoм' тo мiсцеве нaселeння пoвиннo гoлoAyвaти.
Coлдат мae тaKoltr зpoзyмiти неo6хiднiсть (спoкyтyвaння>>
eвpeiв, Ayxoвниx нoсiiв diльцroвицькoгo теpopy,> ,,,.

Ha пpoтивary цЬoмy гoлoвнoкoмaндyюuий зoни тилy
вiйськ гeI{epaJI Фpiдеpiнi 14 гpyлня пеpедaB кoмaндиpaм
poзпopяд)кeння oKB стoсoBнo пoBoд)t(ення з yкpaiнцями.
У poзпopядxеннi вкaзyвzrлoсЬ, щo apмiйськi слyx6и неoд-
нaкoвo стaBляться дo yкpaiнЦiв. oднi дiloть зa пpинципoм'
щo Укpaiнa oдrtoгo дня стaне piвним пapтнеpoм Hiмеvнини,
iнlдi _ вiдпoвiднo дo iдеi, щo УкpaТнa _ це всЬoгo тйьки
кoлoнiя, i yкpaiнський нapoд тpе6a poзглЯtaTИ як кoлo-
нiaльний нapoд. oKB вiдзнaчaв' щo apмiйським слyлсбaм
тpебa зaйняти <такy пoзицiю, щo € пoсеpединi мiлt двoмa
кpaйнoщaми>.

У poзпopядxеннi тaкo)t( пiдкpеслюкlлoсь' щo фюpеp
тiльки зa сo6oю збеpiгae пpaBo пpиймaти piшeння пpo пoлi-
тI{чне мaй6yтнe теpитopii, населенoi yкpaiнцями. Apмiйськi
слyлtби не пoвиннi дaвaти пoяснення з цьoгo питaння.
Tpeбa, щoб нaселеHня зн:lлo тiльки тe' щo мaй6утнe Укpаi-
ни гoлoвtlим чиttoм з:lле)t(итЬ вiд пoвoдltrення i спiвpo-
бiтництвa йoгo нaселення. .(.o нaселенIlя тpe6a стaвитися
IТpиязнo тaк дoBгo' пoки вol{o не змiнить свoгo стaBJrення'
i цe пoзнaчиться нa po6oтi. Укpaiнцi вiднyвaють себе звйь-
неHl{ми вiд 6iльrцoвизмy i дoбpoвiльнo спpияJIl{ цьoмy звiль-
Hеннк). Hеoбхiднo 6yлo з6еpегти тaкy пoстaвy нaсeлення.
<3вйьнeння вiд нестеpпнoгo iгa не пoвиннo пpизBести дo
стpaxy пеpед Ц^o^вI{}r зaкa6aленняМ))l_ пiдсyмoвyвaлoсЬ y
poзпopядxеннi ,,,.

Tим чaсoм сiльське нaселeння Paйxскoмiсapiaтy Укpai-
Нa BпЯw|ЯJ|o силЬне бaxaння звiльнитися вiд кoлгoспнoi
системи'23. Aле oкyпaцiйнa ellaдa зaxoтiлa il з6epег-
ти. УкpaiнсЬKa мoлoдь 6улa пoзбaвлeнa }to)t(ливoстi вчи.
тися. Kлaси i rцкoли вище четвеpтoгo клaсy пovaткoвoi
lltкoли 6yли зaкpитi. Hе дoзBoляJroсь )t(oднoгo видy вищoi

l2l It{т 4064-Ps.
l22 BA-IиA R|4 22l|0 Bfh, ziiсkw H. Gеb. sii. Abt
.2з I b i d., RI| 22/203 TH,tigkеitФеriсht dеr Abt.

30.10.1941.- s.  2.
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oсвiтиr2a. У цьoмy плaнi ситyaцiя y Paйхскoмiсapiaтi oст-
лянд 6улa зoвсiм iншa, oскiльки тaм 6yв дoзвoлЬний yся-
кий piвень oсвiти.

У Pa.йхскoмiсapiaтi Укpaiнa бyлo зaбopoнeнo стBopю-
вaти нoвi тoBapистBa' a зa iснyюними тoBapистBaми встaнoB-

У нaцiorильнoмy пopивi, який мo;ttнa' 6улo дo6pe зpo.
зyмiти, yкpaiнськi aктивiсти, oсoбливo ЧJIени oУH Mельни.
кa, хoтiли вrцaнyвaтI{ пalr{'ятЬ lкеpтB цЬoгo poзстpiлy, 6o ltt
йIцлoся пpo вoякiв, якi вiддuoвилися пepeйти нa 6iк бйыцo-
викiв i дo кiнця зaxищaли iдeaли вiльнoi Укpaiни. opганi-
затopи viткo дoтpимyвaлися lиaнy вцIaнyвaнI{я' не маючt|
x<oднoi стopoнньoi дyмкl,l. Aле це вшaнyвaння мaлo нaдтo
вeликий yспiх: близькo сopoкa тисяч yкpaiнцiв пpиТxaлo пiд
Бaзap iз piзниц paйoнiв Paйхскoмiсapiaтy Укpaiнa. Poз-
мaх цьoгo вiдзнaненllя здивyBав. нiмцiв.

Пiсля цЬoгo зaxo.\y нiмeцькa вJraдa пoси лнлa нarЛяD, зa

.2. дoдвтки, дoк. No ll4.|2s Дoдaтки, дoк. No ll3.
. ̂ ..',' Qn.1yi"aцiя. Укрrнськяx Haцioнaлiстil, l 929- l 954 pp._ Пapил<,
1955.- с. 26E_270; П. .Il'oбpiшrянський. Укpаiна y .(pyгiй.iвiтoвiй.вiй-
нi._ Фiлaделфiя, l963._ с. 52_53.
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дa Cп i C.( apеrштyвaлa цiлy гpyпy iнтелiгенцii тa пpaцiв-
никiв кyльтypи (I. Poгav, П. oлiйник тa iн.). Пiсля poзслi-
.щyвaння бiльrцiсть тимЧасoвo бyлo випyшенo нa свoбoдyl27.
Iнrших, зoкpеЬ{a спiвpoбiтникiв гaзети <Укpaiнське слoBo)>'
poзстpiляно. Hiмцi BзяJ|YI цю гaзeту в свoi pyки. Boни змiни-
ли нaзвy нa <<Hoвe УкpaТнське Cлoвo> i дoвipили кepiв-
ництвo pедaкцieю вipнiй iм людинi.

У Генepaльнoмy Гydеpнaтopствi мaтеpiaльне стaнoBище
yкpaiнцiв 6yлo кpaще, нix y Paйxскoмiсapiaтi УкpaТнa.
Aле з пoлiтичнoгo пoглядy май6yтне Bиглядaлo тaм дo-
сить злoвiснo. Генеpaл-гy6еpнатop Фpaнк зaяBv|B l6 гpyдня
l94l p., щo yкpаiнцi не пoвиннi yявпяти сo6i, нi6и нiмцi
вt{знаtoть <всеpединi Bеликoгo Hiмецькoгo paйxy> (oскiль-
ки Гaличинa ввaжaJlaся склaдoвoro чaстиt{oю Paйхy) якyсЬ
Укpaiнськy деpxaвy. Bиpiшeння yкpaiнськoгo питaння мoж-
нa' зa йoгo слoвaми, здiйснити так сaмo, як i з пoлякaми:
<(вoни пoвиннi бyти в нaцloмy poзпopяЮкеннi як poбoнa
сИЛa>, тoдi яK тepитopiя Гeнеpальнoгo Гydеpнaтopствa
мae зaзHaти пoвнoгo oнiмечення,"o.

Poз1iл V

пoBстAHня

. Пoчинaючи з Bеpeсня мiсяця l94l p., pадянськi oфiцеpи,
якi пoтpaгuIяJ|u B пoлotl' пoвiдolwтlялИ, Щo Мoсквa зa зиI\{y
ствopить 300_400 нoBих дивiзiй, якi 6yдyть oснaщенi
в oснoвнoмy aмеpикaнськoю з6poсю. Biднyвалoся, щo Мoск-
Ba нaдa€ виpirшaльнoгo знaчeHня дoпoмoзi Cпoлyuених
[IIтатiв Aмеpики тa Bеликo6pитанii.

Haпaвrци на Poсiю, Гiтлеp стBopив дoситЬ диBнy cЦTУa-
цiю. oднa з нaйxopстoкirциx диктaтyp в iстopii людствa'
вopoг лidepaлiзмy й кaпiтaлiзму, 6улa зМylшенa шyкaти
пlдтpимки B деt\,loкpaтичних' капiтaлiстичних деp)кaв. I нa-
впaки.

22 lepвня |94| p. Biнстoн Чеpuiлль зaяBив пo paдio,
щo хoч 0с06ист0 вiн зaлиrцaeться пеpекoнаним aнтикoМy-
нiстoм, йoгo ypяд пoBинeн дoпoмагaти PoсiТ: <.Ми 

'aдa"а-тимемo Poсii i poсiйськoмy нapoдy всякy мoжливy ,цoпo.
мory, oскiльки не6езпекa' щo зaгpoxye.PoсiТ, тaкo.lк зaгpo-
)кye нам сaмим i Cпoлyненим [IIтaтaм>'. Cпoлyненi LШтaти,
якi ще t{е встyпили y вiйнy, пoдiляли цю дytикy' i зaстyпник
дepxсaвнoгo сeкpетapя C. Bелс скaзaB пpo це 23 vepвня.
24 uepвня Pyзвeльт заЯвив' щo Cпoлyненi lIIтaти Aмеpи-
ки няцaBaтI{мyть PoсiТ yсЯкy Мoжливy дoпoмoгy i пoвiдoмив,
щo вiн poзмopoзив poсiйське мaй}ro' яке з:lлиtЦaлoся B aме-
pикaнськиx банкax як гapaнтiя lвv|ПJ|aTп 635 мiльйoнiв .цo-
лapiв бopгy' щo йoгo Poсiя вiдмoвилaсЬ визнaвaти пiсля
бiльrцoвицькoгo пеpeвopoтy. oтже' paдянськиЙ Уp"д мiг po.
oити пepЩl зaмoBленнЯ..

l27 opганiзацiя...' o. с._ с. 29-54, 213; П. .(o6piвлянський, o. с._
c. 52-54.

l2E 
дo,{атки, дoк. No l l l .

. Thе Timеg 24.06.4|.
2 н еn r i  Du n a j e ws k i . Lе lеnd-lеasе amёriсan pour l 'Union soviёti-

quе in ,,Rеvue d'ёtidеs сomparаtivеs Еst-ouest...- No 3.- Paris" l984.-
P.24.
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3aхiднi Деp'(aBи' пoльський ypяД
в екзилi тa yкpaiнськi землi

У .raс, кoли yкpaiнцi зaзнaвaли xaxiв oкyпaцiТ, кoли 6yлo
пpидyцIенo iхнiй ypяд, кoли вoни пoч:lли IUtaтити тя;tккy
дaнинy в 6opoтьбi пpoти нaцизмy' зa нaцioнaльнy свoбoдy
i незaлеxнiсть, пoльський ypяд в екзилi в Лoндoнi i poсiй.
ськo-pадянський ypяд poзгop}|yли диIUIoмaтичнy 6opoть6y
зa вoлoдiння зaxiдними землями Укpaiни (i Бiлopyсi).

пoвepнення дo пoдiлy Укpaiни мiл< Poсieю тa Пoльщею.
Чеpе9 кiлькa днiв, 4 лt{п}tя' мiнiстp зaкopдoнних спpaB

Bеликoбpитaнii Ентoнi Iден пoiнфopмyвaв гoлoвy пoльськo-
гo ypядy в екзилi, щo Moсквa гoтoва poзпoчaти пеpeгoBopи
з пoлякaми i пoгoдясyeться з iдeeю ствopеHt{я нa пoльськiй
тepитopii пoЛЬсЬкllx чaстин iз вiйськoвoпoлoнeних, щo 6y.
ли в paдянськl{х тaбopaх. Poзпoчaвrцись 5 липня' пepегo-
Bopи зaвеplцились пiдписaнням 30 липня пoлЬсЬкo-pадян-
ськoi yгoди. У пеpruiй стaттi дoгoвopy гoвopилoся пpo те'
щo ypяд сPсP ввa)r(aG aнyлЬoBal{иtr{и paдянськo-нiмець-
кi yгoди 1939 poкy. Пoльський ypяд зi свoгo 6oкy зo60в'я-
зaвся l{е Bстyпaти B xoдеI{ сoюз пpoти сPсP. Бyлo встанoв-
ленo диIutoмaтичнi стoсyнки мiлt двoмa ypядaми. oбидвa
уpЯдlvl 6palш зo6oв'язaння пpo Bзaсмнy дoпoмoгy y вiйнi
пpoти Hiмеччини. Hа paдянськiй тepитopii малa бyти op-
гaнiзoвaнa пoлrcькa apмiя (iснyвirлo пpl{пyщення' щo в Po-
сii i в Cибipy бyлo бaгaтo сoтeнь тисяч пoльських вiй-
ськoвoпoлoнeних i депopтoвaних). oскiльки oпyблiкoBaне
пiсля пiдписa}tня yгoди кott{юнiке ствopювaлo вpa)кeнHя' щo
питaння кopдoнiв з:lлиIЦ}lлoся невиpiruеним' aмepикaнський
ypяд вкaзaB, Щo poзгдядae цIo yгoAy як тaкy' щo вiдпoвi-
дae пoлiтицi невизнaння аtlексoвaниx тepитopiй. У листy-
вaннi з пoлrcьким ypядoм 6pитанський ypяд тaкoж стBеpдхy-
вaB' щo не Bизнa€ теpитopiальних змiн, якi стaлися y Пoль-
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щi в 1939 p. Aлe щo6 не зaчiпaти poсiян, 6pитaнський
ypяд пy6лiннo зaяBиB' щo oбмiн нoтaми з пoльським ypя-
дЬм нe мiстить xoднoi гapантii щoдo схiдниx кop.u.онiв
Пoльщi. 3 цьoгo чaсy y Bеликodpитaнii й Cпoлyueних [IIтa-
тax Aмepики BстaнoBIаЛaсЯ дyмкa' щo нe тpe6a ..тypбy-

3aхoдi дpyгий фpoнт пpoти Гiтлеpa (y Пiвденнiй Фpaнцii)
i тpетiй нa Пiвнoчi (Apктикa) o.

Пpедставник Pyзвeльтa в Мoсквi Гappi Гoпкiнс тeлегpa-
фyвaв 30 липня пpo пoзитивHе стaвJIення щoдo дoпoмoги
poсiянaм. Haстyпнoгo дня Pyзвельт пoвiдoмив, щo вiн щoйнo
вiддав Haкaз негaйнo вiдpя,цити 200 лiтaкiв П-40 в Paдян-
ський Cоюз. Aнглiя пеpедалa 440 лiтaкiв-BиtlищyвaЧiв. Hа
пoчaткy сеpпнЯ нepез o6мiн Hoтаlr|и мix paдянсьKим пoслoм
y Baruингтoнi i дepxaвI{им сeкpeтapeм C. Beлсoм 6yлo
пpoдoв)t(енo paдяIlськo-alrrеpикaнськy тopгoBeльHy yгoдy дo
6 сepпня |942 p. B aмеpикaнськiй нoтi piшeння ypялy Ba.
шингтoнa пoясItюваJIoсь тим' щo <пoсl{ленrrя paдянськoгo
збpoйнoгo oпopy aгpесopy' який зaгpoлtyе безпецi i незaлeж-
нoстi не лицIe PaдянсьKoгo Coюзy, a й тaкox i всiх iнIдиx
нaцiй, с в iнтepесах o6opoни теx i Cпoлyчених lIIтатiв'> a.

14 сеpпня l94l p. Pyзвельт i Чepнiлль пiдписaли Aт-
лaнтичнy Хapтiю, щo визнaчaлa метy вiйни aнтигiтлepiв-
ськoi кoaлiцii. Хapтiя пpoгoлollIyвaлa' щo кpaiни, якi ii
пiдписaли, (не пpaгнyтЬ д.o )кoдtloгo з6iльцreння свoei тepи-
тopii>, <нe хoчyть нiякиx теpитopiaльниx змiн, щo не вiдпo-
вiдaють вiльнoмy вI{явy зaцiкав.пених наpoдiв>, <пoвa)каIoть
пpaвo кox(I{oгo TaPoдy вибиpaти фopмy УPяtУ, з яким вiн.
мae JкитиD' <пiсля oстaтoчнoгo зttищення нaцистськoi
тиpaнii вoни спoдiвaloться встaнoвr,tти миp' щo дaстЬ мox<-
ливiсть yсiм нaцiям бyти в безпeцi зa свoiми &пaсними кop-
дoнaми i гapaнтyвaтиме всiм людЯм yсiх кpaiн iснyвaння,
вiльне вiд стpaxy й нyxди> o.

3 Листувaння Гoлoви Paди Мiнiстpiв CPCP iз прзидентoм Cпorryvе-
ниx lllтaтiв тa прм'еp-мiнiстpaми Bе'пикoбpитaнii пiд чaс Bе.пrкoi Biпrизня-
нoi вiйнн l94l_l945 (poс. ttioвoro)._ Мoсквa, 1957' т. l.

. Hеnгi Dunajewski. Dе lеnd-lеasе... op. сit._ P. 26.
5 Jaсquеs GaЬцеl. Cе qu'еst la сhartе dеs Nations Uniеs.- Paris,

t946.- P. 55-56.



.Ц'еякi анaлiтики вiдзнaнaли, щo пpaвo кo)t(нoгo нapoдy
I{а сaмoBизнaчеrtня 6yлo в Хapтii виpa;кене I{е дoситЬ
чiткo. ЗДaвaлoся' Хapтiя Мaлa нa метi гapaнтУBaTИ ПpaBa
iснytо.tих деp)кaв. 3 цьoгo пoгляAy вoнa бyлa aбсoлютнo
пpийнятtra i зpyнна дпя Poсii.

24 вepeсня Paдянський Cotоз l l iдписaв Хapтiro. Але
Мoсква зpo6илa зaстepe.ltteннЯ щoдo зaстoсyвaння Пapa-
гpaфiв Хapтii, якi, зa слoBaми Мoскви, пoвиннi вpaxoвyвaти
<(yМoви' пoтpе6и тa iстopиuнi oсo6ливoстi вiдпoвiдних нaцiй>.
Рoсiя, скopистaвrшись пoблaxливiстlo зaxiдниx деpлtaв, збe-
peглa зa сo6oю пpaвo iнтepпpeтyвaти Хapтiю нa свiй спo-
сi6.

Пoльський ypяд y Лoндoнi тaкoл< пiдписaв Aтлaнтич-
нy Хapтilo.

У листi дo B. Чepнiлля, пoслaнoмy 3 веpeсня l94l p.,
Cтaлiн зaяBI7R' щo BTpaтa пiдпpисмств нopнoi мeталypгiТ
тa aвiaцiйниx зaвoдiв Укpaiни пoстaBилa Paдянський Coюз
пеpед <<сN{epтеЛЬнoю не6eзпекoю'>. Biн знoBy вимaгaв вiд-
кpиттЯ дpyгoгo фpoнтy чи нa Бaлкaнaх' Чи y Фpaнцii i пpи-
скopенtlя пoстaвoк вiйськoвoi дoпoмoги. <.Без циx двox фopм
дoпoмoги Paдянський Cotoз зaзнae пopaзки a6o 6уrc oслa6.
лений нaстiльки, щo дoвгий чaс Hе зtr{oxе пpийти нa дo.
пol{oгy свoТм союзникaМ на .фpoнтi 6opoть6и з гiтлеpиз-
Мoм>'_ пiдкpеслtoвав Cтaлiн n.

Aле Cпoлyuенi [IIтaти Aмеpики i Bеликoбpитaнiя 6улu
фiзиvнo }rеспpoмoxнi зaдoвoлЬнити Bиь{oги Мoскви. Bи-
сaд)кення в Aфpиui плaнyBilлoся нa |942 P., a У Фpaнцii
тiльки нa |943 p. 3aте зaxiднi дep)кaви HataBaлп }цoпoМo-
гy в oзбpoеннi й oснащеннi. Ha пoчaткy' звиuaйнo, ця дo-
пoмoгa 6yлa o6меxеI{a' aле як спoчaткУ, т1к oсoбливo й
нaДaлi вoна 6yлa життrвo нeo6хiднa Мoсквi 7.

Пpo6лемa вiйськoвoТ дoпoмoги стaлa пpедМетoм дисKy-
сiй пiд sас кoнфepенцii тpьoх y Мoсквi (29 вepесня - l
)t(oвт}tя l94 l poкy) . 2 листoпaдa aмеpиKaнський ypяп iнфop-
мувaв Мoсквy, щo HаДaсть l мiльяpл дoлapiв нa фiнaнсy-
Baння paд.янсЬких зaкyпoк. 7 лиcтoпaдa PyзвеЛЬт пolltltpив
застoсyвaн}rя зaкoнy пpo ленд-лiз * нa Paдянський Coюз.

Пiсля япot{ськoгo напaдJ нa Пipл Гapбop 7 гpyдня Cпo-
лyненi IIIтати Aмеpики oгoЛoсили вiйнy Hiмеvчинi (l l гpyд-
ня l94l  p.).

u Листувaння.. . ,  o.C" тoм l ._ C. 19; тoм 2.-с.  |2.
сf .  неn r i  Du najewsky, op. с i t .

| Ленд-лiз _ систtмa перлaяi CIIIA в пoзriку чи в opеtli(у oзбpoсння,
6oепpипaсiв, стратeгi.rнoi сиpoвиtlи' пpoдoвoлЬствit тa iн. кpаiнaм.сoюзни.
цям пo антигiтлеpiвськiй кoaлiцi i .
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Пoльськo-poсiйськi пеpегoвopи пpoдoвxyB:rлися пiд чaс
вiзитy геrrеpaлa Ciкopськoгo в Мoсквi нa пoчaтку гpyдня
|94| p. 3гiднo 3 дoМoBJleнiстю вiд 14 сepпня Чaсти}lи
пoльськoi apмii в)ке 6yли ствopенi в Cи6ipy. зa згoдoк)
Мoскви вoни м:lли 6yти евaкyйoванi в lpaн. Генеpaл Ci.
кopський вiдмoвився дискyтyBaти з poсiянaми пpo питaння
схiдних кop.Цoнiв Пoльщi, тoмy МoскBa виpiшилa oбгoвopи-
ти цe спoчаткy з бpитaнським ypядoм. Kpeмль зaпpoпol{y-
вав Ентoнi Iденy, щo пpи6yв y Мoсквy 16 гpy.п,ня, пpoект
yгoди з двox чaсти}I: oднa щoдo Bзaeмoдoпoмoги y вiйськo-
вiй гaлyзi пiд чaс i пiсля вiйни, iншa пpoпoнyвалa вapiaнт
пoлiтичнoгo вperyлювrrння пiсля вiйни.

Tpe6a вiдзнauити, щo тoдi, кoли деякi спoстepiгaнi ввa-
л(aли' щo paдяrrський pе;ким стoiтЬ пepед зaгибeллю. Мoск-
вa y дpyгiй чaстинi yгoди спoкiйнo фopмyлювaлa кoнкpетнi
пpoпoзицii щoдo пoлiтичнoгo мaйбyтньoгo €вpoпи. Cтaлiн
пpoпoнyвaв вiднoвити незaлеxtliсть yсiх кpaiн' aнексoBa}rих
i oкyпoвaних гiтлepiвськoю HiмеччиHoю' вiддiлення Peйн-
лaндii вiд Пpyссii, пepeдaчy Cxiднoi Пpyссii Пoльщi i визнaн-
|7я Beликo6pитaнieю paдянських кopдoнiв l94l p. вiд
Кape.тIii дo Бeссapa6ii, тoбтo визнaння теpитopiальних нa.
дбaнь, здoбyтиx зaвдяк}l пaкry Мoлoтoвa-Piб6ентpoпa. Kpiм
тoгo, стaлiн xoтiB мaти вiйськoвi.бaзи y ФirurяндiТ тa в Пoль-
щi. Пoльшa мoглa пpoстягтися нa зaхiд за paхyнoк Hi-
меччини E. A;tе Ентoнi Iден пiсля кoнсyльтaцii з свoТм ypЯдoм
зaяBив' щo нe мo)ке тепеp визнaти зaпpoпoнoвaнi кop-
дoни.

oснoвнa дeклapaцiя нaцiй y вiйнi пpoти oсi (Pим-Беpлiн.
Toкio), щo нaзивaлaся <.ц.еклapaцiя o6'eдна}tих нaцiй>, 6yлa
пiдписaнa l сiчня |942 p. в Бiлoмy ,Ц,oмi пpедстaвникal{и
двa,ццяти lllестtf деp)кaB' сepeд яких бyли Cпoлyченi lllтa-
ти, Beликo6pитaнiя, Paдянський Coюз, Чeхo-Cлoваччинa'
Гoллaндiя, Hopвeгiя, Пoльщa, IOгoслaвiя. .Ц.eклapaцiя спи-
paлaсь нa пpинципи Aтлaнтичнoi Хapтii. <.Бy,п'уvи пеpекoнa-
нимl,t' щo пoBlta пеpeмoгa нaд Bopoгoм неoбxiднa N1я, Зa.
хистy .}r(иття' св060ди' }reзaле,t(}loстi i pелiгiйнoi свo6oди, a
тaкox для збеpe)кеI{ня пpaв людини i спpaвед.ltивoстi у свoiх
BJraсних кpaiнaх i стoсoвнo iнtциx нaцiй, yсвiпoмлюючи' щo
вoни тeпеp встyпl{ли y спiльнy 6opoтьбy пpoти диких i гpy-
6пх cнл, щo пpaгнyть yяpмити свiт'>, ypяди, якi пiдписaли
дeклapaцiю, 6paлу з06oв'язaння викopистyвaти всi свoi вiй-
ськoвi тa Pкoнoмiчнi peсypси пpoти oсi, i не пiдписyвaти нi

в v|. м. М а й с к и й' Boспoмина|{ия сoветскoгo пoсла. Boйнa.
l9з9_l943._ м'. l965.- c. z07_208' 24|.
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пepемиp'я' нi сепаpaтнoгo миpy 9. гoлoвнe зусt|Iv|я тpебa бy.
лo спpямyвaти пpoти Hiмеччини.

б сiчня |942 p. paдянський кoмiсap зaкopдoнt{их спpaв
poзпoвсIoди B сеpед диtul oмaтI{чIlих пpe.цстaвництB' aкpеди-
тoвaних y Мoсквi, }toтy' в якiй Мoсквa вислoвлюBaлa пpo-
тест пpoти )кopстoкoстей нiмцiв в yкpaiнськиx мiстaх, нa-
пpикJIaд' y Львoвi. Пoсoл Пoльщi в Мoсквi зpaзy вiдпo-
вiв нoтoю, в якiй зaяBиB' щo' нaпевне, йдeтЬся пpo нeпopo-
зyмiння, oскйьки з iстopиннoгo пoгляAy i з пoглядy мix-
нapoднoгo пpaвa' a тaкoлr вихoдЯчи з етнiчнoгo склaдy'
Львiв е пoлrcьким мiстoм'0. Aле Мoлoтoв вiдxилив нoту
пoльсЬкoгo пoслa' a тaкo;l( нaпеpед i мoxливi iнtцi нoти
Iloльщi, щo мiстили 6и якiсь дoмaгaння стoсoв}Io Львoвa.
Мoсквa, свo€ю чеpгolo' зaЯBJ|Ялa 6ypхливi пpoтестl,t пpoти
дeяKиx зaяв пoлЬсЬкoгo ypя.\y з Лoндoнa, щo стoсyB:rлися
сxiдниx кop,п.oнiв Пoльщi. Пoвеpнyвtuись дo Лoндoнa зi свoiх
пoiздoк Дo Мoскви i нa Cеpеднiй Cxiд, генеpaл Ciкopський
зaявив |2 cilня, щo Пoльщa Bизнaс нa сxoдi тiльки кopдo.
I{и' BстaнoBленi PизькиМ дoгoвopoм, i rцo нa захoдi вoна
пoвеpнe сo6i вiд Hiмеччини <.дaвнi слoв'янськi землi'>.

3l сiчня |942 p. Ciкopський мaв зyстpiu iз Чеpuй.
лем. Гoлoвa 6pитaнськoгo ypя.цy пoo6iцяв гoлoвi пoльсЬкoгo
ypяAy в eкзилi, щo <<oскйьки tии не oдеp)кilли пеpемoги' пpo-
блемa eвpoпейських кopдoнiв ttе пoBиHнa odгoвopюBaтисЬ
нiяким чинoм>. Aле вiн такo)t( сказaв' щo кoмyнiзм нe лякae
Bеликoбpитaнiю. Якщo сBpoпa вибepe цeй peлtим' кaзaв
Чepнi.пль, тo Лoндoн не вистyпaтиме пpoти |'.

Tpoxи пiзнirцe Чepнiлль пiцroв ще дaлi. 7 беpезня |942 p:
вiн зaпpoпorryBaB Pyзвельтy не iнтеpпpетyBaти пpинцип},|
Aтлaнтичнoi Хаpтii тaк, щoб стaBити пiд сyмнiв зaхiднi
кopдoни Poсii, якими Boни 6улvl нa чaс нaпa.\y Hiмеччини .z.

9 6epезня вiн пoслaв телeгpaмy Cтaлiнy: <Я пеpедaв
пpeзидeнтy Pyзвельтy пoслaнHя' схиJlяючи йoгo пiдтвеpди-
ти пiдписaн}Iя yгoди'. ̂ зpoбленoi з вaми стoсoBtlo кop.u,oнiв
сPсP y кiнцi вiйни>> ,". Aлe пiд тискoм пoлякiв, щo мaли
вплив y сllIA, Pyзвe.пьт вiдмoвився пiдтвеpдити думкy Чеp.
чйля. Tакa пoзицiя пpeзидентa спoлyчениx lllтa.тiв poзчa-
pyвaJla Чеpuiлля i oсoбливo lдeнa. lден ввaxaв' щo не

' . J  асq цеs C asс u е '  op. с i t ._ P. 58.
'u Doсumеnts on thе Poliсh-Soviеt Relаtions l939_l945.- London.

1961. vol. l.- P. 260-26t. 266.
l '  lbid... P.214_276l David lrving. Lа f in mуstёriеusе du gёnёrad

Sikorski. Paris, 1969.- P. 22.
12 Irv ing David, o. *-P.22.
'"  Ibid. . .-P.23.
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вapтo пpoвoкyвaти незaдoвoлення Cтaлiнa' тotvly щo вiн мo-
)ке пoBеpнyтися дo Гiтлеpa i poзпouaти пepегoвopи пpo сe-
пapaтний миp.

Цей apryмеIrт 6yдyть виKopистoвyвaти пpopoсiйськi
гpyпи пpеси для тискy нa Beлr'кoбpитaнiю i Cпoлyненi
[IIтaти Aмеpики. З iнrшoгo бoкy, не мaючи змoги нi вiдкpити
дpyгий фpoнт нa кoнтиtlентi' нi збiльlцити пoстaчaннЯ
oз6poення д;rя CPCP, Beликodpитaнiя ввалtалa, щo тpеба зa-
дo6pити Мoсквy. Boнa oсo6ливo спoдiвaлася пiдтpимaти Po-
сiro y.ii бopoть6i, пoгoдиBцIись y виглядi кoмпенсaцii визнaти
зaxiднi pадянськi кopдo}lи 1940 p.'a.

Пiд нaс зyстpiнi, щo вiд6yлaся l l бepeзня |942 p., Ciкop-
ський пoпеpeд}tв бpитaнський yp"д пpo експaнсioнiстськi
тepитopiaльнi вимoги Мoскви. Чеpuiлль вiдпoвiв, щo йoгo
дyмкa пpo Poсiю не вiдpiзняeться вiд дylt'ки Ciкopськoгo,
aле Poсiя мoxe yспitшнo пoДoлaти HiмеччинУr <(BoHa 3HИ-
щилa мiльйoни нiмецькиx сoлдaтiв>. <Tепеp йдеться tlе пpo
нaцIy пеpеIиoгy' a пpo )l(иття aбo смеpть сoюзHицьких
нацiй. Якщo Poсiя встyпить y сoюз iз Paйxoм, Ми зaги}|е-
мo. Taкoi yгoди не пoвиннo бyти. Якщo пеpемoxtе Paдян-
ський Coюз, вoни виpiruyBатимyтЬ питaння кopдoнiв, не
кoнсyльтyючись iз Bеликo6pитaнieю; якщo xt Boни пpo-
гpaютЬ' тo пiдписaний нaми дoгoвip не матиIrrе жoднoгo
знaчення>. [{ей apryмент не пepекoнaB Ciкopськoгo, який
пoгpoлryBaB пoкaзaти свiтoвiй дyТ'.{цi <спpaвлtнr oбличчя
Poсii i iT бpyтальний iмпеpiалiзм'>l5.

oтxе, бpитaнськиЙ уp^д виpiruив Bизнaти заxiднi
кopдoни сPсP, пpaBдa' зa Bиняткoм пoльськo-paдян-
ськoгo кopдoнy. Лoндoн пoвiдoмив пpo сBoe piшeння pa.
дянський ypяд y сepединi квiтня |942 p.

У цей час Barцингтoн виpo6ив плaн oпеpaцii пpoти
Hiмеччини. Йщлoся пpo пеpеBезеItня 6iльrце мiльйoнa oсiб
дo AнглiТ (oпеpaцiя Бoлеpo)' зaхolutення плauдapмiв y нop-
мандii yл(е Boсени |942 p, (Slеdgеhаmmеr) д.пя пiдтpимки
Cхi.цнoгo фpoнтy в paзi йoгo oсла6лен}lя' тa здiйснення
вeличезнoi Bисaдки десaнтy в €вpoпi в |943 p. (Round up).
Aнглiйцi пpпIlнялп плaH' zlле тpимaли в^ pезеpвi пpoeкт ви-
сад)кеl{нЯ десaнтy в Пiвнiчнiй Aфpицi .o.

Hа пouaткy тpaBня |942 p. Мaйський пepедaB 6pитaн-
сЬкoщt ypядy кoнтpпpoпoзицii дo yгoди' якi o6yмoв.llю-
Bulлtl' щo питaнHя пoльськo-pадянських кop,u.oнiв мaе бyти

la Doсumеnts on Pol ish..., o. с...- P.269_210,275_276,336, 593, 596.|5 Doсumеnts..._ P. 295-299.,u J._B. Duгosеllе. Histoirе Diplomatiquе..._ op. сu.- P. 364.



лиlцe в кoмпетеI|цii сPсP i Пoльщi. У Лoндoнi пPoдoв)ки-
лисЬ пеpегoвopи мix aнглiйцями i МoлoтoвиМ, Щo пpи6yв
y 6pитанськy стoлицю 20 тpaьня, Bистyпaюни пpoти пiдпи.
сaння paдянсЬкo-dpитaнськoi yгoди, якi мiстилa 6и стaттi
стoсoвнo теpитopiальHих питaнь' амеpиKaнський ypяд oгo-
лoсиB' щo oпydлiкye з цьoгo пpивoдy зaяBy' яка lvtoltte спpи-
чl{нити <сеpйoзний poзкoл o6'eднaних Haцiй>. Мoсквa зpaзy
вlдстyпиJIa.

.(.oгoвip пpo aнглo-paдянський сoюз, пiдписaний 26 тpaв-
ня |942 p. нa стPoк 20 poкiв, не мaв лroднoi стaттi пpo кopдo.
ни i мaйlrtе нe вiдpiзнявся вiд уroдн |2 липня l94l p. .(вa
ypЯди зo6oв'язyвaлись не Bстyпaти в пepегoвopи з гiтлepiв..ськt'м ypядoм i нi з яким iнrдим нiмецьким ypядoм, який
не вiдмoвиться вiд агpeсiТ; дiяти спйьнo i пiсля вiйни, щoб
yникHyти нoвoi нiмецькoi aгpесiТ, спiвpodiтничaти пoлiтичнo
й eкoнoмiчнo y пiслявo€нний пepioд, rrе бpaти yнa-стi в xroд.
нiй кoaлiцiТ' спpяМoвaнiй пpoти oднoi iз стopiн'i.

,5 сеpпня |942 p. Pyзвeльт пpийняв пoслa Пoльщi y Ba-
rцинrтoнi Я. lteханoвськoгo. Poзмoвa йurлa пepeвaxнo пpo
питaння зaхiдниx yкpaiнських i 6йopyськt{х земелЬ' яких
нaпoлеглиBo дoмaгaвся пoльський ypяд. Kpiм тoгo' PyзвеJlьт
BислoBиBсЯ зa eвaкyaцiю yсiei пoльсЬкoi apмiI, щo пеpебyвa-
лa в PaдянсЬкoмy Coюзi.o.

У лютoмy |942 p. ця пoлкЬкa apмiя пiд кoмaндyвaнням
генepaлa Aндepсa, нaлivувaлa 75 500 сoлдaтiв. Boнa булa
евaкyйoвaнa дo lpaнy (y 6еpезнi _ 3l тисячy uoлoвiк i в
сеpпнi |942p._ 44тпcячi чoлoвiк). У цiй пoльськiй apмii бy.
лo 6aгатo yкpaiнцiв, вихiдцiв iз Заxiднoi Укpaiни (пoль-
ськoi дo 1939 p.).

Пoльська apмiя пiд кoмaндyвa}rням Aндеpсa пoтiм бy-
лa пеpекиIlyта нa Близький Cxiд, y Пiвнiuнy Aфpикy тa
Iталiю.

Чеpeз нaпoлягaння пoлякiв УPяд Cпoлyчениx [Ilтaтiв
Aмеpики тиМчaсoBo пеpеlllкoдx<aв визнaнню Bеликoбpитa-
нirю aнексii Poсiеlo зaхiдниx paйoнiв Укpaiни i Бiлopyсi.
Пoльський ypЯд B екзилi, зi свoгo бoкy, твеpдo виpituив зa.
xищaти пpинцип пoльськoгo сyвepенiтетy на чaстинi yкpaiн-
сЬкиx i Giлopyськиx зellteль.

Aле нaйвaxливirцим 6yлo те, щo aмеpикaнський i aнг-
лiйський УPЯtИ, мa6yтЬ, не бyли пpoiнфopмoвaнi чи Bpaхoвy.

l' Foгеign геlations of the Unitod States. Diplomatiс Papеrs, l942, vol. l,
Washington, l958.- P. 536-545; J.-B. Durosеllе. Histoirе diplomatiquе...
o. с._ P. 365.

' '  J .с i  ес h a n o w sk i .  Dеfеat in Viсtorv._ New York. l9 l7 '_ P. l l2.
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Ioться пoчyття нaсeJlе}rня циx pегioнiв. Hi пoльський ypяд,
нi Мoсквa, нi зaxiднi дep)кaви' нi Бepлiн не дyil{aли вpa-
xoвyвaти пpaгнення yкpaiнцiв дo нeзaJtе)кнoстi i пoвa-
)кaт}r ix.

€вpoпeйсЬкa гpolvtaдсЬкa думкa
пpo пoлiтикy Hiilreslини

€вpoпeйськa гpoмaдсЬкa дyмкa пoчaлa cTaBИT|/| сoбi пи.
тaння пpo мoтивaцii нiмецькoi пoлiтики нa сxoдi i пpo .ii

нaслiдки. Фaктичнo нiхтo тoчнo не знaв пpo секpетнi
плaни нaцистiв.

oднopaзoвa пyблiкацiя <Helgendagsbladeь зa [ сiчня
|942 p. ttпcaлaz

<Taкий кoлoс' як Poсiя, }tе мo:t(нa здoлaти цIвидкo'
викopистoByючи лиrЦе вiйськoвi з8с06и. Tyт нeoбхiдне Ay)кe
звa)кене пo€днaння вiйськoвoi i пoлiтичнoi збpoi. Усi дивy-
ються' щo кpaiнa' яKa taлa свiтoвi oд}Ioгo iз зaснoвникiв
<пoлiтичнoi стpaтегii> _ генеpaJla Kляyзeвiцa _ i кoтpa
Bикopистoвyвaлa цю пoлiтиннy збpoю пiд чaс пoпеpеднiх
oпepaцiй нa 3aхoдi i в l-(ентpaльнiй €вpoпi' не викopистoвyr
xoднoi мoхливoстi, якa вiдкpивaeтЬся пеpед нeю y цьoмy pе-
гioнi>.

Pедaкцiя видaн}|я кoнстaтyвaлa, Щo Hiмеччинa пpoвa-
дить лиrце вiйськoве зaвoювaння теpитopiй. Hiчoгo a6o мaй.
xе нiчoгo не po6шloся, щo6 скopистaти з pea.пьних слa6-
кoстей <внyтpiIшньoгo poсiйськoгo фpoнтy>. 3вивaйнo, цей
внyтpiIшнiй фpoнт не мiг бyти uимoсЬ нa зpaзoк <п'ятoi
кoлoI{иD y кpaiнi' де зa кoxrним iнoземцeм iснyвaв сyвopий
нaгляд i де в.llадa нa пoчaткy вiйни депopтyвaпa в Cи6ip
6лизькo пiвмiльйoнa нiмцiв з.нaд Boлги.. Aле чaстинa нa-
селення yсе-тaки не пiдтpимyвaлa кoмyнiстичний pе)l(им'
oсo6ливo селяtlи' якi хoтiли звiльнитися вiд кoлективiст.
сЬкoгo пpимyсy. .('екoлективiзaцiя, нa дyмкy Bжe згaдaнoгo
видaння' 6улa6 зyстpiнyтa дyлse пpихильнo. Ta нiмцi нiчoгo
нe poбили в цьoмy нaпpяtuкy. 3виvaйнo, вoни вiдкинyли тep-
мiн <кoлгoспD' aле з6еpегли Koлгoспнy системy' щo Bключae
y себе oбoв'язкoвi пoстaвки пpoдoвoльствa деpxaвi.

У стaттi пiдкpеслювaлoся' щo Hiмеччина мae двi aльтеp-
нaтиви: <6y,п,iвниЦтвo нoвoi Poсii, нaцioнaльнoi i aнтн6lль-

. ,x(скpетoм вiд 2E сеpпня l94l p. paдянськa влaдa депopтувaлa
6iльrцс 500 тисяч вoлзькиx нiмцiв i скaсyвала iхню aвтoнoмнy pеспублiкy.
Бyлo, звинaйнo' депopтoваrio i певнy кiлькiсть нiмцiв з Укpaiни.
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II.IoBицЬкoi' тa нiмецькo-poсiйськa дpyхбa вiдпoвiднo дo
тpaдицiй пoлiтики Бiсмapкa,>, a6o пoлiтикa <.звiльнення пo-

кaзyBzlли' щo ця тенденцiя спpaвдi iснуe.
Aле, здaстЬся' писaлocя taлi y стaттi, щo Hiмeннинa

зaнaдтo спoдiвaеться нa цrвидкi pезyльтaти, здo6yтi за дo-
пoмoгoю вiйськoвoi сYlлп, l виpiruилa не Bдaвaтись дo пoлi.
тичнoi збpoТ. Caме тoмy yкpaТнський селяHин }re мae нiякoгo
ll{теpесy HaдаBaTИ пеpеBaгy нiмецькiй aдмiнiстpaцii нaд po.
сiянaми. Cтвopення Paйxскoмiсapiaтy oстлянд зaдyrшйлo
B заpoдкy нaдiю 6алтiйських нapoдiв нa нeзzrлеxtнiсть. Ha
У.кpaТнi з пoчaткy oкyпaцii yxe вiд6yлoся дBa пoдйи нa-
цii:-oднa чaстиHa теpитopii 6улa пpнлучeнa дo Генеpaльнoгo
Гy6еpнaтopствa, iнurа дo Pyмyнii., де pyмyt{и зaбopoнили
B)кивaння yкpaiнськoi мoBи y lцкoлax та дiлoвoдствi.

Cтаття BBa)Kaлa, щo ця пoлiтикa спpияe стaбiлiзa-
фi <<внyтpiruньoгo poсiйсЬкoгo фpoнтy>. Toдi як poсiйський
пaтpioтизм yзяв гopy Haд незaдoBoлеt{ням нa пoчaткy вiйни,
зapaз деякa чaстиIta нaселеtl}|я' зoкpel{a тi, xтo спoдiвaвся
нa декoлективiзaцiю ни мpiяв пpo нацioнzrлЬне Bизвoлeння
з нiмецькoю дoпoмoгoю' сxиляються дo бiльuroвицькoгo
pеxимy. 3a слoвaми <.Hеlgеndagsbladеt,>, Cтaлiн, тeпеpilш-
нiй лiдеp пapтii, не тaкoi y)ке знaчнoТ кiлькiснo, сьoгoднi
стaB пpямo нaцioнaльним геpoсм' i Hiмеччинa oпинилa.
ся тепеp пеpед €динI,tь{ фpoнтoм 200-мiльйoннoгo нapo-
дy,>. Caме в цьотt{y 6aчуlлa стaття пpичинy тoгo' щo нiмець-
кий- нaстyп спoвiльнився, i вiйськa 

'веpмaхтy 
вiдстyпили,

щo6 зaйняти свoТ <<ЗИМoвi квapтиpи'> ,".

Пoсилeння pa.ця}tськoгo oпopy

Haцioнaл-сoцiaлiстськi кеpiвники спoдiвалися нa дy;tte
IЦвЦдке пpoсyвaння нiмецькиx вiйськ i нa пaдiння paдян-
сЬкoгo pe)кимy зa кopoткий чaс' мoжJIиBo' дo зиМи.

У дoкyментi, пiдгoтoвленoмy 15 липня l94l p., oKГ
пеpед6aнaв пoстyпoве пoBеPtIе}I}tя вiйськ з нaстyпнoгo
мiсяця. Пoвеpнення нa бaтькiвщинy Мzlлo зaкiнчитись

зaгaлoi{ дo зиIr{и. I{eй плaн спиpaBся нa пpипyщeння' щo
6iльlца чaстинa <<poсiйськиx з6poйних сил> 6yлe poзгpoм-
Лeкa Ha зaxiд вiд лiнii Kpим-Мoсквa-Ленiнгpaд. Poсiйськi
частини' poзтaцIoваt{i нa сxiд вiд цiei лiнii, требa 6yлo пepe-
слiщвaти i пoтiм зl|ищити мотopизoвaними чaстинaми i
66 дивiзiями' щo мzlли заJIиtlI|!|T|l|cЯ на мiсцях i yтвopити
oкyпaцiйнy BJIaдy <<poсiйськoгo пpoстopy>Zu. Пoзбaцленa
BJIaсних збpoйних сил, бiльrшoBl{цькa вJraдa пoBиннa 6yлa
зaзнaти кpaxy.

Aлe paдянськa apмiя пpoдoBxyBaлa чИНv|Tlz| oпip. oдe-
сy Bзяли pylиyнськi вiйськa лише 16 жoвтня. Пepeд за-
гpoзoю пpямoТ aтaки нa Мoсквy Cтaлiн oгoлoсиB oсaдне
стaнoвище i накaзaв еBaкyloвaти цeнтpальнi деpxaвнi i
паpтiйнi yстaнoви з Мoскви в KyйбиIшeв, зa 850 км нa пiв-
денний схiд вiд paдЯнсЬкoi стoлицi. Ha пoчaткy гpyдня
l94l p. нiмецький нaстyп нa Moсквy бyлo зyпинeнo зa
20 км вiд мe;кi мiстa i зa 30 км вiд Kpемля. Hiмцi в)l(е Hе
lt{ilли сил для нaстyпy.

Пoсилення oпopy paдяHських вiйськ стilлoся не тiль-
ки чеpeз пoлiтичнi пolt{илки i xopстoкiсть нaцистiв. Iснy-
saлИ Й iнrшi фaктopи.

3винaйнo, BBaxaють' щo' вiднyвrши смepтeльнy нe6eзпе.
кy, бiльruoвицький peлсиN{ зaкЛикaв y l94l p. Дo poсiйськoгo
пaтpioтизмy. Це нe зoвсiм тoчнo. Poсiйський пaтpioтизм
нiкoли не зникaв y Paдянськiй Poсii. Biн бyв тiльки дещo
пpиглytllеt{ий y пepioд пepeтBoрeння Poсiйськoi цapськoТ iм-
пepii на iмпеpiю paдянсЬкy' тoбтo в пеpioд, пiд час якoгo
йцrлoся пpo нaдaнHя нapoдaм iмпеpii пpaвa нa сaмo-
визнaченtlЯ i oднoчaснo тpe6a бyлo неoдмiннo yтpимaти ix
y ме)кax iмпepii. .[|.ля цьoгo тpe6a 6yлo пpoгoлoсити 6opoть.
бy вiд iмeнi мapксизмy-лeнiнiзмy з <(Beликopyським цroвi-
t l lз i{oм>.

з |927_ l928 pp. тpaдицiйний poсiйський пaтpioтизм пo.
чaB пoстyпoвo дoмiнyвaти в мapксистськo-ленiнськiй iдeo-
лoгii, aлe нe зaпеpeчyвaB iT. Пpoтe йoмy 6paкyвaлo
oб'eднyюнoгo фактopa' яким звичaйнo e вiдпoвiдне нaвчаH-
ня iстopii. У Poсii тa в iнrциx кpaiнax Paдянськoгo Coюзy
дoмiнyвалa iстopиннa концeпцiя oдt{oгo з вiдoмих лiдepiв
пapтii, poсiйськoгo iстopикa М. Пoкpoвськoгo. Biн ввaлtaв,
щo oснoвoю мoгyтностi цapськoТ PoсiТ бyв кoлoнiaлiзм. Цap-
ська Poсiйськa iмпеpiя, yтвopенa внaслiдoк кoлoнiaльних
зaвoюванЬ' бyлa спpaвж}lьoю <тюprr{oю нapoдiв'>.

'9 AA Abt Pol .  ХII l  A Aktеn l7. 2o BA-мA, KтB olw Bd l. p. |022_|025,
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М. Пoкpoвський пoгvrep y квiтнi |932 p, Tpoxи згoдol{
Cтaлiн, вiдкpитo poзкpитикyBaBцIи йoгo кoнцепцii, poзпoчaв
пpoцес peaбiлiтauiТ тpадицiйнoТ poсiйськoi iстopii, a тaкoxс
кoлoнiaльних зaвoювaнь. Poсiйськi кеpiвники хoтiли Дo пpи-
йняття нoвoi Koнститyuii l936 p. пo-нoвot\{y визнaчити
стoсyI{Kи в миrryлol\{y мix piзними нapoдaми Paдянськoгo
CoIoзy i випpaвД.aти ixнr спiльнe lttиття y Poсiйськiй деpxaвi.
Cтaлiн дiяв нe з пpимxи' a тo}ty' щo poсiйськa нaцioнa.
лiстичнo-ruoвiнiстична тенденцiя стaлa .дoмil{yючoю сepeд
кepiвникiв Kpемля. Ця тeнденцiя, звиuaйнo, булa мapксист.
ськoю: вoлею кoмyнiстиннoi пapтii poсiйський нapoд став
нapoдoм кеpyючиIr{' пеpIцим' гapaнтoм сoцiaлiзмy i сднoстi
Paдянськoi деp)кaви. oтxre' не мoжнa 6yлo вiдкидaти
iстopинне lltинyле цьoгo вeликoгo нapoдy, як|1ilt пoвиI{ен
пиIцaтися свoiм минулим. Poсiйськa iстopiя 6улa дo тoгo
чaсy лиlllе iстopieю сoцiальнoгo гнiтy, pевoлюцiйних pyхiв,
пoBстaнь C. Paзiнa, o. Пyгaнoвa. 3 1936 p. пoчaли yслaв-
ляти князiв i цapiв, якi ствopювaли Poсilo, бyдyвaли iмпе-
piю: oлeксaндp Hевський, Мiнiн' Пoxapський, .Ц.oнськoй,
Петpo Bеликий, цapськi генepали Cyвopoв i Kyтyзoв тa iн.

Peаdiлiтoвaне poсiйське миI{yлe мaлo пpoникнyти y свi-
дoмiсть людeй як y Poсii, тaк, зви.raйнo, i в iнrцих pеспyб.
лiкaх PaдянсЬкoгo Coюзy. I{е бyлa pyсифiкaцiя свiдoмoстi
чеpез Bивчення poсiйськoi iстopiТ i кyльтypи. У |931 p.
з'явився фiльм <Пeтpo Bеликий> (pexисep B. Петpoв).
Haстyпнoгo poкy з'явився фiльм <oлексaндp Hевський>
(C. Ейзeнштeйнa), щo 6yв як стopiнкa пaтpioти.rнoi iстo-
pii й eпoпея xpистияHсЬкI,tx князiв. Як i Пeтpo Bоlикий,
Heвський, pятiвник Poсii, бyв пpедстaвJIений нoсiсм сoцi-
:lлЬнoгo пpoгpесy. У l937 p. вiдзначaли l25-y pi.rницlo
пopaзKи вiйськ Haпoлеoнa пiд Бopoдiнo, i з цiei нaгoди 6yлo

вiд Paдянськoгo Coюзy. Cтaлiн писaB у |937 p.' щo aнек.
сiя УкpaiнЪ, як, пiзнiruе, i aнексiя Гpyзii бyли <нaймeн-
[ци}t злoмD...

Pадянськa apмiя 6yлa BиxoBaнa в poсiйськoмy нaцioнaль.
нoмy дyсi. Apмiйський opгaн гaзетa <Kpaснaя 3вездa> зa
14 гpyпня 1938 p. нaдpyкyвa,Ia o6Iшиpнy стaттю пpo звiль-

2' Б. к pyп н н Цьки й,Укpaiнськa iстopиннa нayкa пiдCoвстaми._
Мюнхен, |95.1.- с. 33_35.
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ненI{я Poсii вiд вiйськ Haпoлеoнa, a Hаpoдний кoмiсapiaт
oбopoни нeгaЙнo нaдpyкyвaв. Цeй текст y фopмi 6porшypи
д.llя вiйськoвих пpoпaгaндистiв,,.

Улiткy 1939 p. пиlllнo святкyвaли 230-y piнницю Пoл.
тaвськoi 6rатвvt, тoбтo пopaзки Kapлa XII i Мaзепи. oтxе,
PoзBl{вaBсЯ нoвий poсiйський пaтpioтизм' якoмy бyлo дaнo
Haзвy <(paдянський>, спoдiвaючись' щo вiн бyдe спpийнят-
нtаЙ i д1lя iнrцих нapoдiв iмпepii. {ей <paдянський>> пaтpio-
тизм пoвнiсTю спиpaBcЯ Ha iстopинне мrrнyле PoсiТ i нa
€днlсть наpoдlB y. дepxaвl' де пaнyють poсlян}r' a миIryле
iнrцих нapoдiв пiдмiнювaлoся i.ll{l{yлr,tм poсiйськoгo нa-
poдy.

. To:r< цiлкoм пpиpoднo' щo в l94 l p.' незва)кaючи нa
вiдpaзy деякиx BepстB poсiйськoгo нapoдy дo кoмyнiзмУr H8-
цioнальний poсiйський пaтpioтизм' дo якoгo зaкликzula BJIa-
да' вlдrгpaвaв пеBнy poль i спpияв посилeнню oпopy. Poсiй-
ськa пpeсa oсo6ливo нaпoлягaлa нa aнтиpoсiйськiй тен,це|{-
цiТ y вiйнi нa Cхoдi. Taк, напpик.ltaд, <<Пpавдa,> зa 2| пpyд}lя
l94l p. звинyBaтилa нiмцiв y тoмy' щo Boни не нaдaють
зHaченl{я i збиткyloтЬся нaд пам'ятникaми кyльтypи po-
сiйськoгo нapoдy в ЯcнiЙ Пoлянi, Kлинi, Hoвгopoдi, i
пИcaлa тaке: <He мolr<нa гoвopl{ти пpoстo пpo невiглaствo циx
нeгiдникiв. Tyт йдe i{oBa пpo пoлiтикy, спpяьroвaнy нa зpyй-
нyвal{Itя poсiйськoi кyльтyprr. Иде мoвa пpo ненaBисть нi-
мецьких гpa6iжникiв дo poсiйськoгo нapoдy, дo poсiйськoТ
iнтелiгенцii... Hаtц сoлдат бaчить y кoхHoмy фаu.tистi,
y кoжнoмy сoлдaтi нiмeцькo-фаrцистськoi apмii, y кollt-
нoмy фiцepi i кoлrнoмy генеpалi гiтлepiвськoТ 6aнди pyй.
нiвникa нaцtих кyлЬTypних бaгатств. Cмеpть тl{м' xтo oсквеp-
rrю€ нaшy кyльтypyl Зниuцlйтe без x<aлю нiмецькиx гa.
дюкl>>

Cеpед елемeнтiв, якi спpияли пoсилеtltlto oпopy poсiян'
вapтo згaдати i змiцнеHня дисцl,tllлiни в apмii та стBopенtlя
спецiaльних зaгонiв пoлiцiТ (<зaгpaдoтpядыl>), щo дiяли зa
лiнiею фpoнтy i пoвиннi бyли пеpeu.rкoдхaти 6yпь-якoмy
Blдстyпу чl{ дезеpтиpствy. Coлдaт Чеpвoнoi apмii Мaв
oopoтися дo смеpтl.

.Hapеrптi' rte Ь{oл(нa не згaдaт}r щe oд}tн вaжливий фак-
тop: дiяльнiсть Poсiйськoi ПpaвoслaвнoТ I-[еpкви. У день на.
пaдy HiмevнИ|lИ Ha Paдянський Coюз, 22 uepвня l94l p., тoдi,
кoли Cтaлiн' зa слoвaми М. Хpyщoвa, вiдмoвився Bизнати'
щo це вiйна, a дeякi кеpiвники Kpемля дyм:lли' щo всe Bл<е

,2 сf. AA Abt Pl. хtt l .  l3.



втpaчеHo' Мoскoвський митpoпoлит Cepгiй *, ПРo якoгo нi-
чoгo tlе uyли вiд дня йoгo пpизнaчення y гpyднi |927 p.,
зBеpHyвсЯ дo вipyюниx PoсiйськoТ Пpaвoславнoi I{еpкви
з пaстop.rльним листoм нaдзвичайнoi пoлiтичнoТ вaги.

Пpигaдaвши з минyлoгo нaвaЛи тeвтoнiв, тaтapiв, Kap-
лa ХIl, Haпoлеoнa, митpoпoлrrт Cеpгiй зaклиKaB poсiйський
нapoд зaxищaти сBoю БaтЬкiвщинУ. <.Бaтькiвщи'ry тpe6a
зaхистити зi збporro y pyкax' геpoiчI{ими зУct|lvlЯм.vl Нa-
poдJ i з yсiх сил пpийти iй нa дoпoь{ory в нaси випpoбy.
вaнь... Згaдaсмo святиx вoxдiв poсiйськoгo наpoдy oлeк-
сaндpa Hевськoгo i .Ц.митpiя ,Ц.oнськoгo, якi вiддaли свoе
)киттЯ за Бaтькiвщинy!>,o

Чеpeз чoтиpи днi митpoпoлит Cepгiй пpoвiв ypoчистy
вiдпpaвy в сoбopi Бoгoяшleння у Мoсквi зa пеpемoгy <(po.
сiйських вoiнiв'>, пiд чaс якoi вiн пy6лiuнo зaкликaв вipyю-
чl{x yзяти yчaсть y 6opoть6i: <<Hatцa Бaтькiвщинa в не6ез-
пецi, вoнa зaкликae нaс зiмкнyти свoi pядиl Щoб зaxис-
тl{ти зеtuJIIo нarцoi Бaтькiвщини, iT iстopиvнi святинi, iT
свo6oдy!> 2{.

22 вepeсня l94l p. в iнtшoмy пaстopaльнoмy листi митpo-
пoлит Cеpгiй пirцoв ще дaлi, зoкpeма зaяB}lвцrи: <...Koжeн po-
сiянин, щo Hе 6aжae зpaдитt{ свoю нацiю, ii зaпoвiти i ме.
тy _ Hе пiдe з Bopoгaми Coветiв, тoмy щo Coвсти oчo-
люк)тЬ нarшy poсiйськy нaцioнaльнy 4еp)кaвy i 6opяться зa
Тi свiтoве i мiхtнapoд}tе знaченHя...>,".

ПaстopaльнYlЙ лнcт Мoскoвськoгo митpoпoлитa зa l l
лl{стoпaдa l94l p.6yв витpимaний y тaких виpaзax: <<Teпеp
(poсiйський) пaтpibтизм пoстaв пpoти Bopoгa як гplзнa xви-
ля. Близькo чaс' кoли вiн змие кopи.lнeвий 6pyд, пoвеpxнi
землi. Koxeн poсiянин, кoxeн' xтo лlo6ить свoю Бaтькiв-
ЩинУ, мar лицrе oдl{y }{етy: зa Bсякy щнy пеpeмolти вopoгa.
Pyкa спpaв.}кнЬoгo пaтpioта He здpигнeтЬся rтpll знищeннi

фarшистськиx зaгapбникiв. Хpистиянське сеpце зaKpиTе N|я
)t(opстoкиx фaruистськиx звipiв, вoнo в^i.Цнyвa€ лиIlIе нищiв-
ну' смеpтeлЬ}ly HенaBисть дo Bopoгa)) --.

Ba;rtкo дiзнaтися, якolo мipoю Poсiйськa Пpaвoслaвнa
L[еpква спpиялa пoсиле}Iню oпopy poсiян. Aле вiдoмo, щo

. Bи6paний патpiapxoм Poсiйськoi Пpaвослaвнoi (еpкви 8 версня
1943-p.

2'  Alе xandе r Kisсhkowski .  Diе sowjеt isсhе Rеl ig ionФol i t ik
uпd diе R.ussisсhe orthodoхе Kirсhе._ Мiinсhеn, l957._ s. ?5.

2t lb id. . .-s.27.
, '  нaдi я Теoдopoви ч. Poсiйськa Пpaвoслaвнa I{еpква в Укpai-

нi //.Укpaiнськяй з6ipник._ Мюнхен' l959._ с. 50.
'o Ibid.. .-s.78-50.
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дeякi цepкoвнi слyx6и з6пpaлп дo |2 тисяч oсi6. Учaстю
Poсiйс.ькoТ Пpaвoслaвнoi I{еpкви не слiд tlехтyвaти' oскйьки
кoмyнrстичнa вJIaдa ввa:rrалa дopечнrrм' з Bеpесня l94l p.
лiквiдyвaти всi aнтиpeлiгiйнi пеpioдивнi видaння i poi-
пyстити <Toвapиствo бeз6oxникiв>. БiльrцoBицЬкa деpлtaBa
пoстyпoвo Bстyпaлa y пpoцес <Bизнaння мiсця цеpкви B po-
сlисЬкlи нaцl l)> - ' .

Hiмцi мaли звиЧкy стaBити oфiцеpaм Чеpвoнoi apмiТ,
щo пoтpaпили в пoлoн' тaкe питaння: <Чoмy Чеpвoнa аpмiя
i poсiйський нapoд' нeзвalrraючи нa величезнi втpaти, пpoдoB.
:кyють чинити oпip?> Лейтенaнт H. T. Bopoнк)к' щo пo.
тpaпив y пoлoн y гpyднi l94l p., нaзBaв тptl пpичиllи:

<l. Cкpiзь пoцIrrpенa iнфopмaцiя пpo пoгaнe стaB,Iенt{я
дo вiйськoвoпoлoнениx i цивiльнoгo насeленl|я в oкvпo-
вaних paйoнax;

- 2. .(,oпoмoгa Aнглii тa Aмepики (блoк тpьoх нaй.
бiльlдих дepxaв);

3. 3aлiзнa ди^qЦиплiнa в Чepвoнiй apмii, яка стa€ ще
6iльц.l сyвopoю.',28.

I|'е сaме питaI{ня бyлo пoстaвJleнo пeнеptlлy М. Ф. Лy-
кiнy, кoмaндyючoмy l9-ю apмiею' щo пoтpaпив y пoлoн тa.
кolr< y гpyднi нeпoдaлiк вiд Мoскви. Лyкiн нaзвaB пoдiбнi
пpичини. Biн тaкox пoясt|ив' щo poсiйськi селяни i po6iтники
нe пpихruIьнi дo бiльlцoBизtt{y' oсKiльки вiн пpинiс злиднi й
теpop. Boни paдo вiтaли свoiх визвoлителiв вiд бiльrцoвиць-
кoгo iгa. Aлe генеpaл Лyкiн не вipив y мoлtливiсть пoвстaн-
ня uи збpoйнoгo Bистyпy чepез iснyloний pелtиМ теpopy. Hiм-
цi, зa йoгo слoвaми' ltе пoBиннi спoдiвaтись нa якyсь пiд.
тpиlvtкy poсiйськoгo lrаpoдy. I вiн дoдaв: <<BЦ гoвopитe пpo
Bизвoлeння нapoдiв. Aле ми нiчoгo не чyли пpo свoбoдy Ук-
paiни ни Бiлopyсi. L|e oзнанae, щo Poсiя тaкo)t( не пo6aчитЬ
нi свo6oди, нi незaле:кнoстiD.

Генepaл Лyкiн Bваxaв' щo тpе6а стBopити (д;lя PoсiТ)
poсiйський кoнтp-ypяд- i перкoнaти poсiян, щo Poсiйськa
дepxaBa iснyвaтиме. <[я нoвa Poсiя не пoвиннa 6yти тaкoю
сaмoк)' як кoлиlцня, i ми гaдa€мo' щo Boнa цiлкoм мoл<е
i-снyвaти 6ез Укpаiни, Бiлopyсi, 6aлтiйських кpaiн' aле тpе-
6a, щoб це 6yлa Poсiя, зoкpемa тaка Poсiя' яia мoгла б iти
paзoм iз HiмеччинoР^. 3дiйснeння цьoгo lrлaнy y Baшиx py-
кaхr a нe в нaшиx'> ?9.

]] нelеnе Carгёrе d'Еnсaussе. Staline... op. сit._ P. l39.2t AA Pol. BIII Allgеm. Aktеn l7.
^ B^ R6/77 f . 18-26.
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3 сiчня |942 p. мoскoBськa пpoпaгaндa зoсеpед}rлaсЬ на
дBox темaх: <(нapoдHa вiйнa зa звiльнення Poсii> i <.6оpoть-
бa слoв'ян зa свoбoдy,'. I{i тeми poзвив:lлисъ y piзниx 6po-
rУP9x, пpизнaчeних, IJ|я poсiян тa слoB'янськl{х Hapo-
Д.iв "u.

Пpoект стBopенrrя нaцioнaльних
пpеДстaBництB

Bax<ливo вiдзнанити, щo Гiтлеp нiкoли не згa.цyBaв пpo
те' щo oтpиItraв чи Читaв якiсь мeмopaндyми вiд opгaнiзaцiй
yкpaТнських нaцioнaлiстiв. Aлe oсЬ paптoм вiн зaгoвopив
пpЬ пpoнитaний ним llrемopaнAyшr' oдеp)t(aний y вepеснi
l94 l p., в яKoмy oс06и, щo нaзвалися yкpaiнuяrr.rи' пpoсиJlи
не вiддйяти УкpaТнy вiд Poсii ' ' .

Чaстинa Bo €нaчaлЬникiв i нiмецьких пoлiтичниx дiячiв
6улa вiдвеpтo пpopoсiйськa, i xoтiла, щoб Hiмеччинa
пpoгoлoсиЛa 6opoть6y зa нaцioнaльнy Poсilo, сoюзHицю
Hiмеччини.

Hе пiдписaний нiмецький мемopaндyм пpo poсiйськe пи-
тaння стBеpджyвaв' щo <<ми (нiмцi) BедеМo вiйнy-не тiльки'
щo6 poз6ити Aнглiю i Aмеpикy, але тaкox' щoб стBopити
пiдгpyнтя для eдинoi €вpoпи пiд кеpiвництBoM Hiмеччини'>.
€вpoпeйськa кoнтинeнтzlлЬнa системa pазoм з япotlсЬкиМ
пpЬс'opoм y Cхiднiй Aзii змoxе взяти гopy нaд Bеликoбpи-
тaнieю i Cпoлунeними ll lтaтal{и тa спpиятиме пеpемoзi
y в iйнi .

Зa цieю пaм'яткolo, тpeбa 6yлo oб'сднaти €вpoпy. Ha
Cхoдi йrцлoся пpo пеpемoгy нaд Poсieю i пpo викopисTaннЯ

кoю BoюBaти з 6iльrцoвизмot{' спиpaюЧись гoлoвниIvl чиtloМ
нa пpoтистoяt{нЯ Укpaiни i Poсii>.

Aвтop lvlеМopaндyмy пpoПoнyBaB встaнoвити кopдoH
€вpoпи пo .Ц.нiпpy. Poсiйськa Фелеpauiя бyпе- тoпi на сxiд
вiд цiеi piки, вoнa тaкolк Bклroчaтиме в се6е <.Poсiйськy

УкpaТнy> (на схiд вiд piки) i Пiвнiчний Kaвказ. Poсiйський
федepaтивний ypяд^спиpaтиметься нa poсiйськпй нaцioнaл-
сoцiалiстський pyх o..

lПтa6 вiйськ зoни тиJIy [eнтpaльнoгo сектopy (мix
Kypськoм i Moсквoю) сфopмyлloвaв l 6еpeзня |942 p.пpo-
пoзицii щoдo пpoпaгaнд}r сеpeд poсiйськoгo нaсeлення i бo-
poтьби з paдянсЬкl{ми паpтизaнaми. У цЬoмy дoкyментi вiд-
знaчалoся' щo <пpoпaгaЕДa' яKa зaстoсoByвaлaсь дo сьoгoд-
нi i пoлягалa B тoмy' щoб гювopити poсiянaм пpo пopaзкy
бiльlцoвпзмy' Bлсе нeдoстaтня, бo вoнa не вpaхoвye тoй
фaкт, щo чaстина poсiйськoгo нaсeJleння' дo якoi тpебa звеp-
тaтися нaсaмпеpед' не мae )кoднoпo iнтеpесy дo iдеoлoгiннoi
6opoть6иy. Poсiйське нaсeпеHня oсo6ливo нe пpиваблювалa
пopaзкa бiльlцoвизмy i неoбхiднo 6yлo звеptlyтl{ся дo нЬoгo з
кoнкpeтrrими пpoпoзицiями, зoкpемa пpo (ствopення вiльнoi
нaцioнaльнoi Poсii>, нaвiть якщo ця Poсiя мaлa 6 6утп
стBopенa нa зpaзoк Hiмеччини i пoстaшlенa в залеxнiсть
вiд неi. Boнa мaлa б poсiйський нaцioнaльний ypял <зaN|я
миpy i свoбoди>. Cхiднi кopдoни Poсii визнаЧY|Лt/|cя 6, вpa-
хoвyючи нiмeцькi кoлoнiaльнi iнтepeси. .Цалi в дoкyментi
бyлo скaзaнo:

<Haцioнaльне i{t{слення в poсiян зaвжди бyлo oсoбливo
гли6oким, i йoгo тaкo)t( пiдтpимyвaли бiльtцoвики. Po-
сiянин не змolrrе звикнyти дo Poсii., щo сталa нiмецькoю
кoлoнieю, вiн скopiurе пoгoдиться теpпiти 6iльtшoвицький
теpop.

Cеpед iнтелiгенцii нa oкyпoBa}Iиx тepитopiяx i сеpед пo-
лoнeниx oфiцepiв мoл<нa бyде знайти кеpiвниx oсi6>.

. Пo-дpyгe, замiсть.збеpexeння кoлгoспiв тpебa бyлopoз-
дiлити зеr'gri мix poсiйськими сеJlянaми' як це вxе зpoбили
пapтизaни <вiд iменi Cтaлiнa> в paйoнax, якi вoни кoнтpo-
люв:UIl|. Пo-тpетg тpе6a бyлo вpaxoByвати pe.пiгiйнi пoтpe-
би нaселeння. 3a зaявaм}t oфiцеpiв, якi пoтpaпили в пo-
лoн, i свiдче}lнями нiмецьких експеpтiв, <rraселення' a oт.llсе'
i знaчнa чaстинa Чеpвoнoi apмiТ, мoжe бyти втягнене в бo-
poтьбy пpoти бiльцroвизмy' якщo 6yдyть здiйснeнi }Ia пpaк-
тнui тpи пoпepeднi yмoви). У дoкyментi po6иться BисHo-
Boк' щo д.llя здiйснення цieТ пoлiтики тpeбa веp6yвaт}r po-
сiян, бo населен}|я нaстporнe з нeдoвipolo дo Ц^iмцiв. Цi
poсiяни пpaцювaтимyть пiд нiмецьким нaглядoм.,.

32 BA R' 58 l3 f. 2.3. 6.9. Poсiйськa нaцioнaл-сoцiaлiстична пaPгiя
6yлa ствoрнa 25 лисmпадa l94I p. нa oкyпoвaнiй poсiйськiй теpитоpii.
вA.мA Rw 4 330 f. l33-l34.

,з вA-мA RH 22/230 t. |34_|37.
2l ' t

3o BA.МA Rw 4/v. 330 f .  5 l .
3 '  BA R 6/4 t .  4.



Paйхсмiнiстеpствo oкyпoBaниx теpитopiй Cxoдy y лютo-
му |942 p. виpoбилo пpoект стBopеl{ня нaцioнaльниx пpeд-
стaвництв' а сaме <Haцioнaльнoгo Cхo.u.y зa звiльнення
Бaтькiвщин|t> N|Я Poсii, який мав 6yти в opлi, Cмoленськy
aбo Бpянськy; нафoнaлЬнoгo пpeдстaвництвa рlя 6aлтiil-
ських paйoнiв (кoмпeтенцiя якoгo o6мexyвалacь 6н дopaд-
чиtt{ гoлoсoм y нiмeцькiй aдмiнiстpaцii), oкpемi пpедстaB-
ництвa д;rя Бiлopyci, д;tя Укpaiни, д.rlя кoзaкiв i д.пя нapoдiв
Kaвкaзy.

Зaвдaння poсiйськoгo кoмiтетy мaли 6утvl тaкими: пa-
цифiкaцiя paйoнiв (дoпoмoгa в бopoтьбi пpoти paдян-
сЬKl{x пapтизaнiв), зaбезпeчeнI{я tloстaвoк дJtя Paйxy, Дeкo-
лективiзaцiя, opгaнiзaцiя rцкiл i кyльтypнoгo жиTтя та iн. Ja.

У пpoeктi нaBoдиBся пpиклaд пpoведенt{я тaкoi дiяльнoстi
в poсiйськoмy paйoнi Лoкoть, дe в сiчнi |942 p. зa згoдoк)
нiмецькoi аpмi.i 6yлa ствopенa aвтoнol{нa aдмiнiстpaцiя сa-
мoвpядyвaння o".

Poсiйський кoмiтeт зa звйьнення 6yлo ствopенo y Cмo-
ленсЬкy. 

^Йoгo 
пiдтpимyвaли oфiцеpи гoлoвнoгo ruтaбy

веpмaхтy Jb. Aле пpoeкт мiнiстеpствa Poзен6epгa, пpoпoзицii
Poсiйськoгo кoмiтетy зa звiльнення тa спopiднeнi iдei, ви-
слoвтIeнi iнrцими дiянaми, не бyли вpaxoвaнi кepiвникaми
нaцioнaл-сoцiaлiстськoi Hiмеччини. Hе 6yли тaкoж вpaxoBa-
нi пpoпoзицii yкpaiнських кiл стoсoвнo пoлiтики щoдo
Укpaiни.

У тoй чaс' кoли yкpaiнськi нaцioнaлiстичнi сили гo-
тyBaлися yзIrмкy |942 p. дo пoвстaнськoi вiйни з oкyпан-
тoМ' висoкi нiмецькi кеpiBники вvlpo6плп B
6epезнi-квiтнi дoнесeння пpo сt{тyaцiro в Укpaiнi. У циx дo-
несенHяx oсoблиBo BpaxoByBaлисЬ пoчyття сеpеднix пpo.
urapкiв i всiх тих, хтo спoдiвaвсЯ' щo Hiмеччинa пiдтpимae
пpaгнe}rня укpaТнцiв дo нeзaлеxнoстi.

B oднoмy з цих дoнeсенЬ' щo стoсyвilлoся Paйхскoмi-
сapiaтy Укpaiнa, бyлo зayвaженo' щo нiмцi фaктичнo дoпyс-
Tv|лу|cЯ пoмилки' пoвipивrши poсiйським емiгpaнтaм, якi
пеpекoнyвzlли ix, щo сPсP _ це Poсiя i тaм лtиве тiльки
poсiйський нapoд. Hiмцi x ввaxaлиl щo poсiйський нapoд
пiднiмeться пpoти бiльцloвицькoгo pелtимy, дoпoмoлte нi-
мецьким вiйськaм poзгpoмити 6iльtцoвизм.i здoбyти пеpe-
Drory нaд Aнглiсю. У вiддякy зa цю мoxJIиBy дoпoмoгy
poсiйськoгo нapoдy нiмцi <<мaли не дoпyстити iснyвaння не-
залелtнoi Укpaiнськoi деpxraви>>.

3'BA R 6/3sf.  16l-162.
35 вA-МA RlrV 4v. з30 f. 135_137; BA R' 6, 18 f. 158-165.

Дaлi в дoнесеннi 6yлo скaзaнo тaке: <<Aле пeprui мiсяцi
вiйни пoкaзaЛи' щo (в CPCP) немae oднoгo l{apoдy' oднiei
poсiйськoi нацii, i щo неItla€ piзницi мix 6iльrцoвизмoм i
poсiянaМи, цi двa IIot{яття стaли iдeнтичними. Tе сaме
вiдзнaчaли тaкo)t( сaмi poсiйськi eмiгpанти y стaттi, щo
з'явилaсь y гaзетi <<Hoвoе Cлoвo'> (Беpлiн) зa 24 сеpпHя
l94l p. i називaлaсь <<Ha пеpелotrlе)>.

У дoнесеннi скpитикoвaнo плaн гapaнтyBaти май6yтне
нiмeцькогo l{аpoAy нa l000 poкiв uеpeз кoлoнiзaцiю Укpai-
ни' якa згoдoм мaлa 6утп безпoсеpедньo aнeксoBaнa Hiмеч-
чиtlolo' <тoдi як yкpaiнцi paзoм з iнlЦими слoв'янaми 6y-
дyть витiсненi зa Уpaл>' як тiЛЬKи 6y,Це Д.oстaтньo нiмцiв, щo6
зaпoвнити oкyпoвaний пpoстip.,Ц.oнeсення poзглядaлo цей
плaн як Bеликy пoмl,tлкy. Укpаiнцi _ не негpи, <.a давнiй
eвpoпейський нapoд, як i нiмцi>, i в iхнiй iстopii вiдoмi
епoxll кyльтypнoгo пiднeсення, якi мoжна пopiвняти з пo-
дiбними eпoхaми нiмeцькoгo нapoдy. Бyлo 6 не в iнтepесax
€вpoпи, пI,tсaB дaлi aвтop дoнeсення' пpинизити yкpaiнськy
нaцilo, нaцiю, щo пpaгне свoеi нaцioнaльнoi деpxaви, i дo-
вeсти ij дo piвня мaси poбoтiв. Укpaiнцi ввaлtaють' щQ тaкa
пoлiтикa тiльки пpиBeде Hiме.tнинy дo мoгили' як це в)ке бy-
лo в ми}lyлoмy Укpaiни. Укpaiнцi як з Укpаiни' тaк i з емi-
гpaцii зaявJtяють' щo <нiмeцькi метoди пaнyBaI{ня' якi зaстo-
сoByloться тепеp в УкpaТнi' € лиtltе гpyбoю фopмoю 6iльrцo-
вицькиx мeтoдiв i маloть тy сaмy метy>.

Укpaiнцi, за цим дoнесе}|tlяIr{' y)l(е нe poзyмiloть нiмцiв.
Boни питaють се6e: як нiмцi мo)кyть Bвaxaти нaй6iльцlим
зJIoм метoди гнoблення' щo iх зaстoсoByBaли ненiмцi, i poз-
глядaти тi сaмi lr{етoди' щo ix зaстoсoвyloть нiмцi, як <€вpo-
пeйськy кyльтypy>. <Мoлrе 6yти тiльки вiльний нapoд, який
мae дoстoйнy tr{етy i вiдпoвiдний ентyзiaзм дo po6oти, який
мoхe oдеpжaти вiд свoеi землi нaйбiльruy пpoдyктивнiсть,
i нiкoли t|е мoxte бyти yяpмленoгo нapoдy-paбa...,> "..

II{o стoсyeться aгpapнoгo зaкoнy' тo в дoI.|есеннi ввaxtaлo.
ся' щo збepеxrення кoлгoспiв пiд iнtцoю нaзвoю 6yлo пoмил-
кoю. 3а paдянськoi в,raди кoлгoспник oдеp.lr(yBaв зa po6oний
деl{ь тpoxи пrценицi. 3a нiмецьким aгpapним зaкoнoм вiн
мaB oдеp)куъaм 4 кap6oвaнцi, тoбтo 0,40 мapки, i за цi
гpouri не мiг нiчoгo Kyпити.

Чepез }lепpaBильt|е пoстачaHня yкpaiнськi мiста зaзнzlли
гoлo,цy. <У всiх веpстBaх нaселеttttя стa&пять сo6i тi сaмi
питaння: де нarце Bизвoлeння? Якa piзниця мiлt кoлиtцнiм

36 wi l f  г iеd Str ik-Str ikf  е ld. Contге Stаl inе еt Hi l rer.-Paгis.
|91|.- P. 35_3б.37 вA-мA RtrY 4 v. з3o f  .2||.2|9.220. 
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бiльrцoвицьким пaнyвaнням i тепepiшнiм пaнyвaнням нiм-

вiн зaявив. щo пiсля вiйни вxrиве зaxoД.iв пpoти цеpкBи
на Cхoдi 39.

Безсилля нiмцiв пepед yкpaТнським
нaцioнaлiзмoм

У .цoнесеннi начальникa пoлiцii 6езпеки i сд зa лIoтий
|942 p. тaк oписyBzrлaсь ситyaфя в Укpaiнi: <o6opoн-
нa 6opoть6a гpyпи пoлiцii 6езпеки i сД. нa Укpaiнi спpяtvto-
вaна пpoти дBox гoлoBниx вopoгiв: кoмyнiстiв i пapтiйних
пpaцiвникiв тa opгaнiзaцiТ Укpaiнських Haцioнaлiстiв, якa

пoЧaлa висЛoBJrювaти зaнепoкoeння зrr,tl}toю пoзицll дoсl

мiлiцii Kиeвa, якoю кepyBaлИ люД9| з oУH Мельникa, i щo
зaвд.яки iхнiй спiвyнaстi люди Бaндеpи, яких зaаpеlцтyBtrЛo
C.Ц., змoгли Bтeкти. C.Ц. пepевeлo apецrти Bинниx y uiй спpaвi
членiв мiлiцii a2.

CД ще нe знaлo' щo вiддйення oУH Мельникa в Kисвi
24'pуд"^,l91t p. пpийнялo pirueння пepeйти дo пiцпiльнoi
дlяльнoстi i пiдгoryвaтися дo дoвпoi yпеpтoТ 6opoть6и пpoтlr
нiмeцьких oкyпaнтiв.J. Пеpexiд дo пiдпiльнoi дiяльнoстi
вiдбyвся y сiuнi |942 p,

У сеpeдинi ciчня |942 p. сд вiдзнauилo' щo бopoть6a
пpoти кoмyнiстiв y Kиевi пoстyпoвo пеpeтвopиJlася нa 6o-
poTЬбy пpoти yкpaiнських нaцioнaльниx yгрyпoвaнь, кoтpi,
як l кoмyнiсти' пpaцюють нaд пoгiptuенняIrt i{opaлЬнoгo дyxy
нaсе.пення. Ha пoнaткy лютoгo C.( пеpехoпиJlo Baxливi дoкy-
}r.ент'f oУH Бaндери, якi.ще paз зaсвiдниJlц' щo ця opгaнiзa-
фя нiкoли не пiде нa спiвpoбiтництBo. C.( зpo6илo з цЬoгo
виснoвoK' щo <залишaeться тiльки oдин IIUIях _ tцлЯx пoв-
}loгo знищення цьoгo pyxyD. Hiмецькi слyж6и 6eзпеки
дiзнarrися, щo дBa вaхливиx кеpiвники oУH Бaндepи' oди}|
з яKиx i{aB псеBдoнiм Koсap (йдeться пpo .(митpa Мaiв-
ськoгo), пpvl6улп дo Kиeвa, aле iх }lе змoглl{ apeштyвaти {a.

C.( малo ясне yявJIeння пpo спoсiб пpoникненrrя oУH
Бaндеpи в piзнi paйoни Pafiхскoмiсapiary Укpaiнa. Kpiм тo.
гo, нiмецькi слyx6и пoч8ли poзyмiти, щo нaвiть yкpЬ.iнськi
пеpeклaдaчi веpмaхтy вl{кopистoвyютЬ свoe стaнoвище дJlя
пpoпaгaнди нa кopисть oУH Бaндеpи i, звиuaйнo, дoпoмa-
гaкуть ствopенню пiдпiльнoТ меpeжi. lншi члени oУH Бaн-
деpи безпoсеpедньo пpиiздили зi Львoвa, вiдкpитo пpoпary-
вaли свoi iдеi .rеpез листiвки в мepiяx i, кpiм тoгo' спpияJrи
пpизнaчeнню меpiв, якi iм пiдxoдlли, скидaли тиx, якi iм
здaB&Ilись н-епpийнятним}l' стaвлячи свoТх лtoдей нa вa.ll<.
ливi пoсти a5.

lIIiсть пoхiдних гpyп oУH Бaндеpи, кo)l(на з яких
скJIaдалaся з lIIести oсiб, з'явилися y Kpимy' де вoни нaмa-
Г-aJrпcя ствopитt't пiдпiльнy меpе)кy. oдин iз членiв грyпи
6yв apеruтoвaний пo дopoзi дo Cимфepoпoля. I{е oднa фпa
aктDlвнo Дiялa s Xерoнi. У цьoмy мiстi численнi збopи,
opгaнiзoвaнi oУtl Бaндеpи пiд пpикpиттям дiяльнoстi за-
гoнiв сaмoo6opoни, дoзвoлeнoТ нiмцями, vaстo збиpaлИ to
2 тпc. люteй {б. ПpиxnпЬники oУH Бaндеpи гypтyЕaJl}lся нa-
вкoлo пеprцoгo кoмaндI'pa сaмooбopoни, вiдoмoгo пiд пpiз-
вищe}r Koнpaд. I-[я гpyпa мaлa зв'язoк з iнtuoю гpyпolo' щo
бyлa ствopeнa в самiй мyнiципaльнiй aдмiнiстpaцiТ Хеpсoнa,

. 
43 opгaнiзaщ"..., 9. c,_ C. 2,7|.3a iшцими свiд.rеннями, poзгopнyти

пiдпl4ьнy дi*ltьнiсть 6yлo виpiurенo 7 сiчня |942 p. (с. 335i... Дoддтки. дoк. No l20. lф llE... вA R sE 22o I. l40. l4l..6 дoдaтки, дox. Nc l l5. l l?.

tB Ibid.. .  t .22t-222.
39 lмт l520_Ps. s. 286..n вд к io su зt r. lzв.
n' AA Pol .  xt l l .  15.218921.
a2 Д.oдатки' дoк. lф ll8.
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нaвкoлo зaстyпникa N{еpa нa пpiзвище Гpиць. oбидвi гpyпи

oУH Бaндеpп 6улvl apец]тoBilнi сД,.'. .- 
нiмцi ."*o*- вiдзнaчaли пoмlтl{е вlдpoд)Kення Укpaiн-

ськoi Пpaвoслaвнoi.I{epкви, i ixo*непoкoiлo, щo цЯ цepкBa

спиpаeтЬся Ha пaтploтичtt l  сили'- .
У сеpединi ciчня |942 p. з Boлинi стaли нaдхoдити тpи-

вolкнi 
"o"n"n. 

C.Ц. аpеruтyBaлo y Kлеванi (мiстечкo мi.lк

Piвним i Лyuькoм) 6aгaтьoх укpaiнцiв, цlo пpoxoдили

пiдпiльну вiйЪькoву пiдгoтoвкy, яка зд.iйснюBaлaсЬ пiд пpи-

Kpttттям кypсiв цIкoли мiлiцii. oДин з apецIтoвaних' кoлиlII-

"iи 
iнс'pyiiop зi llIкoли Kлеванi, пoдaB iменa гpyпи з тpи-

*"дц"'/Ъсi6, членiв oУH Бaндеpи, щo ь{aли з6poю.- ---
У тoй чaс пoчzulи ствopюBaтися oзбpoeнi гpyпи oУH

Бaндеpи. ,Ц.oпити apе'штoвaниx пiдтвеptJкyвaли' щo oУtl

Бaндepи пpoдoв)кy€ пiдгoтoвкy дo пoвстa}lня l B)t(е мaс

v свoeмУ poзпopяд.xеннi значнi зaпaси з6poi, викpaдeнoi

з вiйськЬвйх тa6opiв uи зidpaнoi y лiсaх (склaди, зaлицIенl

Чеpвoнoю аpмirю). o.цнoчaснo oУH Бандеpи Bд:lлoся зaхo-

n""' 
" 

бaнкЬx знaчнi сyми, якi I{.lЛи слy)киTу| N|Я фiнaнсy-
Baння зoвнirцньoi i внyтpiшlньoi пiдпiльниx меpе;к'".

Koли oУH Мельникa в Kиeвi пеpейruлa нa пoчaткy сlч-

," 7gцz p. дo пiдпiльнoi дiяльнoстi, нa пoчaткy лroтoг-o C.Д.

;;;-;ь npo ц..'o. Boнo знaлo, щo oУH Мeльникa в Kисвi
,-;;У; 

б;"" kaнди6a (oльжич), пpoвiдник цiсi opганiзaцii

y-ЬЪи*.*o"iсapiaтi Укpaiнa. Hiмецьким слyx6aм бyлo вi-
,t";;;*; 

oУH Мельникa кoнтpoлIoс як Укpaiнськy Haцio-

]u,o"y Paду в Kиевi, так i 6агaтo iнrцих opгarriзaцiй' зoкpе-

мa Cпiлкy йисoмен*n*lв' Яку oчoЛюBaЛa пoетесa oленa Tе-

лiгa. Taкoлr в Aкaдемi i-"uy*, 
" 

oфiшiйнiй киiвськiй пpесi . i

в пpoвiнцii бiльцriсть oсi6 бyлa симпaтикattи цlсl opгaнl-

зaцii.
C.Ц. виpirшилo зaBд.aти yдapу. 9 лютoгo |942 p. гpyпy чле-

нiв oУH Мельникa, зaпiдoзЬЬних y-пiдпiльнiй дiяльнoстi,
6Yлo в Kиевi apеruтoBaнo. Cepед ниx булo д.вor кеplBникlв -

i:Ё;;;i б. TЪлiгa, якиx гiтлерiвцi poзстpiляли кiлькa днiв

пiзнirце 5l .

Toдi, кoли слyxби 6езпеки Pайхy poзгopнyли сtr{еpтелЬ-

'у 
6Ъй'oбy з pyio* Бaндеpи, T. oмел-ьчеHкo' гoлoвa Укpa-

iнськЬгo HiцioнЪльнoгo o6Ъднaння (УHo) в Hiменнинi, tцo

dу,a niд кoнтpoлем oУH Мельникa, l ciчня |942 p. зBep-

n' дoдатки, дoк. lф l 15; P ?0 сУ 3l ф. |з2_|33.
t8 BA R 58 22o t. l4l-142-
.9 дoдатки..дoк. Ns l l8.
5o ,Iloдaтки, дoк. N9 ll7.
5| дoдатки, дoк. lф l20.

l{yвсЯ дo Гiтлеpa, щo6 нaгaдaти йoмy пpo yмoви мo;кливoi
yнaстi yкpaiнцiв y бyлiвниuтвi нoвoi €вpoпи. I{я yнaсть
6yла мoxливa тiльки зa yМoBи' щo нiмецьilаit уpяд 

"аp"''y-Baтиме незaле.lltнiсть Укpaiнськoi дepxaви. Kpiм тoгo' лист
закликaв Бepлiн нe пoвтopювaти пoмилкy l9l8 'p., кoли
нiмф зaстocуBaлИ нa Укpaiнi кoлoнiaльнi мeтoди 52.

Taкий сaмий лист бyлo пoслaнo paйxсмiнiстpy зaкop.
дoнних спpaв. Пpo ньoгo бyлo пoвiдoмJtенo тaкo;l< Poзен-
6еpгa. Piб6ентpoп oцiнив пpoпoзицiю oмельченка як не.
pе.lльHy l сyтo дeклapaтивнy, a мiнiстp oкyпoвaних pайoнiв
Cхoдy Bвa)кaB' щo вoнa I{е зaслyгoвyе вiдпoвiдi 53.

29 сiчня |942 p. paйхсканцеляpiя oдеpxалa ще oдин
лист щoдo Укpaiни, нa цей paз пiдписaний п'ятьмa oсo6aми:
apхиeпискoпoм Aндpieм [IIептицьким' гoлoвoю Укpaiнськoi
Haцioнaльнof Paди Львoвa; М. Bеличкiвським' гoлoвoкt
Укpaiнськoi Haцioнaльнoi Paди Kиeвa; Aндpiем Лiвицьким,
нaстyпникoм Cимoна Петлlopи, пpезидeнтoм в екзилi Ук-
pafнськоi Hapoднoi Pеспyблiки, М. oмелянoвичем-Пaвлен-
кoм' гoлoвoю кoлиrцнiх yкpaiнських вoякiв, Aндpieм Mель-
никoм' вoл<дeм opгaнiзaцii Укpaiнськиx Haцioнaлiстiв. He
стa&пячи питання пpo yкpaiнськy нeзалexнiсть, лист зa
l4 сiчня |942 p. кoнстaтyвaв' щo пopaзкa Poсii Hiмеччинolo

нaдзвиvaЙних yтискiв, щo цrкoли зaмкнеrto. Hiмецькa
Bлaдa пpипцHИЛa дiяльнiсть Укpaiнськoi Haцioнaльнoi Paди
в Kиeвi. Ti, щo пoстaBrоlи свoТ пiдписи пiд листoп,r. вимa-
гzlли Bизнaння i пoвaги пpaвa yкpaiнськoгo t{аpoДy нa xиття i
нaцioнaльний, кyльтypний, екoнoмiчний тa пoлiiичний poз.
витoк' пpaва Укpaiни <<нa незaлexrне iснyвaння,,5a.

52 вA R' 43/||/|504ь f  .  |62-|63.5з AA Abt. PoI. XIII Al l .  Aktеn |7.22|896.s '  BA R 43 l t  lso4b f .  l6s-168.
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I-[i листи нe мaJtи лtoднoгo Bпливy нa пoлiтикy нaцioнал.
сoцiа.пiстськoi Hiмеччини. Haвпaки, нiмецькa пoлiтикa стa-
лa щe xopстoкiIшoю. Hезваxaючи }la пpoтести УHo, бyлo
B)кt{тo дoдaткoвиx зaхoдiв, щoб пеperuкoдr'ти пеpeсyвaнню

I{o6 якoloсь мipoю кoмпеI{сyвaти o6мелtення y кyльтyp-
}roмy .lкиттi, мoлoдi yкpaiнцi з Paйxскoмiсapiary Укpaiнa
ствopruти велtlке спopтивне тoвapиствo <Ciн>, якe нaспpaвдi
6yлo тoвapиствoм нaцioнaлiстичнoгo.спpямyвaння. Hiмцi
знaли' щo, oкpiм спopтивнoТ дiяльнoстi, члeI{и cсiчiD пpoхo-
диJlI{ кypс нaцioнaльнoi oсвiти, метa якoгo пoлягaлa в тoмy,
щo6 <пiдipвaти дoвipy дo HiмеччиltиD oo.

6 6epёзня |942 p. Гoлoвнa cлу>к6a безпеки Paйхy
(PсгA) пoвiдoмилa' щo зa дoнесенt{ями aйнзaцгpyпи ц

гo чaсy пoстiйнo мaли тaкy pyбpикy, пpl{свяченy лl,tшe нa-
цioнaльнoмy oпopy нa Укpaiнi.

Укpaiнський oпip пoстyпoвo нapoстaв' I{езвaxaючи нa
нaдзвичaйнo .lкopстoкi pепpесii i дедaлi мaсoвiцri apецlти.
I{eй oпip мaв дylкe piзнi фopми' пoчинaючи вiд пpoстoгo
пaсивнoгo oпopy' тaKoгo як вiдмoвa викoнyвaти нiмeцькi
нaкaзи (тpьoх шoфеpiв 6yлo звинyBaченo в тoмy' щo вoни
пoстaвиJIи пiд зaгpoзy тpаt{спopт i pеryляpне пoстaчaння
пpoдoвoльствa) b6 i дo з6poйниx нaпaдiв.

C.Ц oсo6ливo 6opoлoся пpoти oУH Бaндеpи. У беpезнi

55 lЬid. . .  1504а f .4; AA Pol .  x l t l  A l l .  Akten l7.44883l.
16BARss/22tf .42-43.
5t Ibid.. .  f .42.
5E .Ц,oдaтки, дoк. lф l2l.
59 .Ц,oдатки. дoк. Nc |2|, |23.

t{ям' 
-<<пpoпaгyвaB iдею ствopення.yкpaiнськoТ apмii p1т,я 6o-

poтьби з нiмeцьким B€pМ?Хтoм> 60.

У Kиeвi сеpед пеpеxoплеl{t{x дoкyментiв C.(, знaйrшлo
лист членiв кepiвництвa oУH Бaндеpи y стoлицi. Пepевaxснo
цe 6yли пpедстaвники мiсцeвoi iнтелiгенцii, <.пpoфесopи' Bчи-
тeлi, стyдeнтI{' пoeтиD. Бaгaтьox членiв феi opгaнiзaцii бyлo
aperцтoBaнo в Piвнoмy. Boни пorциpюBaли пpoпaгандистськi
мaтepiaли в paйoнi Kaм'янця-Пoдiльськoгo. oднoгo з aкти-
вiстiв Бaндеpи бiлo тaкo.lI< apецIтoBaнo y Cтaлiнo (Дoн-
6aс). B Oстpoзi apеrцтoBaнo мepa, йoгo зaстyпникa i п'ять
iнrцих oсiб за те' щo вotlи дoзвoлили дpyкyBaння y мiськiй
лpyкapнi <<десять зaпoвiдей pyхy Бaндеpи> (l|'eкaлoг). Pyх
Бaндеpи бyв тaкoж aктивний y paйoнi Biнницi. C.Ц' кoнстaтy-
вaJlo' щo цей pyх yл(е пolllиpився нa шиpoкi Bеpстви нaсе-
леttня нa селi y всiх paйoнaх Paйxскoмiсapiary Укpaiна 6l.

З пеpехoплених дoкyментiв тa iнстpyкцiй виплиBaЛo' щo
poбoтa opгaнiзацii Укpaiнських Haцioналiстiв Бaндеpи в зи-
мoвi мiсяцi пoлягалa в iнфopмyвaннi тa пpoпагандi сеpед
yсix вepств нaселення' дo нaйменrшoгo селa' oУH Бaндepи
ствopилa чyдoвy слyxбy iнфopмaцii, якa, згiднo з дoнесeн.
ням, пiклyвaлacЯ' щo6 гoлoви paйoнниx i o6лaсних oсеpед-
кiв oтpимyвали iнфopмaцiю пpo нaйменrшy пoдiю, щo вiдбy-
вa €ться в oкpyзi vи paйoнi. Пoвiдoмлен}|я' щo 6yли, як зви-
нaйнo, зaruифpoвaнi, пеpедaвaлИ Ha сoтнi кiлoмeтpiв вeлo-
с}lпедoм' пirцки чи нaвiть викopистoвyючи aBтoмaцrини нi-
мецькoi apмii. C! тaкo)t( встaнoBилo' щo <(pyх Бaндеpи
зa6eзпенye фaльruивими пaспopтами нe тiльки всix свoiх
нлeнiв, a й тaкoж €вpeTв> o,.

.('o якoгoсь нaсy нiмцi дyмaли' щo oУH Бaндеpи - цe
pyх yкpaiнцiв, щo нeлeгалЬнo ttpu6улvl з Гaличини чи' мo)к-
лиBol з Paйxy. У 6еpезнi-квiтнi 1942 p. пoч:lли свiдoмлIo-
вaти' щo цей pyх пolllиpився сepeд мoлoдi пo всiй Укpaiнi
й oсo6ливo нa Boлинi i нa Пoдiллi. Hа Boлинi oУH
Бaндеpи пpoвaдила сepeд yкpаiнськoi мoлoдi <.тaeмнy пiд-
гoтoвкy пoлiтичнoгo i вiйськoвoгo xapaктеpy>, щ мoлoдi

60 дoдaтки, дoк. Iф |2|. |22. l24; БA P 5E/22| f .  l l? .  l37.3l5_
316.

6| вA R 58/22| f . l90; .Ц'oдaтки, цoк. |22. |2|, |23. R. 58 22l f ' .  |3.7' || '7'
l9 l ,  t90.
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yкpаlнцl BBaЖaл|/|cЯ чaстинoro pеBoлюцiйнoi нaцioнaлiстич.
нoi apмii 6з.

У Генеpaльнoмy Гy6epнатopствi, в Cтaнiславoвi, 15 6е-
peзня |942 p. <Укpaiнський кoмiтет Bизвoлення Укpaiни>
надiслaв Гiтлеpy луIcTa' B яKoмy' 9a дolrесенням C,Ц', <<мiсти-
лися дoкopи' Bl{Il{oги i пoгpoзи> o..

Пiс.пя викpиттЯ нa пoчaткy лютoгo нeлегaлЬнoi opгaнi-
зaцii oУH МelIьникa в Kиевi C.( пильнo сте)t(илo зa ,цiяль-
нiстю цiei opгaнiзaцii y центpi УкpaТни. oУH Мельникa

якa вiдтепеp пiдпopядкoвyвaлaсь кoмal{дyBaнню oxopoннoi
пoлiцii (Sсhupo). oднoчaснo Boнa нal{aгалaсЬ poзBИBaту|
спopтивнi тoвapиствa <Ciч> i стBopювaти кyльтypнi тoваpи-
стBa <(Пpoсвiта>.

Apеtштoм пpoфесopa B. Бaгaзiя нiмцi зaвдaлуl cv|ль-
нoгo yдapy не лl{ltlе oУH МельI{ика' a й знaчнiй гpyпi, yкpa-
iнськиx пaтpioтiв стoлицi. Пpoфесop Бaгaзiй i йoгo киiвськi
дpyзi фaктичнo opгaнiзyвarrи aдмiнiстpaцiю мiстa, rцBидкo
ствopruIи piзнi депаpтaмeнти мyнiципaлiтетy' сеpeд яких 6yв
дeпapтaмент дoпoмoгt{ нaсeлеHню. Heвдoвзi пiсля пpихoдy
IllмЩв вoни тaкo)к стBopиJIl{ тoвapиствo сoцiaтIьнoi дoпoмo-
ги' .яке нaзBaJIу| Укpaiнський. Чеpвoний Хpeст. (я opгaнi-
зaцiя пorциpl{Jla свolo дiяльнiсть нa BсIo oблaсть, зoкpeмa
нa тaбopи пoлoнениx' де Boнa пoстiйнo пpoвaдилa дoiлiд.
)t(ення стoсoвнo пoвoдxенt{я з yкpaiнськими пoлortеними.
Укpaiнський Чepвoний Хpест Kиeвa зaЯw|ЯB' щo пoлoнеt{иx
кaTyютЬ дo них пoгaнo стaBляться тa iн. Biн мaв тaкoЛ(
кapтoтекy 60 тисяч yкpаiнських вiйськoвoпoлoнеl{l{х.

Ha дyмкy C.(, дaнi кapтoтeки та iнфopмaфя, зi6paнa
oУH Мельникa щoдo пoгaнoгo екoнoмiчнoгo yпpaвдiння
нiмцями в Paйxскoмiсapiaтi Укpaiнa, мo.lttyть стаl{oBити тa-
кy дoкyмеl{тацiю, якy мoжнa пiзнirцe викopистaти за кopдo-
ttoь{.

Бaгазiй i йoгo дpyзi стBopиJIи тaкoxt кooпеpaтивtlе тo-
BapистBo' щo нaмaгaлoся мoнoпoлiзyвaти тopгiвllю пoзa

l1 Дoдд'*", дoк. Irф l24; БA P 58 22| ф. 304-305.o. lloдатxя. дoк. lф l33.
65 дoдaтки' дoк. Iф l24.

нiмецьким кoнтpoле.Ч. Бaгaзiй нaпpaв,lяB y це тoBapистBo
чи дo пpиBaтних oсi6 piзнy сиpoвинy тa гoтoвy пpoдyкцilo
(взyття, милo тa iн.). Для Укpaiнськoгo чepBolroгo Хpес-
тa в Kиeвi вiн 6ез дoзвoлy вr,tдaBaB пaльне. Пiд пpикpиттям
цЬoгo тoBapиства йoгo тoвapиuli, мaючи виданi ним пеpе-
пyсткt{' iздили aBтoмaцtинaми дo Bapшaви i Хoлмa, пiд-
тpl{мyючи тa}r кoнтaкти з пpaвoслaвним митPoпoлитoм .Ц.io-
нiсieм тa apхиrпискoпolr{ Iлapioнoм i oбгoвopIoк)чи з нимl|
питaння opгaнiзaцii Укpaiнськoi Aвтoкефальнoi Пpaвo-
слaвнoi I{еpкви.

Пiсля poзпyскy Укpaiнськoi Haцioнaльнoi Paди в Kиевi
Бaгaзiй стBopив пpи мyнiципальнiй aдмiнiстpaцii вiддiлення
y peлiгiйних спpaвах' якe фaктиuнo пpoдoB)кyвaлo пoлi-
тичнy дiяльнiсть Haцioнальнoi Pади. Дpyзi Бaгaзiя чинили
тиск нa €пискoпa Пантелеймoнa' щ06 зIuyсити йoгo 6yти
6iльцr pirшyuим y нaцioнaль}ll,tх спpaвaх.

3a дoнесенням C,Ц,, Бaгaзiй oтoч]|B себе в мyнiципaльнiй
aдмiнiстpaцii oсoбaми <rцoвiнiстичI{oгo)> спpямyвaння, якi
<(пpoвoдили все 6iльtце вopo)кy i ненависниЦькy пoлiтикy
щoдo нiмецьких заxoдiр. сд не мoглo зpoзyмiти, як цЯ
людинa' щo нiкoли зa paдянсьKoгo pe)(имy нe 6улa зв'язaнa
з нaцioнaлiстal{и' змoглa зpaзy пiсля пp}txoдy нiмцiв oтoчи-
ти сeбe дoвipеними лк)дЬми' 3 як}iми вiн нaмaгaвся пpoти-
д.iяти нiмецькoмy вIUIивy i пiдrштoвхyBaти yкpaiнськi BиIrroги
<<дo м€ltti кoнфлiктy> oo.

oУH Мельникa скopr'стaлa з piнницi вiд дня нapoд-
,кенl{я Tapaса lШевненкa, щo6 пoшиpити листiвкy^'- якa нa-
гa.цувaлa пpo минyлу 6opoть6y зa незaле)кнiстьo,. Пoтiм
oУH Mельникa пoшиpилa текст мемopaндyмy Hацioнaльнoi
Paди Kиева' зBеpнeнoгo дo paйхскoмiсapa Еpiхa Koxa. У Piв-
нoмy нiмецькa пoлiцiя кoнфiскyвalla i знищилa весь тиpaxс
гaзeти <.Boлинь> зa 22 6epeзня |942 p. чеp^ез стaттю Улaсa
Caм.lyкa, змiст якoi 6yв вopo:кий нiмцям oo.

Hiмцi тpимaли пiд сyвopим кoнтpoлeм oфiфйнy пpе-
сy. Boни цiнyвaли стapaннiсть кoлaбоPaцioнiстiв, тaKиx
як Ill1gц3, нoвий гoлoвний pедaKтop <Hoвoгo Укpaiн-
сЬкoгo Cлoвa> (Киiв), щo 6yв пpopосiйським i пpoнiмецБ-
ким. Генеpaл Kiтцiнгept гoлoBrtoкoмaндyючий веpмaхтy нa
УкpaТнi, iз задoвoленням вiдзначив y свoe}Ц/ дoнесеннi
зa лютий L942 p., щo <деякi гaзети' Яlq }raпpиклад, <Hoве
Укpаiнське CJloвo>, з BлaсI{oi iнiцiaтиви ,щy.lкe пpихилЬнo i

66 BA R' 58.22| f . 307_зL2.
6' дoдaтки, дoк. Iф |22; BА P 58/22| f. 136-137.
68 .['oдртки, дoк. lф l23.
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кaтегopиЧнo вислoBJtIoютЬсЯ зa iд,ею l{oвoгo спiвтoBаpиствa
rвpoпейсЬкиx наpoдiв i пyблiuнo вiдкид.aють як хибнy д.авl{ю
нацioнaлiстиннy iдеoлoгiю'>. Aле гeнеpаЛ po6ив тaкий ви-
снoвoк: <<3 цiеi пpичиl{и гaзетa зустpivaс, сaмo зpoзyмiлo,
гoстpий спpoтив yкpaiнськoгo нapoдy', 69.

У 3axiднiй Укpaiнi yкpаiнський нацioналiзм тaкo.lк BBa-
жaвся нaйвпдивoвirцим пoлiтичним pyхot\,t. A oсo6;iивo, зa
дoнесeннЯм с.ц' oУH Бaндepи, щo бyлa <.нaй6iльru aктивltoЮ
i нaйвaжливiц-roю з yсix нaцioнaлiстичllих гpyп i сталa op-
гaнiзацiсlo гoлoвниDr чинoм aнтинiмецькoto i нeлегaль-
нoю,' ,0.

Hiмцi вiдзнaЧaлп| щo нa Cхiднiй Укpaiнi нaцioналiсти
<(зм:lлЬoвyють yкpаiнськoМy нaсeлеHню pеaлЬнy ситyaцiю i
стBеp.ц.lt(yЮть' щo нiмцi мaють нaмip нaBN{исне зa.щyllIити нa-
цioнальнi нaдii тa 6a;кaння, тo6тo фiзичнo зницlити всi
нaцioнaльнi p}xи>>. B oднoмy з дoнесе}lь C.Ц. с тaкий Bисl{o-
вoк: <<У цЬoмy плaнi aгiтaцiя бйьrшoвикiв i нaцioнaлiстiв.
eкстpемiстiв з6iгaeться'' 7 l.

Укpaiнськa емiгpaцiя Hiмеччини i Бoгемii-Mopaвii тaкoж
6paлa yЧaсть в yкpаfнськoму oпopi. У листaх yкpaiнцiв
Пpaги пoлiцiя знaйrцла листiвки, щo 3aкликали дo сaбoтa-
жy. сД. Пpaги, спиpaloчисЬ нa pезyльтaти кoнтpoлю yкpa.
iнських листiв, дiйrшлo дo висtloвкУ, Щo <(тpебa сеpйoзнo
paхyвaтися з пoBстaнням нa Укpaiнi'> ,,.

ПoсиленнЯ peпрeсiй тa кoлoнiaльншl
pe)ким

Ha пoнaткy Лютoгo |942 p. paйхсфropеp CC Гiммлеp
нaгaдаB кoМпетeнтHим 1.pгaHaМ BЛatн вiдoмий д.екpет <Haхт
yнд Hе6ель,> (нiч i тyмaн), пiдписаний Kaйтелем 7 гpyдня
l94l p. I.l 'ей декpeт pеглаМeнтyBaв <(пepеслiдyвaння зa злo.
чиннi дii, спpямoвaнi пpoти Paйхy i oкyпацiйнoi влaд.и>>
нa Cxoдi.

Hiмецьке веpхoв}Iе гoлoвнoкoмa}rдyвaння вiдзнaчилo,
щo нa oкyпoBaних теpитopiях з сaМoгo пoчaткy кампaнii
пpoти Poсii <<кoмyнiсти тa iншi вopoxсi Hiмеччинi кoлa
пoсилиJtи свoi Bипaди пpoти Paйxу i oкyпaцiйнoi влaди'>.
Hе6езпекa вiд цих випaдiв 6yлa дy.lке Bеликa i, oт)te, <(з:lлЯ-

u. вA-IuA Rw 4l l  Bеriсht No 6. s. 15.70 дoддтки, дoк. tФ l24.
7'  tb id. . .  B^ R. s}/22t f .  29s.
,2 дoдaтки, дoк. I.{g 126 БA P 6 l92 ф. 53.
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кyвaltн.Я)) мaлo 6yти дy)ке сyвopим. Бyд.ь-який злoчин ненi-
МецЬких цивiльних oсi6, спpямoвaний пpoти Paйхy чи oкy-
пaцiйнoi Bлat|J|' мaв 6yти кapaний сi{еpтк). Aлe зa такi
злoчиttи тpеба бyлo зaсyд)куBaти нa мiсцi тiльки тoдi, кoли
iснyвaлa впевнeнiсть' щo сyд i викoнaння Bиpoкy здiйснюЬa-
тип,lyтЬся <у нaйскopirший теpмiн>. Iнaкtце злoчинцiв мaли
пеpeпpaвити дo Hiмеччv|HИ, te iх мo)r(нa бyлo вiддaти пiд тpи-
6унaл, тiльки Якщo цьoгo Bимaгaли вiйськoвi iнтepeси. I{i лю-
ди Мaли пpbстo безслiднo зник}|yти. Tpe6a 6yлo кaзaти, щo
злoчинцi apеrштoвaнi i xiд poзслiдyвaння не дoзBoляr пpo
ниx гoвopити.

.[.oпoвнення зa 2 лютoгo |942 p. дo iнстpyкцiй зa 7 гpуд.
I{я yтoчнloс' щo зilлякyюuий ефeкт вi,ц цих захoдiB мo)t(нa
дoсягти uеpeз безслiдне зникнення пiдсyдних i вiдмoвy дaвa-
ти нaйменrцy iнфopмaцiю пpo ниx ,"; вoни Мilли з}lикt|yти
<.в нoчi й тyмaнi>>.

oкpiм стpaт' знищенl{я вiйськoвoпoлo}|еl{их гoлoдoм'
хoлoдolr|' хBopo6aDrи i xахливolo ситyaцieю з пoстaЧaнняlvl
пpoдoвoльствa в мiстa' нещaстя yкpaТнсЬкoгo нapo.\y з6iль-
шyвaB нoвий зaхiд. oкyпацiйнoi Bлади.

Hiмeцькa вiйськoва пpoмислoвiсть пoтpебyвалa Bсе
6iльtце i 6iльrце podouoi 1сили. I{я . пoтpе6a вiднyвaлaся не
тiльки чеpез пoсилення 6oйoвих дiй на фpoнтi, а й vеpeз
пoстiйний пpизoв дo вiйськa все нoBих кoнти}|ге}|тiв нiмцiв.
З пoнaткy гPyдня l94l p. Бepлiн пеpeдбанив неo6xiднiсть
збiльшrити кiлькiсть iнoземних po6iтникiв y Paйхy. Звичaй-
нo, нiмцям нaй6iльrцe пiдхoдили дo6poвoльцi, aле oскiльки
iх бyлo не дy)ке бaгaтo як в Укpaiнi, тaк i в iнrцих кpaiнaх'
тo Бepлiн виpiurив ствopити' нaпpиклa.ц' y ФpaнцiТ, слулtбy
o6oв'язкoвoi пpaцi (сoП). Aле нa УкpaТнi це бyла пpoстo
пpиI\{yсoвa депopтaцiя мoлoдi, сxoпленoi пiд чaс oблaв i пo-
лroвaння на людeй.

Мoбiлiзaцiя poбoнoi cу|л|4 Ha oкyпoвaниx теpитopiяx Cхo-
,цу пoчrrлaся пiсля poзпopядxення вiд l0 сiчня l942 p. пpo
викopистaння po6ovoi сили. У цЬoмy poзпopяд)кеннi paйxс-
DtapцIaл Геpiнг, щo зaйь{ався voтиpиpivним плaнoМ екoнoмi-
ки' oсo6ливy yвary пpидйив в}tкopистaнню pосiян (<<Russееin-
satz'>) У нiмецькiй Пpol{ислoBoстi тa сiльськoмy гoспoдаpствi.
Бюpo eкoнoмiки Cхo.u.y пpийrшлo дo вис}|oвкy пpo неoб-
хiднiсть збiльцrити кiлькiсть podoнoi сили зi Cхoдy y листi
зa 26 сiчня |942 p. У ньoмy 6yлo скaзaнo' щo якц{o метa нe
6yДe дoсягнyта, тpебa знaчнo пpискopити веpбyвaння <(чеpез



BикopистaнHя всix зaxoдiв' щo e y poзIlopядxеннi)> 74. 
.ц'aлi

ми пoбaчимo, Щo мaлoся I{a yBaзi.
Taк y Hiмеччинi З'Яв,у|в,cЯ l{oвий BI{д iнoзeМIrиx po-

6iтникiв _ oстapбайтеpи, po6iтники зi Cхoду. 20 лютoгo
|942 p. Гiммлеp вiддав сyвopi poзпopяд)l(eнrtя щoдo пoси-
ле}lHя нaглЯдy зa iнoзeмними poбiтн}rкaми в Hiмеччинi.
Boни пoвиннi бyли )кити в спецiaльних мiсцяx (пiдгo-
тoв.llенi дJlя них тaбopи) 

' 
зa ними мaв здiйснювaтись нa-

гляд спецiaльнoi oхopoни' дo I{иx зaстoсoвyBали сyвopi
пoкapaння (пy6лivнe пoвitueння, вiдпpaв;lення y кoнцентpa-
цiйний тa6ip тa iн.) зa злoЧини' сa6oтa)к, зв'язки з нiмцями
чи rнlЦимI{ lнoзel{цями тa lн. 

," .

Пеprua цIиpoкoмaсштa6нa кaмпaнiя нa6opy po6o.roi
cv|лу| зi Cxoду пoчaЛaся пiсля пorциpeння iнстpyкцii Poзен-
6еpгa вiд 6 6epезня |942 p. д.пя paйхскoмiсapiв oстлaндy i
Укpaiни. Згiднo з цiеto iнстpyкцieю Геpiнг вiддaв нaкaз y
нaйкopoтrций стpoк пpoвeсти цтя PaЙху на6ip 380 тисяЧ
сiльськoгoспoдapськиx poбiтникiв i 24'1 тlцсяч пpoмислoвих
poбiтникiв. Hамip мaв вiдбyватl{ся тaким поpя.ц'кoм:

oстлянд пpoмислoвих po6iтникiв _ l0 тисЯч
сiльськoгoспoдapських po6iтникiв - 90 ти-
сяч

BсЬoгo _ l00 тисяч
Укpаiнa пpoмислoвих poбiтникiв _-2З.1 тисяч

сiльськoгoспoДapсЬKих poбiтникiв 290
тисяч

всЬoгo _ 52,7 Tv|cЯч.
Ha6ip poбiтникiв зi Cxoдy мaв пpoBaдитисЬ нa дo6po.

вiльних зaсaдax' aпе якщo IUIaнoвtl ццфpa не бyлa 6 дoсягнy-
тa, .нaбip мiг пpoвaдитись нaсилЬнo,.,'

3имa l94l_|942 pp.6yлa oсoблиBo сyвopa. Haвiть нa
Укpaiнi tиoPoз дoсЯгав _30" -35"C. Гiтлеp спoдiваBся, щo
зМo)кe зaкiнчити вiйнy ни, пpинaймнi' пoстaвити Poсiю нa
кoлiнa i дoсягти Уpaлy дo пoчaткy зими. oтxe, нiмецькa
apмiя нe 6yлa пiдгoтoвJlqнa дo тaкoгo хoлoдy' apмii не
Bистaчaлo тeплoгo oдЯry. У гpyднi l94 l p. пoчaлaся кaмпaнiя
збиpaння теIuroгo oдягy. У Paйхскoмiсapiaтi Укpаiнa 6y-
лo зiбpaнo 340 905 зимoBl{х pеueй (виpo6и з xyтpa' кoлtyxи
тa iн.) i 85 693 пapи 3имoBoгo Bзyття ,,. Ha кiнець сiчня
|942 p. Укpaiнський I{ентpaльний Koмiтет y Kpaкoвi й

i .  Iмт 3El-UssR'.
'5 lмт 3040.Ps.
'6 Iмт 58ьPs.
7, вA-мA Rw 4l l  Bеriсht tф 5._ s. l8.

Укpaiнський кoмiтет Львoвa тaкoлt пpoвaдиJlи збip тепло-
гo oдяrу i зимoвoгo Bзyття для Bepмaхтy. Бiльru менtц дoб-
poвiльний збip, .щo тpиBaаB дo 15 лютoгo' пpинiс знaчнy
кiлькiсть oдяry i взyття,o.

.(еякi нiмцi пpoдoвЛ(yBilли зaсyдxyBaти нaцioнaл-сo-
цiaлiстськy пoлiтикy нa Укpaiнi. Члeн Paйхстary i raуляf,t-
тep. A. Е. ФpayенфeлЬд дивyBaвся' нaпp}Iклaд, нoмy 6yлo
виpiшeнo дaти нiмецьким пpедстaBникaм нa Cхoдi нaзвy
<кoмiсаpи>, aдлсе цeй теpмiн Bl{кopистoByвaлIa 6iльluoвицькa
вJIaдa '-.

Гeнеpaл-кoмiсаp IIIене сBoeю чеpгoю звеpt{yB yBaгy
ЛяЙ66paндтa на ситyaцiю y piзниx мiсцяx Укpaiни. Biн ввa.

'(aв' 
щo дJIя зaoхoчення yкpaiнсЬкoгo селянинa тpебa пpo-

вeсти aгpapнy рeфopмy, Щ<16 вiн вiднyв, щo xtиття спpaвдi
ст:rлo кpaщиIr.r' нix зa paдянськoпo pe]кимy. Piureння пpo
збepелteння колгoспiв вiн ввa;кaв зal{aдтo pизикoBaним'
тaким' щo мox(е зaBдaти клoпoтiв oкyпацiйнiй aдмiнiстpa-
цii. Bеликoю пoмruIкoю, нa йoгo tУмкУ, бyлo зaкpиття urкiл,
i нaвiть вiдкpиття вiд l 6еpeзня чoтиpьox клaсiв пoчаткoвoi
oсвiти нe змoлсе нopмалiзyвaти ситyaцiю. Ляйб6paндт BBa-
)кав' щo в фй галyзi нiмцi зpo6плп багaтo пoмllJloк. Hе зa-
йнятi y ц.lкoлi дiти нaвvилися кpaсти' ледapюючa мoлoдЬ стa-
ла oб'eктoм aгiтaцii. Бyлo 6 кpaще дaти iй мoxлнвiсть yчити-
ся' зoкpемa в Hiмeччинi, щo6 вoнa пpoйнялaся нiмецьким дy.
хoм. Гeнeparr-кoмiсap [IIeне нe poзyмiв' чoмy нa Укpaiнi
тр6а бyлo BстaнoвJrювати тaкий низький piвeнь lкиття, тoдi
як у 6aлтiitсЬкиx кpаiнaх дoзвoлeнi дyже висoкi зapплaти.
IIr"'" знaxoдив дивнt{м' щo деякi нiмецькi слyxr6и 6a>кaлtt
б пiдтpимyвaти лloдей з oУH, тoдi як тi <нj xovyть спiв-
poбiтнинати' a xoчyтЬ кеpyвaтиo 80.

З 27 пo 29 6epeзня |942 p. в Лyцькy зi6paлoся кеpiв-
ництBo гeнеpallьнoТ oкpyги Boлинi. Гeнеpaльнa oкpyгa (Gе.
neгalbezirk)' якa вкJIк)чиJIa B се6е тaкox Бpeст-Литoвськ,
нaлiтyвaлa 4 мiльйoни б00 тисяч меruканцiв, з яких 3 мiль-
йoни 500 тис-яv yкpаiнцiв (75 уo,,460 тисяч пoлякiв (|o oду,
280 тисяч бiлopyсiц 330 тисяч eвpeiв, 330 тисяч poсiян,
3 тисячi нiмцiв. Biдпoвiднo дo iнстpyкцiй Poзeнбеpгa шкiль-
нe нaBчaння пoчиIlалoся з семи poкiв. У rцкoлax бyлo тiльки
чoтиpи кJIaси. Пiсля тoгo :rt заг:lлoм дiти мoгли пpoxoдl{ти
пiдгoтoвнi кypси' щoб нaвнитисЯ якoгoсь pемеслa. Пiдлiткiв
|4_|6 poкiв, цIo не вiдpiдyвали нiяких кypсiв, з6иpaлп

78 Kpaкiвськi Biстi. 30 ciчня |942 p. i 3 лютoгo 1942 p., '  вA R'  6/6 f  . ' I3.to вA R' 6/69 f. |42-|47.
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y гpyпи д.ля oбoB'язкoBoТ poбoти. священики не мaли пpa-
Ba виклaдaти y IIIкoлi кaтехизис' це Мoгли po6ити тiльки
вsителi, щo 6ули пoзa пiдoзpaми. Ha теpитopii Pайхскoмiса-
piaтy М:lлo дiяти r<аpне зaKoнoдaвстBo, щo вiдпoвiдaлo
нiмецькoмy зaкoнy

Пoзицiя piзних нiмецькиx слy.lк6 (вepмахт, мiнiстep-
ствo Cхoдy i Paйxскoмiсapiaт Koxа) нe 6улa oднaкoвa. I l6
беpезня |942 p. Poзенбepг з цьoгo пpивoдy пoдaв Гiтле-. py зaпискy.

Bpaхyвaвrши запискy Poзeнбеpгa, Гiтлеp тaк Bизнaчив
цiлi нiмецькoi пoлiтики' зoкpel}'a нa УкpaТнi: <.Bикopистaн-
ня i ввeдення у дiю пpиpoдних 6aгaтств, нiмецькi пoселенtlя
нa деяких теpитopiях, ltroднoi urтyннoi iнтелeктyaлiзaцii нa-
селен}lЯ' aле з6epeл<ення йoгo здатнoстi дo прaцi, a пoзa
тиМ _ дaлекoйдyче нeзaцiкaвлення щoдo iнrцих внутpiurнiх
подiй,>.

I всe-тaки, писaB Poзен6epг y свoiй зaписцi' д,еякi нiмець-
кi oсoби зpo6или iнrций виснoвoк' у 6pyтальнiй мaнеpi ви-

. Taкoi пoлiтики 0с06лив0 дoтpимyвaвся Е. Koх, який,
зa слoвами Poзен6еpгa' пpoдoB)t(yвaв викopистoвyвaти нa-
звaнi звopoти' нeзва.lкaючи нa те' щo це тйьки зdiльtuyвaлo
сepед нaсeлення бaxaнНЯ чуI||I1Tу| сa6oтax i пoсилювaлo aк-
тивнiсть пapтизaнiв. Poзeн6еpг вва)кaв' щo тaкi фpaзи не
спpияro-тЬ пaцифiкaцiТ кpaiни i не слyxaть нiмецьким iнте-
pесaм --.

Aле Гiтлep не хoтiв yзяти дo yвaги 6йьrш пoмipкoвaних
пpoпoзицiй Poзенбepгa. Biн зaвxди Bистyпaв пpoти oсвiти
д;lя зaвoйoвaних нapoдiв. <<Якщo poсiяни, yкpаiнцi, киpги-
зи тa iн. yмiтимyть читaти й писaти' це тiлЬки наМ заlltкo-
дитЬ>'- запeBI{яв вiн у квiтнi |942 p.

УсклaднювaлaсЬ ситyaцiя й y вiйськoвiй гaлyзi. Hiм-

pyси' кoзaки, yкpaТнцi). Biйськoвi KoN{aндиpи все 6iльше Ьи-

Er BA R 6/243 t.9-t2.*, IIr,tт 945-PS; ХХV, p. 97_98.

кopистoByвaли цi зanoни. Aле Гiтлep не бaxaB пiдтpимyвати
тaкy iнiцiативy. Biн вBа)кaв' щo <.нiкoли не тPе6a дoзвoляти
пiдкopеним нapoдaм Cхoдy Hoсити збpoю,> o,, нaвiть д.llя
6opoтьби з 6iльtцoвизtr{oм.

У беpeзнi Беpлiн виpoбив диpективи стoсoBнo теpмiнoлo-
гii, якy тpе6a yживaти y пpeсi i в пpoпaгaндi нa oкyпoBaних
теpитopiяx. 3гiднo з цими диpективaМи, Генеpaльнe Губеp-
нaтopствo не 6yлo oкyпoBaнoю теpитopiсю, a paйoнott{, пiд-
пopядкoвaним Paйхy (Nеbеnland dеs Deцtsсhеs Rеiсhеs).
Tepмiн <Укpaiна> тpe6a 6yлo влtиBати тiльки в гeoгpaфiн.
нolr{y знaченнi i нiкoли в пoлiтичнoмy. Hiменuинy тpе6а
6yлo ввaxaти Hе сoюзникoМ' а <(зaхисникolr')> УкpаТни,
нiмецький вepмaхт - нe <(oкyпaцiйнoю'> аpмiсю, <(як це тpaк-
тyютЬ пpиxилЬtll,tки Бaндеpи'>, a <.pятiвникoм)> yкpaiнсЬкoгo
I{apoду.. Гiтлеpa тpе6a бyлo нaзивaти <фюpеp-визвoлитель)>
i T. д. o..

I в цей чaс в Paйхскoмiсapiатi Укpaiна yкpaiнськe нa-
сeлeння зaзнaвaлo неймoвipниx знyщaнЬ. Д,ля пoкapи i
<(стиtvtyлюBalrHя)> l{iмцi чaстo застoсoвyBaл}r пaлицi i нaгaйки.
paйхсмiнiстp oкyпoBаних pайoнiв Cхoлy змyrшeний бу"
oпyблiкyвaти 9- l0 квiтня .|942 p. диpeктиви' в яких нaГaEJ-
B:lлoсь' щo N{eтa нlмецЬкol пoлlтики _ Bстaнoвити <(.цoopo-
вiльне спiвpo6iтництBo)> з yкpaiнським нaселeнням i' oт)tte,
зaстoсyвaнHя палицi i нагaйки зaбopottенo. Цей засi6, зa
слoвaми Poзен6еpгa, зaмiсть тoгo' щoб спoнyкaти нaселеltня
дo poбoти' пiдшlтoвxyвaв йoгo дo пaсивнoгo oпopy o".

I цей пaсивний oпip спpaвдi нapoсTаB. B oднoмy з нi-
мецькиx дoнесень зa тpaвенЬ стoсoBнo CxiднoТ Укpаiни
(Пoлтaвськa, Хapкiвська o6лaстi) вiД,знaчaлoсЬ' щo Ha стaв-
лен}tя }raселeння вIUIиIlzl € багатo фaктopiв,. сepел яких
дiя.rьнiсть paдянсЬкиx пapтизaнiв, пoвoд)t(еt{ня нiмецькoi
&лaДИ' }lестaчa пpoдoвoльства в мiстax' зpoстaння цiн, збiль-
rцeння apеrштiв тa кpaйнiх зaxoдiв пpoти нaселення' 6пття
poбiтникiв пaлицями' вiдсyтнiсть енеpгiйниx захoдiв y 6o-
poть6i з пapтизa}rаil{и' нелюдськi yмoви пеpевезеннЯ po-
бiтникiв дo Hiмеччини. У дoнeсеннi пiдкpеслювaлoсь' ц{o
в}rpa9^<(пpoклятi нiмцi'> Nrolrtнa бyлo нyти все чaстitце i чaс-
тitше oo.

83 Gеnегalplan ost. Збipник ви6paниx текстiв з пpимiтками Яна 3a6o-
poвсьt(oгo.- Bаpц.ава' |97.I.- C. 136-l37; ,Цoдaтки. дoк. Iф l25.

o, |fZ Da 46-03 R' iсhtl iniсn fur diе Pressеzеnsur... М l30: BA R6/l l .
f .2.

85 вA R' 6/206 f '  |24, |2s'
E6 BA R 6/35 f.82; ll,oдaтки, дoк. lф l30.
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Apеruти укpaiнськoi iнтелiгенцii y Kиeвi в лютol\{y
|'942 p. тa зadopoнa yкpaiнськиx кyлЬтypl{их тoвapиств скpiзЬ
6yли poзцiненi як дoкaз тoгo' щo нiмцi хo.ryть .aдytшi"n
нaцioнальнy свiдoмiсть yкpaiнцiв i щo вoни не п{aють намipy
HataтИ yкpaiнцям мo.жливiсть yзятl{ yчaстЬ y 6opoть6i пpo.
ти бйьшoвизмy. Гaзети' щo Bl{xoдl,lли на Укpiiнi, iIoди нaЬи-
вали <<нiмeцькими гaзетaми з yкpaiнсЬкиn,l urpифтoм,> E7.

Hiмцi пouaли тaкo.ttt втpyчaтися y pелiгiйнe ,ll<иття. Hа те.
pитopii Paйхскoмiсapiaтy Укpaiнa iснyвaлo двi yкpaiнськi
пpaвoслаBнi цеpкви: aвтoкефaльнa i автoнoмна. Зa iнстpyк-
цiею вiйськoвoгo кolr{андyBaння з l0 тpaвня |942 p. тpe6a
бyлo не тйьки <<пiдтpимyвaти чBaprt мiх цеpквами'', a й тa-
кoлt yBести тyди дoвipених людей, щoб знaти, чи нe пpoBa-
tuTrc,Я y нl{x aнтинiмeцькa' сепapaтистсьKa vи нацioнaлi-
стич}Ia пpoпaгaндa. Tpe6a 6yлo пoвiдolv|J|ЯTv| C.( пpo свяще-
никiв тa членiв Пpавoслaвнoi I{еpкви, щo вислoвлюютЬся зa
pyх Бандеpи 88.

lдeoлoгiчнe пiДгpylrтя нaцioнaлЬнoгo
oпopy

,У квiтнi |942 p. opгaнiзaцiя Укpaiнських Haцioналiстiв
(oУH) Бaндepи пiд uaс свoei дpyгoi кoнфepенцii пpийняла
l{изкy piшeнь д.IrЯ пoсt|лення pеBoлюцiйноi дiяльнoстi i пiд-
гoтoвки дo ствopенIlя пoвстaнськoТ apмii.

Зa пpийнятиtt{и pезoлloцiями oУH Бaндеpи кл:rлa в oс-
нoвy свoei бopoтьби пpoгoлollrення Укpaiнёькoi деpxaви
30 нepвня l94l p. I{е пpoгoлolценHя 6yлo oцiнeнe як BияB
вoлi yкpaiнськoгo нapoдy л<ити l{ез:lлеxним пoлiтичним
)l(l{ттяlr.l. Kpiм тoгo, oУH Бандеpи пpийнялa дoкyмент пpo
пoлiтикy oУH нa тpпвaлvlil пepioд, в якoмy poзглядaлися
piзнi гiпoтези щoдo закiнчення вiйни i Bpaхoвyвttлaсь 6лизь-
кa мoлtливiсть цIиpoкoмaсштaбнoi збpoйнoi 6opoтьби.
Aле oУH Бaндеpи llе схвалIoBaлa витpaчaння сиJI нa дpiбнy
пapтизaнсЬкy .u'iяльнiсть' щo велaсЬ нeвелllкими oз6poсниьrи
гpyпaми. Бyлo виpirпенo oб'еднaTн cу|л|1 нapoдy в ruиpoкий
нapoдний збpoйний pyx.

- oтxre, oУH Бaндеpи пpийняла pituення пpoдoв)кити
oб'eднaння yсiх вiйськoвиx i пoлiтичtltlx сил пo всiй УкpaТнi.
Boна скеpoByв:rлa Bсю свoЮ дiяльнiсть нa дoсягнеIlt|я пoв-
нoТ незaлеxнoстi yкpaiнськoi пoлiтики i нa викopистaння

yсiх мoxливoстей' щo l{oгли пpизBести дo стBopення Ук.
paiнськoi деp,кaBи i фopмyвaння спiльнoгo фpoнтy всix
yЯpмлениx нapoдiв Cхiднoi i 3aхiднoТ €вpoпи.

Щo сToсyeться мi)кrrapoднoгo пoлiтичнoгo пopядку'
тo oУH Бaндеpи пpoтисTaвлялa poсiйськo-бiльrцoвицькiй
кoнцeпцii iнтеpнaцioналy i нiмeцькiй кoнцепцii тaк зBaнoi
<.Hoвoi €вpoпи'> сBoю влaснy <мixrнapoднy> кoнцепцiю спpa-
вед.llивoi нaцioнaльнo-пoлiтичнo-гoспoдapсЬкoi пеpeбулoви
€вpoпи нa зaсaдi вiлЬниx нaцioнaльних деp;кaв пiд гaслoм _
<.Cвo6oдa нapoдaм i людинi!> oУH Бандеpl,t вBa)кaлa, Щo
<(спpaведлива poзв'язкa yкpaiнськoгo питaння,>, тgfiтo ствo-

.. pення Укpaiнськoi деpxaви, <(мo)ке зpiвнoвa;кити сили сxo-
лy ёвpoпи i зyмoвити вiльне lttt{ття нapo.Цiв, пoнeвoлениx
Мoсквoto>.

B oднiй з pезoлюцiй дpyгих з6opiв oУH Бaндepи пpo-
гoлotЦyвaлaся <.6opoть6a пpoти кoлaбoрaнтiв тa oпopтyнiс.
тiв> i вiдкиtaJlу|cЯ напepeд 6yпь-якi yстyпки нiмцям чи в
гaлyзi кyльтypи' чи гoспoд.apювaння' адмiнiстpaцii, aвтoнo-
мii, a тaкox бyль-якi iнtцi пoлiтичнi дoмoвленoстi, якi мoг-
ли б зaпpoпoнyвaти нiмцi пiд тискoм пoдiй' oскiльки iхня
метa _ пopoдити xи6нi надii, щoб BтЯгнyти oпopтyнiстин-
нi елементи в нiмецькy iмпepiaлiстичнo.кoлoнiaльну пo-
лiтикy i вiпвеpнyти yвaгy yкpaiнсЬKoгo нapoдy вiл 6opoтьби
зa пoвнy пoлiтиннy i гoспoдapськy Hез:rЛежнiсть Укpaiни.. 

oУFl Бaндеpи нe чекaлa xoдI{oi дoпoМoги i x<oднoi пiд-
тpимкl{ iззoвнi. Boнa дaльrце тBеpдиЛa, щo 6yле бopoтися
paзoDt iз нapoдoм <(за пoвнy пoлiтиннy й гoспoдapсЬкy l{езa-
леxнiсть Укpaiни,>. I{oб poзruиpити фpoнт дiй, oУH Бaн-
дepи хoтiлa <(Haв'язaти rкивi взaeмИI|у| з пoневoлeниМи Ha-
poдaми дJ'ц^ спiвпpaцi i спiв6opoть6и пpoти oкyпaнтiв-за-
гap6никiв.,>6У.

Пoзицiя pyхy Бaндеpи пoстiйнo висвiтлювaлaсь y листiв-
кax тa пiдпiльних BидаtIнях' щo пotllиpюBaлИcя нa Boлинi й

. нa Пoдiллi. B oднoмy з них стBеpдxyв:lлoсь' щo <стaB,Iенl{я
oУH дo iнrших нapoдiв, oт)кe, тaкo)к rцoдo Hiмeччини' B}l.
знaчa €тЬсЯ зa стaBJtеtltlям цих нapoдiв д'o пpaгнення yкpaiн.
цiв дo tlезале)кнoстi. '> Hiмеччинa мo)кe poз6ити Poсilo, вo-
poгa УкpaiнИ' aлe ця вiйнa несе tllкo,щу i yкpaiнцям, oскiльк.и
Hiмеччинa вopo)ке стaвитrcя дo iдеi незaле)t(l{oi Укpaiни.g-

У нетвepтoмy нoмepi <.Бюлeтеня,> oУH Бaндеpи' щo пo-
ЯRv|BсЯ нaпpикiнui квiтня |942 p., Мo.lкнa 6yлo, мi.lt< iнtuим,
пpoчитати' щo зa дев'ять мiсяцiв вiйни в Укpaiнi нe стulлoся

89 
дoдатки, дoк. tф l2?.

ю Дoдатки, дoк. I.ф l34.

8'  Ibid. . .  f .82.
*' 

дoдаткrr, дoк. No t28.
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oсoблиBих змiн. зaмiстЬ paдянсЬкoгo тoтzlлiтapизмy пpи-
й rцoв тoтzuliтapизм нaцioнaл-сoцiaлiстич ни Й. O6пдвa тoтaлi-
тapизIt,lи <пoдiбнi свo€ю гoлoвнoto мeтoю' piзнa тйьки iхня
тaктикa. B oбoх випaдкaх пiд пpивaблиBoю мaскoю - з oд-
нoгo 6oкy сoцiaлiстичний paй, з iнrцoгo - <щaслиBе> xtиття
y <Hoвiй €вpoпi> - кpи€ться тoй сaмий вopo;кий нaм itrпrе-
piaлiзм>,. Дaлi y статтi бyлo скaзaнo' щo <yкpaiнськy нaцiю
депoлiтизyloть' y I|еi вiднiмaють i.i полiтичнi iдеали i ii вipy
в мoxливiстЬ стBopення сBoei деpжaBи>' <i всiх нoсiiв iдeТ
Heзa,Iеxнoстi бyдyть зницЦ/Baти.)>

<3гiднo з IIлaнaми нoBиx гoспoдapiв,_ гoвopилa далi
стaття'_ пiсля знищeI{ня aктиBiстiв зaлишиться тiльки нe-
oсвiченa lr{aсa' якa пoтpiбна, щ06 слy)кити як poбoЧa xyдo-
6a.> Cвoeю пoлiтикolo експлyaтaцii oкyпaнти нaмагaкyгься
знизити piвeнь Л(}lття' щo6 дoвести людиrry дo тaкoгo стaнy'
кoлI{ Boнa дyшrae тйьки пpo те' як виxситt'r i <не маr xoднoi
мolклиBoстi, oxoти i ctlлп Ayмaти пpo щoсЬ BищoпoD. У кpai-
нi, вiдoмiй як Beпикa )китl{иця' людI{ tYfyсять гoлoдyвaти'
i сoтнi тисяч людей зa6paнi силoю нa po6oтy дo Hiмеuнини.
Cтaття зaкiнuyвa.пaсь вl{снoвKoм: <Korreн yкpaiнeць пoвинеtl
yсвiдoшrrrювaти' щo x(oдеt{ нейтpaлiтeт' xoдt{а лoяльнiстц
)кoдне пptlстoсyвaнствo нe дaсть змoги нi йoмy, нi йoгo дi-
тям yrrиккyти pa6ствa' бo пopятyнок _ y пеpемoзi в.пaснoi
paси. Bлaснy деp)кaвy мo,кнa ствopити тiльки зyсилJIям
мiльйoнiв людeй нarцoi нaцii, пiд кеpiвництвoм нaIшoi opгa-
нiзaцii. oсь тoмy тpе6a po6rти всe' щo6 з6йьrцитП нaшy
мiць i yrrикн!пl{ BсЬ(гo' щo мo)|(е г10сла6ити нaс.,9l.

oзdpoeнi гPУпн, так званi гpyпl{ самoodopoни oУH Бaн-
дepи' Iroч8Jrи з'f,l,Iятися нaвеснi |942 p. нa Boлинi й на
Пoдiллi. Iti лiспстi pafuни бyли oсo6лиBo пpидaтнi д.llя
тaкoгo pодy вiйськoвихдiй. Cтвopенням ц}tx гpyп зaймaлoся
o6лaсне кepiвншцтвo opгaнiзaцii, нa чoлi якo.i стoяв oстaп
Tимouцlк. Пiсля oстal{ньoi хвилi мaсoвиx aperuтiв кеpiв-
}Iицтвo бyлo псpевeдеrre з Piвнoгo в 6oлoтистий paйoн мi.lк
Capнaми i Пiнськorrr.

Hiмцi 6yли пoiнфopмoвaнi, щo opгaнiзaцiя Бaндepи мae
y Piвнoмy 6aгaтo 6yд'инкiв, квapтиP' де вiд6yвaються пiд-
пiльнi зiбpaння тa вiйськoвi виIцкoли пiд пpикpиттям ле-
гaJlЬнoi tцкoли мйiцii. Пiсля Bикpиття цiei <rшкoли> в Piв-
нolry вoнa вiднoвилa свoю дiяльнiсть y Клевaнi. Hiмцi oдеp-
)t(али дoкaзи тoгo' <щo мiлiцiя 6yлa задrмaнa як бoйoв
opгaнiзацiя Бaндеpи>. Членiв цiei opгaнiзaфi 6yлo пoпеp€д.
.ltteнo' щo нaвчaння i дiяльнiсть вl{звoлЬtloгo pyхy e неле-

гtlлЬt|ими i щo зpaда кapaтиМетЬсЯ смеpтю. <.Мiлiцiянти'>
з6пpaлн збpoю i вiдвiдyвали такoж пoлiтичнi зaHяттЯ' y xo-

дi якиx, зa нiмецькиttl дot|есенням, ix нaстpoюBaли пpoти
нiмцiв. Kopoткo кaxyчи' гoвopилo дaлi дoнесеl{ня цих Лto-
дей гoтyвaлИ N|Я тoгo, щ06 y'цapити <<в CПИHУ Дiючих нi-
мецькиx вiйськ,>.

Hiмцi знали' щo люди Бaндepи N{aютЬ кo)кен пo дeкiлькa
псeвдoнiмiв, ixнi спpавxнi iмeнa, як зBичaйнo, нeвiдoмi. .Ц.ля
кoнтaктy з ttl{ми тpе6a знати пapoль. Caме пiсля тoгo' як
нiмцям yдaлoся Bзнaти oдин iз цих пapoлiв' вotlи зI\{oгли
apеЩтyвaти iнстpyктopa зi I.цкoли y Kлeвaнi.

Пoчaтoк збpoйнoгo oпopy i йoгo
пolllиpе1lня

Bеснa |942p.6yлa зoвсiм не пoдiбнa на лiтo l94l p., кoли
пеprцa oз6poeна гpyпa нaфoнaлiстичних пoвстaнцiB' щo
з'ЯBvrлacЯ 6yлo в paйoнi Пiнськa, бyл1 .зB9зy знищенa. Hе-
зBa)r(aloчи на мaсoвi apеrцти i тepop, oУH Бандepи зt\{oгла
пorциpити свiй вплив нa piзнi yкpаiнс-ькi. зeмлi й oднoчaснo
пpoвaдилa пlдгoтoвкy мoлoДi дo збpoйнoi бop-oтьби. Ця пiд.
гoтoвкa йшлa oсo6ливo yспituнo Ha Boл}rнi, oблaстi дyxе лi-
систiй' a тoмy iдеaльнiй д;lя дiяльнoстi пapтизaнiв, a такox
i в Гaличинi.

з6poйнi гpyпи. Toдi oУH Бaндepи B,ке мaлa B poзпopядx€н.
нi 

.бiльrце-600 
6oйoвикiв, щo I'loгли стaти ядpoм мaй6yт-

ньoi пoBстaнськoi apмii.
Hiмцi пpoдoBxyвaли pепpесii. Boни знaйшли в paйoнi

Koстoпoля склaд з6poi oУH Бaндepи: 600 гвинтiвoк, 12 кy-
леметiв' 254 туtcячi пaтpoнiв, 2o тvlcяч с^нapяд,iв, 4 тисянi гpa.
r|aт, 2 тисячi мiн тa iнrui 6oeпpипaси ,,.

Kpiм тoгo, 2 тpaвня |942 p. в Piвненськiй o6лaстi
(нiмцi 6yли пoiнфopмoвaнi) пiд гoлoвyвaнням oстaпа Tи-
мoцЦ/кa вiдбyлися збopи o6лaснoгo кеpiвництвa oУH Бaнде-
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гaнlзyвaлa пoлlтичне нaвчaннЯ свoiх членiв. Boнa гoтyBaЛa
iх дo тoгo, щoб вoни <<мoгли скaзaти oстaнн€ слoвo oкyпaн-
тaм>.

Зapaз <<нaкaзи вЛ(e Bизнaчaють зaBдaнHя aктиBниx Дiй,>.

чeникa.
Члени oУH Бандеpи oдepxали тaкo)к нaкaз нe Bсту-

пaти в дoпoмi.ltснy oхopoннy пoлiцiю (sсhutzmannsсhаfr), пiд
зaгpoзoю 6yти виключeним з pyxy 9.l.

У хoдi лiквiдaцii цеltтpy Бaндepи в Cаpнaх нiмцi знa-
ilttллп <дпpeктиви пpo BедeI{ня пapтизaнськol.вiйни,> nJ. Мoвa
ишлa пpo тeкст пiд нaзвoю <<Пapтизaнськa вiйнa,>, в якolrry
пoясl{к)в.UtoсЬ' щo <(пapтr,rзaнська вiйнa _ це вiйна' щo Be-
деться tr{:ulиМи -вiддiлaми нa oKyпoвaнiй вopoгoм теpитopii
з метoю якнай6iльrце пolllкoдити вopoгoвi>. A,е ,,,'" no".-

<(пapтизaни,> нaзvIBaJIу| пapaЩутистiв i членiв paдянсЬкoгo
oпopy' а тaкoltс членiв oпopy пoльськoi меl{tIIини нa Bo-
линi й y Гaлининi - oУH Бaндеpи 6yлa змyrшенa нaдpy-

93 дoдaткл, дoк. Iф t3l.
l] Дoд".*n, дoк. lф l33.
"" Ibid.
96 дoдaтки, дoк. tф l4l.
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кyBaти poз'яснення з цЬoгo пpивoдy в листiвцi пiд нaзвoю
<<Паpтизaнськa вiйнa i нarце стаBленt{я дo неi)).

Листiвкa 6yлa пorшиpенa в чеpвн| |942 p. Taм гoBopи.
лoся' щo yкpaiнський нapoд не мo)(е пiти нi зa pyxoм paдян-
ськllx пapтизaнiв, нi зa пoльськиМ pyxoм. Бo нaспpaвдi вiст-
pя ixньoi пapтизaнсЬкoi вiйни спpямoвaне тaкoЛ( i пpoти
yкpaiнцiв, пpoти ixньoгo l.rезaлехницЬкoгo pyxy. oУH Бaн-
дepи пoясIrюBaлa' щo нi пpиxиЛЬники Cтaлiнa, нi пpихиль-
ники CiкopсЬкoгo нe 6opoтимyться зa Укpaiнy. <.Cтaлiн i
Ciкopський xoтйи 6 у6rатп oдниrr{ пoстpiлoм двoх зaйцiв:
знeцIкoдити нiмцiв i з нiмецькoю дoпolt{oгoю poз6ити yк-
pai}lцiв,). .Ц.aлi в листiвцi 6yлo скaзанo, Щo нiмцi дo6pе po-
зyмitoть, щo yкpaiнцi не пiдтpимуютЬ paдянських пapтизa-
нiв, i все-тaки вoни Bикopистoвyють найlvtенIlly пpисyт-
нiсть пapтизaнiв д.пя знищеllня yкpaiнських сiл.

Пoзицiя oУH Бaндеpи I{е мoтивoBaнa нi iнтеpесaми
свiтoвoi кoмyнiстиннoi pевoлюцii, тoбтo poсiйським iмпe-
piaлiзмoм, нi iдеeю.<нoвoi €Bpoпи>>, т06т0 нiмецьким iмпе.
piaлiзмoм a тiльки iнтepeсами Укpaiни. oУH Бaндеpи вBa-
xaлa' щo yкpaiнцi пoвиннi 6еpегги свoi сили. Boнa пpoпo-
}ryBirлa <(нe пapтизaнськy вiйнy кiлькoх сoтенЬ чи нaвiть ти-
сяч чoлoвiк' a нapoдtty pевoлtoцiю мiльйoнних мaс Укpa-
iни, '  97.

Hавеснi |942 p., oднoчaснo зi стBopенням гpyп самo-
o6opoни oУH Бaндеpи, з'явилися з6poйнi гpyпи Tapaсa
Бyль6и.Бopoвця. У сеpпнi l94l p. Tаpас Бyль6а opгaнiзy-
вaв з6poйний зaгiн yкpaiнськoi мiлiцii. .Ц.oзвoлeний i oзб.
poсний Bеpмaxтol\{ йoгo зaгiн, шo нaлiнувaв, N{a6yть, 3 ти-
сяvi стpiльцiв i називаBся ((ПoЛiсЬкa сiч>, зaймaвся пpо-
Чищeнняtt{ бoлoтистoгo й лiсистoгo paйoнy пiвнiчнo-зaхiд-

зi6paв чaстинy членiв poзпyщенoгo зaгoнy i ствopив пapти-
зaнськe фopмyвaння.

n, 
д'oдaтки, дoк. tФ l43.

96 
,Ц'oдaтки, дoк. Iф l29. T. Бyль6a-БopoвеЦь тв€pдив' щo йoгo мiлiцiя

.мaла 
пoнdд l0 тисяч бoйoвикiв. Hiмецькi д,xеpеЛa l.lьoгo не пiдтвеpдxy-

ють. Деxтo твеpд}rть' щo йoгo мiлiцiя, якy вiн нaзвав <Пoлiськa Ciн>,
мaлa нaзвy <Укpaiнськa Пoвстaнська Apмiя>. Kpiм твepпжень непpихruIь-
нo нaстaвлених дo oУH Бaндеpи aвтopiв, пoкaзiв вa це немae. l це нe таке
ваxJIиве' 6o вaxливим с факт, щo в l94l p. T. Бyль6a.Бopoвeць зi свoiм
зaгofloм мйiцii пoвстaння пpoти нiмцiв нe po6ив i не opгaнiзyвав.
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Bсю веснy й ,' l iтo |942 p. oУH Бaндеpи пpoвa.цилa iнфop-
МyваI{ня тa пpoпaгaн.цистсЬкy дiяльнiсть сepел yкpaТнськoi
мoлoдi. Hелегaльнa гaзеTa oУH <Пpaпop молoдi,> зa l неpвня
|942 p. зarcлИKaлa DroлoдЬ не вipити o6iцянкам нiмцiв i
спpияти нaцioнaльнoмy pyxoвi в 6opoтьбi зa незaлеxнiсть
Укpаiни. У гaзeтi писаЛoся: <.Зa нaшy пlДе}rицю' ttаllIе зa-
лiзo, нaruе вyгiлля, a тaкo)t( зa нaцIу yкpaiнськy po6oнy силу
Boюк)тЬ мiльйoни сoлдатiв. I{iлi op.lи poсiйських i нiмець.
ких сoлдaтiв pyйнують i гpa6yютЬ HaцIy кpaiну'). Cтaття
patнлa мoлoдиItl yкpaiнцям не дoпyскaти цЬoгo' пpиeднy-
BатllсЬ дo oУH Бандеpи, якa 6opеться <<зa вeлич..УкpaТни'>
i бopoтися paзoм з нею зa Укpallнськy лepxaвy,,.

Hа вiдзнaкy пeprшoi piuницi пpoгoлoll]ення УкpaiнськoТ
деp)кaBи кepiвник oУH Бaндеpи в 3aхiднiй Укpaiнi [е-
м'ян .Il,митpiв нaдpyкyвaB зaЯвy' Яка tr{алa бути зauитaна нa
збopax тaeмниx oсepeдкiв y денЬ 30 неpвня |942 p. У зaявi
згaдyBaлисЬ фaкти стoсoвHo пpoгoлolцення 30 неpвня l94l p.
i ствopення yкpaiнськoгo ypядy Яpoслaвoм Cтeцькoм. Пiд
кеpiвництвoм цьoгo ypядy, гoBopилoсЯ у зaявi, пoчaлoся
стaHoBJIення нaцioналЬHoгo )l(иття. Aлe <<ця веJrичезна po-
бoтa пoлiтичнoгo твopе}Iня не вiдпoвiдaлa пoлiтичнИм i вoeн.
ЦиМ IUIaнaм нoBих <(BизBoлитeлiu Укpaiни,>, якi apецlту.
вaли Cтепaна Бaндepy i Яpoслaвa Cтецькa. Cтвopення Ук.
paiнськoi деpлraBи бyлo нzlсилЬнo пpипинене i нaтoмiсть
стaв Чyxoзeмний pелrиtи. 3бiльruувaлaсь кiлькiсть apеruтiв,
пoчaлaсЬ пpoливaтися кpoB.

У зaявi iliдкpeiлювaлoсЬ' щo пpoгoлoцIеt{ня 30 яеpвня
l94l p. пoкaзaлo Bсьoмy свiтoвi, щo yкpaТнцi мають свoi
влabнi iдeaли, i вoни <.гoтoвi пoвстaти пpoти будь-кoгo, xтo
зaxoчe пеpeтвopити }lаllty кpaiну в кoлoнiю i нaщ нapoд y
paбiв>>, Boни хoчyтЬ пpoдoBxyвати бopoть6y не зa <(нoBy lB-
poпy))' а зa свoю B.тIаснy деpЖaBy. Укpaiнцi дoBелl{' щo Boни
спpoмoлtнi Bлaсними силaMи стBopl,tти свoю деp)кaBy, i Boни
6yдyвaтимyтЬ <<свoe мaй6yтне влaснoю кpoв'ю>.

У зaявi ствеpджyв:lлoсь' ЦIo y Cхiднiй eвpoпi тpивae
вiйнa мixt давнiми i нoвими пoневoлюBавaми Укpaiни зa
<.неpoзДйьне пpaвo пol{евoлювaти yкpaiнський нapoД,>. A
yкpaiнцi вМr{paють Мyчeницькoto сN{epтю <(y тlopмaх нoвиx i
дaBl{lx oкyпaнтlB)>.

Зaявa зaKJШ|KaJIa членiв oУH Бaндеpи зiмкнyти ще тiс-
нilце свoi лaBи навкoлo Пpoвoлy pyхy i гoтyвaти нapoл, 6o
<Укpaiна стoiть нaпеpедoд}ti великих piruень,, l,)0.

99 Дoдaтки, дoк. }ф l39.
,00 дoд3тки, дoк. tф 136.

3а дoнесенHяIии з Piвнoгo, стoлицi Paйхскoмiсapiaтy
УкpaТнa, дiяльнiсть пapтизaнiв нaцioнaлiстiв пorшиpилaсь
iз paйoнy Ko6pин-Бpeст-литoBськ нa iнIшi paйoни Boлинi тa
Пoдi.ll.llя. B oднor'ry з нiмецькиx дoнeсенЬ згaдyeться' щo <з
Генеpaльнoгo ГyбepнaтopстBa' пoчepез Бyг, пpи6yваютЬ чис-
леннi нoвoствopенi бaнди>. rхнi нaпади пеpeвa:rrнo спpя-
мoвaнi нa зpyйнyвaння тeлекoмyнiкaцiй. rхнi метoди Bкaзy-
к)ть' щo вoни змaгaють дo <ствopeння pyхy oпopy нa бiльrц
rшиpoкiй oснoвi>I0l .

Hiмцi пpoдoвxyв:Ulr' дoкJtaдaти зyсиJrЬ' щoб знищитrr
pyx oпopy. Гoлoвy oвpyЦькoгo paйoнy oУH Бaндepи
Юpiя фouюкa i гoлoвy ЧеpнiгiвсЬкoгo paйoнy [ю6кa бyлo
aperЦтoвaнo i poзстpiлянo Ha пoчaткy липня |942 p.
У Kиeвi 6yлo apештoBанo двoх члeнiв l l5-гo 6aтальйo-
нy дoпoмi:кнoi пoлiцii, Apхипкeвичa i Bлaдикy, щo 6yли
чJIeнaми pyхy Бaндepи. У Чеpнiгoвi Ha пoчaткy лv|t7t|Я'
apeштoBaнo зa екoнoмiчний сaбoтax мepa i кoмандиpa yкpa-
Тнськoi мiлiцii. oднoгo пpoпaгaндистa oУH Бaндеpи бyлo
тaкo,t( apецIтoвal{o y Biнницi; вiн пеpепpaвJlяв кoнтpaбaн-
дoю з}|ачнy кiлькiсть лiтepaтypи в Pyмyнiro. Pyмyнськoмy
дивiзioнy пoлiцii yд:rлoся apеrцтyBати дeв'ять aгeнтiв Бaн-
деpl{ .--.

У Boлoдимиpцi, нa зaхiд вiд Cаpн, y 6aгaтьox мiсцях бy.
ли poзкле€нi листiвки iз зaкликoм сaбoтyвaти вep6yвaння
poбiтникiв дпя Paйxy. Hiмф apeIштyвaJtи секpетapя pухy
oпopy цiei мiсцевoстi. У 3дoл6yнiвськoмy paйoнi 6yлo aperu-
тoBaнo дBадцять дев'ять oсi6 пiсля сaбoтaхy. Ira зaлiз-
ничнiй лiнii Львiв-Kиiв, i п'ятнaдцятЬ бyлo apеrштoвaнo в
Чeмepiвцяx, нa пiвнiu вiд Kaм'янця-Пoдiльськoгo' сеpед tlих
зaстyпник меpa, вiдпoвiдaльний зa oсвiтy, диpeктop rцкoли i
дeякl Bчителl.-- .

B oдномy з секpетниx нiмецьких дo}rесень скaза}Io' щo
24 лцпня |942 p. <y Kиeвi 6yв apеrштoваний пpoвiдник pyxy
Бaндеpи пo Cхiднiй Укpaiнi, який кopистyBaвся псeвдo-
нiмaми Пiп, Aндpiй i Мyдpий>. C.Ц не змoглo встaнoвити йo-
гo спpaвltrнe iм'я. Йoгo бyлo пopaненo пiд чaс спpo6и втек-
ти, i згoдoм вiн пorrrеp. У ньoгo знaйЩли пaспopт нa iм'я
Bacнля Пaнaсюка|0a. нaспpaвдl цe 6yв .Ц.митpo Миpoн-
opлик, пpoвiдник oУH Бaндеpи нa l{ентpaльнiй тa Cхiд-
нiй Укpaiнi.

.0' 
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Paдянськi aпeнти нaмaгaлися B}lKopистати нaЦibнa-
лiстичнi гaслa' зoKpеN{а д.пя iдеoлoгiчttoгo BIUIrrвy нa нaцio-
нaлiстичнi кoлa' щ06 yкopiнитися сеpед t{иx' a пoтiм <ви-
дaти> нiмцям. Мoл<ливo' сaме вoни пpoникJlи дo Pевoлю-
цiйнoi yкpаТнськoi нaцioналiстичнoi opгaнiзaцii (PУHo)'
ствopенoi y сi.,Iнi i лiквiдoвaнoТ y липнi paзoм з aPеrцтoм
кеpiвникa rfеi opгaнiзaцii oлексaндpa Пoгopiлoгo ,uo.

У сеpпнi |942 p. Гoлoвнa слyлrбa бeзпeки Paйхy кoнстa-
тyвaJla' щo pyх Бaндеpи пpoдoBltry€ дoклaдaти зyсиль' щ06
вIIлиIryти нa yкpaiнське нaсeленHя чеpез пorциpення пpo-
пaгaндистських листiвoк. .[,iю.lи <нaдзBичaйнo paдикaлЬ-
нo>, oУH Бандеpи намaгa€тЬся aктивiзyвaти кoлa мoлoдi'
щo6 <i iх вiдвеpнyти вiд нiмецькoгo BtUIl{вy)>'_ кoнстaтy-
вzrлo oднe з нiмецькиx дoнесень. oУH Бaндepи Bикopl{стo-
ByвaJIa всi зaсo6и, <щo6 свoеlo пpoпaгaндoro Bикликaти сеpед
yкpaiнцiв aнтипaтiю дo нiмцip. Усi листiвки i сeкpетнi дo-
кyментll' poзпoBсюд)кенi opгaнiзaцiею Бaндеpи, (ясHo пo-
Kазyють Bopo.lt<е стa&IIення цЬoгo pyхy>. У нaкaзi, щo пoтpa-
пиB дo pyк нiмфв, зoкpeмa скaзaнo: <Hixтo не смie ixaти на
po6oтy дo Hiмеччини. Hiхтo не смie xoдити нa кypси' opгaнi-
зoвaнi нiмцями. Hiхтo нe пoвиHеtl Йтп нa вiйськoвy слyxбy.
Ми нe хoчемo Boloвaти в iнoземнiй аpмiТ зapaди uyxoi мети.
Ми встyпимo тiльки в yкpaiнськy apмiю' якa бopoтимeтЬся
зa незaлелrнy УкpaiнсЬкy деp)кaBy. Зaлиrшaймoся. yсi нa
мiсцях, Ha нarЦих пoстax' yсi нa слylttбy УкpaТнit> .uo.

У листiвцi бyв, ovевиднo' нaтЯк нa iснyюui збpoйнi гpy-
пи, якi м:lли стaти oснoвoю yкpaiнськoi аpмii.

B iнrцiй листiвцi кеpiвництвa oУH, яка 6yлa виявпенa в
Kиeвi, гoвopилoсь пpo тe' щo нiмецьке панyBaння знищиJIo
всякy нaдiю нa незaJrеxнiсть, вiдтепep yкpaiнф пoвиннi <стa-
Baти нa цUrях opгaнiзoвaнoi pевoлloцii пiд пpoвoдoм Бaн-
дepи. Hiмеччинa' як скaзaнo в листiвцi, 6yдe змyrшенa нa-
пpy.lкитl| свoi oстaннi cнлуt в 6opoтьбi з Aнглiсlo, oсь чo}ry
зpoстaютЬ rшанси oУH>. Укpaiнцям нe тpебa пpиeднyBaтисЬ
дo paдянсЬких паpтизaнiв, oскiльки Тхнi ;кеpтBи i ixня бo-
poтьбa вигiднi тiльки Мoсквi. Haвпaки, yкpaiнцi мaк)тЬ oб'eд-
нати свoi влaснi cуlлlц i чeкaти чaсy нaпa,ry, якпf,t 6yдe вка-
зaний гoлoвним Пpoвoдoм oУH',,.

oдин дoкyмент oУH Бaндepи, poзпoвсюд)кений y сеpп-
нi |942 p., I{aгaдyBaв' щo кoll<на чy.lкoзeмнa BJraдa нa
Укpаiнi y кpизoвiй ситyaцii дoмaгaлaся спiвpoбiтництBa yK-

ros Ibid
106 .цoдaткн' дoк. Iф l37, t38.
I07 дoдaтки, дoк. lф l39.

paiнцiв. Aле кoли кpизa миналa' yсе зaвхди зaкiнvyвaлoсь
пpигнoбленням i спpoбaми зaдyшити нaцioнаJlЬне пoчyття
тa пpaгне}rня дo незtlле)t(нoстi. <Haiвними e тi, хтo вipить,
щo чy)кинецЬ дaсть iм свoбoдy тa нез:ulе)t(нiсты. oУH Бaн-
дepи нaгaAyBaлa y зв'язкy з цим пpo aнексilo yкpaiнськoТ
теpитopii Генepaльним Гyбepнaтopствolt{ i Pyмyнieю, щo
сJlyxилo дoкaзoм тoгo' щo нiмцi зaвxди poбитимyтЬ тe'
чoro зaбaxaмь. Уkpaiнський нapoд мae бyти гoтoвим дo
бoрoть6и зa свo6oдy i здoбyття свoсi нeзалe.lrrнoстi тoдi,
кoли двa гiгaнти 6yдy'" взaellrнo виснa:кенi y вiйнi.

Hезвa.lкaючп нa Baжлt|вi yспiхи, писaлoсь y дoкyмeнтi
oУH Бaндеpи, Hiменvинa <I{е змo)ке дoбитися свiтoвoi rе-
гемoнii>. Кpiм свoix внyтpirшнiх пpoтиpiu, iT мoxyть змy-
сtlти Boювaти нa дpyгoмy фpoнтi, нa 3aхoдi. oт;кe, yкpaiн-
ський нapoд пoBинeн зrypтyBaтися пiд тaкими гaслaми: <Ми
xoчeмo бyти вiльними ripoмaдянaми y нaшiй втlaснiй деp-
xaвi. Гeть pa6ствol Ми хoчемo свoiх зaкoнiв, щo вiдпoвi-
дaтиIt,tyть iнтеpесaм BсЬoгo..yкpaiнськoгo нapoдy i гapaнтy-
ватиIYryть йoгo дoбpoбyт" ,,o.

oУH Бaндepи BикoристoвlrBaJra тaKo)t( i ryмopисти.r-
ry фopмy пpoпaгaнди' зoкpемa в листiвкaх пiд нaзвoю <I{o
кa,кyтЬ людиE. Цей вид пpoпaгaнди 6yв oxapaктepизoвaний
нiмцями як <oсo6лив0 злiсний>l09.

12 сеpпня |942 p. в Хеpсoнi 6yлo apеrштoвaнo вiсiм oсi6,
зaпiдoзpениx у пpинaлелtнoстi дo yкpaiнськoгo pyхy. C"p"д
них 6yв Яpoслaв Гpебенюк, якoгo пiдoзpiвaли y вигoтoв'lIеннi
фaльшивиx дoкyментiв .4пя <Пoпa> (.('митpа Миpoнa-op.
ликa). Taкoлt 6yлo apeIштoBaнo чoтиpьoх членiв слy)к-
6и пopядкy мyнiципaлiтery Микoлaeвa i п'ятьox членiв oxo-
poннoi пoлiцiТ Kиeва iз зaпiдoзpoю' щo Boнr't € aктивiстaми
pyхy Бaндеpи. У сeрдrнi сеpпня y Kaм'янськoмy (.(нiпpo-
пeтpoBськa oблaсть) бyлo пеpехoIUIeнo вaжливi пpoпaгaн-
дистськi мaтеpiали pyхy oпopy. Hiмui apецlтyв:lли тpьоx
oci6..24_25 сepпня. y Piвнeнськiй oблaстi 6yлo знaйденo
листlBки' пpl{свяченl пеprцlи plчницl пpoгoлoшeння незa-
леx}Ioi УкpaiнськoТ дepxaви. У текстi листiвки, зoкpeмa, бy-
лo скaзaнo, щo yкpaiнцi нiкoли не пoмiняють сBoю свo6oдy
нa <xлiб iнoзeмнoгo зaгap6никa>' нa <<нoBy BицIy кyлЬтypy>
чи нa <(aнтилк)дсЬкy iдею>. uЩo б не вiд6yвaлoся нa Ук-
paiнi, якi opди нe пepехoдIdли 6 .lepeз нaцIy зеIvtлIo' якими
6 нe 6ули iдеi тa теopii, щo ix нaмaгaтимyтЬся нaм нaB'я-
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зaти чy)t(oземнi зaгap6ники' yкpaiнський нapoд нiкoли нe
зiб'eться зi свoгo.пpaBеднoгo IIIляхy')> - 6улo скaзaнo нa
зaкlнчення y лисTlBцl . ." .

Гeнepaльний плaн oст

Cтвopивrши 7 xoвтня l939 p. Pайxскoмiсapiaт дllя змiц-
ненl{я нiмeцькoi нaцioнaльнoстi i oгoлoсивltlи y Cxiднiй
€вpoпi <<нoвий пoPядoк>' Гiтлep, мa6yть, ще не мaв тoчнoгo
yяBлення пpo цeй <(пopядoк)>. Biн 6yв BeлиKим iмпpoвiзaтo-
poм i yтoннювaв свoi IUIaHи iз 6iгoм пoдiй' a цe пopoдxyв:rлo
бaгатo пolt{илoк. Гiтлеp дopyчиB paйxсфюpеpy сс Гiмг'ulepy,
кoтpий 6yв пpизнaчений paйхскoмiсаpoм дJlя змiцнення
нiмецькoi нaцioнaльнoстi, o6дyмaти плaни стoсoвнo Cxiд-
нoi €вpoпи.

Cлyx6и, якиtr{и кepyвaв Гiммлеp (Гoлoвний ypяд 6ез-
пеки Paйxy.i Paйхскoмiсapiaт пo змiцнeнню нiмецькoi нa-
цioнальнoстi, yзялися зa poбoтy. Зaгaльнi iдеi з цьoгo пpи.
вoдy бyлo Bисyн}тo ще в сiчнi 1940 p. l тoчнo вiдoмo, щo в
l94l p. бyлo виpoблeнo зaгaльний плaн пiд нaзвoю <Гeне-
paльний плaн oст> (Cxifl. Йoгo пiдгoтyвалo бюpo III в
PсгA.ll. Плaн пepeдбaнaв кopoткoчaснi (Naсhplan) i дoв-
гoтpнвaлi зaхoдI{ (Fеrnplan). Пpoте дискyсii щoдo piз-
них йoгo aспeктiв пpoдoB)кyBaлцcь. 2'7 ciчня |942 p. Гiм-
It|Jtсp доpyЧив пpoфeсopy Koнpaдy Мaйеpy poзpoбити пpo-
ект, щo oxorlив би всi пpo6леми геpманiзaцii i кoлoнiзaцii
рйoнiв Cxoдy. 4 лютoгo в Беpлiнi зi6pалися пpeдстaBникt{
piзнlтк зaцiкaьтlениx слyжб, щoб oбгoвopитl,l подpo6ицi гep-
мaнiзaфi, oсo6ливo в 6aлтiйськиx paйoнаx.

Генеpaльний плaн oст Гiммлеpa викJrикaв зaпepeчeн-
ня в Еpixa Beтцeля, диpектopa l{ентpaльнoi кoнсyльтa-
тивнoi paди 6юpo з питаI{Ь paсoвoi пoлiтики нaцioнaл-
сoцiaлiстичнoi пapтii i пpaцiвникa paйхсмiнiстеpствa теpи-
тopiй Cxoдy.

Мeмopандyм Bетцеля вiд 2,7 квiтня |942 p. poзглядав
oснoвнi пoлo)кенIlя IUIaнy. Beтцель вiдзrичиц щo ruraн не
e пpoгpaмoto негaйниx дiй, a пеpед6aнae вкopiнення нiмець-
ких кoлoнiстiв нa Cxoдi, дJtя чoпo пoтpiбнo тpидцять poкiв
пiсля вiйни. 3дaвalloся' щo ILпaн oбмннaв кoлoнiзацilo lнгep-

Il0 .цoдаткя, дoк lф l42.I|l Dсr Gепегalplan osr Viепеljahrhэftе fur ZеitgеsсДiсhrc, }ф 3,t95t_
s.2E5.
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Мaнлaндy' pyкaBa .{'нiпpa, Taвpиди тa Kpимy i встaнoвлювaв
ме)t(y Koлoнiзaцii нa пiвнoчi пo лiнii вiд Лaдoзькoгo oзеpa
repeз Baлдaй дo Бpянськa. Близькo l4 мiльйoнiв людей, якi
пlдxoдили лиlце зa paсoBим пpинципoм' N|aлн зaпиrцитися Ha
мiсцi. Ta бyлo невiдoмo' чи бyлyть вoни геpмaнiзoвaнi, vи
пepeвезeнi дo Cтapoгo Paйхy. Як зayвarсyвaв Bетцель' зaсе-
лення pайoнiв Cхoдy нiмцями нe бyпе легKим неpез бpaк
дoбpoвoльцiв 3гiднo з lutaнoм' зa тp}rдцять poкiв мolке Ъи-
яBитl{сь близькo 4 мiльйoнiв 550 oсiб, щo бaxaли б пpo-
xtиBaти y тaкиx paйoнaх, як: .(aнцiг _ Cxiднa Пpyссiя,
Bapте.пянд, Bеpхня Ciлезiя, Генepaльнe Гyбеpнатopствo,
Пiвдeннo-Cхiднa Пpyссiя, Бiлoстoк, бaлтiйськi кpaiни. Iн-
гeptr{a}rлянд. Бiлopyсь i чaстина Укpaiни. .Цo цiei цифpи
тpe6a 6 дoдaти нiмцiв, щo вхe пpoжl{Bають y циx paиoнii i
якиx чеpез тpидцятЬ poкiв мoглo 6 6утн 6 мiльйoнiв 200 тvl-
с-я.t. oтxе, зa тpидцять poкiв y цих peгioнax бyлo 6 лиrше
близькo 8 мiльйoнiв нiмфв, a не l0 мiльйoнiв, як пеpедбa-
чaлoся y плaнi.

Paзoм з циIt{и 8 мiльйoнами нiмцiв зa tulaнoпl мaлo 6
6утн 45 мiльйoнiв iнoземцiв, 3l мiльйoн з якиx тpебa 6y-
лo 6 пeprсeлити. Bетцель зaпepечyваB щoдo цифpи.3l мйь.
йoн. Biн Bвa)кaB' щo B цих paйoнaх 6уде 60_65 мiльйoнiв
iнoземцiв oтxe, кiлькiсть лloдей, не6a.lкaниx з pасoBoгo
пoглЯдy' яких слiд (пеpесe,Iити> y 3axiдний Cибip, 6yдe
бiльш tнaчнa.

Кpiм тoгo' Beтце.пь всyпеpеч Гiтлеpy Bвa)кaB' щo бyлo б
помlr;Iкoю зoсеpедити пpоrrиcлoвiсть y Paйxy i poзвивaти
сUIЕьке гoспoдapстBo B чyrtoземних pегioнaх, бo тaкa пoлi-
тlп'a пpизвелa б uepез дoвпlй чaс дo бioлoгiчнoi смepтi Hi-
меrlчини i poстy чyж'oзеt{Irиx нapoдiв, oскйьки iндlстpia-
Jпзaцlя неIr{иHyчe спpияr змеI{цrеHню нapoд)кyвaнoстi, e
сlльське нaсeпеHнп пoстiйнo мae пiдвищений piст нapo.ф
жyвaнoстi. с.['aтп пoл<ливiсть l{apoдaм Cхo.ry, зoкpемa pо-
сiянaм i yкpвiшrrм' llсити лицte селянсЬким .lкиттям oзI{a-
чaлo би .пparтI{чнo сaмoгyбствo нiмeцькono нalюдy' я.кlцo
йoмy зa6paти цi сaмi мoxлllвoстi sеpeз надтo PoзBЕ*lyтy
iндyстpie.лisaцiю>,_ писaB Bетцeль. Kpiм тoгo' вiн вiдзна-
чaв' щo пa 3нижeння пpиpoстy нapoдJt(yвat{oстi r Paйxy
rraкJraдFгъся ще i пpl{IIлиB iнoземнoi poбo.rоi силп.

йoнiв y Зaхiдний Cи6ip пPoтягoм 30 poкiц тo6тo пo 700_
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800 тисяч зa piк (l00-l20 ецrелoнiв нa piк). Bетцель гaдaв'
щo це 6yдe нелeгкo. l цi пoляки стaнoвитимyть y Cи6ipy oк-
peмe нaселeння i змo)t(yть ствopити <.Bеликy Пoльu1y> .lи
6yдyть poзпoporценi a6o aсимiльoвaнi )I(итeлями Cи6ipy?
Mo;кe, 6улo 6 Kpaщe' писaв Beтцeль, пepесeлити цi 20 мiль-
йoнiв пoлякiв в Aмepикy' зoкpемa в Бpaзилilo, мo}Ulивo,
тaкoлt y l{eнтpaльнy i Пiвнiннy Aмepикy. Bзaмiн мolк-
нa 6yлo б пoвepнyти нiмцiв-емiгpaнтiв з Пiвденнoi Aме-
pики i пoслатI{ Тx нa кoлoнiзaцiю' нaпpиклaд Taвpиди
i Kpимy.

Bетцель BвaЛ(aв' щo мoлtнa бyлo 6 пepеселити eмiгpантiв
вaлiйцiв, нехiв, yгоpЦiв тa iнщих y пpoмислoвi paйoни Kyз-
I{ецьKa' Hoвoси6ipськa i KapaгaндI,r' якi мoгли 6 стaти pe-
зеpBними paйoнaми eвpoпeйськoi кoлoнiзaцii i видoбyвaн-
ня сиpoвини. Bетцель дoдaв: <<У цьoмy випaдкy тaкo]к eвpo-
пейськa iдeя в yсix вiднoсинax тyт мaлa б сенс, тoдi Як Boнa
6улa 6 FДЯ Нac не6езпечнa нa етнiчнiй тepитopii нiмeць-
кoгo нapoдy,6o кoнсeкBеllтнo вoнa oзнaчaлa б тaкoxt i д.llя
нaс пpийняття. пpинципy свpoпeйськoi paсoвoi сyмitшi>, як-oi,
oчeвидHo' нaцioнaл.сoцiaлiсти нe 6a;кaли. 3pеIштoю, Cибip
axt дo Бaйкaлy, ра слoвaми Beтцеля, зaвltсди бyв paйoнoм
eвpoпейськoi кoлoнiзaцii, Cибip мae стaти фaктopoм, якпЙ 6vl
yI{емoxJIиBIIювaв вiднoBJIeння мoryтнoстi poсiян.

Гeнеpaльний плaн oст пepедбaчaв дeпopтaцiю 65 %
yкpaiнцiв iз ЗахiднoI Укpaiни, a тoчнirцe з Галичини. 35 %
yкpaiнфв, щo з.lлиIIIaться' М:lли бyти rеpмaнiзoвaн}tми.
Beтцель вBaЛ(aв' щo цих yкpaiнцiв тpeбa дeпopтyвaти нe дo
Cибipy' як пеpeдбaчaлoсь y плaнi, a дo Paйхскoмiсapiaтy
Укpaiнa, бo <.тaкeвиселеI{нЯ yкpaiнцiв, небaxсaних з paсoвo-
гo пoглядy' неoдмlн}lo BlдBеpнe вlд нaс yсlх yKpalнцlв l' якщo
Boни мaтимyтЬ пpoЩapки iнтелiгeнцii в eвpoпeйськoмy смис-
лi, тo стaнyть нe6eзпeчНv|N| N|Я нiмецькoгo IIaнyвaI{ня дхte-
peлoм зaвopyшel{Ь>. Aле нaвiть пepесeлeння цих yкpaiнцiв
нa сxiд i пiвнiч Paйхскoмiсapiaтy Укpaiнa, нa дyшtкy Beтцеля,
Irloглo ствopити пeвнl тpyдI{oщl.

Гeнеpaльний гIлaн oст пеpeдбaчaв пеpeсeлення дo Зa-
xiднoгo CYт6ipу 75 Y" diлopyськoгo нaселeння. Ш{o стo.
сyeтьсЯ poсiйськoгo нaсeлеHtlя' тo тyт гIлaн бyв мeнцI тoч-
ний, i Bетцель пpиBеpтaB yвary PсгA дo бioлoгiчнoi сили po-
сiян. Biн нaгaдyBaв дyl"{Ky 3 цьoгo пpиBoдy пpoфссopa lr6eля,
a саDlе' щo здaтнiсть дo вiдтвopення y poсiян 6iльшa, нi:к y
нiмцiв, i, oт)ttе, нoвa вiйнa нa Cxoдi мoглa Bиникнyти чe-
pез 25-30 poкiв. Aбeль 6aчuв лиtце двi poзв'язки цiei пpo.
6лeми: зI{ищення aбo геpмaнiзaцiя чaстини (нa пiвнoчi) po-
сiйськoгo нapoду. Beтцель 6iльlце cхI|J|Яв'cЯ дo геpмaнi.
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зaцii, oскiльки нa йoгo дyмкy' знищeI{I{я 6yлo немo.lrсли.
Bим.

Геpмaнiзaцiя нaсeлеI{ня' зa Beтцелем, мaла на метi
збйьrцення кiлькoстi нiмцiв. Бo числo нiмцiв вiдiгpaвaтимe
пеprцoЧеpгoBy poлЬ y свiтoвiй пoлiтицi, зoкpемa тoдi, кoли
сaмoBизнaчel{нЯ нapoдiв Aзii стaне пiсля вiйни peaльнiстю.
Taк, нaпpиклaд, Beликodpитaнiя i незaлеxнa lндiя кo.ll<нa
мaлуl 6уl сoтнi мiльйoнiв мerцкaнцiв. Hiмeччинa Як свiтoвa
пoтyгa 6yдe зaнaдтo слa6кoю' Мaючи тiльки 80_85 мйь-
йoнiв нiмцiв. Boнa змo,t(е втpимaти тepитopii Cxoдy тiльки
тoдi, кoли збiльlцить чисельнiсть нiмцiв нepeз гepмaнi-
зaцiю HaсeленI{я. I{oб здiйснуlтu тaкцil плaн, тpе6a' зoкpe-
мa' зaпpoвa'ДY|Tу| 

" 
цЧ* 

' 
gaйoнaх нiмeцькy мoвy i Bлtити

iнrцих пoдiбниx зaxoдiв ,...

Ми бaчили, Щo B Гiтлepa бyлa свoя дyмкa щoдo нaв-
чaнHя слoв'янських нapoдiв нiмeцькoi мoви.

28 тpавня |942 p. пpoфесop Мaйеp пеpeдaB Гiммлеpy
меIl{opaндyм пiд назвoю <<Генepa.пьнпЙ плaн oст, oбгpyн-
тyвaнIrя юpидиннoi, екoнoмiчнoi i тepитopiaльнoi pекol{-
стpyкцii Cxoдy> r. Aле Гiммлep пoвiдoмив Мaйepa в неpвнi,
щo пpoект не зoвсiм вiдпoвiдaе йoгo iдеям. План пoвнoi гep-
мaнiзaцii Естoнii, Лaтвii i Генеpaльнoгo ГyGеpнaтopства
мaв 6yти втiлений y xrиття зa дBaдцять poкiв. Гiммлеp нaкa.
зaB випpaBитt{ B цьoмy poзyмiннi Генepaльний плaн oст i
пoдaти йoмy нoвий пpoeкт' .o.

Плaн кoлoнiзaцii Cxoдy бyв секpетtlпf,l, aлe дeякi iдei
щoдo кbлoнiзацii бyли вислoьпeнi пy6лi.lнo i пoтpaПЦлv| B
пprсy' як' Haпpикдap,' зaяв,a Гiммлеpa, зpo6ленa в vеpвнi
|942 p., згiднo з якoю завдання Hiмеччини пoлЯгtlлo в
тoмy, щoб геpмaнiзyвaти Cхiд кoлoнiзацiею lla.

l 6 липня |942 p. Гiтлеp пеpeвiв свiй генepaльний tцта6 iз
Paстeнбypгa (Cхiднa Пpyссiя) y мiсцевiсть 6iля Biнницi.

У сеpпнi |942 p. пiд вaс нapaд Як y гoлoвнoмy ruтaбi
фюpepa, тaк i мiнiстеpствi oкyпoвaних тepитopiй Cхoду 6yлo
виpoблeнo кoнкpетнi зaxoди д.пя кoлoнiзaцii. Пеpедoвсiм
бyлo виpiurенo пepeBести в пiвнiннy чaстиrly paйoнy, в якoмy
мiстився гoлoвний rцтaб Гiтлepa i якийl oдеp)кaB нaзвy

.Гегeвaльд. 45 туlcяч нiмeцьких кoлoнiстiв, якi xили poзки-

ll2 tI{т NG-2325. Viепеljаhreshеfte fiir Zеitgеsсhiсhtе. 3.05.l958._s.
297-з24.

. Tекст Генеpaльнoгo плaнy oст збсpiгасться y World Wаr lI Rесoгd Di-
visior. Alеxаndria. Virginiа. USA (R. G. 1048 ЕАP 66-c-|2.2 20)..,. Iмт tф 2255. Viеneljahгеshеftе... op. сit.- S. 325.

'l. Дoддтoк, дoк. М l3j.
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ненi пo 486 селaх УкpaТни. Пiсля )t(ниB цих кoлoнiстiв тpе-
6a бyлo зi6paти в стa сeлax paйoнy Гeгевальд. <.Пеpемiщен-
ня poсiян'>, тoбтo yкpaiнцiв цьoгo paйoнy' мaлo тaкoлt нa
мeтi yнемoxлиBити дiяльнiсть пapтизaнiв.

Paйoн Гёгевaльд пolllиpeнo нa пiвдeннy чaстиHy )Kитo-
миpськoi oбластi, кyди мaли пepеселити l0 тисяч нiмецьких
кoлoнiстiв з УкpaТни пiсля xнив. Кpiм тoгo, згiднo з нaкa-
зoм Гiтлеpa' пеpсoн:rл нiмецьких слyxб не пoвинеlt бyв xити
y Biнницi, a тйьки зa мe;кaМи мiстa. Гiммлеp тaкo)к пеpе-
нiс oвiй гoлoвний rштa6 y paйoн Гeгевaльд. Гiммлepy бyлa
дopyченa 6opoть6a з пapтизaнaми i pyxaми oпopy, i вiн xoтiв
нa6лпзуlтucь дo тeaтpy бoйoвиx дiй. У звiтi пpo нapaдy в
гoлoBнoмy rцтaбi Гiтлepa бyлo скaзaнo' щo <вiдгloвiднo дo
накaзy фюpеpа деякi .rастини Укpaiни бyдyть пoвнiстю кo-
лoнiзoвaнi нiмцями Bпpoдoв)к нaстyп}Iиx дBaдцяти po-
кiв'>. Заселення нiмцiв вiдбyватиметrcя пo oсях зaxiд-сxiд
i пiвнiч-пiвдeнь' yздoв)t( aвтoмaгiстpалей i нoвиx зaлiзничних
tuляхiв, зoкpемa зa лiнiями Kpaкiв-Львiв-)(итoмиp-Kиiв,
Ленiнгpaд-Мoгилiв-Kиiв, Хитoмиp- Biнниця-Oдесa.

Плaн геpмaнiзaцii oстляндy 6yлo зaтвepд)t(енo пiд нaс
тiei сaмoi нapaди в гoлoвнoмy ruтaбi Гiтлepа. [I{o стoсyeть-
ся Kpимy, тo нa всiх пepеxpeстяx дopiг мaлп 6утп_сгв0-
pенi пoвнiстю нiмецькi мiстa, якi б нaлiuyвaJlи пo l5_20 ти-
сяч ;tсителiвIl5. гiммлrp схBaлив тaкoxr IUtaн зaселеI{tIя
Пiвдня Kpипry нiмцями з Пaлестини l16.

У листoпaдi |942 p. нaсeлен}rя сer'tи ciл 6iля мiстечкa
Kалинiвки в pайoнi Гегeвaльд бyлo депopтoBaнe' щoб звiль-
нити мiсце д.lIя нiмецькиx кoлoнiстiв, щo мaли пpи6yтп з
Boлинi. У гpyднi paйxскoмiсap Kox пoвiдoмив, щo paйoн
Гeгевaльд який пpoстягaBся чa 5!0 кв. км i нaлiuyвaв 9 ти-
сяч меlцкaIItцB' пepeицtoB пlд oезпoсеpедHe пlдпopядкy-
вaння CC.

Hа пoнaткy |943 p. пpодoв)кyвaлaся po6oтa пo oстa-
тoчнoщI вapiaнтy Гeнеpaльнoгo IUIaнy oст. 15 лютoгo 1943
P., Уxе пiсля Cтaлiнгpaдa, Мaйep пoцiкaвився y Гiммлеpa
пpo дoцiльнiсть пpoдoB)кyвaти poбoтy. A y квiтнi. 1943 p.
зa нaкaзoм фюpеpa po6oтa бyлa oстaтoчнo пpипиненa.
3aмiсть кoлoнiзацii yxе тpeбa бyлo .п.yмaти пpo eвaкy-
aцiю.

l l5 IFz. lф 2703.
||6 |Pz. tФ 2427.

Paдянськi пapтизaни

У пeprui тиxнi oкyпaцii нa Укpaiнi пpaктичнo нe бyлo
)кoдl{oгo paдянськoгo pyxy oпopy. oкpiм тиx' хтo тим чи
ltlцrим чиl{oм нaлexaв дo paдянсьkoi влaдr, нapoд бyв paдий
звйьнeнню вiд гнoбитeльськoгo i диктaтopськoгo pе]кимy.
Aлe paдянськa BJIaдa пpи вiдстyпi чaстo зaлп|ЦaJla зa сoбoю
гpyпи сoлдaтiв Чеpвoнoi apмii для вeдeнrrя пapтизaнськoi
дiяльнoстi. Iнrцих сoлдaтiв зaкидzrли дeсaнтoм. Чaстo
нaселеIlI{я дoпoмагaJlo нiмцям y ix вилoв.ltеннi Il7. У деяких
paйoнаx Boлинi та в бoлoтистoЬ{y paйoнi Пoлiсся aкцii пpo-
чищeння' щo тpивали дo листoпaда l94l p., нiмцi дoвipили
зaгoнy' opгaнiзoвaнoмy Tapaсoм Бyльбoю-Бopoвцем. 3aгiн
нaзиBaвся <Пoлiськa Ciч>.

Haцioнaл-сoцiалiстськa BIIata iз сaмoгo пoчаткy lвИдraлa
нaкaзи пpo нaдзвичaйнo сyвopi зaxoдt{ пpoти oкpемих
вiльниx стpiльцiв i пapтизанiв, спoдiвaю.r.ись тepopotl.t пpидy-
llluтп 6удь-якy пapтизarrськy бopoтьбy Il8. Aле в мipy скopЬ-
гo мapшy Bпеpед нiмецькoi apмiТ са6oтax i зaмaхи стаBaпи
все чaстirцимlц. |7 веpеснЯ l94l p. Kaйтель видaв нaкaз пoси-
лити зaхoдI{ пpoтl{ <кoмyнiстичнoгo пoвстaнськoгo pyхy>
i зaIшкoдити нaцioнaлiстичнигr{ кoлaм скopистaтися iз ситya.
цiТ, щo6 стBopити тpyднoщi дJtя oкyпaцiйнoi в'laди |19. -

- 
Haпoчaткy дiяльнiсть гpyп paдяIrськиx паpтизaнiв нe

бyлa скooptllнoвaнa. Пoчинaючи iз .lкoвтня l94[ p., веpмaхт
yxе вiдзнaчaв' щo нaселеlll{я дoпoмaгa€ цим пapтизaнaм'
зoкpемa нa пiвнiчнoмy сxoдi Укpаiни, ?чaсткoвo з дoбpoi
вoлi, .raсткoвo пiд пpимyсoм>. !'еякi BoeнaчалЬниKи BBa-

вoпoлoнениx. ще 6 сеpпня l94l p. кoмaндyBaння сeктopy
<<Пiвнiч'> y Pайхскoмiсapiaтi oстлянд пеpцIиI\{ зpoбилo зpy-

l|7 нaпpиклад y Кopoвинцi, 6iля Tеpе6oшri, i в iнrцих мiсце-
вoстях. вA_мA 20.|7 277 FеrngеsprЁсh 6. 7. |94|: Rн 20-6 49l Bеriсht
tber diе Woсhе vom 15-22 August l94l.I l8 вA-мA 2o-|7 276'.', дoдaтки, дoк. Ns 90.

',o вA R' ?0 sU 3l f.53: BA-МA Ro 2o-|.7/2|6 Armeеobеrkommando
l7 la/lc AO NR 4020/4r.
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Illеllня' зBеpнyвrцись lз пpoхaнням дoзBoлити стBope}rнЯ
6aтaльйoнiв oхopoннoi пoлiцii, щo склaдaлпcя 6 з латвiйцiв
i eстoнцiв. Tpoxи згoдoМ кoмaндyBaння сеKтopy <<I{eнтp,>
(Бiлopyсь) тaкoлt пoчaлo неoфiцiйнo стBopюBaти дoпoмiлt-
нi oxopoннi вiддiли, щo склaдirлися з poсiйськиx, yкpaТн-
сЬкиx' 6iлopyських вiйськoвoпoлoнеHих. Hа пo.iaткy )кoвт-
ня l94l p. oKГ дoзвoл}rлo стBopенIlя зaгoнiв дoнсЬких кo-
зaкiв, a l5 листoпaдa - МyсyлЬмaнських зaгoнiв|2l.

.(oнeсeння гoлoвt{oкotr{arr,(yючoгo Bеpмaхтy на Укpaiнi
гeнеpaлa Kiтцiнгеpa зa листoпaд l94l p. кoнстaтyвaлo B
деякиx paйoнaх Hapoстaloчy нe6езпeкy, спpичиI{eнy дiяль-
нiстю paдянсЬких пapтизaнiв. Пiд нaс пpoчищeння 6oлo-
тистoi зoни Пpип'ятi бyлo в6итo 6aгaтo пapтизaнiв, 33 пi-
дoзpiлиx apeштoBaнo, зpyйнoвaнo двa пapтизaнськиx тa6o-
pи. Tiльки в листoпaдi пiд час aкцiй пpoнищeння 6улo в6п-
тo 250 пapтизaнiв l22. нiмцi ГaдlaJIvI' щo зa дoпoмoгoю теpopy
вoни пoвнiстю пpl{пиllили poзBитoк aктиBнoстi paдянськиx
пapтизaнiв. Ha Укpaiнi з пoчaткy oкyпaфi багaтo тисяч цих
пapтизaнiв бyлo пoвirшеHo чи пy6лiннo poзстpiлянo. Гe-
неp:lл Kiтцiнгеp писaB: <<.(oсвiд yчить' щo пpиHeсти yспiх
мo)t(yть тiльки тaкi зaxoди' яких нaсeлeння бoiться бiльrue,
нix теpopy пapтизaнiв,' l23.

Haспpaвдi зaтицIIItя' tцo встaнoвL7лocЯ y гpyлнi l94l p. i в
сiчнi l942 p., бyлo скopirше спpичинене сyBopoю зимoю. пo-
piвнянo з двoмa iнцrими сeKтopaми (<<Пiвнiч> i <.I.(ентp>),
дiяльнiсть pадянсЬкиx пapтизaнiв нa Укpaiнi нe 6yлa вели-
кa. зaте в сeктopi <.I{eнтp'> (Бiлopyсь) тa в Пiвденнiй Po-
сii нiмцям пoстiйнo дoBoдиJroся Boloвaти з yсе 6iльru vис-
леt|}Iими llapтизaнсЬкими зaгoнaми. 3 пoчaткy oкyпaцii й дo
лютoгo |942 p. бyлo в6итo 63 25.1 пapтизaнiв l2a, тoдi як нa
Укpaiнi зaгинyлo лиIIIе кйька тисяч. У сiчнi |942 p.
кorr{aндyвarrня Bеpмaxтy нa Укpaiнi, свoею нepгolo, виpi-
IIIилo ствopити yкpaiнськi 6aтальйoни oхopoннoТ пoлiцii.
Iхня пiдгoтoвкa зaкiнчилaсь щoйнo y квiтнi.

У лютoмy |942 p. в Paйхскoмiсapiaтi Укpaiнa 6yлo
apецlтoBaнo 550 пapтизaнiв тa iншиx oсi6, зaпiдoзpениx y
пiдpивнiй дiяльнoстi l25.

У 6еpезнi в 6aгaтьoх paйoнaх Укpаiни дiяльнiсть пapти-
зaнiв знaчнo зpoслa' oсoбливo нa пiвнoчi пенеpztльнoгo

кoмiсapiaтy )(итoмиpa 126. A в лiсaх БpянсЬKа' y Пiвдeннiй
Poсii, кyди вiдстyпилo кiлькa гpyп паpтизанiв, щo Дiялп нa
Укpaiнi, кoмaндиpи II}rх гpyп виpirшили oб'еднaтися пiд кo-
мaндyванням A. М. Caбypoвa. Hoвe фopмyвaння' кУди
Bхoдили гpyпи з Пiцденнoi Бpянщини (Poсiя) i тex iз pa-
йoнiв Cyм, Чеpн-irювa, Хapкoвa i .Ц'oнецькa, нzuliчyв:lлo
L 720 6oЙoвикiв ,,,. oтxe, пеpеBaЛ(нa 6iльцriсть пapтизанiв iз
гpyп' щo МaлИ FiЯTп чvl дtiялп нa Укpaiнi, пеpебyвaлa нa пo-
vaткy 1942 p. пoзa Укpaiнoю, y бpянськиx лiсaх Пiвдeннoi
Poсii.

У хoдi oпеpaфй, пpoBeдених y 6еpeзнi |942 p. в 6oлo.
тrrстoмy paйoнi Пpип'ятi, щo пpoстягaвся нa 3 200 кв..^^км,
нiмцi в6йи 650 пapтизaнiв i стpiти лп 2 500 пiдoзpiлих l2E. У
квiтнi paдянськi пapтизaни в6vlлп гебiтскoмiсapa мiсцевoстi
€льськe (нa пiвдeнь вiд Мoзиpя) l29.

oкpiм сoлдaтiв Чеpвoнoi apмii залиrЦених нa мiсцях, i
6iйцiв, сKинyтих нa пa.paшyтaх' Baxливy poль в opгaнiзaшii
paдянсЬкoгo oпopy вiдiгpавалa кoмyнiсти.rнa пapтiя. Пoстy-
пoвo 6yлo вiднoвrrенo дoситЬ знaчнy пiдпiльнy пapтiйнy ме-
pеxy, i пapтiя стaлa oснoBним opгaнiзaтopoм пapтизaн-
сЬких гpyп. Pепpeсii нiмецьких слyлс6 6eзпеки бyли спpямo-
вaнi тaкox i пpoти кoмyнiстiв. У лютoмy |942 p. в Kиeвi
бyлo apеurтoвaнo десяткIl кoмyнiстiв, 350 - y Kpaмaтop.
сЪкy (60 стpaчено)' l05 y .t[нiпpoпетpoвсЬкy, l00 y Cим.
феpoпoлi i т. iн.,,u.

Зa дoнесенням iз rштaбy Bеpмaхтy нa Укpaiнi pyх pа-
дяllсЬких пapтизaнiв не 6yв дy:ке aктивний дo квiтня |942 p.,
тaк щo lllляxи пoстaчaннЯ пpoдoBoльстBa B Paйxскoмi-
сapiaтi Укpaiнa дo цьoгo чaсy }lе 6yли нi пiд зaгpoзoю, нi
пopyrшyвaнi. Bеликi бoi спалaхнyли щoйнo y квiтнi в лiсис.
тiй та 6oлoтистiй зoнi нaвкoлo снoвсЬкoгo i Hoвгopoдa-
Ciвеpськoгo. Хoчa кoмyнiсти вiддaвaли пеpевaгy 6oйoвим
дiяшr iз дoпoмoгoю Bеликиx зaгoнiв вiд 200 дo 1000 6iйцiв,
Boни тaкo)к нaмaгaлися стBopюBaти мaленькi, дo6pе oзбpoe-
нi гPУпи, якi викopистoвyBaли N|Я пorциpeння ixньoгo
вIIлиBy нa iншi paйoни. oсеpеддя циx мaJIиx гpyп склaдa-
лoся з 6iйцiв, щo пpoйtuли спецiальнy пiдгoтoвкy в Poсii, пo
тoй 6iй фpoнтy, зoкpемa в Мi.плеpoвi й Boporuилoвгpaдi.
Пoлoненi паpaшyтисти зaпеB}rялr, Щo <(poсiяни> змoxyть

'2, |Fz No 221|. No 3300. No 766. 777. No l7l7. Noкw 82o, 3o|2'|22 BA-мA Rw 4l I Wеrmасhtbеfehlshabсr Ukrainе. Bегiсht Nr. 3.
|з.  |2. |94|.

l23 Дoдaтoь дoк. tф l l2.|2. BA-мA RI7 22 23o. f. |44.
'? ' lbid. Rw 4l l  Bегiсhr Nr. 6_s. l .

250

|26 вA R 6 378. 30.
'2, l. Ir{. Брнaк, Cтopiнки пapтизaнськoгo пoдвиЦr f l Укpaiнськнll

tстopняний )кypнaл.- 1984._ N9 l0._ с. l3l.
126 вA-ldA Rw 4l l l  Bеriсht Nr. 7._ s l .
'29 I b i d. Bеriсht Nг 87E S. l .
'30 BA R 70 su/31 f. l7E.

25r



пpoвoдt{ти числeннi пapaшyтнi десaнти щoдня' гpyпaМи пo
20 oci6. I{е бyдyть B oснoвнolvfy кoil{aнди для сaбoтa;кy i
пiдpивнoi дiяльнoстi.

Hiмцi yсвiдoмЛюBilлl{' щo вoни не спpoмo)кнi видoвити
всix пaparuyтистiв. oфiцiйнa стaтистикa щoдo цих пapa-
шyтнrrх десaнтiв y Paйхскoмiсapiaтi Укpaiнa 3 ,кoBтня
|94| p. 6улa тaкa: ltroвтeнь - )t(oд}loгo, листoпaд - 4,
гpyденЬ _ 2, сiнень |942 p. - 4, лютиЙ - ltroд}roгo, 6еpe-
зень _ 48, квiтень _ l8 (дo 25 квiтня). lIIтaб веpМaхтy
нa Укpaiнi з}Iaв' щo цe лицIе мaЛа чaстr,tнa poсiйських
пapaшyтtlиx дeсaнтlB.

,(' iяльнiсть paдянсьKих пapтизaнiв, зa нiмeцькими звi-
дoмленllями, y квiтнi |942 p. 6улa тaкa.. нa пiвдень вiд Зaпo-
piлс;rrя - 3 нaпaди, 3 десaнти, 3 в6птuх пapтизани; y pa-
йoнi Mиpгopoд-Лy6ни-Гадяч - 15 нaпaд.iв, 6 дeсaнтiв, l бiй,
9 у6итиx пapтизaнiв,2l  пoлoнений (з lб.03 пo l2. 04. |942p.
в6итo l84 пapтизани): y paйoнi Hixинa - 9 нaпaдiв,6 6oiв,
l l7 yбитих пapтизaнiв, l2 пoлoнених; y paйoнi Cнoвськoгo-
Hoвropoдa-Ciвepськoгo _ l5 нaпaдiв,2 6oi,38 в6итиx пap.
тизaнiв, 239 пoлoнениx.

У беpезнi кiлькiсть пapтизaнiв y paйoнi Cнoвськoгo, пo-
бiля Poсii, зa нiМецЬкими oцiнкaми' стa}roBилa 800 oсi6.
Ha чoлi. цих пapтизaнiв бyв A. Ф. Федopoв, який нaзивaв
се6е генеpaлoм opлeнкoвим. Пapтизaни мали пoстiйний
зв'язoк iз веpхoвним кolvraндyBaнняМ Чеpвoнoi apмii. Boни
мали дoбpy poзвiдувaль}Iy Меpе)кy i, як зви.laйнo, нaпеpeд
знaлИ пpo пoчaтoк дiй нiмцiв. Hiмцi тaкo)к вoлoдiли цIиP9.-
кoю iнфopмaцiсю i знaли, дe та6opи i бyнкеpи пapтизaнiв ,...

Paд,янськi пapтизaни 6улvl в тoй чaс дy)Ke актtlвними
oсo6ливo в зoнi тилy вiйськ, непoдaлiк вiдфpoнтy: 30 нaпaдiв
y с iuнi  |942p.,8 нaпaдiвy лютoмy' l7 y бepезнi,39 y квiтнi ,
70 y тpaвнi, 94 y vеpвнi l32. У цiй зoнi, щo бyлa мiлt фpoнтoм
i Paйхскoмiсapiатoм Укpaiнa (цивiльнa aдмiнiстpaцiя)
зa нiмeцькими дxepелaми' y тpaBнi пеpе6yвaлп |092 пapти-
зaни.3a paдянськими д)кеpелaми, пo всiй Укpaiнi (вiйськo-
Ba зoнa' Pайxскoмiсаpiaт, Гeнеpulльне Гy6еpнaтopствo) нa
l тpaвня |942 p.6yлo 28 тисяч членiв paдянськoгo oпopy
(2o тucяч пapтизaнiв, 2 тucячi членiв гpyп дJtя сaбoтaxy) ,"".

Пpaвда, мaбyть, десь пoсеpединi: l{o)l(лllвo' l0_l5 тисяч
paдянсЬких пapтизaнiв, гoлoвttим чиI{oм' нa Пiвнoчi Укpa-
iни, непoдaлiк вiд Poсii.

l3l BA-мA RH 22l2s Bfh. FI. Gеb Si id Abt. Iс Nr. 433 42 g. .I '  5. 42.
'32 вA R 6/354. I. 9.
'33 УдPaiнa y Beликiй... кoп. цит. с._T. l ._ с. 436.

Haвеснi |942 p, Мoсквa виpiurила центpaлiзyвaти i взя-
ти пiд безпoсеpeднiй кoнтpoль дiяльнiстЬ пapтизaнiв на
oкyпoв:lних тepитopiях. 30 тpaвня пprr веpхoвнoМy кoмaн-
дyвaннi Чеpвoнoi apмii бyлo стBopeнo цeнтpaлЬний rцта6
пapтизaнськoгo pyхy. Пiзнirцe стBopl,tли штaби дJtя кo)к-
нoi oкyпoBarroТ теpитopii. <<Укpaiнський rштa6 пapтизaн.
ськoпo pyхy 6yлo ствopенo 20 uеpвня 1942 p.|3a.

Hiмецькi вiйськoвi оргa}Iи BлatД нaмaгaлися вплинyти
нa нaселення зa дoпoмoгolo листiвoк, щo пoвiдolrutяли пpo
нaдзвиvaйнi зaxoди в бopoтьбi пpoти пapтизaнiв. B oднiй
3 тaKих листiвoк, пolЦиpеttиx iз лiтaкa в липнi в paйoнaх Глy-
хoвa, Пyтивпя i Kpoлiвця, вoни Haмaгaлися пеpекoнaти
нaсeлeння y тoмy' щo нiмeцький веpмaхт i йoгю сoюзtlики
<пpийrrrли не як вopoги yкpaiнськoгo нapoдry>' a щo6 зни-
щити <)t(идo-6iльtцoвицькy> чyмy, якa гн06ить yкpaiнцiв i
стaнoBить небезпекy д.пя €вpoпи.

У листiвцi 6yлo тaкox сKaзaнo' щo xoчa 6iльцriсть
нaсeлel{ ня дpy)кIrЬo стaBитЬся дo < н iмeцьких визвoлителi в,>,
yсеpединi кpaiни iснyють <бaндити>, якими кеpye Мoсква i
кoтpi пopylЦyють миp i зуcи|tv|Я дo вiдбyдoви; a тaкox i
сеpед мiсцевoгo нaселення е слaбкoдyхi, якi вaгaIoться i гpa.
ють y пoдвiйнy гРy.Oсь.toмy в)киватимyтrcя нaдзвичaйнi зa-
хoди' a сaмe: yсiх сa6oтa)кникiв,6андитiв, пapтизaнiв кapa-
тимyтЬ смеpтю. Cyвopa кapa чекaлa тиx' хтo збеpiгaв збpoю,
бoeпpипaси, вибyхiвкy. KoмендaнтсЬкa гoдинa встaнoвIrенa
вiд 22 гoдинPr дo 4 гoдини. Bсi лloди вiд 16 poкiв xrиття
пoвиннi мaти oсo6исте пoсвi,цчення. Зaлиrцaти теpитopito се-
лa 6ез дoзBoлy 6yлo зa6opol{енo. oсoби, якi з влaснoi вoлi
пpoтягoм двoх днiв здa.\yтЬ вiйськoвe спopяд'(ення, 6у.
дyть звiльнeнi вiд вiдпoвiдaльнoстi. oсoби, якi пoвiдoм-
лять пpo мiсue з6еpiгaння вiйськoвoгo спopядження' oдеp-
)кaтЬ винaгopoдy .oo.

У нepвнi |942 p. нiмцi poзгopнyли великий Haстyп y
нaпpямкy Cтaлiнгpaдa i Kaвкaзу. Щoб ocЛa6ИтИ нiмецький
тиск, Мoсквa виpiruилa aктивiзyвaти пapтизaнськy вiйнy нa
Укpaiнi. У uepвнi-липнi пapтизaнськi зaгo}tи Cadypoвa i
Кoвпaкa, щo пepевa)кнo складaлися з poсiян ни pyсифiкo-
Baних людей' BийцIлrr з бpянськиx лiсiв i пoчaли poбити нa-
скoки lra гapнiзolrvl i lllляхvl спoлyчeн}rя нa Пiвнoчi Укpaiни
(Ямпйь-Гpем'яч). 28^неpвня пapтизaни Caбypoвa RзЯлИ нa
кiлькa гoдин Ямпiль ."o i вiдстyпuлу| iЗ знaчними тpoфеями.

13. Paдянськa Енциклoпедiя lстopii Укрiни.- T. 4.- K., |9.I2._
с. з6l .

I35 BA-мт R'н 22 458. 38-39.
|36 t. м. Бр.raц пoп. цит. _ c. |32.
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Чepез кiлькa ти.lкнiв yсе нaселе}l11 qа19нy пpoйtuл^o неpез
кoнтpoлЬ спецiaльниx зaгoнiв пoлiцii i C.Ц,. Ha день 9 липHя
спецiaльнi зaгoнl{ пepевipили 808 oсiб, з paйoнy Koнoтoп-
Kpoлeвець, 3 них 3l8 бyлo poзстpiлянo. У paйoнi Ямпйь-
Cеpединa-Бyдa кoмal{дa C.(' пеpевipилa 568 oсi6, l6 липHя
215 з них бyлo poзстpiлянo. У цей чaс пapтизaнський зaгiн
Koвпaкa (700_1000 бoйoвикiв), щo бyв на пiвдень вiд вoк-
зaлy в Ямпoлi, вiдстyпив y лiси.

Hiмецькi oпepaцii пo кoнтpoЛю l пpoчищeHHю пpoBoдили-
ся y пoвiтax Hoвгopoдa-Ciвеpськoгo, Cepедини-Бyди тa в
iнц.tих пoвiтax oблaстi. Hiмцi apеu.rTyвал}r 3624 oco6н, 3 tlиx
l508 poзстplлялvl i 2l l6 вiдпyстили '. ' ' .

.Ц'o тoгo uaсy нiмцi BикopистoвуBaлн y свoiх дoнeсе}lнях
i в мoвi теpмiн <(пapтизa}rи,>. 3l липня |942 p. Гiммлеp нa-
кaзaB I{е вxtивaти 6iльrце цей тepмiн <(з психoлoгiнних пpи-
чин,> i тoмy' щo цей тepмiн пpoслaBЛе}|ий бiльrцoвикaми. I.(e
poзпopядxення 6yлo пеpеданo дo кеpiвництвa пoлiцii i CД
Cхoдy }IакaзoМ Ns 24 зa l3 сеpпrlя |942 p. У ньoм.y^бyлo
скaзанo' щo пapтизaни _ цe нe сoлдaти, a 6aндптп,"o. Гo-
лoB}loкoмaндyloний вepмaхтy на Укpаiнi тaкo)t( нaкaзaв
l7 сеpпня зaмiсть теpмiнy <<пapтизaни)) в)кивати теpмiни
<.6aнд.ити>, <.6aнд}t>, <.гpyпa 6iльrцoвицьких бaндитiв,> тa
iн. l39.

23 сеpпня |942 p. 6йя TpydvевсЬкa (Пiвденнa Poсiя)
Koвпaк, Caбypoв тa деякi iнrцi кoмaндиpи paдянсЬких пaрти-
зaнiв пpoвeли нapaдy. Tpoхи згoдoм вo}lи oдеp)t(tlли нaкaз
пpибyти дo МoскBl,l. Bилетiли в Мoсквy з пapтизaнськo-
гo aеpoдpoмy y Cмелi;к, y Пiвденнiй Poсii. 3l сepпня вoни
BзЯJ|Y| yчaстЬ y вaжливiй нapaдi у Kpемлi paзolv' iз paдян.
сЬким пoлiтичним тa вiйськoвим кеpiвниЦтвoм' y пpисyтнoстi
Cтaлiнa. Бyлo виpirшeнo пoлiпrцити кoopдинaцiro дiяльнoстi
пapтизaнiв та Чеpвol|oi apмii, пoсиЛ}tти пapтизaнсЬкy вiйну i
пoцtиpити i1.нa Укpaiнy тaм' де пapтизaнсЬкoi вiйни ще не
6yлo.

l l веpeсня Cadypoв i Koвпaк пoвеpнyлися з Мoскви y
6pянськi лiси. rхнi фopмyвaння гoтyвzutися дo pейдy <нa
зiхiд>. oзбpoeння, y тoмy числi й гapмaти l6 мм, 6oeпpипa-
си, pадioстaнцii, кapти, yнiфopмy пеpeвезли лiтакaми, щo
6aзyвання нa пiдпiльнoмy aеpoдpoмi y Cмeлiлt. 3i6paнi нa
кopл,oнi Poсii y paйoнi Tpyбневськa o6идва фopмувaння

l37 Bт-мA RH 22166 I. 42.
I.t BA R sEl698 f. 42.
|39 вA-мA к- сl lв Wеhrmасhtфеfеhlhabеr Ukrаinе. Abt. la Nr.

5.729 (4262| 42 gеh.
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(1408 oсiб y Ca6ypoвa i 1075 oсi6 y Koвпaкa) пoчaлvl 26
xoBтt{я |942 p. свiй pейд нa зaxiд la0.

Ha пiвнiчнoмy зaхoдi Укpaiни iснyвaли лиrце гpyпи pa-
дяHськllх пapтизaнiв, opгaнiзoвaнi пepедyсiм <пapaцIyтис-
тaми>. Hапpиклaд, y нiн з 22 нa 2З сеpпl{я |942 p. 6tлi Ko-
poстеня 6улa впкvlнутa I{a пapaшyтax гpyпa з дев'яЪи oсiб, щo

диpa цiеi гpyпи зa 8 lкoвтня, y цьoмy paйoнi вxe бyлo дe-
кlлькa пapтrrзaнськиx гpyп: в Усoвoмy (25 oсi6), Лyxt.
нaх (l00 oсi6), Aнтo.ничaх (25 oсi6), нeдaлeкo вiд БЬo-
кopoвиviв (200 oсiб) '{2.

l8.сepпня Гiтлеp вiддaв нaкaз в)кити щoнaйeнеpгiйнiurих
зaxoдiв пpoти <бaндитiu i пoвнiстlo <з}tищити> цro не6ез-

:::  
' .  

м.Бpevaк. пoп. цl iт._т. l l ._ с.  l3 l_ l33.
.^-^.. Цит-o]i}rpщянa y Bсликiй Biтчизнянiй вiйнi l94l-1945 pp._ K.,
1969.- C 67.

, .2 тaм xе.-C.68.
l .3 вA R 6/354 f .67-10.
|.. Кнeвlцинa в гoдlr Bе.ликoй oтечественнoй вoйны l94l-l945 гг.-

K.' 1963._ c. 28з.
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щoдo )кiнoк тa дiтeй|45. Bсi ш poзпopяд;rrеннЯ стoсyвалися
тaкo)к i yкpaiнськoгo нaцioнaлiстичнoгo oпopy.

У сеpпнi |942p. нa пiвнiчнoмy зaxoдi Укpaiни дiяльнiсть
пapтизaнiв знaчI{o пoсиJIиJIaсЬ. .[.oнесeння xaндapмepii
Бpест-ЛитoBська зa 5 веpесня пoвiдoмлялo, Щo нaпaди нa
дopory нa Кoвель вiд6yвaються сеpед 6йoгo дня. l8 сepпIrя
<бандити> в6нлуl на цiй дopoзi двox BaxJIивих нaчaльникiв
,кaндapмepii ЛyЦькa, a 3 вepесня - тpьoх членiв нiмецькoi
пoлiцii. Пo всьомy paйoнy збйьrшилaсь кiлькiсть нападiв нa
нiмeцьке мaйнo ."o.

У тoй нaс y paйoнi нa пiвдень вiд Бpест-Литoвськa i
Пiнськa вxе дiяли нeвеликi з6poйнi гpyпи yкpaiнськиx нa-
цioнaлiстiв. Iнrшi гpyпи opгaнiзoвyв:Ulись a6o пpибyвaлу| з
Генepaльнoгo Гy6еpнатopства. Aле нiмцi тoдi ще дoбpе не
poзpiзняли <6aндитiв,> paдя}tсЬких i <.6aндитiш нaцioнaлiс-
тичIll{х.

I{eнтpальний кoмiтeт бiльrцoвикiв Укpaiни, щo пеpебy-
вaв y Мoсквi, звеpнyвся дo yкpaiнцiв з нaгoди 25-1 piнницi
Хoвтневoi peвoлюшiТ. Biн нагaдyвaB пpo <щaслI{ве Л(иття>
зa paдя}rськoгo pe)кимy i пpo лсахливе нiмецьке гнoблення.
Kп(6)У зaкликалa yкpaiнцiв дo зaxистy зaBoЮBaItь <<Bели-
кoi )Koвтнeвoi pевoлюцii> i всенapoднoi 6opoть6и пpoти
<нiмецькиx звipiu: <B6ивaйте нiмцiв! Якщo кoхtен чoлo-
вiк i кoxнa xiнкa вб'e oднoгo oкyпaнтa' нa всix нaс не Bистa-
чить нiмцiв. Якщo хoчеltt )l(ити' yбий нiмця!>> _ зaкликала
листiвкala7.

Укpaihськa нaцioнaльнiсть не Bизнaнa

. Гiтлep i йoгo 6лизькe oтoчeння спoдi.Чaлися oдepжaти вiд
Укpaiни 7-|0 мiльйoнiв тoнн зеprralaE. Пpoте багaтьoм
нiмецьким eкспepтaм ця цифpa здaв:Urася зaвищeнoю як
чеpез пpaктиvнi, тaк i uepез пoлiтичнi пpr,rчr,rни. Якщo пpo-
дoB)кyватrrметЬся пoгaне пoBoдxеt|ня з yкpaiнцями' тo poз-
paхyнки не BипpaBдаються. A в цeй чaс вИбyвaп99я 9б!ль-
цtеllt|я дискpимiнaцiйних i pепpесивниx зaxoдiв. У |942 p.
з'ЯBY|Лу|cя pестopaни' Baгo}Iи' мaгaзини з пoзнaчкaми <Tiль-
KY| д.lIЯ нiмцiв!>.

Генеpaл Kiтцiнгеp, гoлoBнoKoмaндytouий apмieю нa

Укpaiнi, oгoлoсив l8 липня |942 p. oснoвнi пpaвиJra пoвoд-
xeння нiмцiв з мiсцeвим нaсeленtlям. Це пoвoд:кеllня l\{aлo
бyтн дpyxtнiм, aле зв'язки з мiсцевим нaселeнням t\{:lли
6yти oбмeлreнимиl oскiльки вotlи мoгли стaнoвl,tти не6eз-
пекy. Cтaвлення oфiцеpiв i сoлдaтiв мaлo 6yти стaвленням
гoспoдapiв, zrле I{е в poзyмiннi звеpxнoстi, a в сенсi стpи-
мaнoстi' дистaнцii, виняткoвoстi.

Kiтцilгеp писaв: <Укpaiнець 6yв i зaлиш.rarться дJIя нaс
нeoднopiдним. Bсякa нaТвнa вiддaнiсть i дoвipливiстЬ дo yк.
paiнцiв i 6yдь-який нeпiдxo:tсий iнтеpeс дo iхньoгo мистeцiвa
i кyльтypнoпo .lttиття oднoчaснo oслaбляloть всi oснoвнi нi-
rreцькi pисt{' щo стaнo&/lять силy i велич Hiмеччt{ни>. oтltrе,
зaпpoцIення пpиватнoгo xapaктepy вiд yкpaiнцiв мoхнa
пpиймaти тiльки тoдi, якщo це в iнтеpесax слyл<би. B iнших
Bипa\кaх пpиймaти ix 6yлo зa6opoненo. УчaстБ в yкpaiн-
сЬких вtiстaвaх pегyлювaлa мiсцевa нiмецька Bлata.3a6o-
porrялoся бpaти yчaсть y свiтських нiмецьких зaxoдaх pa-
зoм iз мiсцевими. oсoблива oбepелснiсть pекot\{енДyBaлa-
ся y зв'язкаx iз цивйьним lкiнoчим насeленням la9. 6 сеpпня
|942 p. кoмендaнт мiстa Kиeвa зa6opoнив нiмцям зaпpoцly-
вaти yкpaiнrдiв y peстopaни i нa стaдioни.

Haпpикiнцi Лпrft|я |942 p. Poзeн6еpг зaймaвся (rcтaтoч-
ним aдмiнiстpaтиBним пoдiлoм oкyпoBaних теpитopiй Cxoду.
Biн зaпpoпoнyвaв Гiтлеpy з6йьшити Paйxскoмiсapiaт oст-
лянд, якпЙ мaв би стaнoвити 550 тисяч кв. км. Paйхскoмiсa-
piaт Укpa.iнa i{aв пpoстягaтися на l мiльйoн кв. кМ' вклю-
чaючи зi стpaтeгivнltx пpr'чин дeякi сyтo poсiйськi теpитopii
(нaпpиклaд, щoб зaпiзI{ичHa гiлка Capaтoв.Бpянськ i в нa.
пpямкy Гeнepaльнoгo ГydepнатopстBa пpoхoдI{лa пoвнiстlo
пo Paйхскoмiсapiaтy Укpаiнa). Bдoскoналююни цей tlpoeкт'
Poзeн6еpг зaпpoпoнyBaв пepедбavити сTBopеннЯ нoвoгo
кoмiсapiaтy,'щo 6yB 6и мilк Кaвкaзoм i Укpaiнolo, Paйхс.
кoмiсаpiaт .(,oнськo-Boлзькoгo пpoстopy' який i{aB 6п
550 тисяч кB. KIr{ i oxoплювaв 6и гeнеpaльнi oкpyги Poс-
тoв, Bopoнiж i Capaтoв, нiмeцькi кoлoнii Boлги тa Cтaлiнгpa-
дa i теpитopii дo pivoк Уpaл з Гyp'eвим, пopяд iз Kaспiйським
мopем' a тaкox пeнеpаJlьнy oкpyгy кaлмикiв нa пiвнiн вiд
Кaвкaзy. Paйxскoмiсapiaт Укpaiнa мaв 6и тpoxи 6iльu.lе,
нix 600 тt{сяч кв. км. Кypськ i Taм6oв вxoдил}r 6 дo Paйхс-
кoмiсapiaтy Poсiя.

Poзенбepг зaпpoпoнyвaв тaкo:tt Гiтлеpy списoк пpизнaчe-
ниx нa пoст пeнеpaJlьних кoмiсapiв: y Poстoвi _ зaстyпник

l .9 вA-II{A Rw 4l- l8 Wеhrmaсhtsbеfеhlshabеr Ukгainе. Gr. lс Nr. 577l
(564) 42 seh.

'ts BA-l\dA RW 4 v. 604. f . 21.
|.6 вA R' 94 ,,Dеr Gend-Gеbiеtciihrer T I.& 32_42.
|.7 Koмунiстиvнa пapтiя Укpaiни в peзoлloцiях i piurеннях з'iздiв,

кoнфpекцiй i плекумiв.- к.' l977.- T. 2'_ с. |2.
l .E BA R 6135. f .9з.
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гayлЯйтepa Зiкмaep, y Cталiнгpaдi - odepгpyпeнфюpеp CA
.('eнеке, y Capaтoвi _ гpyпeнфюpеp сс lllпopeнGepг, y
Bopoнел<i - зaстyпl{l{к гayляйтеpa Зiмoн, y Kaлмикii _
dpигaдeнфropеp CC Йoст. Poзенбepг пoпpoсив Гiтлеpа oс.
тaтoчнo. виpiu.Iити пpинaлeхнiсть Kaлмикii: дo нoвoгo paйс-
кoмiсapiaтy Чи llo кaвкaзькoгo l50.

Пiсля тoгo, як pirueнням вiд 29 липня |942 p. Мoск-
Ba зaпpotsaдИлa TpI| нoвi вiйськoвi opД.ени, щo нoсили iменa
,гpЬoх гepoiв poсiйськoi нaцioнaльнoi iстopii_Cyвopoвa, Ky-
r.yзoвa i oлeксaндpa Hевськoгo - Poзен6epг виpiruИB ДaTv|
нa JaтBеpдЛ(eння Гiтлepу тексT зBep}rе}rня дo нapoдiв Cхoдy,
B Якoмy вiн пeвнoю мipolo пpoпorryBaB Bv1пpaB|4Tt1 пoлiтикy.

У свorМy пpoектi звepнеI{I{я' дaтoвaнoмy 4 сеpпня
|942 p., Poзенбepг пoчaв iз твеpдxення' цIo 6iльrцoвики нe
дoTpимaЛися xоднoi oбirlянки, якi вoни taBaлИ з l9l7 p.
Boни не Дaли нapo4y нi х;riбa, нi зепlлi. У селян вiдi6paли
iхнс мaйнo lia кop}tстЬ колr.оспiв. Пpaвo t{a сaмoвизttачення
((yсix нapo,iliв, вpaхoвуloчи Poсiкl'>, не дс|трt{мувaлoсь. Бiль-
цloвизIvl Ленiнa i Cтaлiнa poзтoптaB iстopинне MI,rнyле нa-
poдiв, щo6 зpoбити з ниx бoй.rвикiв свiтoвoi pевoлloIдii.
Пoлiтикa бiльrцoвизмy пoлягала в тoмy' щ06 пpoвoкyвaти
y свiтi 6унтvl i пoвстaння. Зaмiсть тoгo, щo6 за6eзпечити
до6po6yт, o6iцяний нapoдat"t Paдянськoгo Coюзy, кoмyнiзм
хoтiв пpинести iнtцим нapoДaьr .гaкy )к сaмy 6iднiсть, тi лt
сaмl )кахи.

3нехтувaвши тpaдицiями всix нapoдiв Pадянськoгo Co-
юзy' пpoдoBлtyBaв Poзенбеpг, Cтaлiн <<ц{e.(o вiйни пoчaв зa-
Kликaти дo нацioна,rьнoi (poсiйськoi) свiдoмoстi, якy вiн дo

Зaтe <<HiмечЧинa i всi пoвстaлi нapoди €вpoпи 6opються нe
пpoтl{ Bас' a тaкoлt i зa вaс, пpoти 6iльuroвицькoi експлy-
aтaцii нapoдiu.

rlе й кyльтypнe ;киттЯ. Hiмецький Paйх гoтoвпЙ з6уpувaтvl
з нapoдaми Cхo,цy }roве x(иттЯ. Poзенбеpг зaкiнuyвaв свiй
пpoект зaкликoм Дo €Bpoпeйцiв: <.Хaй xиве спiвpoбiтництвo
всiх вiльниx нapoдiв e вpoпи i сoцiaльнa спpaвед.пивiсть
lця yсix лIoдeй пpaцi!,> '",.

Apryментaцiя Pозен6еpгa 6улa некмiтливa, нетo.rнa,
вoнa зoвсiм не вiдпoвiд:rлa pе;ulЬним пЛaнarr{ Hiмеччини.
Aле вoнa пеpедoBсiм пoказaЛa' щo Poзен6еpг oстaтoчtto
вiдкинyв пoчатKoвy тaктикy звepтaтися пеpеBa)к}to дo нa.
цioнaльнoстей Paдянськoгo Coюзу. Йoгo пpoект звеpнення,
HaBпaки' звеpTaвся дo нaсеЛе}rня CPCP тaк' нaче вoнa скЛa-
д;rлoся лиll lе з poсiян, тo6тo вiн нiчoгo не oбiцяв нapoдaм
Cхoдy з нaцioнaльнoгo пoглядy. Aле цей rtpoект звepнен}tя'
Як Bихoдитц не 6yв зaтвеpдJкений Гiт.rlеpoм.

l l сеpпня |942 p, Poзенбеpг пol{ав Гiтлеpу звiт пpo си-
тyацilo y кpaiнax Cхoдy. Biн пoiнфoptЙyвaв фюpepa, шдo
здaтнiсть вiдтвopення нaселе}|Flя УкpaТни знизиЛaсЬ' щo
вищi нaвчaльнi зaклaд.и зaкpитo з oсенi l94 I p. i зaлиruи-
лися тiльки uoтиpиpivнi цIкoли. Aле с пoтpе6a в бyквapях,
якi, мa6уr.ь, тpе6a 6уде дpyкyвaти нa Укpaiнi. Учaсть укpаIн-
цiв в aдr 'r iн iс 'гpaцi i  зyпиненa нa piвнi  paйoнy. Hiкo,. lи не
йrцлсlся пpo yкрaiнськy а, i{мirr iстPaтиBну автoнoмiю i ,  всy-
пеpеЧ тoМy' ulо гoвoplrли Гii.. lrеpy. (<.гaкогo плa}ry не iснyс>>.
\o стoсустЬся бa)кaнHя фюpеpa пo(laти нa Укpаiнi сrlopyд-
)кеlt}lя нiмецьких мiст д.' lя членiв нiмецькtri aдмiнiстpaцii.
щoб нiмцi t|е Я(иЛи в iснуtoних мiстaх, то Рoзен6epг пoясtlt,lB'
що це вище }l l tиецЬких сил.

Пoтiм' P<rзеlr6еpг l l iдняв пptl6лему tlсiдкy (стo,.Irrr(i )
Paйxскoмiсapiaту Укpaiна. Г iт.пеp tr iкo. l tи не xoтiв пеPев(t-
дити йot.o з Piвнoгo в Kиiв, щo6 не ствopЮвaти вpaх(ен}lя.
rцo Kиiв :lнt)вy сl 'aв стoлиllеlo Укpaiни. У Piвному тaк()ж
пеpебyвaв голoBЕ|oкoмандукrний вepмaхту. Aле гoлoвниЙ
rцтa6 CC i пo.lriцii бy.l lи в Kисвi. Hезвaжaючи нa iнтеpвен-
цito Poзенбеpгa, Г iтлеp r lc хoтiв мiняти t1eй стан pеней.

Paйхсфкrpеp сс Гiмьrлеp, який rцoйнo lroвеplJувся -]
Укpaiни, нaзвaв чистим <.iдiотизмом> iдеЮ Poзeнбеpгa лpy-
кyBaти yкpaiнськi буквapi. Щoд<l сoцiaлr,нol.о пиT.aння на
Укpaiнi ,  тo Г iмм;rсp BBaжав' щo сдиl lий спoсiб виpirшtl .ги
йoгo - цe <.в6и.ги itttших i зaйняти iхнi пo,lя,> !:,2.

Гiммлеp бyв pевним пpихиЛЬt|икoм кoнцепцii, якa пo-
лЯГaJ|a B тolvly' щoб Bвaл(aTи Bсе нaселення CPCP poсiянaми.
Цю кoнцепц1ю пiдтpимyвaлo 6ar.aто нiмецьких полiтичних

|5| БA P 6/35 f .  99- l l0.
'52 BA R 6/85 T. 8- l .5; BA Ns 19 neu/|446 ф.2o_-2|.
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дiячiB тa вo €нaчzulьникiB' якi, пoдiбнo дo poсiян, пpихильltи-
кiв iмпepii, ввir)кaлиr щo всi Hapoди сPсP, вpaхoвyючи yкpa-
iнцiв, yтвopюloть poсiйський нapoД. Гoвopяни пpo yкpaiн.
цiв, деякi з Hиx чaстo в)кивЕlли теpмiн (Taк звaнi укpaiнцi>.
Caме тaк вислoвJIювaвся i Мapтiн Бopмaн y листi дo Aльфpе-
да Poзeнбepгa зa 23 луlnня |942 p. У листi вiн нaгадy-
вaв Poзенбеpгy' щo нaселеllllЯ Cхoлy нe пoвинI{o oдepxy.
вaти нiякoi вищoi oсвiти i щo 6yле дoстaтнЬo нaвvити йoгo,
y тoчy.. числi й <(тaк звaHI{х yкpaiнцiB>, тiльки читaти i пи-
сaти ,., '.

l3 вepесня |942 p. Гiммлep, дyмaючrr пpo майбyтнс нi.
мецькoi paси, тypбyвirвся чеpез тoй фaкт, щo пiсля вiйни
бyде тiльки 80 мiльйoнiв нiмцiв пo6iч <.двoxсoтмйьйoннoi
мaси poсiян)>' яких vеpeз 20 ви 50 pокiв 6удe 240 мiльйoнiв.
Bсi цi poсiяни (тoбтo всi нapoди сPсP 6ез виняткy ста.
ttoвлять' зa слoвaми Гiммлеpа, <<3B?нг3pt Aзii>. Heдoстaтня
чисе.ltьнiсть нiмr1iв, нa йoгo ДУмкУ, тепер кoмпенсy€тrcя
пpисyтнiстlо фюpepа, aлe.Дoля дae нapoдoвi такoгo вoждя
тiльки paз нa 2000 pокiв '"..

Гiммлеp, як i Гiтлep, ввaлсaв, що yкpaiнцi _ це сoбi
звичaйнi poсiяни. Biдпoвiднo дo iнстpyкцiй нaцioнaл.сoцia.
лiстичнoi BЛatИ' зoкpеЬ'a Гoлoвнoгo Уpядy безпеки Paйxy.
нa теpитopii Paйхy yкpaiнська нaцioнaльнiстЬ Hе 6улa вvlз-
нaнa' зa виHяткoм емiгpaнтiв i цивiльниx poбiтникiв, щo пpи.
6улw в Hiмеuvинy з Генеpaльнoгo ГyGepнaтopствa (вoни
tr{:Ци npaвo oдеp)кaти сepтифiкaт Укpaiнськoгo Бюpo loвipи
в Беpлiнi чи вiд oднoгo з кoмiтетiв BзaсМoдoпoмoги, щo дiяли
в Генepaльнoмy Гyбеpнaтopствi). oтxе, yсiх yкpaiнцiв
Paйxскoмiсapiaтy Укpaiнa, депopтoвaних Ha тepитopiю Paй.
хy, oфiцiйнo нaзивaли poсiйськими oстаp6aйтеpaм}r (po6iт-
никalvt}t зi Cхoдy). Boни не мaли пpaвa нa сеplЦфiкaт нaцio-
нaльнoстi згaдaниx yкpaiнськиx opгaнiзaцiй .b".

Щoдo yкpaiнцiв, дeпopтoBaниx y кoнцeнтpaцiйнi тaбopи,
тo яке 6 не 6yлo iхнс пoxoдлreння' чl,t тo 6улп числeннi чле}lи
oУH, vи iнrшi yкpаiнськi в'язнi, y тoмy числi й yKpaiвцi-
вiйськoвoпoлoненi, вoни 6ули змytшенi }loсити нaцioналь-
нiсть тoi деpжaви' звiдки tloxoдили. Пiд чaс pеeстpaцii y тa-
бopi iх 06oв'язкoв0 зaписyвaли як poсiян (з Paдянськoгo
Coюзy), a6o як пoлякiв, чехiв чи як pyмyнiв. !еякi не зtl i lли'
щo yкpаiнськa нaфoнaльнiсть Hе визнaсться i гoвopили пpи
pесстpaцii, щo вotlи yкpaiнцi. Taких в'язнiв жopстoкo 6или,

!s3 Das Drittе R'еiсh, op, сit, vol 2._ S. 209.l51 вA Ns |g ne/|446i.24,.u5 вA R 5s/t03l f .  8t_83.

oскiльки вoни вiднoсt|лИ сe6е дo <.неiснyючoi> нaцioнaль-
нoстl .-- .

Ця тендeнцiя ввaл<aти всiх poсiянaми пpивeла .деЯкиx
нiмцiв дo певнoТ yнiфiкaцiТ слoв'янськoгo. нaсeленнЯ зa
пpинципoм' щo кo)t(е}l poсlяltин - це слoв.яtlин l кoЛ(ен
слoB'янин - це poсiянин. Згaдуючи в листi дo Poзеrlбеpга
зa 23 лпг,ня |942 p. вiсiм oс}toвних пpинципiв пoлiтики нa
Cхoдi, Бopмaн нaзиBаB poсiянaми все нaсеЛення Paдяll-
сЬкoгo Coюзy. Пeтеp Kляйст, висoкий. чи}|oвliик мiнiстеp-
стBa зaкopдo}|нt{x спpaв' не poзyмiв цiсi пoзицii. Biн ввa-
)кaB' щo такi чaстo вxtивaнi Bl1слoBи' як <(так званi укpailt-
цi>> знищyютЬ у зapo.Ц.кy всякi спpoби знайти пoлiтиuне pi-
цIeння пpoблем Cxoдy. Biн писaв: <.Ми, тaкиМ Чинoм' пpи.
хoдиМo дo l-loняття неoбме)кенoi слoв'янськoi мaси, якa
неми}ryче стaнoвить rrебезпеку тoмy, щo ми кyЛьт}tву €Nt()
yнiтapну кoнцепцiIo, rtaв'язaну великopoсaтltи i бiльшt<rвlr.
'  '  t lz
кaми)> .. , ' .

Чеpез тpи днi,  l7 сepпня |942 p. '  iнruий визнaчttий нi-
мецький дiяч пiддaв кpитиui пoзицiкэ нацioнaл-сoцiа.' l iс-
тичнoi вJlaди. 3oкpемa, вiн писaв: <,Як6и фpaнr1yз, який пpи-
6yв y миpний чaс дo AМеpики' пoчув'  щo aмерикa}Iцi Haзи-
Baють йoгo лиrше евpoпеriцем, вilr 6yв би дy.>ке зДивoвtrний.
Ми викликa €мо Ulе 6iльrце здиByвarrня в укpa.iIrrця, гpyзl,l l.tа.
естoнця чи лaтвiйця, щo npиiхaли дo нiмечtlиIiи, кoJlи сплу.
тyсtvto iх з poсiянaми... Ми BвoдиtvIo себе-в oмaHу шlкoляp-
сЬкиМ ll lтyчниIvr l слlпиМ poзуtv1l}rням пpooлеМ llapoдlB: Ми
poзглЯдa €мo меurканцiв PaДянськol'o сoЮзy, то6тo нaйбi,ть-
rшoT тюpми чисЛенних наpoдiв землi, тaким Чинolt4, наЧе вrrни
стaнoвлЯтЬ oдин нapoдo' Цей дiяu нaгaдyвaв пpo iснyвaння
6aлтiйських наpoдiв, укpaТнuiв, бiлopyсiв i нapoдiв Kав-
кaзvlo8.

Ъ in*o*у дoкyментi ,  який кpитикуBaв,rист Бopмaна i  пt l -
лiтикy Koхa нa Укpaiнi, Петеp Kляйст otlисаB ставленнЯ
нiмцiв i iхнi вислoвлюBaннЯ, tцo вi.цповiдaлуl цiЙ пoлiтицi:
<.CЛoв'Яни повиннi нa нaс пpацЮвaти. Якщо Boни стаtlyть
HaМ нeпoтpi6нi, вoни MаlотЬ yмеpти... слoв'Яttськa п.loд.}o-
чiсть небaxанa... Ko.lt<нa вченa люд.и}|а - це мaйбyтнiй вtr-
poг. Ми зaлицJиМo iм святих (цеpквy) як зaсi6 вiДвo.цiкaнt lя.

. .o l t , l .  t l .  Мart luntсhаk. Lеs Ukгainiеns dаns lеs саmps dе сonсrnlrаt ion
nazis.  L 'Еst Еuroрееn, no 33.- Par iч sеptеmbеr |964.._ P. |6-22: Федoрiв
Ceмен. B дopoзi дo .[l.aхаy. <.Hapo,Цна Boля,>. - Cкрентoн, ClIlA, l лис-
тoпaдa l984.
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Ш{o стoсyсться iлti, тo вo}|и oTp}tмyвaтиМyть сTpoгo зa
неoбхiднiстto. Ми гoспoдapi, ми Мa€мo пеpевary> (...)

<.I{eй нapoд (yкpаiнський) e нaбагaтo ни)l(че нaс, i вiн
пoвиt{ен мoлити Бoгa, щoб ми з6еpегли йoмy лtиття. Ми
звiльнили йoгo, i з цiei пpинини вiн не пoBи}tен мaти )t(oдHoi
iнrшoi мети, як тiльки пpaцювaти нa нaс. Hе iснye хoднoТ
людськoi спйьнoстi з tlиМи. Hе мoxе бути мoви IIpo ведення
м'якoi пoлiтики. He мoлtнa дoвipяти кoмiсapaм paйoнiв, щo
Bстaнoвили xopotui вiднoсини з населен}|ям...,> (зaяви, зpo6-
ленi Еpixoм Koхoм).

Пeтеp Kляйст стBеp.цл<уBaв' щo ru'li.цне пiдгpунтя д.пя
peдaкцii згa.цaнoгo .ЛИcTa М. Бopмaнa '6улo ствopене фaк.
тич}lo нlмецЬкими вlдпoвiдaльними oсo6aми нa мiсцях. Boни
звичt|o гoBopили:

<.Ми тyт зoвсiм, як сepед негpiв,> (дискyсiя кyльтypнoi
секцi i  y квiтнi  |942 p.|. . .

<.Хтo пoкaже се6е пеpелi Мнoю poзyМним, 6yле poзстpi.
лянvlЙ,> (гeбiтскoмiсap Бeхеp y Гaйсинi).

<.Ми пoвиннi зaв;к.ц.и нaйaгaтися нaцЬкyвaти oД,tty гpy.
пy нa iнrшy,> (чaстo пoвтoproвaлoсЬ сepед пoлiцейськиx).

<.Ми вiзьмемo тyт тiльки тe' щo нaм пoтpiбнo' pеlДтa
tt{oxе зникнyти>> (ви1raз, чaстий сеpед пpaцiвникiв пpoмис-
лoвoстi) .

<<...Kиiв тpе6a oнистити зa дolloмoгoк) епiдемiй. Пiсля
Bсюгo 6yлo 6 нaйкpaще, щo6 rraдлиll lки HaселенtIя пo.
t{еpли з гoлo.цyD (зaявa oднoгo з вiдпoвiдaльних нiмецьких
пpaцiвникiв). Hiмцi, щo нaлежaл}t .цo цих сalvrих кiл,6улvt
зaдoвoленi з тoгo' щo' нeзBalt<aroЧr,r нa oхopotty CC-iв, слaв.
нуlйl iстopинний мoнaстиp Kиeвo.Печеpськoi лaвpи бy"
знищeний, бo, нa iхню .п,yмкy' зникHення цьoгo пaм'ятникa
oслa6ить нaцioнaльнy свiдoмiсть укpaiнцiв, тoдi як нaспpавдi
вoнo €  нaвпaки.

Але iнцri нiмцi нa УкpaТнi yсвiдoмлювaли небезпеку, щo iT
стa}IoBить тaкa пoлiтикa кoлoнiзaфi i гнiтy, якa мoглa пpи-
звести тiльки дo пoсилення ненaBистi дo нiмцiв. Boни кa-
зaли: <Якцlo тaк тpивaтиме, бy,Це 6iдa,> I59.

Iнrций нiмецький дiяч, кaпiтaн T. o6еpлендеp, y дoBгoмy
мeмopaHAyмi пpивеpнyв yвaгy дo зry6них нaслiдкiв нiмeцькoi
пoлiтики нa Укpaiнi. Biн кaзaв, щo <слiд ouiкyвaти змiшaння
aгpapнoгo i нaцioнaльHoгo питaнь' a oт)(e' сoцiaльнoi i нaцio-
нaльнoТ paдикaлiзaцiТ yкpaТнськoгo селя}|ствa). Haдмipнi
oбoв'язкoвi пoстaвки i pеквiзицii пoсилюють незaдoвoлення'
селЯtlи гoBopятЬ пpo нiмецький oбман i гpa6ix, викoнyютЬ

нiмецькi нaкaзи <(з нeнaвистю>> i пopiвнюють нiмецЬке пa-
HyBaнI{я з бiльtцoвицЬKиItt. Boни кaлryть: <.Ц{o6 нiмцi вдa-
в.v|ЛуIcЯ тим' щo BoI{и Bкpaли>, aбo <<Ми чекaeмo чaс' кoли
змyсимo нiмцiв poзплатитисЬ>.

lнrшi yкpaiнцi, заяв'llяв o6еpлендep, кaзaли: <.Mи не
aфpикaнцi, It{и Hе кoлoнiaльний наpoд, нiмцi не poзyмimь
нас i не нaмaгaютrcя нaс poзyмiти. lte нестеpпнo)>. Peпpе.
сii C.Ц. пpoти yкpaiнськoi iнтелiгeнцii poзцiнюBaлисЬ як
дoкaз тoгo' щo нiмцi xoнутЬ знищити всю yкpaТнськy iнтe-
лiгенцiю. Caмe в цьoмy смислi poзумiли yкpaiнui вислoвJIю-
вaI{ня деякиx нiмцiв, якi казaли, щo <(yкpaiнцям тpебa вiд-
piзaти яйця,>. o6еpлeндеp дiйшroв дo Bисl{oBкy: <.Якщo 6йь-
шa чaстиt{а yкpaiнськoгo нaсeлеHI{я пiде нa aктивнy чи пa-
сивнy пiдтpимкy пapтизaнсьKoгo pyхy' цe виpве гpyнт з-пiд
нiг нiмцiв нa Укpaiнi й yнeмoл<лиBитЬ пpoдoвxeнrrя вiйни
нa схoдi>. Tеoдop oбepлендеp.Bв:lxaв' щo тpeбa бyлo зa.
дoBoльнити <<кyльтypнi й нaцioнaльнi пpaгнення> yKpaiн-
ськoгo нapo.цу i спpaведпивo стaвитись дo нaселення. Hiмцi'
кaзaв вiн, не дoсяг}tyть свoei мeти нa Cхoдi, якщo не зpo6.
лять глибoких змiн y iхнiй пoлiтицi нa Укp^aiнi. Biд цих
змiн зaлелситЬ <(pезyЛЬтaт схiднoi кaмпaнii,> ,ou.

Aле в тoй )ке нaс. Еpiх Kox пiдтвеpдив свoю пoзицiю y
листi дo свoiх пiд;rегл}rx зa 25 сepпня |942 p.: <<Pайх мaе
oтpимaти все' щo йoмy пoтpi6нo для пеpемoги!.. Кoли д.гrя
€вpoпи ttе вистaчaтиме хapviвr тo в кo)кIloмy paзi не смiе
гoлoдyвaти нiмецький нapoд. l якщo ми oпинимoсЯ пеpед
вибopotv', чи гoлo.цyвaти мaютЬ нarцi спiввiтчизняникй в
Hiменнинi, ни yкpaТнцi, тoдi.ми 6yлемo недBoзначнo знa-
тl{ '  яке пpийняти pitЦeння'>,o,.

Як i Гiммлep, K,oх Bвa)кaB' шo yкpaТнцi - poсiяни. Пiд
чaс наpaди в Piвнoмy, щo вiд6yвaлacя з 26 пo 28 сepпня пiд
йoгo гoлoвyвaнням' Kox пoстaвив питaння пpo opгaнiзa.
цiю сiльськoгo гoспoдapствa' Мaючи нa метi <(зa6езпечити
спiвpoбiтництвo pogiян,> i гapaнтyвати пoстaчal{ня y Paйх
i в €вpoпy. Пoтiм Еpiх Koх звеpнyв yвary нa пoлiтиннy кoн-
цеIIцiю' якy вiн зaстoсoвyвaв нa Укpаiнi: <.Hiякoi вiльнoi
Укpaiни нe iснуe. Метa нarцoi пpaцi _ змyситl{ yкpaiнцiв
пpaцюBaти нa Paйх, a не poбити цей нapoд щaсливим.
Укpaiнa мa € пoстaчaти все' чoгo нe вистaчar Hiмeннинi. I{e
зaBдaння мae 6yти викoнaне' нeзBa)кaючи }Ia )кеpтBи)>.

'60 вA-мA Rtl l9 v/95, |6,5|4/42 geh. Die Ukrаine und diе mil itaгisсhеn
(psyсhologisсhеn) Notwеndigkеitеn dеi weitеrеn Кriеgsfiihrung im ostеn,
bеsondеrs im Kaukasus. p. 4. 5.7. 9. l0., . .вA R 6/206f.  l5 l_ l52.
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Кoх, пpибyвши безпoсеРедньo з ГoлoвHoгo штaбy фюpe-
pa' кaзaв' шto piвень oсвiти укpaiнцiв тpебa yтpимyвaти низЬ-
кo' тpиKласнi tшкoли - це в)l(е зa6агaтo. Taкo>к тpe6a пpo-
дoв)кyвати зни)кення демoгpaфiянoгo poсту. Укpaiнui пo-
виннi пpat1ювaти }|a нiмцiв пpинаймнi 8 гoдин нa день. Hiм-
цi звiльнили цей нaрoд нe для тoгo, <<rц06 зpoбити УкpаТну
щаслиBoю, a щo6 зaбезпечити Д.ля Hiмеччиtrи ;киттсвий
пpoстip i пoстaчання' якoгo вoнa пoтpе61'с'> l62.

Paйхскoмiсаp УкpaТни твеp.tt.иB, кpiм тoгo, tuo ситyauiя y
спpaвi пoстaчa}tня пpoдoвoлЬства скpiзь в eвpoпi кpaщa'
нi.lк y Hiменнинi. Фюpep нaкaзaв oдеp,кaти 3 мiльйoни тoнн
yкрairrськoгo хлi6a для Рaйхy i не зaйматися пpoдoвoлЬ-
ствoм для цивiльнol'o l laсeлення. €диний кpитepiй, якlаit вll-
значaс нiмeцьку пoлiтикy в Укpaiнi, пiдкpеслloвaв Кox, це
lrеpекo}lаltнЯ' lцо <<тvт Ми МaeМo спpaBy з нapoдoм t{и)к-
.lим (вiд нaс) y всЬoму>>. I тoму 6yлo зa6opoненo пiдтpимy-
вати зв'язки з yкpailrцямvl Й oсoб,' iивo Мaти стaтеBi знoсини.
Koх улiе вжив зaхoди пpoти <(пpaвoпopyll. lень)). Biн пpo-
дoв)кyвaв: <.Heмaс мoви пpo те, щoб дiвчaтa мoгли гуляти пo
вyлицях Piвнoгo в шlopтaх' rraфapбoвaними i кypячи ци-
гаpки>>. Пoлiцiя пoвиI.rнa кo}lтpoлюBaти спoсiб xиття деякиx
.lкiнoк i, як зaяв.пяв Koх, <(пpинaйь,l}ti десятЬ з них тpе6a 6уде
пyблivнo oгoлoсити пpoститyткaми'>. Пiсля вiйни, кaзaB да-
лi Koх, <<poсiйський пpoстip'> дo Bлaдивoстoкa слyxtитиме
pинкoМ з6yтy для нiмецькoi пpoмислoBoстi, aле ryди нaд-
хoдитrlмyтЬ тiльки тoBapи низькoi якoстi, кiu. I{iнa iх бyле
Bисoкa' 6o <.oкyпoвaнi paйoни Cходy бyдyть мyсити сrura-
титl,t витpaти i xеpтви цiсj вiйни,> |(iз.

Poзен6epг не схвaлroвaB сyвopoстi i л<opстoкoстi Koxa.
Aле вiн oсoбливo не любив пpяМих кoнтактiв Koха з Гiтле-
poм. r.oбтo йoгo вiдмoвy пiдкоpитися мiнiстерствy oкyпo-
вaниx теpитopiй Cхoдy. Kpiьr тoгo, 25 веpесня |942 p. лiд
чaс Рo3мoBи з пpaцiвникoм мiнiстepстBa Cxoдy в Piвнoмy
Кoх нaзвaв Poзенбеpгa <.емiгрaнтoМ, якlаЙ нiчoгo не po-
зyмiс в yкpaiнських спpaвax> 'no. Biдvyвtuи се6е o6paжeним,
Poзен6epг передaв спpаву Гiтлеpy, але тoй не зaxoтiв втpy-
Чaтися.

Koх, кpiм тoгo, пiдкpеслroвaB пiд нaс тiсТ x poзмoви' щo
фюpеp Bиpiruив: <.Укpаiнy тpе6a експлуaтyвaти i стaвитись
дo неi як дo кoлoнiaльнoi кpaiни> i ш1o з цiеi пpиuини вiн сaм
B)кива € стoсoвнo укpаТнцiв теpмiн <.невiлЬtll,tки'> .oo.

.u, 
ll.oдатoк, дoк. Ns l40.

i i ;3 вA R 6/.10 t .  |6. | .7. |8,
Iс l  BA R 6/49 f .  l58.
" ' t  Ib id. .  f .  159.

ця <(тarмна'> пoлiтикa i тези Гiтлеpa тa Koхa пoстiйнo
висвiтлювaлись y хoдi кoнфеpенцiй, opганiзoвaних нiмець-
кими вiдпoвiдaльними oсo6aми в Укpaiнi. Пiд нас кoнфе-
pенцii y Kиeвi (30-3l )кoвT|{я |942 p.,) генepал-кoмiсap
Maгyнia пoяс}tив' щo знищeння кoлгoспiв, пеpеведе}|е в
Pайхскoмiсapiaтi oстляltд' ttе пoBиннo пеpейти зa ме.lкi
цьoгo кoмiсapiaтy, бо ця системa бyлe збеpexенa на Укpai-
нi й yкpaiнцi не матимyтЬ пpaвa нa зеWIlo. Paдгoспи бyпуть
poздaнi пiсля вiйни нiмецьким кoлoнiстaм. Hiмцi, нa дyМкy
Mаryнiа, пepеdyвaroть нa Укpaiнi як кoлонiзатopи сеpед
автoхтo}tнoгo нaселеннЯ |68.

Усi цi плa}tи кoлoнiзaцiit eксплyатaцii, гepманiзaцii го-
лoсHo пpoгoлoцIyBaлvlcь y зaлaх кoнфеpeнцiй. Biкнa i двеpi
6yли вiд.rиненi, тaк шo rшoфеpи й yкpaiнськi poбiтники, шдo
пpaцюваЛи y двopl, чyли Bсе. У кoнфеpенцii y Kисвi 6paв
yчaсть тaкo)к i yкpaТнський aгpoнoм. Cкopo вся УкpaТна
знirлa пpo <(тa €мнi> плани нiмцiв. Hoвинa пеpeйшлa тaкo)(
фpoнт i стaлa вiдoмa в Мoсквl.

Aвтop дoнесенttя нa цю темy' lцo бyв y листoпaдi |942 p.
в Piвнoмy, писaB' щo B пoлoBиHl чеpвня цЬoгo )t( тaки poкy
пiд чaс йoгo попеpe.цнЬoгo вiзиту в цe llt lстo пpaктичнo зoв-
сiм нiчoгo нe бyлo чути прo пapтизанiв. 29 лцcтoпaДa' y денЬ
нaпPtсaн}tя дo}Iесе}rня, вiн 6aчив нa стендi бюpo пo пpoдo-
вoЛьстBy paйхскoмiсapiaтy iнстpyкцito, в якiй всiм членам
нiмецькиx слyxб приписyB:rлoсЬ з цЬoгo дня Hoсити з6poю i
6oспpипaси uеpез не6езпекy' якy стartoвив pyх oпopy.|6;.

Hевiльники ХХ-гo стoлiття

.Ц.ля функцioнyвaння вiйськoвoi екoнoмiки Paйх 6y"
змylЦeний пoстiйнo шyкaти iноземнy poбouy силy.

Геpiнг нaле)кaв дo тiсi сaмoТ гpyгlи нaцистсЬкиx кеpiв-
никiв, щo й Гiтлеp тa ГiммлеP, t/lЯ яких yсi x<нтелi сPсP
6yли poсiянaми. У свoсtt{y poзпopяд)кеннi зa l0 сiчня |942 p.
вiн oсo6лиBo нaгoлoll lyBaв нa влtивaннi теpмiнy <(poсiя.
t tи, '  

l68.

Iз сiчня |942 p. Числo oстapdaйтеpiв у Paйxy пoстiйнo
зpoстilлo. Бiльцriсть цих po6iтникiв стaнoвили yкpaiнцi. У
сеpeдинi сiчня УHo з Беpлiнa вислzlлo кiлькoм paйхсмiнi-
стеpствarrl' сеpед Яких i мiнiстеpствy roстицii, пpoтест пpo-

166 BA R 6/3s f .  l l l -112.
|6, lЬ id. ,  f .  l lз .
!68 IМт.38l-URss.
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ти <o6мexеHrrя св060ди пеpесyBalrня yкpaiнцiB, щo пpa-
цюють y Hiме.tнинi, i зaбopoни кoнтaктiв iз нiмeцькими дiв-
чатalrrи>. Укpaiнське тoBapиствo пoвiдoмлялo пpo сyвopi пo-
кapaння i пpo тoй фaкт, щo в. Бaсдopфi нiмецька влaдa пo-
гpoxyBала смepтк) зa стaтeBl знoсини з нlмецькими )(lн.
кaми 'o,. 20 лютoгo 1943 p. Гiммлеp вiддaв спефaльнi poз.
пopяд)кення, щoб пoсиJlитt,t нагляд зa iноземними po6iтни-
кaми i пoкapartня зa мoxливi злoчинl{

oстapбaйтеpи пpoxивirли y спецiaльниx тaбopax i нo-
сили напис <<oст'> (Cхiд) як poзпiзнaвaльнvlЙ знaк, щo бyв
пpиlшитий дo oдяry.

Haсильний нaбip poбouoi сили нa Cxoдi пoчaвся пiсля
пoявl{ IЦаpкyляpa Poзeнбеpга зa 6 6еpезня |942 p.' B якoмy
6yлo сказанo, щo вiдпoвiднo дo вимoг Геpiнгa paйoни Cхoдy
пoвиннi дaтvl 627 тисян po6iтникiв, з яких 527 тпcяu тpe6a
нa6pати нa Укpaiнi (237 тttcяч пpoмислolцх po6iтникiв i
290 туlcяч д.llя сiльськoгo гoспoдapствa) '',. 2| бepезня
|942 p. Фpiцa Зayкeля 6yлo пpизнaЧеHo гoЛoвним вiдпoвi-
дaJIЬниI\{ пo нa6opy iнoземнoТ poбo.loi сили. Йoгo зaвдaння
пoлягaлo B тot\'y' щoб нaпpaвцтуl в PaЙх l мiльйoн 600 тисяч
iнoземниx po6iтникiв дo 24 л}|I7I|Я |942 p.|72.

, 
Дltя зa6езпечeння неoбхiднoi квoти нiмецькi вiдпoвi.

дaльнi oсoби зaстoсoвyBaJrи B кoltrнoмy paйoнi тaкi метoди,
якi ввaxaли зa неo6хiдне. Taк, нaпpиклaд' геdiтскoмiсap
Бpeст-ЛитoBськa спoчaткy пoслaB y Hiмеvvину 200 жi-
нoк i 300 voлoвiкiв, зaпiдoзpених y симпaтiяx дo бiльruoвикiв,
щo 6yлo, скopiule зa Bсе' непpaBдoю' a тaкo)к l250 вiйськo.
вoпoлoнених. Cлyxt6a Зayкeля пpoдoвxyBaлa нaпoлегливo
вимaгaти poбoнoi cvu||4. <.Bеp6yвaння> пpoдoвxryвaлoсЬ'
але y квiтнi гебiтскoмiсap пoвiдoмив' щo дo6poвiльнe веp-
6yвaння не ма€ сенсy' oскiльки <<сюди нiхтo не хoчe iхaти,>.
Toмy 6yлo виpirшeнo пpoBести пrpепис людeй, здaтниx дo
poбoти, щo6 силolo BI{вeзти iх дo Hiмеччини. Цeй зaxiд вик-
ликaв тpyднoщi, 6o акцiя пpoхoдилa <дещo з6oнeнo>, тaк.
щo <великa кlлькlстЬ селяt{ i poбiтникiв зI{икЛa в лiсax'' I73.

Ha6ip пpoвaдили скpiзь. Aлe плaн пopylЦyвaBся, oскiль-
ки oднoЧaсI{o бaгaтo нiмецьких кеpiвникiв нaмaг:Lпoся
Bвoдити в дiю пiдпpиемствa i сaмi пoтpе6yвали podoнoi
сили. .[|.apгель' зaстyпник Кoхa, змyrшений бyв пoпеpедити

r6s BA R 43 l l/ lso4a f. 4.
|70 ll{т 3040-Ps.
l7l lмт 580-R's.
|72 Iмт l296-Ps.
,'3 BA R 94/7 Der Gеbiеtskоmmissаr, Мonatsbегiсht. Brеst-Litovsk, dеr

25. U. 1942.
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лa нa po6oтy в Hiмеvvинy:. 
poбйники Cxoдy 97| 8з2
laличинa l08 l52
paдянськi вiйськoвoпoлoнeнi 22| o09

всьoгo l 300 993.
Фpaнuiя 3l 300
|тaлjя 55 726
Гoллaндiя зl 300
Cлoвaччинa |5 265
Iнu.li кpaiни 55 075

всЬогo | 6з9.794

Нa24 липня |942 p. в Hiмеччинi 6yлo 5 мiльйoнiв |24 тtc-

r7 '  BA R 6119 f .31.
lzs 3д-yд,P|4 22147 Abt. vl l .  Nr 386/42 geh. H. Quе dеn l0 Jul i

1942.- S. 6.
176 BA-мA R|I 22/39 f. 87.
l '? [мт l296-Ps.
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чиМ дpoтoм тaбopax, ix пoганo гoдyloтЬ' i вoни нoсять вiд-
знaкy <<oст>>, щo poбить з I{иx людeй дpугoгo сopту i дar кo-
Зу|p ДJ|Я 6iльrшoвицькoi пpoпaганди. Tм дyЛ(е м.rлo rUIaтЯтЬ
(тpи-нотиpи Мapки Hа тиждеl{ь), Тх постiйнo 6'ютЬ i пpи-
ни)Kyють. Ciм'i poз'сднанi, дiтей зa6paли вiд бaтькiв. Бaгaтo
3 цих pобiтникiв писiulo piдним на Укpaiнy тaKе: <(Рaдян-
сЬкa прoпal'aндa мa € pацiю. З нaми.пoвoдяться' як iз pa6aми.
Мoлiться зa пеpeМoгy Чеpвoних,> |78.

Hачaльник rштaбy веpмaxту в Укpaiнi виpirшив y листo-
пaдi |942 p. пoслaти в Paйх oфiцepa, який пpoвiв 6и poз-
слiAyвaння нa мiсцi, y тa6opaх poбiтникiв зi Cхoдy. I{ей oфi.
цеp' лейтенaнт Toйpеp' зHaв' щo УкpаТнa rце дaлека вiд
yпoкopеI{ня i щo слiл чекати' щo <(Bсe бiльrцa кiлькiсть лto-
дeй пеpейде нa ,6iк 6aндитiв aбo в тa6ip Бaндepи чи iнrциx
Bopo)ких гpyп)> .. . .

Рiзнi вi.цпoвiдaльнi oсoби з apмii пopoбили зaxoди' щ06
oтpимaти звiдoмлення пpo нa6ip i спoсiб пoвoдження з po-
6iтникaми. .Ц'иpектop тpaнзитнoгo тa6opy квaлiфiкoваниx
po6iтникiв з Хapкoвa кaпiтa}r lШмiдт пoвiдoмляв y свoсМy
дoнесeннi, щo нa пoЧаткy бyли д<lбpoвoлЬцi, зокpемa iз
квaлiфiкoвaних po6iтникiв. Пoтiм, щ06 зa6езrlечити неoб-
xiдний кoнтингенT po6iтнltкiв, 6paлu силolo. Зa людьми пpи.
xoдили внoчi i нe дoзвoлялvl, 6paтu свoi pеЧi, Тx вeли бeз
Bзyття i oдягy (y дoнесенtri згaдyсться пpo xtiнкy' BдягI{енy
лиlUе в сopoнкy)' зaМикaли в пoгpе6ax. Haстyпнoгo дня iх
Bели нa сTaнцiю i сaдoвили у BагoHи.3 ними погaно пoвoди-
лисЬ' пoгpo)кyBaли' 6пли, у тoму нис,ri й укpaiнськa пoлi-
цiя. .Ц.oнeсення пoвiдoмлялo прO xiнку, якy пo6или тaк' щo
вoнa I{е l\.loглa йти. Меpи i пoлiцiя Дiяли вiд iменi веpмaxтy.

ПoТзди, щo Bезли цих людей дo Hiмеuuини, iнoдi зyстpi-
чaлИcЯ з пoiздaми з Hiмеччин|4, зa6ИTv|Mи хвopими i пo-
paнениNrи po6iтникaми, якi веpтaлися з Hiмеччrlни. Boни
6улп у вaгoнax y стparшнiй тiснявi i 6ез Тxi. Пoмepлих ви.
КИtaлИ пo л.opозi нa oчaх тих, якi iхaли дo Hiмеччини.

Умoви пepевезеt{ня poбiтникiв до HiМеччинп 6ули xaх-
ливi. Люди мaй,(с зoвсiМ }Iе oдеp)кyвали нi i lкi, нi вoди. .(o-
пoмiл<ний пepсoнaл нa нiмецьких стaнцiяx, зoкpеМа xiнки з
Чepвoнoгo Хpeстa, пoвoдl{лися t{едoбpoзичливo i Bopo)ке.
У звiдoмлeннi скaзaнo: <.Biдмoвляли нaвiть xapviв, кал<yчи'
щo цe <<poсiйськi свинi'>. Hiхтo не yсвiдoмляв сoбi, щo нa-
спpaвдi це 6yли yкpaiнцi, 6o нiхтo нe 6yв y кypсi цих спpaв)>.
Дaлi в дoнесеннi гoвopl,tлoся, щo нiмецькi opгaни пoлiцii тa

|?8 вA-мA R'I l 2/v.2558, f. 34-.35.,, '  Iмт 054-Ps. с. l02. Dodаtki. dok. B l47.

6eзпеки <пеpeхoдиJlи меxi дoзвoлеt{oгo> й <(oтoтo,кнюв:lли
з бiльlцoвикaми тaкo)к i yкpaiнцiв, якi poKaми бyли спpaв,к-
нiми вopoгaми 6йьrцoви3lrty>. У цьoмy дoнесеннi 6yлo скa-
зaнo' щo' нa )кaль' <великa чaстинa нiмецЬкoгo нapoду бaни-
лa в yкpaiнськiй poбoвiй силi нaйгiplцих Bopoгiв i poсiйськиx
бiльruoвикiц тo й пoBoдИлacя з llими y вiдпoвiдний спo-
сiб,> IE0.

Укpaiнський iн,lкенep, який дo6poвiльнo пoiхaв дo [li-
мeччини' писaв y кBiтнi |942 p. дo свoгo дpyга B Хapкiв, щo
зaмiсть poбoти вiдпoвiднo дo йoгo квaлiфiкaцii йoгo пpизнa-
чl{Jtи poзвaнтaxyвaти Baгoни з вyгiллям. Йoгo ixa склaдa-
лacЯ з 3l4 лiтpiв нaю вpaнцi o 4-й гoдинi, стiльки )к сyпy BBе-
uеpi o б годинi i 250 гpамiв хлiбa нa день. Цей двzlдцятичo.
тиpиpiяний iнxeнep вкiнцi писaв' щo йoмy зaлиIЦaeтьсЯ
oдин. ви6ip: aбo втечa, a6o сaмory6ствo '''. 

.

oскiльки фюpep зapядиB нoBy пpoгpамy oз6po€нЬ,
3ayкель мyсив вИпoвiднo збiльtцити кiлькiсть poбouoi си-
ли в Paйхy.5 xoвтня |942 p. вiн дaв poзпopяд)кeння зi6paти
в Paйхскoмiсapiатi Укpaiнa щe 500 т}rсяч poбiтникiв (250 ти-
сяч дo 3l гpyлня |942 p. i 250 тисяч дo l тpaвня 1943 p.).
<Bеpбyвaння> po6o.loi cнлп тpe6.a 6yлo вести, 3a йoгo слo-
вaми, <бyдЬ-якими зaсo6aми> lEz.

<Aкцiя 3ayкeля> бeзпoщaд.нo пpoвaдилaся дaлi' oКB пo-
вiдolr.l.тIяв пpo випaдKи' кoлl{ людей зB'язyвaли, щoб пеpe-
вeзти нa с iaнцi lo l83.

oднa жiнкa, Aнтoнiнa Cидeльник, y листi, пеpexoпле-
l{oмy цензypoю' poзпoBiлa, як пpoxoдили тaкi oпеpaфi y
сeлax нa вoлинi, зoкpемa в селi Бiлoзipui.

У цьorrлy селi пoвiдoмJlенt{я пpo виiзд .цo Hiмеччини
oдеpxaлo 25 чvl 28 oсi6. Усi вoни втекли. Toдi пpи6yли
нiмeцькi xaндapми i пoчaли пiдпaлюBaти ixнi хaти. [IIiстЬ
бyдинкiв y)ке пaлаJlo. <dIюди BПaЛvI нa кoлiнa, флyвaли py-
ки xaндapмiв>, 6лaraлп iх нe пaлити iхнiх хaт. Aле xан-
даplrtи пo6uлu ix ryмoвими пaлицямl,t i пpoдoвxyвaли пiд.
пaJIювaти 6yдинки'.o. цi пoдiТ пiдтвеpд)кyс y свoсмy листi
Kатеpинa.Toкapuyк i дoдас, щo зaмiсть 28 oсi6 нiмцi за-
6paлп 4l ,oo.

Taкoi сaмoТ дoлi зазнzurrr i сyсiднi се.лla ([Ilyхiвцi, Мo-
лoткiв, oс:ники i Мoскaлiвкa). [llкoли зaмк}rе}Io. Пaлaли

l to It{т 054-Ps. ХХV.' с. l03_l l0.
16l  lb id. .  с.  l l t .
'82 IIr{т 0l?.PS, с. 73.
tE3 вA R 7/79 ф. |5.
'8 '  lb id. ,  f .  s-6.
165 l b i d., f' 9; .Цoддтoк, дoк. lф l50.
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6yдинки, a 6aтькiв мoлoдих лloдей пoсaд)кеl{o в тюpмy, щo6
тaким чиtloм змyсити дiтей пoвepнyтися. Пoлювaння нa лIo-
дeй, якиx мoгли вивезти .цo Hiмеччиr|и' тpивilлo кiлькa днiв.
Tих, кoгo сttiймaли, ЗaчИнялv| в tшкoлi i нe випускaли нaвiть
нa пpиpoднi пoтpе6и. Бyлo тaкo.lк схoплеrto дJrя Bивезення
дo Hiмеччини гpyпy пaлoмникiв, якi ixaли дo мoнaстиpя
y Пoнасвi. Cеpед ннх 6ули слiпi й немiчнi |86.

Беpлiнськi влaстi !vt.rЛи змoгy знaти пpo цi всi фaкти зaв-
дЯки цензyрi листiв з Укpaiни дo poдинiв i близьких, якi пpa-
цIoвaли в Hiмeччинi. I{i листи свiдuили пpo пaдiння мo-
p.lльнoгo Ayxy нaселенIrя i мiстt{ли <<oписи )каxлиBиx пDиМv-
сoвиx зaхoдiв'>.

П.\oб зi6paти неo6хiдний кoнтингент, нiмцi влaцJтoBYBa-
лvl o6лaвvl нa ByлицЯx, нa 6aзapax, пiд чaс сiльськ'* .Ъ"'.
Haселення 6yлo oхoплене панiкoю' Л|otИ пepехoвyвaлись.
Пoчинaючи з )t(oвтня |942 p., хати тиx' якi не з,ЯBуlлv|cЯ
нa виiзд, систеМaтичtlo пaлили пopядкoм pепpесiй |87. як-
щo дoдaти дo цЬoгo нaдмipнi pеквiзицiТ з6iж.lкя, МoЛoкa'
хyдoби, тo h{oжнa 6yде мaти yЯBJtенl{я пpo aтмoсфepy,
в якiй oПwt|ИлaсЯ Укpaiнa.

2| rpудня |942 p. Poзен6еpг вислoBив 3аyкелlо пpo-
тест пpoти нaсилЬHицькиx метoдiв веpбyвaння po6oнoi
cу|лИ, aлe йoгo лист tr{алo щo змiнивlE8.

Пpи6лизнo uepез rшiсть мiсяцiв пiзнirце apмiя дopyчи-
Лa висoкoмy ypядoвцeвi poсiйськoгo пoхoд)кeння a6o

злoчl{I{нoстl .

l8ti J b i d., f. 5.6. Пoдii y сeлi Бйoзipui дiйruли дo вiдoма Poзен6еpгa'
який 15 лloтoгo 1943 p. нaкaзав yсyнyт}r з пoстa ге6iтскoмiсаpа Кpем'янuя
Мю,тлepa, вiдпoвiдальнoгo за пеpевeдення цiсi акцii. Алe нaспpaвдi Мюл.
леpa.з пoстa нe 3няли.

'o, AA Pol хIll l040 Auslаndbriеfрriifstеllе Beгlin. Stimmungsbеriсht,
Bегlgn, dеn l l .  l l .  42.

.nё Iмт 0l8-Ps.
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Poбiтники зi Cxoдy oдеpжyBuUIи зa свoю пpaцю' якa
зaBжди 6yлa дyлte B;lxкa' oкpiм <<Тxti>>' вiд l7,5 дo 39,5 paйхс-
N{apoк нa мiсяць. 3гiднo з нaцioнaл-сoцiaлiстичt|olo iдеoлo-
гiсю, ствеpД;кye пoвiдolиленtlя' yкpaТнцiB i poсiян тpe6a бy-
лo ввa'кaти <(}lедoлIoдкaми)> (Untermensсhеn). 3вiдси пo-
хoдить ця )кopстoкiсть пoведiнки з t|ими.

Пiд нaс poбoти ix чaстo били. )Kiнoк 6плуl пo 06ли.lч10
дoцIкaIr{и 3 цвяxaми. Baгiтниx )кiHoк тoптzlл}l }toгaми пo
)кивoтi. Чoлoвiкiв i лtiнoк чaстo замикaли B льoдянi кap-
цеpи' де вoни 6yли пpaктич}Io 6ез oдягy i 6ез ilкi.

3гiднo з циttr лtе нiмецьким пoвiдoмленням' ситyaцiю y
тa6opax пoгiptшyвaлa пpисyтнiсть y них paдЯнсЬкиx aгiтa.
тopiв. Як звичaйнo' Bortrr нaмaгaлИcя зaвoloвaти дoвip'я мiс-
цевoi aдмit{iстpaцii i дoпoмaгaли iй знyшaтvlcя нaд poбiт.
никaМи' щ06 тaк}rм спoсoбoM пoсилити t{еI{aBисть дo нiм-
щв. Boни ствopювaли пiдпiльнi кoмyнiстичнi oсepедки'

нix зa paдянсЬкoi вJIaди' тiльки пpo це й дyмaли.
Aвтop пoBiдoмлеt|}Iя BиBчl{в ситуaцiю y 6aгaтьox тa6opaх.

Biн видaвaв сe6е зa poсiя}tинa, щo пoлегlllyвaлo йoмy Bстa-
нoB,Ieння кoнтaктy з лroдЬми. Згiднo з йoгo зBiтoм y тaбopax
Беpлiн-Кayльсдopф, Бepлiн-Hoйкельн i в iнrцих y paйoнi
Беpлiнa poбiтникiв зi Cxoдy 6илu як пiд vaс po6oти, тaк i ts
iнrцих ytvtoвax. У тa6opi Беpлiн-HoйкелЬн двoх po6iтни.
кiв, якi зaxищaлися, 6yлo вбитo. У тaбopi Беpлiн-Гaлснзе
тpЬoх po6iтникiв iз Хapкiвськoi o6лaстi - B. Гyp'евa,
fl. Baщgнкa, B. ШIевякiнa - poзстpйяли-зa 6apaкoМ Зa Te,
щo Bo}rи вкpaли тpoх},t юlцкl{ i кapтoгuli. I всix, хтo пepебy-
Baв y тaбopi, змyсили пpoйти пеpед закpивaвЛeними тiлами.
Tиx, хтo не хoтiв дивитися нa poзстpiлЯttиx' п06или. 3 yсiх
po6iтникiв, щo пpи6yли в сiчнi |942 p. з Хapкoвa, дo кiнця
poкy зaлиrцL'лocЯ лише 50 oсiб, pеurтa пolr{epлa вiд неД.o-
iдaння. У цьомy тaбopi lЦoд}tЯ yг{иpirлo 3_4 людей.

IIl.o6 вижити, po6iтникп \лu лlцcтя деpев. У тa6opi пo-
6лпзу Kaтoвiце стpiляли B кo)к}toгo po6iтникa, якпЙ нa6ли-
жaвся дo oгopo)кi. У xoвтнi |942 p. oднoгo poбiтника
бyлo вбитo, iнrцoгo тя:rtкo пopaне}|o. Cпiймaних yтiканiв, як
звичaйнo' KндraлИ в дoмHи. Hiмецькa пoлiцiя хoн i бyлa в
кypсi спpaв' тa не все pearyвaлa. У тaбopi Бepлiн-Гpю-
нeвaлЬд зa збиpaння недoiдкiв aбo двox-тpЬoх кapтotulин
poбiтникiв зi Cхoдy 6vlлп пaлуlцями пеpед yсiм тaбopoм. У
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гpyдl{i |942 p, lЦикaюк oтpимaB п'ятнaдцять yдapiв пaлицек)'
a LШиснкo дBaдцятЬ п'ять. Iвaнa Левчeнкa пo6итo зa те' щo
вiн пpинiс y тaбip кapтoплro' якy кyпив y нiмецькoгo сeля-
нинa.

Po6iтникiв чaстo сaдoBv|Лу| B кapцеp. Бaгaтo вмиpaJlo
чepез виснaxеltl{я. У тa6opi opaнieнбypг oдиt{ iз начaльни-
кiв мaв звичкy взимкy виBoдити oстapбaйтеpiв нaдвip гo-
лих i пoливaти iх Boдoю' щ06 <(пoМ}rти>. У тa6opi Biльдay
(400 oсi6) ixa po6iтникiв зi Cхoдy cKлataЛacЯ з немитoгo
ruпiнaтy, дo яKoгo дoдaвaли кiлькa лoпaт пiскy. У тa6opi
нeпpидaтниx дo пpaцi y БляукенфелЬде' бiля Беpлiнa, де
хвopi i пoрaненi чекilли вiдпpaвпeння Haзaд' не бyлo нi лi-
xoк, нi матpaсiв, нi кoвдp, нi медичнoгo дoгляAy. )(iнки po-
дили пpoстo на землi. Cepeд дyл<е числeнних iнrциx пpиклa.
дiв y дoнeсеннi згaдуеться нeймoвipний B}rпaдoк згвaлтy-
Baння oдt{цм нiмцем мoлoдoi yкpaiнки з дoпoмoгoю в.llаснoi
Дpy,lкини |E9.

Tpе6a зaзнaчити' щo Bикoнaвцями пol(аpaнь y тaбopaх
дoсить нaстo 6yли poбiтники зi Cхoдy, якi пpaцювaЛ/| N|я
нiмeцькoi слyx6и пopЯдкy' 6o зaгaлoм pеглaмент зa6opoняв
нiмцям 6ити po6iтникiв зi Cxoдy. Aлe, як звиuaйнo, нa цей
peглаtr,teнт не зBеpт;lли yвaги.

Cеpед депopтoBaниx дo Hiмеччини 6yлo дoсить бaгaтo
xiнoк. .Ц'o тoгo x Гiтлеp нaKaзaв спiшrro дoстaвити дo Hi-
МеччиI{и 400_500 тисяч yкpaiнoк вiкoм вiд 15 дo 35 poкiв
i викopистaти iх y вeденнi гoспoдapствa, щo6 таким Чинoll{
звiльнити нiмецькиx лсiнoк вiд тoi poбoти. Beликa чaстинa
циx укpaiнoк, згiднo з дol{есel{ням' мuUIa 6yти гepмaнiзo-
вaнa. Гiтлеp пoспiuraв. Biн хoтiв, щoб зa стo poкiв в €вpoпi
6улo 250 мiльйoнiв людей' якi гoвopитимyтЬ пo-нiмець.

-  tqоки.--.
l8 веpесня |942 p, paйхсфюpеp Гiммлеp i нoвий paйхс-

мiнiстеp юстицii Tiсpaк yзгiднили, щo всi <(aсoцiaльнi eJte:
меtlти)>' якi пеpебyвaють y тюpМaх тa мiсцях пoзбаeтIeння
вoлi в Hiмев.lинi, a сaме <,всi eвpеi, цигaHи' poсiяни, yкpaiн.
цi)), щo су|Д,яTь y пoпеpед}rьoмy ув'язненнi aбo зa Bиpoкol{' а
тaкo)к rloляки' зaсy.п..lкенi нa бiльrц як 3 poки, чехи i нiмцi,
зaсyд.жeнi нa бiльшrе нix 8 poкiв, IlеpexoдятЬ y poзпopяд-
>t<eння paйxсфюpеpa CC Дпя ix <(зtlищеHttЯ пpaцeю>. Kpiм
тoгo' вot|и дoмoв}tлисЯ, щo <.беpyни дo увaги цiлi, якi нaмi-
тилo кеpiвHицтвo деpхaвoю стoсoвнo вpегyлювalrнЯ I|у|-
тaнь Cхoдy,- евpеi, цигaни' poсiяни i yкpaiнui в мaйбyтньo-

'89 BA-il{A R'н 2 v. 2559 f. 55_,72.
'90 IIvtT, гл. тaкoж <Bизвoльний Шляx>. v/|964'_ с.504.

мy нe бyAyть вiддaвaнi to сУtУl a iх бyде зrtищyвaти paйхс-
фюpep сс ,o,.

I{е дoмoв.пення бyлo пoв'язaне iз зaгaльним lutaнoм ви-
нищyвaння нaзBaнr,tx нapoдiв' як це визнaв Tiepaк y листi
дo Бopмaнa вiд 13 )t(oвтt{я |942 p. У цьoмy листi вiн,
зoкpемa' п}tсaв' щo (нeзва)кaючи нa сyвopiсть виpoкiв>, нi-
мeцьке пpaвoсyддя <мo)кe спpияти винt{щенllю пiдсyдниx
цих нapoдiв лиrue в мiнiмaльнiй мipi>. Toмy вiн ввaxaв, щo
пoлiцiя, якa нe gв'язaнa зaкoнaми' дoсягне кpaщих pезyль-
тaтiв. Tiepaк дoдaв' щo тaкi poзпopядxеI{ня вl{пливaють з
iдеТ, згiднo з якolo неo6xiднo звiльнити нiмецький нaцio-
нaлЬний opгaнiзм вiд lцlx нapoдiв i <звiльнити paйoни Cхoдy,
кoтpi aнексoвaнi Paйxoм y фopмi теpитopiй кoлoнiзацii для
нiмeцькoгo нapoдyD '",. 3гiднo iз згaдaнoю дoмoвJleнiстю'
з тюPем y кoнцентpaцiйнi тa6opи 6yлo пеpевезенo 12 658
oсi6, a з ниx 5935 пoмеpлo Bпpoдoвхс цrести мiсяцiв.

Cтвopеrшя УкpaiнсЬкoi Пoвстaнськo.i Apмii

3aвдяки пеpexoшIeним дoкyмeнтaм i дoпитaм apецlтo-
вaних пrдпиЬникlв слyxби безпe6и Paйхy пoчllли poзyмiти
спoсi6 фyнкшioнyвaння i сщyктypy oУH Бaндepи. Boни знa-
ли' щo нa чoлi opгaнiзaфi стoihь гoлoвний Пpoвiд, якoмy
пiд,пягaють piзнi мiсшeвi пpoвoди. Укpaiнa пoдiленa нa тpи
pегioни: зaxiднi зeмлi (Гaличинa)' пiвнiчнo.зaхiднi землi
(Boлинь) i цeнтpaльнi тa схiднi землi (Kиiвщинa' Хаpкiв-
щинa' ,Ц.oнецькa o6лaсть тa Пiвдень). Tйьки в Kиiвськiй oб.
лaстi oУH Бaндepи в сеpпнi |942 p. нaлi.lyвaлa пpинaймнi
тисяЧy .ulенiв.

Hiмцi poзyмiли, щo спoчaткy pyx Бaндеpи 6yв aктивний
y 3aхiпнiй i Цeнтpaльнiй УкpaТнi та щo <iT дiяльнiстЬ пo-
стyпoвo пoшиpиJlaся нa pеrЦтy тepитopiТ УкpaТни>. Гoлoв.
ний ypяд 6eзпeки Paйхy (PсгA) y вepеснi |942 p. знoвy
пiдкpеслювaB, Щo (гpyпy Бaндеpи тpебa зaв.ltди poзгля-
дaти як нaй6iльrше paдикaльний незaлexницький pyx> i
щo сaме в цьoмy pyсi <нaйбiльцIе пpoявJlяeться ogIoблeнiсть
дo нiмцip.

I.leй pyx, згiднo iз пoвiдoмленIlями PсгA' вистyпaв пpo.
ти виiздy yкpaiнськoi мoлoдi дo Hiмеччини i зaкликaв мoлoдь
нe пiддaвaтися пpиIl{yсy. У Capнax нiмцi пеpeхollили в oд-

tel lмт 654-Rs. ХХVt. с. 200 ff.
|s2 Жfz NG.55E: сf. Hеlmut Кгausniсh in Anatomiс dсs SS.Stаatеs. Banс

2._ М0nсhсn, |gEz._ s. 320.
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нiei хiнки з кеpiвництвa iнстpyкцii, з яких oднa нaкaзyвa-
Ла пoсилити i пorшиpити aктивнiсть нa всi селa' нa кoxний
зaвoд' a тaкo)t( пеpeвoдити opгaнiзaцiю вiйськoвoi пiДгo-
тoвки. lншa iнстpyкцiя пеpедбaчaлa' щo тpeбa спoдiвaтися

зHaчнa 6aндa>, якy пoмiтили в paйoнi Capн, i кoтpoю кеpy €
aктивiст Бaндеpи Бopoвець'>. Haспpaвдi мoвa йшлa пpo
вiддiл, яки' кoмaндyЪa" oстaп, a }|е пpo зaгiн Бyль6и-
Бopoвця, який тoдi дiяв y paйoнi Людвипoля-Koстoпoля,

'eдu,.*o 
вiд Piвнoгo. У тoй uaс Tapас Бyльda-БopoBeць

спpaвдi пiдтpимyвaв pyх Бaндеpи. Aле йoгo пapтизaнський
вiддiл 6y" незaлe;кний. Cплyтyloни пapтизaнськy гpyпy
Бyль6и-Бopoвця з pyxoМ Бaндepи, нiмецьке пoвiдoмлення
пpиписyвzrлo pyхy Бaндеpи i взaгaлi yкpaiнським <,нaцio-
нaльним 6андaм,' чaстинy aктивнoстi незaлеxrнoi гpyпи
Бyль6и. Пoвi,цoмлення твеpдиJIo' нaпpиклat, Щo pyx oпopy
Бaндеpи пpoявJrяв <<дo6poзичливy нeйтpaльнiсть дo бiль.
IIIoвицЬкиx-6aнд'> тa щo <(зaяBи пpo 6opoть6y з 6iльrшoвиKaми

все бйьше i бiльrше зникaютЬ y (йoгo) пpoпaгaндi'>, якa
спpямoвaнa тiльки пpoти нiмцiв. Це сaмe дoнесення гoвo-
pилo' щo кеplвHики pyxy oпopy Бaндepи ввaжaли' щo збли-
л(eн}rя мiя< Aнглiеro, C[IIA i сPсP пpизBеде i дo <.збли.
жeння мi.x< yкpaiнсЬкиtrl нaцioнaлiстичниМ pyхoм i бiльrцo-
викi lми,> 

l96.

Haспpaвдi тaк вol{o не 6yлo. Tyт виниклo змiшryвaння,
мa6yть, yнaслiдoк тoгo фaктy' щo тapaс Бyль6a-Бopo-
вeцЬ спpaвдi пoнaв пеpегoвopl{ з емiсapами центpaльнoгo
rштaбy paдянських пapтизанiв. У свoix il.rеil.ryapax Бyль6a.
Бopoвець пoяснIoвaв' щo з }tим paдянськi aгенти зв'язaлися
y)кe y тpaвнi |942 p.' тoбтo нa сaМoмy пoчaткy iснyвaння
йoгo пapтизaнськoгo зaгolry. Boни зaпpoпol{yвали йoмy
кoнтaкт iз генepaльним цrта6oм Чepвoнoi apмii. У нepвнi
Бyльбa i йoгo спiвpo6iтники пoгoдилуIcЯ Ha цю пpoпoзицiю.
У сеpпнi y тpикyтl{икy oлeвськ-Poкитнo.Гopoдниця бyлo
скиIlyтo нa паpaЩyтax гpyпу pадЯtlсЬкиx пapтизaнiв пiд
кoмaндoю Д. М. Мeдвeдсвa. I.[e й 6yлa <(paдяI{ськa Делe-
гaцiя>>, дo якoi сepед iнruих Bxoдили пoлкoвItик A. A. Лyкiн
тa кaпiтaн Бpел<нeв. Ha пoнaткy веpесня |942 p. Лyкiн,
Бpеxнeв тa ще тpи члени делегaцii paзoм iз п'ятнaдцятЬма
сoлдaтaми oхopoнPr suЙШлYI I{a кoнтaкт зi rцтa6oм Бyльби-
Бopoвця. Пеpегoвopи вiдбyвaлися y невeликoмy сeлi Cтapiй
Гутi бiля Людвипoля. Koл<нa делегaцiя сфopмyлloвaлa пpo-
пoзицii цtoдo спiвpoбiтництвa. Бyль6a пpийняв пpoпoзицilo
пpипиIlити вopo)кHeчy i встaнoвити нейтpaльнiсть. oгoлoцrе-
ний нейтpaлiтет двoх стopiн, пiдтвеp,п,лteний з paдянськoгo
бoкy нaпpикiнцi. листoпaдa l 942 p., тpиBaB тpoхи 6iльtце
цteсти мiсяцiв .,,.

Tpеба дoдaти' щo Бyль6a-Бopoвець як ruеф нез.lле)кI{иx
yкpaТнськиx паpтизaнiв y листoпaдi |942 p. Bстa}Ioвив кoн-
тaкт тaкo)к iз нiмцями. 23 лvlcтoпaдa вiн зyстpiвся з нa-
чаль}lикot\{ C.П. Boлинi.Пoдi.пля Пютцем (Putz), пoтiм ще з
oднoю вiдпoвiдaльнoto oсo6oro з C.(', Бaepoмlg8. У хoдi
цих зyстpi.lей тa листyвarrня з Пютцем Бyль6а-Бopoвець
смiливo зaхищaв iнтеpеси yкpaiнськoгo нaсeлення' пiд-
дaвaв сyBopiй кpитицi нiмецькy пoлiтикy в Укpaiнi i не
дaвaв сe6е Bикopистaти пpoти pyхy oпopy Бaндеpи, як
цьoгo бaxaли нiмцi.

У xoвтнi |942 p. нiмцi нoтyвaлИ у сBoix пoвiдoмJtеt{-
няx' щo oУH Бандеpи пpoдoв)кyвaлa <(пpoBoдити iнтенсив-

!96 
дoдaтки, дoк. tф l48.

l97 oтaмaн Tapас Бyльба-Бopoвець. Apмiя 6ез деpxaви._ Biннiпег,
l98l ._ с '  2|5_222.

lgt т a м ,lк е._ C. 223-234.

l93 ,Ц,oдатoк, дoк. lф |3.7' |42' |4|,
l9. ,{,oд3тoк, дoк. Iф l43' l45.
lgs ,Ц'oдaтки, дoк. tф l47.
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не BеpdyBaння сеpeд нaселеI{t{яD' щ06 пoстaвитl{ свiй pyx
<нa якoмoгa нaйцIиpшy oснoBy>. Кpiм тoгo, pyx Бaндepи
пpoвадив фopмyвaння (вицrкoли) ;riнoк i мoлoдi. Biн нaмa.
гaвся oднoЧaснo пpoнl{к}lyти в yсi iснyIoяi yкpaiнськi opгa.
нiзaцii тa тoвapиствa .'".

.Ц,o тoгo, зaки пеpeтвopити свoi малi збpoйнi гpyпи y
знaчнi вiйськoвi вiддйи, oУH Бaндеpн д6aв пpo пiдгoтoвкy
нeo6хiдних кaдpiв. У 3axiднiй Укpaiнi дiяли тpи пiдпiльнi
вiйськoвi цrкoли: двi в Гaпининi (tцкoлa стapцIин' тoбтo oфi.

oпopy Бaндepи все 6iльшe i бiльrце пepеxoдить дo (aктивнoi
6opoтьби>. 3a тpaвень |942 p. ueй pyх <сepйoзнo зaймaвся
ствopенням бaнд, зoкpeмa в зaхiднiй чaстинi Укpaiни>. У
липii, зa тиIr{ сaмим дoнесенням' пepeсyвaння цих o6aнд"
бyлo спoстepexенo в paйoнi Kaм'янця-Пoдiльськoгo. Ha
пiвнiннoмy зaхoдi Укpaiни oУH Бaндеpи пpoвaдилa нaв-
Чaння свoiх з6poйниx гpyп' яки^х <чaс вiд нaсy вивoдилa в
теpен д.пя пеpеBедeн}Iя впpaв> ."..

Hapеruтi бyв видaний нaкaз пpo oб'eднaння мaлиx гpyп.
Упpoдoвx веpесня i з пoчaткoм )t(oBтня |942 p. в paйoнi
Capн зiбpaлoся пеpцJe знaчнe фopмyвaння yкpaiнськиx
бiйцiв-нaфoнaлiстiв. I.[е пеprше o6'еднaння мaл}tx чaстин y
Beликy чaстинy 6yлo пiдтвеpркeне в пoвiдoмленнiтoлoвнo.
кol{aндyючoгo Bеpмaхтy в Укpaiнi вiд 16 xoвт}lя 2o2. Мoва
йшrлa пpo фopмyвaння нa чoлi з вiдoмим членoм oУH Бaн-
деpи <oстaпoм> _ Cepгieм Kaчинським. Iнtце фopмyвaння
зiбpaлoся дeкiлькa днiв пiзнiIше пiд кoмaндlвaнням iншoгo
вiдЬмoгo члена oУH Бaндеpи сoтникa <..['oв6eIшки-Kopoб.
ки> _ Iвaнa Пеpегiйнякa. .Ц.aльшi великi фopмyвaння
стBoprtлися yпPoдoвхr нaстyпl{t{x ти.lкнiв y paйoнax Koлкiв,
Пyстoмит i Kpем'янця. Caме цi зaгoни пoвстaнцiв-нaфoнa-
лiстiв пpийняли д.пя себе нaзвy Укpaiнськa Пoвстaнськa
Apмiя (УпA).

|99 lloдaтки, дoк. Irlc l48.
200 A. oсипeнкo. BкладoУHyспpaвy твopення i  poзбyдoву УПA.

Уп4 y свiтлi дoкyментiв._ Мюнхен' |957._ с. 26.
zol дoдaтки. дoк. Ng l40.
202 т a м 

'( 
с! дoк. tф l 49.
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У пoвiдoмленнi Гoлoвнoгo ypЯ,\y 6езпеки Pайхy вiд
4 гpyдня |942 p. ще не poзpiзняли paдянсЬкиx пapти-
зaнiв i нaцioналiстичниx пapтизaнiв, тoбтo пoвстaнцiв.
.Ц.o всiх ще B)кl,tB:lли нaзву <<(3цди>>. У пoвiдoмленнi сказaнo'
щo aктивнiсть <бaнд> t{е зМeншилaся. Tйьки в Piвнeнськiй
i )Kитoмиpськiй o6лaстях зa oстaннiй ти)t(д,еt{Ь лt{стoпaдa
бyлo зapeсстpoвaнo l50 нaпaдiв' щo м.lли нa метi зaхoпити
пpoAукти хapчyвання. 3афiксoвaнo тaкo.llt дивеpсiйнi aкти на
залiзницi. .{' iяльнiсть yкpaiнських пoвстaнцiв тa paдянських
пapтизaнiв y)Kе д.rлaся взнaки пpи з6иpaннi зеpнoвиx. У
Piвнeнськoмy paйoнi, де тaкa дiяльнiсть ще не бyла дyxe
зHaчнa' збip зеpнa стaнoBиB 80_l00 |o, aлe в iнrцих paйoнaх
зaгoтoвIlеt{Hя знaчHo зN,rенцIилoся:28 o/o y paйoнi Пiнськa,
з2_53 o/" 

у paЙoнi Кoстoпoля, 25_30 o/o 
у paЙoнi Capн 203.

Biйнa мi)к yкpaiнцями тa
paдянсЬкими пapти3aнaми

Ha Пoлiссi тa нa Boлинi 6улп тaкo)t( i гpyпи paдянських
пapтизaнiв. Boни нaпaдaлИ Нa oб'екти oкyпaнтiв, aTaKУBaлI1
нiмeцьких сoлдaтiв.

. У.фopмi вiдплaти зa цIo Дiяльнiсть paдянсЬкиx пapтизa-
нiв нiмцi пеpеBoдили мaсoвi pепpeсii, зHl,tщyвilJlи числeннi
yкpaiнськi селa i в6нвaлvl Тxнix меrцкaнцiв. Тaк, напpиклaд,
23 веpесня |942 p. Boни знищиЛ|4 ceлa Бopки, 3aбoлoття,
Бopисiвкy i Kopтeлiси 20a. зaмкненi в цеpквi та iнruиx 6y-
дiвлях, 2892 меrцкaнцi Kopтeлiсiв згopiли в пoлyм'i. Хyдoбy,
сiльськoгoспoдapський pемa}Iент' зaпaси хлiбa зi знищеIlиx
сiл зaбиpaли нiмцi.

Мoсквa, кoмyнiстиvнa пapтiя i paдянськi пapтизани
пpийняли зoвсiм BиpaзI{y пoзицiю щoдo yкpaiнськoгo виз-
вoлЬнoгo нaцioналiзмy. B ixнiх ovах yкpaТнськi нaцioналiс-
тu 6ули кoлa6opaцioнiстaми, чи тoчнiцrе _ кoлa6opaнтa-
ми, l якi дoпoмaгaли нiмцям. I{i всякi <<yкpaiнськo.нiмeцькi
бypxyaзнi нaцioнaлiсти>> i <пeтлюpoвскиe пpпхлe6aтeлu,>
po6плu нaйгiprшi pеui, <сlелeя в сBoиx yзких гoлoвax мЬrсль
в l{aгpаAy зa этo пoлyчить <<вйьнy Укpaiнy>. Члени пapтii
тa paдянськi пapтизaни i{:lли' oтxrе, бopoтися не тiльки пpo-
ти нiмeцьких oкyпaнтiв, a й такoлt i пpoти <yкpaiнськo-нi-

20з тa м лсе. l loк. гw l58.
20. тaм же. l loк. Iф l44.
. Biд фpaнI.1узькoгo слotlil сollaborant _ спiвр6iтннк (сollaborеr _

спiвпpaщoвати).
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мецьких flaцioнaлiстiв'> 205. Paдянськa пpoпaгaндa тaкoж
yмiлo вxrивaлa aмaЛьгaм, тoбтo змitшyвaлa зyмиснe paзoм
членiв yкpaiнськoi пoлiцiТ, меpiв, стapoст i всix тиx, щo пpa-
цювzrли в нiмeцькиx yстaнoвax' з yкpaiнським нaцioнaлiз-
мoм. Tим сaмим yсiх кoлadopaнтiв Нaзvlв,aлИ <<yкpaiнськими
нaцioнaлiстaми>.

Aле в пiвнiчнo.зaхiдHl{x paйoнaх Укpаiни, де згpoмaдxy-
BaлИсЯ вeликi фopмaцii yкpaiнськoгo нaцioнaльHoгo oпopy'
paдянськиl{ пapтизaнaм 6yлo пoтpi6не пеpемиp'я дoти'
дoки вoHи зМo)t(yть скpiпити тaм свoю пpисyтнiсть. Tим
пoяснIoютЬся пеpeгoвopи мix paдянсЬкими eмiсapaми i
Бyль6oю-БopoBцeм. Гpyпa paдянськиx паpтизaнiв пoлKoB-
никa .Ц.. М. Медвед€вa' пapaцIyтoBaнa в пеpruiй пoлoвинi
сеpпня |942 poку,6yлa нaспpaвдi спeцiaльним вiддiлoм poз-
вiдки i пiлpивнoi po6oти. .Ц.o цiеi гpyпи Bхoдив тaкoж i po-
сiйський poзвiдник М. I. Kyзнецoв' щo дiяв y нiмецькiй
yнiфopмi пiд пpiзвищем Пayля Зiбеpтa. oдним iз зaвдaнь
цiсi гpyпи 6yлo дoнoсити Мoсквi пpo poзBитoк yкpaiнськoгo
нaцioнaльнoгo pyxy oпopy. Пеpегoвopи мiхt Бyль6oю i пiд-
пoлкoвникoм Лyкiним вiд6улucя нa пoчaткy вepeсня l942
poкy.

l l вepeсня дBa вaтa)кKI{ paдяHсЬких пapтизaнiв Caбypoв
i Koвпaк пoBepнyлися з Мoскви y бpянськi лiси й пoчzlли
гoтyвaти свoi вiддiли дo peйдy <<нa зaхiд>. Якpaз y Цей vaс,
кoли oУH Бaндеpи пoчaJla твopити знaчнi вiйськoвi фopмy-
вaння пoBстaнськoi apмii (УПA), двa paдянськi зaгoни пap-
тизaнiв oдеp)кaли l{aкaз зaJIиIЦити Пiвдень Poсii i пеpекинy-
тися I{a Пiiнiчнo-Зaхiднy Укpai'y,ou. Цi двa paдянськi зa-
гoни' силoю пpи6лизнo 2500 дo6pe oз6poeних 6oйoвикiв пo-
нaли peйд uеpез Пiвдeннy Бiлopуcь 26 )кoвтHя |942 poку'

Cкидaння пapaшyтaми paдянсЬких пapтизaнськиx гpyп
i агентiв пpoдoвxyB.lлoся. Boни зaBл<ди MaлИ У сBoeмy poз-
пopяд)ке}Iнi пoтy;rtнi paдioнaдaвaльнi aпapaти. Як звинaйнo,
тaкi гpyпи вvtлiтaлп з aеpoдpoмy Мoскви лiтaкoм PS/84 Dou-
glas. Iх cKИtaJIИ I{a пaparцyтax y бoлoтистих paйoнax мix Ko-
poстенем i Koвелем. У нiч з l0 нa ll листoпaдa oд}ly зтaкиx
гpyп бyлo скинyтo зa б0 км нa.зaхi!, вiд Kopoстeня. rхне
завдaння пoлягaлo B тoмy' щoo нaoлизу|Tу|cЯ дo oкoлицЬ
oлевськa, oчoлити iснyюui гpyпи в )Kитoмиpськiй o6-
лaстi, пpo}Iикнyти в yсi yстaнoBl{' кooпepaтиви' нaвчaльнi
зaKлaд;п, pелiгiйнi гpoмaди' цepкoвнi paди, вiддйи пoлiцii,
тoBаpиствa' системaтичнo здiйснtoвaти нaпaдп нa ЦrлЯх'у|

205 Листiвки паpгiйнoгo пiдпi.llля... Киiв, l969.- c. 22, 23.
206 I.  М. Бpенaц пoп. цит. Уt) i( .  lф l l ,  1984, с.  l32.

poвa.

207 Хитoмиpuдяна...' пoп. цит. _ с. 72-7з'
1ll ,Цoдaтки, дoк. lф 162.

^ 
.u" Хитoмиpщинa...' пoп. цит.- с. 7g' 75. l. М. Бpеuaк пoп. цит._с. l35.
2l0 лiтoпис УПA, т. 2, Topoнтo' |g77._ c. |g.

Capнaми i Киeвoм, Piвним i Kиeвoм iспoлУчeння
т. Д.2o,.

мl)(

21E 279



мaнi нiмцi poзстpiляли l20 yкpaiнських сiмей i сoтнi лloд.ей
в lн lIJих селаx.

У сiчнi l9,l3 poкy бyлo зниutенo сeлo Xoзapи Чеpнiгiв-
сьKoi o6лaстi paзoм iз 4268 мецJкaHцяN|и. У лютoмy 682 ме^rц.-
кaнцi селa Cpi6нoгo т iс i  x< o6лaстi  6ули спaленi xtивцем,. , .
I{i кapaльнi oпеpaцii, зoKpеNrа нa Boлинi, iнoдi пеpeвotу|лу|cЯ
з дoпoмoгою yкpаiнських пoлiцaiв' яких пpиМylшyвilлп 6pa-
ти yЧaстЬ в екзeкyЦiях aбo-кoпaтИ Я|||у|. A тoмy, щo пoлiцai
всe частlцIе вIдMoBЛЯлися opaти yЧaстЬ y тaких aкцlяx' I{l-
мецькi opга}tи BЛaД|4 ЗapЯД.v|лу| в.6еpезнi .l943. poку пpoвести
пoBtty peopгaI{lзaцIЮ yкpаlHсЬкol дoпotr,l lжtlol пoлlцll.

opгaнiзaцiя yкpаiнськиx нaцioнaлiстiв Бaндеpи пopo-
6ила спpo6И cхv|лY|T|| дo бopoтьби зa свoбoдy i сaмoстiйнiсть
Укpaiни тaкoж paдянськи)( паpтизaнiв. Hiмецькi opгaни 6ез-
пеки знaxoДу1ЛL4 B )(итoмиpськiй oб;laстi 6aгaтo пpимip-
никiв дpyкoвaнoi листiвки iз заклиKoгvt дo пapтизaнiв. У uiй
листiвцi нaпoчaткy вiдзнaчaлoсЯ, Щo 6opoть6a пpoти нi-
Мeцькиx oкyпантiв, пpoти гpа6еxiв, гoлoдy' пoни)l(енHя
yкpaiнсЬкoгo нapoдy' вивoзiв дo нiМеЧчини - це спiльнa
6opoтьбa. .Ц.а.rьurе листiвкa зaпитyB;Ulа patЯ}lсЬких пapти-
зaнiв: яка хt кiнцeвa мeтa цiei 6opoть6и? Чи xovyть вoни
пoвеpнeння paдянсЬкoгo pеxимy? Ta лс paдянський pе)t(иМ'
гoвopилa листiвкa, лyxe пoдiбний дo нiмeцькoгo нaцioнaл-
сoцiалiстичHoгo pe)киtrly, <.i тoй i тoй _ цr диктaтypl{' нa-
пpaыIенi пpoти нaшoгo нapoдy)). <.Гiтлеpiвський i poсiйський
iмпеpiaлiзми сьoгoднi в кoнфлiктi, aлe o6идвa вoюють, щo6
зI{t,tщити i пoневoлити Hapoди)>. .Ц.алi листiвкa нaгatуBzrлa
пpo пaкт Cтaлiна з Гiтлepoм i paдянськi пoстaвKи дJlя нi-
мецЬкoi apмiТ. Листiвкa пpoпoнyвaлa 6opoтися пpoти 060х
iмпеpiaлiзмiв oднoчаснo, щo6 збyдyвaти нoвe сyспiлЬстBo'
щo6 кoл<ний нapoд мiг <.6у.Цyвaти свoс мaй6yтнс згiднo з
влaсним 6a.кaнням>. <Hезалелtнa деp)кaвa, вiльний наpoд'
вiльнi poбiтНv|K|А - oсЬ нoве сyсniльствo' зa яке ми пoвиннi
6opoтися!'> Листiвкa пpoпoнyв:rлa <.poзбyдити нaцioнaльний
pевoлюцiйний pyх,> i закликaлa пpиeд}lyватисЬ дo лаB мaсo-
Boi нaцioнaЛьнoi opгaнiзацii, щo6 6opoтися <<зa пoв}ty с8060-
дy i сaмoстiйнiсть yсix пoнeвoлеt|их нapoдiв,>. Листiвка зa-
кiннyвалась гaслoм: <.Геть Гiтлepa i Cтaлiнa! Хaй лtивуть не-
зaлеxнi деpлtaви всix пoневoлеt|иx нapoдiв!'> .,,.

Biд лютofo l943 p. вiддiли вoякiв Укpaiнськoi Пoвстaн-
ськoi Apмii пoч.lли tuиpoкi вoeннi oпеpaцii, щoб yзяти пiд

2|| там xе._ C. 20. Hiмецькo-фarшистський... '  пoп. цит.- с. хIv' хv.
2'2 дoдaткя, дoк. lф l55.
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кol{тpoлЬ теpитopito. Boни мaли пoдвiйнy метy: пpoгнaти
paдянсЬких пapтизaнiв i нe дoпyскaти .цo нiмецЬкиx кapалЬ-
них aкцiй пpoти yкpaiнських сiл.

Пoсилeння пiдпiльнoi дiяльнoстi
yкрaiнцiB

Згiднo iз сeкpетнoю нiмецькolo iнстpyкцiсю з листoпaдa
|942 poку, якa пoтpaпила B pyKи yKpail{ськoгo нaцioнaлЬнo-
гo pyхy oпopy, oкyпaцiйнa Bлaдa вBaжaла' щo вopoгaми нa.
фoнaл-сoцiалiстичнoТ Hiмeччини в Укpaiнi с <кoмyнiсти,
бaндеpiвцi, пapтизaни). l нстpyкцi я yтoч нк'вaлa: <.пoтенцiaль-
нo нaйне6eзпечнirцi 6aндepiцi. Зa всякy цiнy знищи1ц,>. [алi
iнстpyкцiя пoдaвaлa oснoвнi пpинципи нaцистсЬкoi пoлiтики
в Укpaiнi: чoтиpиклaсoвi lцкoли (якi мaють 6yти зaкpитi в
l943 poцi); зa кyЛьтypниi{и тoв:lp}|стBaми <Пpoсвiтa'> тpе6a
6yлo встaнoвити нaгляд' 6o тaм <(дiIоть Б.> (6aндеpiвцi);
вiдi6paти в yкpaiнфв теaтpи' кiнo; o6меxtити кiлькiсть нayкo-
вих зaклaдiв; не 6opoтися з xвopoбaми, злouиннiстю, a6op-
тaми тa lн.; не дoпyстити дo згoди lr{lx пapтизaHaми r нaцlo-
нaлiстaми; i.raти сексoтiв y зaвoдax' цеpквaх' пiдпpиемствaх
i т.  д.2 '3.

opгaни безпеки Paйxy BстaнoвI,|.пи, щo oУH Бaндеpи
пiд пpикpиттяIr' спopтивнoi дiяльнoстi пpoвaдить вiйськoвy
пiдгoтoвкy мoлoдi, i всi мoлoдixнi тoваpиствa вистyпaютЬ
зa <(iдelo незaлexнoi Укpaiнськoi деpltaви'> ,,".

Пiд кiнець |942 poку двi нaцioнaлiстичнi opгaнiзaцii -
o.УH Бандеpи i.oУH Мельникa _ знaчнo пoсилилtl свoю
пlдпlльHy дlялЬнlстЬ кo)кнa вlдпoвlдHo дo свoel величиtlи l
сили. oУH Бaндеpи 6улa нacaмпepед 6iльrц силЬнoю i 6iльцl
aктиBнoю на всiй теpитopii Укpaiни. Cаме тoмy нiмeцькi
pепpeсiТ 6улvl нacaмпepeд спpямoвaнi пpoти неi i тoмy apецt-
ти iJ членiв 6улп 6eз пopiвняння бiльrцi i пpo них нiмeцькi
звiти гoвopили 6iльtце, нilк пpo дy)t(е tlечислeннi apеrшти
члeнiв oУH Mельникa (влaсне' тotvry пpo цi pепpесii нiмець-
кi звiти, якi, oневиднo, с най6iльцIе aвтopитетнi й o6'eктивнi,
так м:tлo гoвopятЬ' кoли йдеться пpo oУH Мельника).

l7 лtoвтня y Хapкoвi нiмeцькa пoлiцiя poзкpилa пiдпiль-
нy дpyкapню oУH Бaндеpи. У мoмент втpyчaння пoлiцii
зaв' язaлaся iнтенсивнa пepестpiлка. Бyлo сxoIUIеt{o oдинaд-
цЯтЬ aктивiстiв oУH Бaндepи, a тaкo)к зaхoruleнo вaxливi

2'3 там x(е, дoк. гф l52.
2' ,  т aм л(е'  док. N9 l53.
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дoкyментl{. У Бiлiй I.[еpквi 6yлo apешrтoBal{o чoтиpЬox чo-
лoвiкiв; oдин iз них бyв yчитeлем. Iнtциx aктивiстiв oУH
Бaндepи apештoBaнo в Хеpсoнi тa Kиeвi. У стoлицi Укpa-
iни нiмцям yдilroся apеrцтyB€lти Bизнaчнoгo чJtенa цiсТ opгa.
нiзaцii Iванa lllпaкa-Зaпopoxця i щe iнrцoгo aктивiста-
.['митpa Мapкa-Kpaвченкa )' 5.

У жoвтнi i листoпaдi 1942 poкy opгa}Iи 6езпеки Paйхy
пpoдoB:ttyвaли pепpесii сyпpoти членiв oУH Бaндеpи в eмi.
гpaцii..Boни пoмiтили, щo ця opгaнiзaшiя' пoми.Irro пoпеpеднix
aperuтiв, зyмiла вiднoвити свoю мepе)кy в Hiмeнvинi. Чис-
лeнHl дoнесення plзн}lх пoстlв пестaпo стoсoвнo дrяJlЬнoстl
бaндеpiвцiв y Paйxy зNrуc|/IЛv| Беpлiн видaти накaз пpo.
Bести apеrЦти в paйoнi Бpayнruвaйгa (y веpeснi apеruтoвaнo
48 oсiб) i .Цpезденi (y xoвтнi аperцтoBaнo l0 oсi6). Гестaпo
вдzrлoся opгaнiзyвати зaсiдкy на кoнспipaтивнiй квapтиpi
oУH y Беpлiнi й apeштyвaти oднoгo з кеpiвникiв цiсi op-
гaнiзaцii нa пpiзвище Kлим. Пoлiцейськi змoгли poзruиф-
pyBaти зaписки' якi знaйrrrли пpи }rьoмy i в тaкий спoсi6
мoглl' дoвiдaтися пpo стpyктypy opгaнiзaцii y Paйхy. opгa-
нiзaцiя y Paйxy пoдйялaся нa десятЬ oблaстей, oблaстi пo-
tiлялlцcя нa paйoни, paйoни нa лaнки з п'яти членiв. Aле в
нoтaткaх нiмцi знaйцUIи тaкo)t( дeякi пpiзвищa. Гестaпo
вiдpaзy пpoвеJlo aрецlти (y листoпaдi): 2l0 oсiб y Ляйпцi.гy,
Беpлiнi, Гaннoвepi, Гамбypзi, Гйьдесгaймi i Пoтсдaмi,lо.

Hа пovaткy лисToпaда |942 poку члeни Гoлoвнoгo yрядy
6езпеки Paйxy чи тoчнirцe C.Ц. зaхoпили oднy кoнспipaтивнy
кBapтиpy oУH Бaндepи в Беpлiнi, i вoни пеpетBopl'ли Ii y
зaсiдкy. B цiй квapтиpi oфiцepи PCГA схoпиJlи чoтиpьoх
кyp'еpiв opганiзaцii, якi пpи6yли з Гaличини. Boни мaпи
зi сoбoю вaxливi пpoпaгaндистськi мaтеpiaли, пiдpo6ленi
пеpепyстки, фaльшивi листoвi блaнки Hiмецькoгo iнсти.
TУTу N|я iнoземцiв пpи Бepлiнськoмy yнiвepситeтi, хлi6нi
каpтки. Пiдpoблeнi дoкyмeнти i фaльшивi ьтIiбнi каpтки
6yли пpизнa.reнi для opгaнiзaфi yтeнi нислeнниx членiв
oУH Бaндеpи' якi 6yли дeпopтoванi дo Hiмеччини нa пpaцю'
:lле якиx opгaнiзaцiя пoтр6yвaла в Укpаiнi. Bиглядae, щo
oдин iз кyp'epiв _ IOpкo Kpaвнyк^_ <Bсипaв)> at,pеси мiсць
пoбaчень oУH Бaндеpи y Львoвi 2l7.

Пiсля тoгo oфiцеpи C.( спpя}ryвали свoi poзслiдyвання
нa Львiв, де, згiднo iз зiзнаннями oднoгo з кyp'epiв, 6yв Гo-
лoвний Пpoвiд oУH Бaндepи. Hiмцям yдалoся aperцтyBати

2l5 Taм xе.
2,6 тaм 

'(е, 
дoк. }ф l54; BA R' 208 f. l58_l59.

2,7 дoдаткЦ дoк lф l54; Boлoдимиp Лo6aй. 3 мoix перлtявань, y B.
Мaкap. Бoйoвi дpузi' т. I. Topoнтo. 1980.- c.92-93.
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спoчaткy тpЬoх мoлoдиx стyдeнтiв, квapтиpa яких слyлrилa
склaдoм i poзпoдiльtlим пyнктoм пpoпaгaндивнoгo мaтеpi.

C.{, шarштyвaлo зaсiдкy нa кBapтпpi Лo6aя, якa 6улa
мiсцем зyстpiнi гoлoвних членiв oУH Бaндepи. У тaкий спo-
сiб нiмцi змoгли apeцIтyвaти шiсть oсi6, сepед якиx i oд-
нoгo чJrеHa yкpaiнськoi пoлiцii, який спpaвд 6yв та€Мним
кyp'epoм opганiзaцii. Щoдo Лo6aя, тo йoгo лtaxЛиBo тopтy-
pyвaли. Biн пpoстo чyдoм вt{жив i 6yв зaслaний y кoнцeнтpa-
цiйний тaбip.

Пpaцiвники PсгA Бepлiнa BлarцтyBzlли зaсiдкy в iн-
Illoltdy пoмerцкaннi oУH Бaндеpt{' нa вyлицi Хyлинськoгo.
B ньoмy вoни зaapештyBали п'ятьox членiв oУH Бaндepи,
якi тyди пpийшли. 2l листoпaдa |942 poкy' нaдBe.lip, з'явив-
ся rцoстий чoлoвiк. Aле вiн негaйнo зpoзyмiв, щo пoтpaпиB
y зaсiдкy, витягнyв пiстoлет i вiдкpив вoгoнЬ пo нленах C.[' y
цивiльнoмy. .(вoмa кyляIши вiн впy.rив y пpaцiвникa C! iз
Бpayнrшвaйгy, a oднiею кyлeю в6ив штypмruapфropеpa CC
Геpгapдa lllapфa iз PCГA з Беpлiнa. Пiсля цьoгo вiн зyмiв
втекти 

, 'o.

I{им ruoстим вiдвiдyвaнeм 6yв .(митpo Маiвський (Ta.
paс Кoсap)' oдиl{ iз гoлoвниx кеpiвникiв pyхy oпopy Бaн-
деpи. Hiмцi, poзлюvенi смepтю [Шapфa, poзстpiляли 2.7 лttc-
тoпaдa |942 poку 27 в'язнiв, членiв oУH Бaндepи, y львiв-
ськiй тюpмi (мix нtlмп.6у.лu.(митpo Чтn"* i €вгeн Гpинiв)
i 52 в'язнi в Ягoльницi 6tля Чopткoвa 2

Bсi тюpми в Укpaiнi бyли пеpепoвненi члeнaми pyхy
oпopy Бaндеpи.r Бaгaтьоx iз них пiсля дoпитiв вiдпpaв-
лЯJII| B кoнцентpaцiйнi тa6opи в Hiмеччинi. Taм бaгaтo з них
пoмеpлo' iнrшi пеpебyвaJrи B них дo кiнця вiйни. У вepеснi
|-942 poку в тa6opi Ayruвiц 6yлo пo6итo дo смеpтi двoх
бpaтiв Cтепaнa Бaндеpи - oлексy i Baсиля. У цeй ,же
чaс y львiвськiй тюpмi пoмеp Aндpiй Мapнeнкo, oдин iз

2lt 
[oд3тки' дoк I{q l55. BA R' 5s/208 f. |'72_|74.

2l9 в. м a к a p. Бoйoвi дrузi' пoп. цПт., с. g7, |46.
.-Кoпш мDr pе€стpy€мo на oснoli нiмецькrrх apxiвiв мaсoвi аperuти i

пер6yвання y тюpмaх,i кoнцтaбopaх членiв oУЕ Бaндеpи (пoпyляpнo
званих 6aндepiвцями), m po6имo це не тol,fy' щo фaвopизуемo iнфopмaiдiю
пpo цto opганiзaцiю, a тoi'ry' щo в цей час apеrцmваних членiв oУH Мgь-
ника мaй.lке не 6yлo (бyли хi6a oдйнищ) i тoмy тaeмнi apхiвrr пpo них
}|е пoDopятЬ
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кepiBникiB oУH Бaндepи нa Boлинi, aвтop pеBoлloцiйниx
пiiень 220.

У .raс, кoли вiд6yвaлИcЯ apеrrtти y Львoвi, гестaпo зa-
тpим:rлo 29 членiв oУH Бaндepи у paйoнax Бpayншвaйгa й
Maгдебypга .2| член.a в pайoнах .Ц.pездeнa i Беpлiн?,. 4 члeни
в Hoвoму Coннi, y Генеpaльнoмy гydеpнaтopствi,,,.

Гoлoвний Пpoвiд oУH Бандеpи спpaвдi мiстився y Львo-
вi. Йoгo oчoлюBaли Микoлa Ле6едь тa йoгo зaстyп}lик
Iван Kлимiв.Лeгендa. Aле нiмцi тoчIto t|е знaли нi фyнк.
цiй циx двoх людей, aнi де вoни пеpебyвilють. 3a ними
пoстiйнo шyк:Urи нiмeцькi пoлiцiйнi opгaни. Ще 4 xовтня
|94| poку C.Ц poзпoвсю,цило пoлiцiйI{е oгoлolцення пpo
poзцIyк Микoли Лe6едя з вкaзiвкoю, щo вiн нe6езпечний
i oз6poсний. Пiд нaс львiвськиx apеu.tтiв нiмцi знaли тiль-
ки те' цlo Гoлoвний Пpoвiд кеpyе кpaйoвиМи (pегioнaль.
ними) пpoBoдаil{rr i щo pегioн Cxiдньoi Укpaiни l\{ar цеI{тp
y Kиeвi, peгioн Зaхiднoi Укpaiни _ y Львoвi, peгioн Boли-
нi-Пoдiлля _ y Piвнoмy a6o Луцьку, peгioн Угopщини
i PумyнiТ _ y Чеpнiвцях чи oдесi тa pегiон Paйхy - y Беp-
niii 2{2.

Гoлoвний ypяд безпеки Paйхy, як це гoвopl,tтЬ oди}t з
йoгo paпopтiв, пpийuloB дo виснoвкy' щo apешт Cтепaна
Бaндеpи в l94l poцi зoвсiм не зме!{lциB aктивнiсть цiсi
opгaнiзaцii. Toн пpoпaгaнди oУH Бандеpц, пoмipкoвaний
нa пoчaткy' стaвaв yсе бiльrш aгpесивним. Ti листiвкп 6улu
спpямoвaнi пpoти Hiмeччини. Пpихильники Бaндеpи BJlaцl-
тoвy&rли з€llr,raхи пpoти нiмфв, зoкpеI\,rа пpoти членiв пoлi-
цii Ъезпеки 223.

4 гpyлня 1942 poкy C.[!, aperштyBaлo y Львoвi дBoх ке-
piвникiв oУH Бaндеpи: Яpoслaвa Cтаpyхa-Cиньoгo й lвa-
нa Kлимoва-Леl€н.щy (Cемен Cyдьбa). CC-гаптtцтypМ-
фюpеp lIIyльце, зaстyпIlltк Мю;uIеpa, i CC-o6eprштypмфro-
pеp Bipзiнг з PCГA Беpлiна негaйнo виТхали дo Львoва д.пя
Bедe}rня дoпитlв гoлoв}lих нaцloнzrлlстичних кеplBникlв.
5 гpyлня (a6o нaйпiзнiше 6 гpyлня) Iвaн Kлимiв-Легендa
6yв зaкaтoвaнпЙ нa смеpть Bipзiнгoм. I{ей кepiвник C.Ц. iз
Беpлiнa, нiмець балтo-poсiйсЬкoгo пoxoдЛ(енIlя, 6ув oд}tим
iз нaйстpaщнituиx катiв yкpaiнських нaцioнaлiс,гiв. Biн
oсoбистo зaкaтyBaв дo смеpтi нe мeнlЦе' нix п'ять yкpaiнцiв.

22., м. л e 6 е д ь, УПA, пoп. цит. ' с. 20._2|.
,,' дoдdтки, дoк. l.|g l57, R' 5tl/208 f. |74-|15, списoк apештованих, f.

|78_|79. l loдаткн, дoк. lф l54.
222 дoдaтки, дoк. Гф 55.
,J3 тa м ж e. дoк. гф l.56.
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Чеpeз йoгo. нелюдськi кaryвaння пpoйrшли дeсятки iнцrих
yкpaiнЦiв 22a.

Пiд чaс poзслiдyвaння y Львoвi, якe зaкiнvилoся аpeштolt'
l8 членiв oУH Бандеpи, нiмцi знaйrцли в 3.мy кoмiсаpiaтi
yкpaТнськoi пoлiцii мiстa збpoю' зaхoвaнy в тaeмнiй кiмнaтi
зa uraфoю. У зв'язкy з цим 6yлo кoнстaтoBaнo' щo 6aгaтo
членiв пoлiцii пoв'язaнo з pyхoм Бaндеpи. Toдi 6yлo apецIтo-
вaнo п'ятЬ пpaцiвникiв yкpaТнськoi пoлiцii.

Ha пoвaткy листoпaдa 1942 poкy двa aктивiсти oУH
Бaндеpи, пeреoдягнrнi в yнiфopмy нiмeцькoi хaндapмepii,
сеpед 6iлoгo дня y Kиeвi знищили двoх члeнiв aйнзaцкoмiн-

Biн бyв зaсIyпнr'кoм гoлoви кpaйoвoгo Пpoвoдy (спpaвxнс
f,oгo пpiзвище дoсi невiдoме). Hiмцi apецIтyвaли 29 члeнiв
цiei opгaнiзaщТ y Kисвi i 13 y Piвнeнськiй oблaстi.

нeдoнесення нa oУH Бaндеpи, aлe нaспpaвдi зa спiвpo6iт-

225 
дoдaтки. дoк. lф 160.

22б Tам :хе.
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ництBo з цiсrо opгaнiзaцiсю. oтець Петеpс, який налеxaв
дo yкpaiнськoгo pелiгiйHoгo чиt{y Cтyдитiв i знaв yкpaiнськy
мoвy' дoпoмагaв дpyкyBaти y дpyкapнi нинy oo. Baсилiян y
Львoвi листiвки oУH Бaндepи. Йot.o киtlyли в^к-oнцентpa.
цiйний тa6ip .I!'aхay, де вiн 6yв дo кiнця вiйни ,2,.

У нoвiй пolЦиpювaнiй нa Укpaiнi листiвцi oУH Бaндеpи
зaкликaлa селяl| нiчoгo }lе дoстaвляти нiмцям i гoвopилa, щo
нiмецькa eкoнoмiчнa пoлiтика спpЯмoвaнa нa те' rцo6 пеpе-
твopити укpaiнський нapoд' гoспoдapя землi Укpaiни, y нa.
poд xебpaкiв. У Хapкoвi в iнrцiй листiвцi 6yлo скaзaнo, rцo
<<кo)l(е}l yкpaiнeць пoBи}|еtt тeпep зpoзyмiти, щo нarvl зaли-
цJa €ться тiльки oдин цIляx, rц06 дoсЯгнyти вiльнoгo пoлi-
тичIloгo )t(иття: l lIЛЯх pевoлюцiйнoi бopoть6и шиpoкиx Мaс
зa }reзaле)кtliсть Укpaiни,>. Листiвка дaлЬцIе гoвopилa' щo вo-
poг УкpаТни - poсiйський iмпеpiaлiзм _ стiкaв кpoв'ю, Hi-
!|eччинa BиснaxyBzulaся i цим сaмим нa6лvl>кaвcя vaс Укpa-
Тни. Iнrца листiвка пpoгoлoцIyBaлa' щo <.Укpaiнa i Poсiя на-
зaBл(ди poздiленi гopoю тpyпiв тa Мopем кpoвi'>. У Piвнoмy
члени oпopy пyстили в o6iг 6aлкнoти, IIa яких 6ули нaдpу-
кoвaнi нацioна.' l iстичнi гaсла 228.

Пiсля apеruтiв членiв oУH Мельl{ика в Kисвi в л}oтoму
|942 p. oкyпaцiйнa Bлaд.a занoтув.rлa зМенцreнtlя актив-
нoсти цiei opгaнiзацii. Aле тpoхи згo.цoМ ця aктивIriсть вiд.
нoвилaся i кiлькiсть iJ aктивiстiв 3poC;'la. Hiмцi вiдмoB|4лу1сЯ
дoзвoлити тoвapиствy <.Пpoсвiтa,> opгalriзyвaти у тpавнi
l942 poкy BистaBкy на згaДкy пpo Cимoнa Петлropy. Boни
тaкox вiдмoвилисЯ taтуI дoзвiл нa ствopеltня дoпotvloгoвoгO
кoмiтетy yкpaiнських л<iнoк' oскiльки iнiцiaтивa, як i y ви-
пaдкy з вистaвкoЮ' Bихo.цилa вiд opгaнiзaцiТ Мельника. У
;кypнaлi цiеi opгaнiзaцii, який пoцlиptoвaли }lеЛегaлЬrro' Мoж-
нa бyлo пpoЧитaти тaке: <.Xoч iнoземнi деp)кaви }IaMaгaloть-
ся знищити нaruу piruyuiсть i нaшy нaцioнaльнy стiйкiсть,
укpaiнськe ПИTaННя зaв)кди зaлицlaeтЬся нaйвa,к,rивitшим
питaнням Cxiднoi €вpoпи,>. <.Укpaiнцi не хoчyтЬ вoК)Baти
нaймaнцяМи зa нуxi iнтеpеси..., вoни пiДyть y бiй лиrше зa
пpaвo нa HезzlЛеЛ(I{е пoлIтичне )киття)> ---.

3poстaння дiяльнoстi oУH МельHикa викликaJro нeдo-
вip 'я y нiмецьких opгaнaх безпеки. У сеpпнi l942 poку вoни
ввaжaли' Iцo ця opгaнiзaцiя' якa <(зoBl{i виглядaс пoмipкo-

22, Taм л(е'дoк. N9 lб0, 16l ,  163. вA-t\,tA RH 22/4|. Rеisе des Herrn
Bеfehlshаbers vom l l_ l3, |2 '  42l  B '  Мaкap, пoп. цит._ C. l99.

,,8 
.II.oдaтки, дoк. Ns 162.

229 T aм ж е. дoк. N9 l29. l3 l '  l33.
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l,aниIvl pyхoDr>' BIl^aстивo <(пoBинна бyти пoстaвлeнa пopяд iз
pyхoп{ Бaндepи'> 230.

У мемopaндyмi, пoслaнoмy B тoй чaс дo Poзенбеpгa,
l'oлoвa цiei opгaнiзaцii Aндpiй Мельник вl|слoвиB piзнi
пpoхa}rня: визнaнI{я Гiтлеpoм i йoгo ypЯдoм пpaва Укpaiни
нa BлaсHе нaцioнaльне ltситтЯ' пoвepне}ll{я Укpiiнi o6лaстей,
якi пpилyuеtlo дo Гeнеpaльн-oгo гydepнaтopiт"a i Pyмyнii,
ствopеl{l{я пpедстaBни.цтвa oб'eднaнoi Укpaiни' яке 6 <пpo.
голoсилo oстатoчнe вiддiлення Укpaiни вiд Poсii, o.oлoiи-
л-o 6 ствopення yкpaТнс"*'n* деp*iв}tиx стpyктyp i сoюз iз
Hiмeччинoю>' як тaкoхt ствopенl{я.yкpaТнськЪТ iiмii тa eли-
нoi пoлiтичнoi пapтii нa Укpаiнi 2зl. -

C.( пpoвелo poзслiдyвaння щoдo дiяльнoстi oУH Мель-
никa B Kисвi i Paйxскoмiсapiaтi Укpaiна. У веpеснi |942 po.
кy в Киевi бyлo apештoвaнo двoх oсiб, y Миioлaeвi _ гi'я-
тьox (сepед них нaчaльник i двa члeни oxopoннoi пoлiцii),
oднoгo в KipoвогIrадi. Tpoxи згoдoм y КиЬвi apeштoвaнo
цiлy гpyпy членiв oУH Мельникa. Cеpёд них 6yв ruеф пpo-
пaгaнди Bасиль Kyзьмик-Петpенкo. Bсix звйнy"a"n,n 

"антинiмецькiй пpoпaгaндi й пoшиpeннi l lелегaльнoi лiте-

|?Ч|!: 
в,,якiЙ poзпoвiдалoся пpo бopoть6y yкpaiнцiв зa

с.в9oo.щy. кyзЬМик пlд чaс дoпитiв Bизнaв' щo в 1942 poцi
oУH-Мельника пpoBелa тpи тaемнi Hapaди' a сaЬ{е в PiвнЪмy
(ниJlyuькy), y неpвнi y Пpoскypoвi l ts веpeснЯ у Kиeвi.

Пiд чaс apeцtтy Kyзьмикa нiмцi знaйщлй пiдпiльнy лi-
теpaтypy l дoкyмelrти' y тoмy числi лист гoлoBtloгo вiдпoвi-
д1{-Ь-t'9|o зa пpoпaгaндy K. Гopськoгo i тeкст кepiвникa
oУH Мeльникa на Boлинi Чигpинa-БaРtи, в якoмy' як скa-
зaнo B нiмецькoмy.дoнесeннi, 6yли <.нeнaвиснi випiди пpoти
нiмецькиx oкyпацiйних вiйськ>. II{o стoсyеться Kисвa, тo,
зпдIlo з дoнесеHням, oУH Мельникa стaлa 6iльrц aктиBt{oto
y xoвтнi й iнoдi iТ пpoпaгaндa пepевepшyвaлa (y Kиeвi) пpo-
пaгaндy pyxy Бандept|.o..

,(iяльнiсть paДянсЬких aпeнтiB

. -Гpy.'u нiмeцьких чинoвникiв з мiнiстеpстBa пpoпaгaнди
i мiнiстеpствa Cxoдy здiйснила oзнайoмлювaлЬнy пoiздкy
пo теpитopiях. Cхoдy. Bисoкi мiнiстеpськi пpaцiвники вiд-
вiдaли тaкo:tt i Koxa в Piвнoмy. Кoх вiдвepтo зaявив iм, щo

230 тaм l l<e, дoк. tф l37.
23l там лte'  дoк. lф l37, I4l .." ,  T a м л( e, дoк. lф l43, |45, |47, l54, l48.
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йoгo зaвдaння _ експлyaтувaти Укpaiну N|я Paйхy. Bсi
мaють дo тoгo спpичинитися: чoлoвiки, лtiнки i дiти. Якщo
iнтелiгенцiя вистyпить пpoти' вoнa бyдe знищeнa. Кox ви-
знaв' щo в }lЬoгo iснyloть деякi poзбixнoстi з мiнiстepствoм
oкyпoBaниx теpитopiй Cxoдy. Boнo нaдpyKyвaлo 2,3 мiльйoнa
пiдpyvникiв <пo-poсiйськи> (siс), xoчa вiн, Кoх, пpoтeстyвaв
пpoти цьoгo. Biн дopiкaв мiнiстеpствy Cxoдy, щo вol{o зaoxo-
чy€ кyльтypнi мaнiфeстaфi i пoвopить <пpo нe^зале,(нy
нaцioнaльнy Укpaiнy чи пpo мapioнеткoвий ypяд>.oo.

oднaк вiдoмo, щo в мiнiстepствi Poзенdepгa не гoвopиJlи
пpo незaлелtнy УкpaТнy яи yкpaiнський ypяд.

Koх дaльше скaзaв' цto вiн oдep)кaB poзпopядxення фю-
pеpa зaпpoBatv.Tu в yкpaiнськtlx tltкoлaх лaтинський шpифт
зaмiсть киpилишi. i щo мiнiстepствo Cхoдy ще нe пpилyчи-
лoся дo цьoгo piшlення. Koх вихвалявся' щo дoстaвJlя€ y
Paйx величезнy кiлькiсть збixжя i, кpiм тoгo, вilt пеpедaв
y poзпopя&кення фюpеpa 4 мiльйoни пpoAyктoBиx пoсt{.
лoк xлi6a, якi змoxyть oтpимyвaти всi нiмецькi сoлдaти'
щo пoiiдyть нa вiдпyсткy дo Hiмечнини. Укpaiнa, нaгaдyвaв
Kox, годye вiйськo. У дoнесеннi пpo пoiздкy i зyстpi.l iз
Koхoм пiдкpесленo, Щo <Кox вiдoмий свoТми кpaйнiми вис.
лoвaмиD' aле щo стoсy€ться пpoпaгaнди i кyльтypи, тo вiд.
вiдyвaнi 6yли згiднi з ним. У пoвiдoмленнi з ентyзiaзмoм
гoвopt{Jloся пpo бaгaтствa Укpаiни, <кpaТни, де тeче мoлoкo
i мед> i дe е мaснa та чopнa земля' теплий к,лiмaт, величезнi
6aгaтствa, зoкpемa вyгiлля, зaлiзo, }tapгaнець' PгУть, гpaнiт,
мapмyp' квapЦ тa iн.

Aлё в paпopтi Bизнaвалoся' щo <yкpaiнцi, 6iлopyси,
литoвцi, лaтишi, eстoнцi тa iн. пpaг}ryтЬ пoлiтичнoТ незa.
лeлtнoстi> i щo тaким чиItoм тpe6a 6 6yлo <нaдaти iм неза.
лелtнiсть uи пpинaйшli Nlя впrлядy (ствopити) мapioнeткo-
вий ypяд>. oднoчaснo aвтop звiry Bизнaвaв' щo тaкa пpo-
пaгaндa змyсruIa 6 нiмцiв йти нa пoстyпки' <якi ми не мoxе.
I\.ro викoнaти пiд чaс вiйни i, мo)r(е' }lе сxoчемo викoнaти i
пiсля вiйни>. Kpiм тoгo, cцi деp)кaви нa Cxoдi, t{aпpиклaд'
нeзa./Iеxнa Укpaiнa, зpaзy стaли 6 сoюзникaми зaxiдниx
дep)кaв пpoти нaс>. <Ужe сьoгoднi гaслo в циx деpxaвaх звy-
чить тaк: кpaще нiмцi, нix бiльrцoвикн' aJte щe кpaще aнглiй.
цi, нixr нiмцi. Caме з фei пpиuини всякy дepx(aвнy opгaнiзa-
цiю, якoi, зpеlцтoю' ще i немae, тpe6a зa6opoнити i всякa пpo.
пaгaнда в цЬo}ry нaпpямi мae 6yти yсyненaD.

Aвтop пoвiдoмлeння бyв згiдний, щo нiмeцькiй влaдi
тpе6a бyлo спpавдi в,lкивaти пoдвiйrry мoвy: <Haм тpе6a гo.

вopl{ти пoдвiйнo' y тoмy числi й дo нalrrиx BJIaсних людей.
3 oднoгo бoкy _ Bимoгa пpaцi i 6езxалiснi пoстaчaння' iUIе'
з дpyгoгo бoкр пoнaд yсе - щaслиBе мaй6yтнe N|Я Нa-
poдiв Cxoдy> ,o..

Biдстyпaюvи' paдянськa ellaдa зaJПl|Цw|a 6агатo aген-
тiв спецiaльних i пiдpивних слyxб, a тaкo)к чим:lлo кoмy-
нiстiв i paдянських пpaфвникiв, якi зaлиruИлY|cЯ вipнi pe-
)ки}ry i йoгo пoлiтищ. Згiднo з мeмopal{дyмoм вiд 15 жoвт-
ня |942 poкy' aвтopol\,| якoгo бyв висoкий нiмeцький ypядo-
вець (мoxливo, Бpoйтiгaм), завдaHня yсix циx людей нa
Укpаiнi пoляг:lлo B тoмy' щoб пpoник}|yти дo oкyпацiйнoi
aдмiнiстpaцii i, з oднoгo 6oкy, BикopI|стoByIoчи Bлaдy' вeсти
свoсpiднy психoлoгiчнy вiйнy, щoб впливaти нa насeленl{я'
тa' з дpyгoгo 6oкy, викopистoвyвaти oкyпaфйнi opгaни д.Itя
знище}rня yкpaiнgьких нar1ioнaлiстичttиx i сaмoстiйницьких
елемеtlтlв.

Aвтop мемopaндyму пiдкpеслював' щo з пpихoдoм нi-
мецьких вiйськ aпенти Мoскви пoцrиpюBaли чyтки' мoBIrяB'
Чеpвoнa apмiя скopo пoвеpнеться i тi, xтo скoмпpoмeтyвaв
сe6e спiвpo6iтництвoм з нiмцями чи зaймaв пoсaдy B aд.
мiнiстpацii, бyпyть poзстpiлянi. Пopoдxyrouи i пiдтpимylouи
стpах' poсiйськo-paдянськi aгенти t\{oгли легкo oтpиIr'aти
piзнi пoсти в мiсцевiй aдмiнiстpaцii i po6или всe, щoб здo-
бyти дoвip'я нiмцiв. Boни дoстaw|ЯI|\| нiмцям свoiх, iм вip-
них' пepекJtaдaчiв a6o пpибиpaлуI to pyк iнruих пеpeклaдa.
.liв, вxивaloчи пoгpoз тa iнтpиг. .[,aльrшe Мемopal{дyм кaЛ(e:

<.l тaк сталoся' щo кoмyнiсти й aктивiсти (paдянськi)
змot'.llи пpи нiмецькolv{y панyBaннi opгaнiзyвaти aдмiнiстpa-
цiю paйoнiв i стaли нa чoлi мiсцевиx aдмiнiстpацiй тa кooпe-
paтивних гoспoдapств (кoлгoспiв). Boни тpимaли aнт}t-
6iльtцoвицьке нaселення y пoстiйнoмy стpахy пepед пoвеp-
нен}lям paдянських i, надiюнись нa iхнс пoвеpнeннЯ, Po3-
paхoвyBaли oтpиtr{ати пoxвa,Irи i вдячнiсть'> """.

Poсiйськo-pадянськi aпентl{' зoкpемa' пpoникли дo yп-
paвлiння лiсiв, щo ДaBaлИ iм змory дoпoмaгaти paдяHськиЬ{
паpтизaнaМ i пapaшyтистaм. Hiмецькi пpедстaвники нa мiс-
цях' скaза}lo B мемopaндyмi, зoвсiм не бyли гoтoвi дaти сo6i
pадy з фeю poбoтolo пpoникaння i пiдпiлЬнoю дiяльнiстto.
Boни ввaxaли' щo дoсr'тЬ 3нaти пpo те' щo кoлиrцнi кoмy.
нiсти чеснo Bикoнyl0ть свotо poбoтy, дpyxньo спiвпpaцюють
з нiмцями i бoяться, щo Тх poзстpйяють' якщo вoни вiд-
мoвJtятrcя спiвпpaцloвaти.

23n I bi  d. ,  f .  20-22, 4t-42.
" '  BA R 6l ' to f  .62.
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Aвтop мемopaнAyмy зpo6ив дaлЬIrrе цiкaве ствеpдЛ(еl{-
ня: <3pеrштoю, деякi пpедстaвIrики нiмецькoТ aдмiнiстpaцii
зoвсiм вiдвepтo зaявJlЯIoть' щo кoмyнiзм tlе € не6eзпечним
Ддя Hiмеччини i щo нa6aгaтo бiльruy не6езпeкy стaнoвитЬ
yкpa.iнський нaцioнaпiзм. oтxе, Bлaдy lra Укpаiнi мo)t(нa
спoкiйнo пepедaвaти кoмyнiстaм, якi vepeз сBoю ненaBистЬ
дo yкpaiнських нaцioнaлiстiв видaвaтимyть ix нiмeцькiй
влaдi. 3гiднo з цими л< тaки мipкyвaнняМи' в ypядoBих чин-

::у.": j' I :P:]:j..1"#,"'r,tми € та кo)к poсiяни, Ьo6тo }loс кoв-
сЬкl нaцlotlaJлcT|']'>> . .

зa слoBalrrи aBтopа мeмoPaндyМy, цi мoлoдi лroди (з oУH
Бaндеpи), з дaлeкoйдyчиtии' aле aбстpaктними iдеями i
плaнaми po6лять лI'IUе дypницi. 3aмiсть тoгo' щoб пo€д}raти
свoi сили <(д.'tя бopoть6u з МoскoвсЬким 6iльrцoвизмoм i
пpисвя'l.ити сe6е cкoнoмiннoмy i .oуxoвнoмy вiдpoд;кeнню
У5Рaiни з -нiмецькoto дoпoМoгoю' вoни yва)кaroть' щo iх
o6paзпли' бo Hiмеччинa вiдмoви лacя вiддaти УкpaТнy ix-
нiй пoлiтичнiй гpyпi; вoни виpitшили дoсягти свoсi мети Ъ дo-
пoмoгolo <(зaстoсyвaн}Iя силl{)>. Boни пoчaли схBaлюBaти

tиеМopaндyl\,ry ввaжaв' щo це якрaз paдянськi .aг€Ilти пiдтpи-
мyвaли iдeю не6езпеки yкpaiнськoгo нaцioнaлiзмy, щoб
кpaще з I{иI\| бopoтися з дoпoмoгoro нiмцiв.
.. Aвтop ме}ropaндyмy 6yв явllo нaстpoений пpoти yкpa-
Тнськиx нaцioнaлiстiв, тoмy нeдooцiнroЬaв iхнe з*auе"'i i
силу нaцioн:lлЬtloгo pyxy взaгaлi. Biн гaдaв, щo нaцioнaлiс-
'гiв нe 6улo 6araтo' щo нaцioнaлiзм iснyвав лиIЦe в Гaличинi
тa щo стapшi пoкoлiння 6yли пpoти ньoгo i цi iдеi бyли
ДJ|Я пlacп нaселення <<незpoзyмiлими i нyxими'>. oсь тoмУ.
нa .йoгo tУМкУ, <(гpyпки oУH, якщo нe бyдyть лiквiдo-
вaнl гестaпoм' тo l{емиt{yче зникнyтЬ сaмi пo сo6i>. 3319
кoмyнiзм, який, згiднo з l\{еМopaндyмoм' панye y певltих

236 Ibid.,  f .63.
"t tb id. , f .64.

пporцapкax нaселе}tHЯ' стaнoBитЬ peaлькy l Baжливllцy }rе-
безпeкy.

Paдянськi aпенти нaмaгaлися ще бiльrце зiпсyBaти ситy-
aцiю i' Як дaлi стBepркyr мeмopa}Iдyм' пolцltpювaлrr чyтки
пpo нiмецькi плaни щoдo nep}raнiзaцii yкpaiнськoгo нaсе.
леHня' виселeння yкpаiнцiв з влaснoi кpaiни, щoб звiль-
Irити мiсце д.пя нiмцiв. lti <.нyтки,>, як вiдoмo, вiдпoвiдaли
спpaжнiм нiмецьки.м плaнal{. Kpiм тoгo, y lt'еМopaндyмi гo-
Bopилoся' щo yспlx paдяIrсЬкol пpoпaгaндI{ пoясl{ю€тЬся
тaкo)t( тим фaктoм, щo piBенЬ 

'(иття 
B oкyпoвaнiй Укpaiнi

нилrний, нiж зa paдяrrсЬкoггo pе)lммy. oтxe, paдянсьKa пpo.

KoЛи }lе пpaцювaли з дoпoмoгoю мaсoвиx opгaнlзaцlи Чи
вeликиx мiтингiв, a лицtе через пpивaтнi кoнтaктц, ЗaвДякуl
ixнiй po6oтi пpивaтнi скapг}i oсi6, якi вoни ввaжaли нe6a-
.lкaни}tи' вoни пpeдстaBJ|ЯлуI як <(Bимoги yкpаiнськиx нaцio-
нaлiстiв>>. Hiмцi чинили pепpесii, щoб пpидyrпити цi Bимoги'
a це бyлo нa pyкy paдянськиtr{ atЕI{таМ.

Чaстo тparиялoся' щo люди' нaстpoснi антикoмyнiстиu-
нo, якi зaзнaвaли пеpеслiдyвaння зa pадянськol влaди' пo-
вepтaлися .цoдoмy з тa6opiв вiйськoвoпoлo}tеt{иx aбo з
теpитopii щoйнo зaйнятoi нiмцями, нe мoгли зaйняти свoi
влЬснi Ъy,u.и'*', бo iх зa6paлa i{iсцевa влaдa' якa 6yлa в pу.
кax poсiйськиx arrнтiв. 3виvaйнo, цi aгенти зpaзy oдеp)кy.
вaли вiд нiмецьких влaстеr.I зaбopoнy нa пpo)кивaння aбo й
opдеp нa apеIllт людей, щo пoвepнyлися. Чaстo спpaвa зaкiн-
чyвtrлaся сМеpтн}lм виpoкoм. Mемopaндyм дoдa€ тaке:
<Koмyнiсти i активiсти винoсять пpoти циx людeй тaкi сaмi
звиttyв,lченHЯ' як i 6iльrцoвики' a сaМе: <(yкpaiнський нaцio-
нzlлiзм>. Tаке <<звинyвaчення)> стaлo сЬoгoд}Il Ayже Nroдним.
Koжен paз' кoли 6iльtцoвицькa aпе}|тypa xoне лiквiдyвaти
якyсЬ небaжaнy oсoбy, Boнa вда€ться дo цьoпo зBинyвul.
чеiня,, 23s.

Бopoть6a пpoти paдянських агентiв в Укpaiнi, згiднo з
I\'еl{opaндytvtoм, 6yлa тяжкa' 6o бйьrцiсть нiмецьких пpa-
цiвникiв технiчнoгo i eкoнoмiчнoгo сектopiв вiдвеpтo визнa-
вaлa' щo вoни нe цiкaвляться пoлiтикoю. Kpiм тoгo, oхo-
poннa пoлiцiя i CД (слyxбa бeзпеки) кopистyBaлися iнфop-
мaцirю вiд пiдoзpiлих oсi6, зa якими гoдилoсЯ встaнoBити
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нaгЛяд. Ta нaйгipruе те' щo <.6aгaтo кoлиrцнix спiвpo6iтникiв
кoмiсapiaтy внyтpirшtIих спpaв aбo в минyлoмy ГПУ Bстyпилo
в opга}|и iнфopмaцiйнoircлyxби CД'>. Boни свiдoмo виKotly-
вaли вказlвки тaсмних olлЬll loвицЬких opгaнlзaцlи' якl звy.
ч:UIи тaк: знищyвaти з нiмецькolo дoпoмoгolo не6aлtaних
yкpaiнських гpoп{aдян i y цей спoсi6 вiдвеpтaти yвaгy вiд
пiдpивнoi дiяльнoсти 6iльrцoвикiв i спpямoвувaти i.i кyД'и

o10
ltIде)>. ."-.

Aвтop мeмopaндyМу був oзнайoмлений з iнстpyкЦiями,
зI{айденими в paдянських aгентiв. Boни сaмi визнaвaли' щo
ixня мiсiя гoлoвtlиМ чинoм пoлягaлa в тoмy' щoб зaвoювати
дoвipy oкyпaцiйнoi в.llaди, пpедстaшIяти себе лpyзями Hi-
меччини i винищyвати чеpез пpoвoкацii yсix нe6аxaниx
людей. У щoденникy' знайдеI{oЬ{y в oднoгo з aгентiв нa пpiз-
виruе Яpeменкo, 6yлo зaписaнo] <.Biйнa нa УкpaТнi 6yде ви-
pirшaльнoIo. Caме тyт 6yде ствopений дpyгий внyтpiruнiй
фpoнp. Aвтop мемopaн.\уIvfy ввaхав' щo пpинaймнi пoлo-
Bу.нa pайoнiв Paйхскoмiсapiaту Укpaiнa пербyвaлa пiд
вIUIивoм paдяrrсЬкиx aгентiв. Чaстo стaнoвиlце циx aпен.
тiв бyлo тaким сl,lлЬним' щo вo}lи вiдмoвтlяли C.Ц. y пpo-
вeдeвнi в них odulyкy 6ез спецiaльHoгo д.oзBoлy Кreisland-
wiгt'a (випa.цoк Kaюкa). У Чеpкaсaх yкpаittськa пoлiцiя
cKлaДaлaсЯ з paдянсЬких aгентiв. Haвiть бyдy.rи poзкpитим'
нaчалЬIlик пoлiцii зaйМaв тaкy пoзицiю y мiсцевiй oкyпaцiй-
нiй в,пaдi, щo неo6хiдне 6yлo Bтpyчaння C^Ц iз Kиева, щo6
apештyв:lти йoгo paзoм зi спiльникaми 2.n.

ПoвepтaюнисЬ дo питaннЯ yкpaiнськoгo нaцioнaлiзмy,
aвтop цьoгo дoBгoгo мемopaнAyмy писав: <<Tpе6a нaсaмпе-
pед .вrrзнaт.и, щ9 yкpaiнськi нaцioнaлiсти спpaвдi в9дyтЬ
пiдпiльнy дiяльнiсть, спpяlr,toBaнy пpoти Hiмеччини'>. Biн все
xr тaки стBеpдЛ(yвaв' щo гaслo <.6opoть6и нa дB:l фpoнти _
прoти 6йьrцoвизмy i пpoти Hiмеччини,> знaxoдилo цlиpo.
кий вiд.гoлoс' зoкpeь,ra сеpед Мoлoдi. Aлe, з дpyгoгo бoкy, вiн
пiдкpeслював, щo yкpaiнський нa.Цi.oнaлiзtr не кopистy-
вався ,(oднoю пiдтpимкoю iззoвнi,.,, тoбTo iнurих деp-
хaE' щo' зpеlllтoю' BlдпoBlдaлo пpaвдl.

23eIbid., f .69.

"o I b i  d. ,  f . '71-13, '14, i6.
2 'r  tb id. , t .16- i1.

3aгaльнi i peлiгiйнi спpaви
в Paйхскoмiсapiaтi Укpaiнa

l  веpесня l942 poкy Хеpсoнськa, Зaпopiзькa, .Ц'нiпpo-
петpoвсЬка' Пoлтaвськa i Kиiвська oбластi пepейurли дo ци-
вiльнoi aдмiнiстpaцii Paйхскoмiсapiaтy Укpaiнa. l сiчня
l943 poкy Paйхскoмiсapiaт Укpaiнa y.lке зaймaв плoщy
339 2'75 кв. км iз 16 9l0 008 мerцкaнцями.

Paйxскoмiсapiaт пoдiлявсЯ нa ruiсть l 'eнеp:rЛЬниx oKpyг
(Gеnеralbezirke: Boлинь-Пoдi.пля, )(итoмиp, Kиiв, Микo-
лaiв,.Ц.нiпpoпетpoBсЬк i Kpим), якi не вiдпoвiдaли oбластям,
a скopirпе peгioнaм. Boни пoдiлялися I{a l l4 oкpyг aбo теpи-
тopiй (Gеbiеtе), якi сKлaДaJw|cЯ пеpева)к}lo з чoтиpьoх дaB.
нix paйoнiв i сеpед яких 6улo 5 мiськиx oкpyг' тa 443 paЙo-
Itи' a сеpед нпx 25 paйoнiв y мiстax ,",. Н.a чoлi кoxнoi гtне-
paльнoi oкpyги (Генepaль6eцipкy) 6yв гeнеpальний кoмi-
сap (Gеnегаlkommissar). oкpyгoю кеpувaв Gebiеtskommi-
ssar (oкpy.lttний кoмiсap). Генеpaльних кoмiсapiв признa-
нaв Гiтлеp, ге6iтскoмiсapiв пpизначaв Poзен6еpг, a ни.lк-
uих кеpiвникiв - paйхскoмiсap. Tpебa дoдaти' щo схiднi
paйoни Укpаiни (.Ц'oнецька, Хapкiвськa, Cyмськa i Чеp-
нiгiвськa oблaстi) не вxoдили дo Pайxскoмiсapiaтy,
вottи 6улvl 6лизькo до фpoнтy, i ця ЧaстиHа Укpaiни
Зaлп|ЦИлacЯ дo кiнця oкyпaцii пiд вiйськoвoю aдмiнiстpа-
цieю.

Гoлoвнa poль B oкyпaцiйнiй системi (цивiльнa aдмiнi-
стpaцiя) нaле)а<aлa геdiтскoмiсapам i вiдпoвiдaльним piв-
нopядниIvt кеpiвникaм сектopa екoнoмiки (Krеislandwirtе,
вiдпoвiдaльнi зa сiльське гoспoдаpствo). Bсi вoни бyли нiм-
цями. Hiмецьке дotlесе}lня вiд 20 )кoвтt{я l942 poкy пiд-
тBеpдxyBilлo, Щo <(все залeЛ(ить вiд геGiтскoмiсаpa i кpaй-
сляндвipтa, якi мaють диктатopськy Bлaдy. .Ц.ля них yсе дoз-
Boлеl{o' пoняття пpaвa B зaхi.ЦнoсPpoпейськoмy poзyмiннi у
сьoгoднitшнiй Укpaiнi не iснyс'> ,'". Piзнi yкpaiнськi кepiв-
ники i пiдpяднi диpeктopи <(с нaспpaвдi лиrце викol{авцями
poзпopядхень ix нaчальникiв-нiмцiв i не 6еpyть xoднoi
унaстi y пpийняттi piruень,>.

Hiмецькa вJIaдa' згiднo з циМ сaМим дo}|есеt|}lЯМ' чaстo
дoвipялa пoсти нaчaлЬникa paйoнy i вoлoстi найгiprшим мiс-
цeBиМ еЛеме}rтal\,l' ЛюдяМ' Iии}ryле якиx бyлo неясHе' тo6тo
пiдoзpiлe (кoлиrцнi спiвpoбiтники з пoлЬсьKoю B'rraдoю нa

2n2 BA R 6/70 f . .  lo1.
2n3 lb id. . i .so.



пiвнiннoмy захoдi, paдянськi aпенти нa Cxiднiй Укpaiнi).
Kpiм тoгo, згiднo з дoнeсeнням, <нiмeIркi ypядoвui, щo дl-
loть пiд нaзвoю <<ляндвipтiв> i пepeва.ltснo стaнoellять гoлoв-
ний фaктop' згляднo викoнaвчий opгaн нiмeцькoi eкoнoмiч-
нoi пoлiтики нa oкyпoвaнiй yкpaiнськiй теpитopii, цe _

пepеBa)кнo мaлooсвiченi л-loди (кoлиtцнi пepyкapi,.кoв6aс-
ники, piзники тa iнIдi рмiсники i кoмеpсaнти), якi взaгaлi
нiчoгю не poзyмilоть y питaнIrяx сйьськoго гoспoдapствa i цlе
меtltцим e ixнe знaння зaгалЬнoгo деp)€вниIlькoгo кеplв.
ництва a6o висoкoi пoлiтики. Boни пoвoдяться з yкpaТн-
ським нaселеIlltям пpoтизaKoннo i нeспpaBeдJIиBo (нaпpик.
лaд' BдaIoться дo )кopстoкoго стaвJrення i пoбoiв пaлицями).
Taким кepiвництвoм Boни пoстyпoвo пеpетBopюк)ть мiль-
йoни paнirue пpиxилЬfrиx нiмЦямo1'.кpaiнuiв y пepекoнaниx i
poзлючених вopoгiв Hiмеччини>,*".

УкpaТнськi пpaцiвники oкyпaцiйнoТ aдмiнiстpацii чaстo
пpaцюBaли вiд 7 дo 17 гoдин, aлe iм rш|aт|/|Л|r|, лиurе вiд 40 дo
60 paйxсмapoк (пpиблизнo 400_600 кap6oвaнцiв), тoдt
як кiлoгpaм lr{aслa кoцIтyBaв нa pинкy 30 paйхсмapoк (yкpa.
iнцi нe oдepЛ(yв:rли кapтoчoк нa мaслo). Ha селi квoти пo.
стaBoк 6yли настiльки непoмipнi' щo селянalr{ пpaктиtнo нi-
чoгo не з:ulицIaлoся. М'яснi npoдyкти (м'ясo, кoв6aси, кoн-
сepви) 6yли пpизнaueнi дllя Bep:\taхтy тa N|я iнlциx нiмцiв.
У дoнeсеннi пiдкpeслюваJloся' щo <yкpaiнське нaселeння
нe oдep)кyc нiякиx i{'ясниx пpoдyктiв вiд пoнaткy oкyпaфi>.
Cкpiзь, як y мiстi, тaк i нa сeлi винагoрoдoю зa l0_ll-го-
дин}ry пpaцю 6улн 4o-60 paйхсмapoк.

Бiльuriсть oкpyлrних кoмiсapiв не бyлa кpaщa вiд свo-
ix пi,&тIеглих. У дoнесeннi нaписaнo: <<Boни чaстo взaгaлi не
6yли пpихилЬнo нaстpoeнi дo yкpaiнцiв a6o 6paswт сo6i зa
спiвpoбiтникiв нaйгiprшi yкpaiнськi елементи>. Koжен ге-
6iтскoмiсаp сaм визI{aчaB свoк) пoлiтикy. Toмy iснyвaJ|u Дe-
якi piзницi мiлr oкpyгaми. Haпpиклaд, в oднiй oкpyзi yкp-aiн-
ськi пoлiцiя нoсилl тpизy6, J iнrцiй нoсити цей знaк 6yлo
зadopoненo i йoгo зaмiнили гaкeнкpoйцo},l.

У 6iльцroстi oкpyг 6yли лиlше чoтиp}rклaснi rшкoли, aле
iснyвалo декiлькa мiсцевoстей' де lцкoлa мaлa сiм клaсiв.
У дeяких oкpyгaх Bllкopистaння yкpaiнськoi симвoлiки тa
iснyвaння сoцio-кyльrypних тoBapиств нa пoЧaткy мeнIц-
6йьш дoзвoляJIи' a,Iе зpoстaючi oбме;rення пoстyпoвo пo.
KлaJtи цьo}'ry кpaй. .[o тoгo :к yкpaiнськi yстaнoви <пPaктич.
нo нiкoли нe oдеpxyBaJlи гpoьraдських сyбсиД|i|>.,".

2{'  Ibid. ,  f .83.
2's lb id. ,  f .84.

<Мoбйiзaцiя> podovoi cY|J|п Нa Укpaiнi, згiднo з цrrм )ке
paпopтol{' дoсягдa кyльмiнaцiйнoi тoчки. Coтнi тисяч чoлo-
вiкiв i лсiнoк y:ке бyлo вивезенo дo Hiмеччини, a нaбip
пpoдoBJкyBaвся.. <Koлte!{ день нa УкpaТнi мoхнa 6aчнтп
пoiзди з мaJto щo Bдягненими, нaпiвгoлoдниIut{ <бйиlдr не-
вiльникaми>. Бaгaтo з цI{x лroдeй, нaсиJrьнo тpaнспopтo-
Baниx нa зaхiд вoстанll€ 6awлo свoIo Бaтькiвщинy. Бaгaтo
з них мyсиJIи йти сoтнi кйoметpiв, зaки ix, пoвнiстю зI{eмo-
х(eних' пoсaдиJIи y вагoни; бaгaтo вмepлo пo дopoзi. У селax
Haдднiпpянськoi Укpaiни зaлицrилу|cЯ ЛYILЦa стapi лroди,
дiти тa iнвалiдr. Bсi iнцli a6o 6улп вивезенi дo Hiмеvнини,
a6o евaкyйoвaнi 6iльlцoвикaми' a6o пpaцюють y кoлпoс-
пaх чи paдпoспaх' якi зaлишенo пiд iнцrими нaзвами. Ko.
лиц.lнi 6iльlшoвицькi eкoнoмiчнi метoди зaJШflЦw|||cя y силi,
xoчa iriмeцькa BJIaдa запoвiдaлa piзнi пepемiни i нoвy aгpapнy
пoлiтикy. Haспpaвдi все зaлицIиJIoся пo-стapoмyt> 2a6

Cпpoби yкpaiнфв зaпyстити в дilo пiдпpи€мстBa' якi мoг-
ли 6 зaдoвoльнllтl{ пoтpе6и нaселel{ня' нaTpaПляJ||| нa нeздo-
лaннtlf,l спpoтиB дeяких нiмeцьких opгaнiв w|aДu.

I.(eй xке paпopт oписye нiмецькy пoлiтикy зa пpинципoм
<пoдi.пяй i шIaдapюй> тaкo)к i в pелiгiйнoмy питaннi. У
Paйхскoмiсapiaтi Укpaiнa iснyвалo двi цеpкви: Укpaiнськa
Aвтoкефaльн3 Пpaвoслaвнa l{epквa (УAПЦ) i Aвтoнoмнa
Пpaвoслaвнa I{еpквa. Kaнoнiчним гoлoвoю aвтoкeфaльнoi
I{еpкви 6yв митpoпoлит .(,ioнiсiй, який пербyвaв зa кopдo-
нo}l' y Baprшaвi. oт;ке, щo цepквy в Укpaiнi фaктиннo ovo-
лювaB apxиellискoп Пoлiкapп з oсiддoм y лyцькy. Aвтoнoмнy
Цeрквy oчoлювaв Apхиeгпrскoп oлексiй. I{я t{epквa зaгaлolr.l
визнaBaлa звеpхнiсть Мoскoвськorо пaтpiapxa. Cepед ryхo-
ве}lствa тa ii членiв 6yлo бaгaтo poсiян i pyсoфiлiв. УAпц
нaBпaки _ 6улa yкpaiнськolo нaцioнaльнoю.цеpкBoю

У нiмецькoмy звiтi noBopиJloся' щo paдянський pe)rим
зaBlrtди бyв пpoти з'qднaння двox l{еpкoв'.хoч Boни мaIIи
oднaкoвий oбpяд пoбoюючись' щo це зaцIкoдитЬ пoлiтичнo-
мy вIUIиBy Мoскви нa Укpaiнi 2o7. зpeштoro, Укpaiнськa
Aвтoкефaльнa Пpaвoслaвнa l{epкзa 6улa лiквiдoвaнa нa пo-
чaткy тprrдцяlиx poкiв. У дoнесeннi, oднaц нe говopt{Jtoсь'
щo i нiццi тaкo'( 6yли пpoти з'eднaння l{epкoв.

Pелiгiйнi спpaви в oстляндi i в Укpaiнi 6yли pеглaмeн-
тoвaнi iнстpyкцiями Poзeнdepгa вiд 13 тpaвня |942 poку.
Boни гoвopиJlи' щo мo,кнa дoзBoлити peлiгiйннм гpolua-
дaм iснyвaTИ, aЛe за yмoBи' щo вoни не зaймaтиi'fyться

2'6 Ibid..  f .8s.217 I b i d:, f. Bz, EE.
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пoлiтикoю i не стaнoвиTимyть не6езпеки д.пя нiмецькoi
o кyпaцiй нoi aдм i нiстpaцii. oтл<е, iнстpyкцii Дiлплvl стpyктypy
I{еpкви вiдпoвiДнo дo теpитopiй гeнеpaльних oкpyг. У кox-
нiй генеpaльнiй oкpyзi мaлa iснyвaти oкpемa цеpкoвнa
oдиниця' нa чoлi якoi стoяв € t lt{скoп (чи iнoдi двa спискoпи):
юpисдикцiя rпискoпа не мoглa вихoдити пoзa мexi гене-
pfulЬнol oкpyги.

У цей спoсi6 oкyпaцiйнa влaдa нaь{aГaлacЯ не дoпустити
дo ствopeння oДrroi yкpaiнськoТ дyхoвнoi cv|лvl' ЯKa мoглa б
мaти гioлiтичнy Bary. I{oб не зaйшлo poздpidлeння УAПЦ
нa декi4д'кa oдиницЬ' Poзен6еpг зaпpoпol{yвaв нaдaти ot-
нotr{y з ёпискoпiв, a сaIие apхиeпискoпy Пoлiкapпy, титyл
<.пеpruий сеpед piвних,> (primus inter parеs). A генеpальнi
кoмiсapи 6yли нaдйенi всiеlo влaдoю y pелiгiйних спpaBaх y
paМкax дeкpетy' пpийнятoгo paйхскoмiсapoм !a8. Bикoнyloни
iнстpyкцii Poзeнбеpгa' зaстyпItик paйхскoмiсapa Koxa .Ц.ap.
гeлЬ декpетoм вiд 9 uepвня l942 poкy o6мexив стpуктypy
o6ox I{еpкoB дo oдиtlиць' обмeжeних тepитopieю кo.lкнoi
генеpaльнol oкpyги.

Bикoнання циx poзпopяджень lta пpaктицi не бyлo лег-
ким. oкyпaцiйнa шlaда дiзнaлася, щo l{aвкoлo нoвoгo eпис.
кoпa Укpaiнськoi Aвтoкефaльнoi Пpaвoславнoi I{еpкви
Мстислaвa (пoсвячений y спискoпп |2 тpaвня l942 poкy) i
спискoпa Hикaнopa утвopився <<пiдпilrьний клу6 yкpaiнсЬких
цroвiнiстiв,> ,.,. Haсlrpaвдi йшлoся Hе пpo клу6, a пpo гpyпy
yкpaiнських пpaвoсЛaвних дiяuiв, якi мaли нaмip пoвеpнyти
свoiй l-[epквi нopмaльнy сl.pyl(тypy. Мaючи це, a тaкo)к щ06
ypеryлювaти деякi пpoблеми, щo пoст:rли пеpед УAПI-[, yк.
paiнськi пpавoсЛавHi дiянi вttpiulнлп скликaти нa 4 лtoвт-
ня |942 poкy eпискoпський Cинoд.

Hiмецькi влaстi виpiшrили зipвaти цю il l iцiaтивy. Bлa-
дикa Мстислaв, якнЙ пеpе6yвaв y Kиeвi, 6yв епискoпoм Пе-
pеяслaвa' щo нa лiвoму 6epeзi .Ц'нiпpa. ll.[o6 пеpеrшKoдити
скликaннк) синo.\y на вимory зaстyпникa Koхa .(apгеля
22 вepecня зaстyп}rик генepaль}loгo кoмiсapa Kисвa фoн
Бpюнaв пoвiдoмив eп. Мстислaвa пpo теl Iцo йoмy зa6opo-
ненo пеpебyвaти нa пpaвoму бoцi .Цнiпpa i пoпpoсив йoгo
дo 27 веpесня зaл}rцl}rти Kиiв i теpитopilo r€I{еpaлЬнo[ oкpyги
(включаtoчи i тy нaстинy, щo 6yлa нa лiвoмy 6еpeзi). A Cи-
нoд мaв вiдбутися y Луцьку, нa Boлинi. Tим чaсoм сп. Mсти-
слaвa пoклИKaлИ дo CД i пiд чaс poзмoви йoмy вдaлoся

2"6 BA P 6/18 f .  99-102.
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дoбитися тимчaсoвoi вiдстpoнки Bl'кoнaння pirшення зaстyп-
никa генеpirльнoгo кoмiсapa. Toмy, щo питaння пpo йoгo ви-
гнaння нa Лiвo6еpежxя не 6улo, oт)кe' Bpеryльoвaне нa
дaту 21 ̂ в.gpeсня, C.Ц. дoзвoлилo йoмy виiхaти 4 rкoвтня дo
ЛyЦька ."u.

l жoвтня |942 p. .(apгeль пoвiдoмив генеpzlльниx кo-
мiсapiв, щo дiяльнiсть I{еpкви вiдтепеp мae oбме,lкyвaтисЬ
дo кoлrнoi пенеpzrлЬ}Ioi oкpуги. Apхиeпискoп Пoлiкapп не
6yв визнаний гoлoвolo Aвтoкeфaльнoi Пpaвoслaвнoi Цеpк-
ви' тaк самo' як i apхиспискoп oлeксiй не 6yв визнaний ек-
зapхoм Aвтoнoмнoi I{еpкви. Biн пpийняв piшeння oбме-
}KuT|4 TpaцИцiйнi пpaва oбoх apxиепискoпiв i пoставити iх
нa oди}t piвень з iнrцими €пI,tскoпalr{и. .['apгель Bимaгав'
щoб y кo.tкнiй гeнеpaльнiй oкpyзi пoкликaти спискoпiв i пo-
вiдoмити Тx, щo lopисдикцiя кo)Kнoгo з }Iих o6меxyсться
генеpaльнolo oкpyгoю тa щo всi вoни piвнi i нe iснye вищиx
apxиспискoпiв. Усiх епискoпiв пoстaBили пiд <oхopoнy>>
нiмецькoi aдмiнiстpaцii i кoхсний eпискoп 6yв вiдпoвiдaль-
ний пеpед гeнеpaлЬкotvtiсapем.

,Ц,apгель виpiurив poзпyстити €писKoпсЬкий Cинoд кoл<-
нoi з oбoх l{еpкoв. Генepальнi кoмiсapи oтpимaл}r пpаBo iме-
нyвaти i yсyвати eпископiв. Пoсвячення в сaн й iнстaляцiя
свяrценикiв пiцlяr.aли дoзвoлy генepaлЬниx кoмiсapiв.
Зoкpемa, згiднo з. iнстpукцiями .Ц.apге-л', Фд тепеp-тpe6a
дoтpимyBaтися piвнoвaги пoзицiй oбoх l{epкoв. з цiеТ
пpичи}tи тpебa^y. вiдпoвiдниli спoсi6 пpoтидiяти 6yдь-якoмy
oб'еднанню...'> ,",.

Haпеpедoднi Cинoдy, 3 xoвтня, кoли вxtе 6iльuriсть
€писKoпiв УAПц 6улa в ЛyЦькy, .(apгель iх пoвiдoмив, щo
пpoведеHня Cинoду зaбopoненo. Пpoте yкpaiнськi епис-
кoпи t|е пoслyхaли' i Cинoд poзпoчaB свolo poбoту 4 xoвт-
ня i завеpruивcя |4 )кoвтня.

8 хoвтня еп. Мстислав' сeкpетap спискoпсЬкoгo Cинoдy,
i еп. Hикaнop виixaли дo пoчaeвa дo apхиспискoпa oлексiя.
Toгo .lt< тaки дHя 6ув пiдписaний Aкт пpo o6'сднaння oбox
I{еpкoв. Пiсля зaкiнчення po6oти Cинoдy Мстислaв пoixaв
дo Piвнoгo, кyди вiн бyв викликaний C.Ц. У Piвнoмy .I|'apгель'
який спецiалЬнo пpиiхaв дo цЬoгo мiстa нa пoбaЧен}rя з rп.
Мстислaвoм' пoЯсt|иB йoмy, щo Aкт o6'e.ц,нaння o6oх l{еpкoв,
хoч зaслyгoвуr нa кoМплlментtl' усе 

'( 
тaки € незaKo}tttиtvl

aктoM' пpийнятим нa зa6opoненoмy Cинoдi.3гiднo з iнстpyк-
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цiями Paйхскoмiсapa iepapxilo yкpаiнськoТ I'|epкви мo)кнa
бyдe встaнoвити лиrце пiсля <пoвнoi пarифiкaцii> Укpaiни.
Aлe тoдi пoд6aють, .щoб eпискoпи, якi пiдписaли еднiсть,
6yли yсyнeнi вiд yпpaыliння l{еpквoю.

Tим чaсoм' пpoдoвxyвав ,Ц.apгель, нixтo I{е мo)t(е oчo-
лювaти yкpаiнських eпискoпiв, тoбтo Hе мo.lкe 6yти нiякo.
гo кеpiвництвa УкpaiнськoТ Aвтoкефaльнoi Пpaвoслaвнoi
I{еpкви. 3aте iснyють €пискoпи y кoлtнiй генepaтlьнiй oкpyзi,
i всi вoни piвнi. .tl.apгель пpигaдaв МстислaвУ, Щo видaнa
йoмy зadopoнa пеpе6yвaти в Kиeвi i на пpaвoмy бepезi.(нi-
пpa зaлишаrться y силi. МстислaB мaв вибpaти мiсце вигнaн-
ня i негaйнo ryди виiхaти. Biн ви6pав Пpилyки. €п. Мстислaв
виixав з Piвнoгo 19 xoвтня, a Kиiв пoкиI{yв 22 lкoвтня i
пoдaBся дo Пpилyк. Taм нiмцi зa.бopoнилtl йoтиy бyдь-якy
peлiгiйнy тa пoлiтичнy дiяльнiсть ,",.

Пiд тискoм нiмецькoi B,Iaди i неpeз тe' щo дeякi eпис-
кoпи i дiянi Aвтoнoмнoi I{еpкви, зoкpeмa poсiяни, вiдмoви-
лися пiдтpимaти oлексiя, вiн вiдкликaв свiй пiдпис пiд aктoм
пpo oб'eднaння 15 грyдня |942 p.

Гeнеpальнi кoмiсapи нaпpaBили yкpaiнським eписKoпaм
ЛИcTa, в якoщ/' зoкpeмa' 6yлo скaзaнo: <<Пpизнaчaю Baс
6пискoп0м y мoiм Генеpал-кoмiсapiaтi. Лiквiдyю Barшy зa-
леx<нiсть вiд Baцrих цepкoвниx звеpxникiв. Bи зaлеxнi
тiльки вiд мене. Cвяrценики тaкo)к зaлеxнi вiд мeне. Пpo
знiмaння a6o пpизнavyЁaння сBященикa епискoпaт бyде

9 qrl

пoвlдoмJlенt|t|> ---.

У Мoсквi Poсiйськa Пpaвoслaвнa l.l'epквa Hе пpoгryстилa
нaгoдl{' щo6 зaявитИ, Щo УкpаТнa пepe6yвае в ij кoмпетен-
цii. Poсiйський пaтpiapх i митpoпoлит <Kиiвський i Гaлиць-
кий> Микoлaй, щo йoгo бyли пpl{знaчиЛи пiсля aнексii
3aхiднoi УкpaТни дo CPCP, oпydлiкyвaли в 6еpeзlti |942 p.
дoкyмеtlт' який зaсyд)кyваB yкpaiнськy aвтoкeфaлiю. Пaт-
piapх i митpoпoлит Ув,aЖaл|Д Укpaiнськy Aвтoкeфaльнy Пpa-
вoславнy l{epквy пoзa зaкoнoм i звepтaJIv|cя 6езпoсеpед-
ньo <дo дyxoве}lстBa тa вipyювих> Укpaiни <щoдo eпискoпa
Пoлiкapпa, зpaд}Iикa Бaтькiвщини i {epкви>.

Hе питaючись дyмки вipyloних нa Укpaiнi, }rитpoпoлит
Микoлaй дoзBoлиB сoбi вiд iхньoгo iменi нaдiслaти l0 листo-
пaдa |942 p. пoслaння Cтaлiнy з нaгoди 25-pi.rvя нapoд-
x(ення paдя}rськoгo pе)киЬ{y' y якolify вiн <y мoлитвi дo Bсе-
виlцнЬoгo)> п:lлкo бalttaв гoлoвi paдянськoi деplrtaви здo-

252 BA Ns 43 32 I. lB4-182. R. 5E 699 f. lE9-193.
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poB'я, a <.бaтькiвщинi'> gц6p9рo звiльнeння пiд кepiвництBoм.Cтa,'liнa 25o.

.('oтpимyюнt{сЬ пpинципy <(пoдiлЯй i пaнyй>, нiмeцькa
пoлiтикa сеpйoзнo yсклaдниJta ситyaцiю нa пiвнiчнoмy зa.
хoдi Paйxскoмiсapiaтy Укpaiнa, де пpoxt{вzlлa дoсI{ть знaчнa
пoльськa меIIIIIиI{a *. Hiмцi дoвipили бaгaтьoм пoлякaм Bи-
сoкi пoсти, зoкpeмa B )кarrдapмеpii i пoлiuii. Пoляки пpaцю-
Baли тaкo)t( як пepеклaдaчi. oдне з yxtе цl{тoвaних нiмець-
ких пoвiдoмлeнь зaзI{aчa€' щo aнтиyкpaiнськi пoчyття циx
пoлякiв бyли зaгaльнo дoбpe вiдoмi. фaпл*пoся' щo пoль-
ськi пepекладaui нaвмисне нeпpaвиJlЬtto пеpеклaдaли вiд-
пoвiдi yкpaТнцiв, щoб вoни мaли нeпpиeмнoстi з нiмцями.
I.|'i пoляки мали тaкi сaмi пpaвa, як i нiмцi. Boни чaстo на-
смiхaлисязyкpaiнuiв i кaзaли: uHy щo, мaeте свoю нiмецькy
Укpaiнyl> ,o". Це пoкaзyq щo дoвo€ннa пpoпaгaндa в Пoль.
щi, якa пpедстaBлялa yкpaiнськy спpаBy як нiмецькy спpa-
вy, глибoкo вкopiнилaся y свiдoмiсть пoлякiв.

Paйхскoмiсap Еpiх Koх, який бyв oднoнaснo гayляйтepoм
Cхiднoi Пpyссii, не чaстo пpиixrдлtaв y Piвне, стoлицю сBo-
гo Paйxскoмiсapiaтy. У йoгo вiдсyтнoстi пoтoЧниМи спpa-
вaми займaвся .[!.apгель. Aле Koх пoдбaв, щo6 зaкpirlИTиI зa
сo6oю величeзний лiс y paйoнi I-|'yманi, нa схiд вiд Лyцькa,
ддя тoгo' щoб вiн слy)t(иB йoмy як oсo6иста Мl{сливсЬкa
дiлянкa. Щo6 цe бyлa йoгo спoкiйнa влaснiсть, вiн дoдyмaвся
eвaкyювaти з yсьогo paйoнy l{yмaнi чoтиpнaдцять сiл.
A тих селян' якi вiдмoвляJ|v|cЯ зaлпЦrуПv| свoi xaти i землю,
Koх нaкaзaв вигнaти силoю 256.

Hiмецький ypяд нaмaгaвся зaцiкaBИTv| B експлyaтацii
бaгатств Укpaiни iнoземниx пiдпpиeмцiв' зoкpемa гoлJIaнд-
цiв. У |942 p. Укpaiнy вiдвiдaлo 6aгатo гoллaндцiв. Ha пo-
чaтKy веpесIrя fra зaпpoцIення Poзенбepгa i Koxa нa УкpaТнy
пpн6улa велика дeлeгaцiя, дo якoi вхoдl{Jtи Poс вaн Toн-
нiнген, пpeзI,tдеI{т Гoллaндськoгo 6анкy, вaн Мaaсдик' пpeд-
стaBHик ЕкoнoмiчнoТ пaлaти, Poскaм, вiд.oмий дiяv сеpед
гoллaндськoгo сeляI{ствa, К. вaн Лiвен, гoлoвa Topгoвoi
пaлaти' a тaкo;tt пpeдстaBники Гoллaндськoi кoмпанii
Cхoдy. Boни пpи6уШ^ <N|я Bивчeння мoxлиBoстей бiльrц
tцt{poкoгo Bикopистaння гoллaндсЬкиx poбiтникiш нa Ук-
palнl  -- . .

25. AA vеrtr, d. AA bеim R..Kom. Ukrаinе, 4; Укpаiнський 36ipнио т.
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Пiд час кoнфеpeнцii, щo вiдбyлaся l l гpyлня |942 p. в
Piвнoмy, гoлландцi i нiмцi oбгoвopювали piзнi aспекти ix-
ньoгo спiвpoGiтництвa в бaгaтьox гaлyзяx' зoкpеDra в дo6y-
вaннi кoдисних кoпiUIин, y тopгiвlti, сiльськoмy гoспoдapствi
тa iн. ."o. Гoллaндськa д.елегaцiя такo)l( вiдвiдaлa Бiлopyсь
тa 6aлтiйськi кpаiни.

У цей lке чaс нa пiвнoчi )KитoмиpськoТ o6лaстi, te Дiялlц
paдянськi паpтизaни' вiддiли нiмeцькoi пoлiцii 4-5 гpyдня
|942 p. пoвнiстю cПaлИЛt1 вiсiм сiл, зaЛИЦ!YIB|Цv| 6ез лtитла
2 84'7 oсi6. Бiльrшiсть меrшкaнцiв знaЙlллa пpитyлoк y лiсi.
Cеpед нaселення oблaстi зaпaнyв:rЛa пaнiка, iнrцi селяни тa-
кoж зzlлишaли свoТ селa i пpиeднуBaлИcЯ дo paдянсЬкиx пap-
тизaнiв a6o yкpaiнсЬких пoBстaнцiв. Hiмецький звiт гoBopив'
щo в цiй o6лaстi oсo6ливo зницЦ/вirли спoкiйнi сeлa, якi
зaвxtди викoнyвaли сBoi зс1608'Язaння пepед нiмцями 259.

Пoлiтикa нa Cxoдi зaзнa€ гoстpoi
кpитики

Bеликий нiмeцький нaстyп y сектopi <.Пiвдeнь,>, Щo
пoчaвся,28 чеpвня |942 poку,,цaлa змory Bepмaхтy lцвидкo
пpoсyнyтись дo Cтaлiнгpaдa i Кaвкaзy. CвoТм нaкaзoм Ns 45
вiд 23 лу|IIHя Гiтлеp пoстaвиB пepeд нiмецькoю apмieIo зав-
дaння дoсяrти лiнii Bopoнiлt-C'гaлiнгpaд-Aстpахaнь-Бaкy-
Бaтyмi. Ha пouаткy нaстyпу пiвденний фpoнт мaв 800 км, a
якщo apмiя дoсяглa б цiсi лiнiТ, вiн уxе стaнoBиB би 4l00 км
зaBдoв'(ки.

oневиднo, BYII|и1Kлa гoлoвнa пpo6ле мa : чиселЬttoгo с клaдy
apмii, щo6 втpиtr{aти тaкий ruиpoкий фpoнт. Ha тoй чaс нi-
мeцькa apмiя yxе втpaти,la l мiльйoн 300 тисяч сoлдатiв
i oфiцеpiв, з нцк28,7 тисяч в6итнмu,6300 зниклими без вiстi
i 6iльrце мiльйoнa пopaненими 2o0. Кpiм тoгo' для 6opoть-
би з yкpaiнсЬкиМи пoвстaI{цями i pa,r1янськиМи пapтизaнaми
неoбхiднo 6yлo все бiльшe i 6iльure вiйськ у зo}laх цивiль-
нoi aдмiнiстpацii.

Bсyпepeн спoдiвaнням сBoI.o гoлoB}loKoмaндyвaння, нiм-
цi бyли змyrшенi зУПv|||уIT|4cя пepед Cтaлiнгpaдoм i на пiвднi
бiля Ель6pусy. Boни нe зI\,toгли взяти нi Aстpахaнь, нi Бaкy,
нi Бaтyмi. .Ц.o тoгo .lк не 6yлo ясl{o' чиtr{ зaкiнчиться 6итвa
зa CтaлiнгpaД\' яKa пoчaлaся 26 сepпня |942 p.

,5. l b i d., 3422|4-342220' з42229 _3422з2.
2to BA R ss 1484 f. 16-20.
260 Lolhar Gruсhmann. op. сit._ S. l98.

Багaтo Bисoких нiмецьких ypядoвцiв зaсyркyвалo гiтле-
piвськy пoлiтикy }ra oкyпoваниx теpитopiях.Cxiднoi €вpoпr,r,
деякl з гyмaнниx пpичиH' lнlцl тoмy' lцo yсBlдoмлюBzlли сool:
вiйнy нeмoxлиBo Bигpaти без бiльrцoгo чи менllloгo пpи€д-
нaн}Iя дo нiмeцькoi спpaви нaселе}tня €вpoпи, зoкpеtvta
Cxiднoi eвpoпи.

3oкpeмa, вiд xoвтня |942 p. нiмецькa пoлiтикa нa Cхoдi
зaзHaлa все 6iльц.Ioi i бiльrцoi кpитики. Haпpиклaд, oттo
Бpoйтiгaм, ypядoвець мiнiстеpства oкyпoЁaних теpитopiй
Cxoдy, y секpетнiм меIlropaн.щyмi вiд 25 Л(oBтtlя pirшyve ви-
стyпиB пpoти тoгo' як стaBIrятьсЯ нiмцi дo нapoдiв Cxoдy.
Biн писaв, щo yкpaiнцi, poсiяни, 6iлopусини i бaлтiйцi зyстpi-
чaди нiмецькy apмilo з paдiстю. .П'oбpoвoльцi з цих нaцio-
нaльнoстей, якi згoлoсvlЛу|cЯ дo веpмaхту a6o лo .цoпoмix.
нoi пoлiцii, дo6pе 6opoлися. Aле нiмeцькa пoлiтикa poбить

Усе, щo6 вiдкинyти цi нapoди. Coтнi тисяч вiйськoвoпoлo-
неtlиx знI{Щенo гoлoдoм i xoлoдoм. Hiмцi взялися збiльruy-
вaти кiлькiсть po6iтникiв y Hiмеsuинi, пoлюючt{ нa людeй
тaкими мeтoдaЬ{и' якi нaгaдyвaли нaйгiprшi чaси paбствa. .Ц.o
цьoгo тpeбa ДoДaTИ нелIoдсЬке пoBoд)t(ення з нaселенняМ
Paйxскoмiсарiaтy Укpаiнa.

oттo Бpoйтiгам ввaxаB, Щo якщo Hiмеччинa не хoче
нaстpoiти пpoти се6е 40 мiльйoнiв yкpaiнuiв i спpoвoкyвaти
нa Укpаiнi пapтизa}IсЬкy вiйнy, вoнa пoвttt|нa пoBнiстю зMi-
tIити сBoIo пoлiтикy. Укpaiнy не trtoжнa poзглядaти лиlllе як
кpaiнy дJlя експлyатaцii. Укpaiнське нaселeння пoBи}|нo вiд-
чyти' щo Hiмеччинa спpaвдi йoгo дpyг i визвoлитель. Бpoйтi-
гaм бyв зa тиIl{' щo6 змiнити пoлiтикy щoд.o всix нapoдiв
Cxoдy' 6o iнaкrше, на йoгo tУмкУ, це спpичинитЬся дo ще
бйьrцoгo зpoстaння oпopy як ЧеpвoнoТ apмii, тaк i пap-
тизaнськoi вiйни. Aле вiн, як виглядac, нaйбiльl.Це нaпo-
лягaв змiнити пoлiтикy нa Укpaiнi; вiн хoтiв 6avити i1. ry-
мaнI{oю i тaкoю, якa 6 ХoЧ тpoxи Bpaxoвyвaлa yкpaiнськi
пpaгI{еt{ня 

26l .

Biйськoвий ypЯдoвeцЬ лейтенaнт Гoфвe6еp тaкolк бyв
пpихиJIьникoм змiни пoлiтики на Cхoдi. Aле вiн виз}lавав
пpа"o нa iснyвaння тiльки Poсii i poсiйськoi мoви. Йoгo пo-
лrтичнa кo}|цепцlя сфopмyльoвaнa (2| )t(oвт}rЯ |942 p.)
тaк: <<Haшa i{етa - здoбyти пеpемoгy без нaдмipниx втpaт
тa пiд кepiвництBoI\,t сильнoi i здopoвoТ Hiмeччини збyдyвaти
нoвy €вpoпy' задoвojlенy' екot|olr{iчнo незалexнy' кopдoн}r
якoi бyли 6 зaxищенi i кoтpa б диспoнyвaлa нaЙкpaщими
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yмoBaми дJlЯ oстaтoчнoi 6opoтьби зa oпa^I{yвaння свiтy. Poсiю
тaкoлс тpeбa пpиeднaти дo цiеi цiлi> ,o,.

Biн пpoпoнyвaв зa6opot{ити тiлеснi пoKapaнrrя i 6uття
пaлицями. Biн yвaxав, щo тpебa зaдoвoлЬнити деякi poсiй-
ськi пpaгнення. Hiмцi, щo пpaцюють y Poсii, пoвиннi знa-
ти poсiйськy мoвy' якy тpе6а BИw|ataTИ в нiмецькиx цIкo-
лax. Лейтенaнт Гoфвeбep BислoBJIювaBся пpoти Bсяких
<<дiалектiв>>. Biн yвaxaв, щo <.iдeя дoсягти неpeз фopсy-
вaHня yкpaiнськoгo й бйopyськoгo дiaлeктiв тoгo' щoб
<<poсiяни мi.lк сoбoю не poзyмiлися> (пoдiляй i пaнyй) _
це Bсe oднo те сaмe' як 6и фpaнцyзп 6улп нaкиI{yли нaм
y Bеpсaлi веpхньoбaвapський дiaлект a6o ниxньoнiмeцький
дiалект як лiтеparypнy мoвy>. I{ей нiмецький oфiцеp не
визнaвaв пpaBa для нiякиx наpoдiв, oкpiм наpoдy poсiй-
ськoгo (i, oнeвиднo, нiмецькoгo) пiд пpивoдollt _ a6сoлют-
нo xибним! - щo всi слoB'яHи дoбpе poзyмiIoться мilt
сoбoю, He Bивчaк)чи iнtцoi мoви (кpiм poсiйськoi, мoxe?)
i тoмy, щo <тйьки poсiйська мoвa мae спpaвxкню лiтepa-
Typy> isiсl) 263.

Ha пoнaткy гpyдIrя |942 p. Б. П. Kляйст тaкo:l< yBa)кaв
кo}reчним звеplryтися дo Poзeнбеpгa i вислoвити кpитиuнi
пoгляди щoдo нiмeцькoi пoлiтики нa Cxoдi. Biн писaв, щo
бaгaтo нiмцiв yвa)кzrлo' щo нaстaB нaс, щo6 зaпoчaтKyBaтIl
<<пoвIly пеpемiнy> нiмeцькoi пoлiтики стoсoBt{o нapoдiв
€вpoпи, 6o дoтепеpiцrня пoлiтикa eксIиyaтaцii i нетеpпи-
мoстi tдтoвxнyлa нapoди в oпoзицilo.

Ha Cхoдi, кaзaв Б. П. Kляйст' <зaмiсть пpoгoлoсити
вiльнy Укpaiнy i ствopити yкpaiнськy apмilo> УзЯЛlr|cя зa
пoдiл Укpaiни. B Естoнii, Лaтвii i Литвi нe бyлo ствopенo
зaпpиязненIТ ypядiв. Koлгoс.пи зaJЦ/|||Iу|л|^. Bикopистaння
plзних вiддtлlц злoxeнr,tx з piзниx нацioнaльнoстей CPCP,
пpизBели скoprцe дo гpoмaдянсЬкoi вiйни, 6o з нiмецькoгo
6oкy не бyлo висyнyтo lсoднoi iдеi якa lr{oгЛa б пpивa6ити цi
нapoди i нaдaвaла б iм мoxливiсть ви6opy кpaщoгo lкиття.
Kляйст пpoпol{yвaB poзв'язкy, якa скJlя1aлacЯ з кiлькox
пyнктiв: пpoгoлorЦeння фюpepoм змiни пoлiтI1K|4 N|Я пo6yдo-
ви нoвoi €вpoпи, вкJtючення схiднo-eвpoпeйських нapoдiв y
кoлo нaцiй €вpoпи, скaсyвaння Paйxскoмiсаpiaтiв Укpaiнa
i oстлянд тa стBopенI{я y цих кpaiнax нaцioнальниx ypядiв
aбo нaцioнaльниx кoмiтетiц нaд якими мaв би нaгляд paйхс-
pезидеllт' заклик дo нapoдiв сPсP iз пpoпoзицiсю yзяти

yчaсть y 6opoть6"i, зa свo6oдy, тoт.UIьнa змiнa екoнoмiчних
стpyктyp l  т.  д. ." ' .

Мiнiстеpствo зaкopдoнних спpaB Paйхy oдеp)кaJlo нa
пoЧaткy гpyдня |942 p. мемopa}Iдyм вiд Гiзельгэpa Bipзiн-
гa, який тaкolt< пеpеpaхoвyвaв yсi пoмl,Ulкll' дoпyщенi нiм-
цями нa Cxoдi, зoкpемa xи6нi iдеi щoдo лoдeй i нapoдiв, кo-
лoнiaльнoi експлyaтaцiТ, pепpесивниx зaxoдiв, пеpeслiдyвaнь,
yкpаiнськoгo- нaцioнaлiзмy' питaння iнoземниx po6iтникiв y
Hiмeччинi ,o".

Poзенбepг l{aмaгaвся o6ме,lкити lцкoди на Укpaiнi.
14 гpyлня 1942 poкy вiн нaпpaвив лl'стa Koxy i вимaгaв вiд
ньoпo дoтpимyвaTися йoгo iнстpyкцiй, тo6тo yтpимaтися вiд
зaкpивaннЯ пoчaткoвиx чoтиpиклaсниx tuкiл, бiльцr пoмip-
кoвaнo пoBoдитися з yкpaiнським Haсeлен}|ям' стaBитися
дo ltЬoгo пpиxl{льнo' нaгopoдxyвaти тиx' хтo нa цe зaслyгo-
Bye' yтpимyBaтись вiд нa6opy po6iтникiв дo [IiмeЧчиIlи з дo-
пoмoгoю неaдeкBaтниx метoдiв, пpoBaдячи безглyздi o6лaви,
тaк щo пoтiм десятки тисяч^xBopиx' зaбpa}Iих дo Hiмеявини,
тpе6a вiдпpaBЛЯTи| нaзaд ,oo.

3гiднo з дoдaтKoвими iнстpyкцiями paйхсмiнiстеpствa
oкyпoBaних тepитopiй Cхoдy вiд 16 гpy.цня |942 p. пpeсa
нa Укpaiнi пoвиннa бyлa нaстpoювaти yкpaiнцiв пpoти кoмy-
нiзмy i poсiян, aле неo6хiдl{o oсo6лиBo нaгoлolЦyBaти нa
тoмy' щo виpirшення укpaiнськoi пpoблеми l\{oxливе тiльки
пiсля вiйни. Tpебa, щoб yсi yсвiдoмили, Щo Ц€ pirшeння зa-
леlttaтиме тiльки вiд фюpepa i пpи цьoмy 6yдe вpaxoванa
пoведiнкa yкpaiнцiв пiд uaс вiйни. Пpeffhoвиннa зaпеBняти
yкpaiнцiв, щo вollи мaтимyть кol{yнaльI{y aдмiнiстpaцiю, щo
iм гapaнтyeться свoбoдa вipoспoвiдування, свoбoдa i пiд-
тpимкa yкpaiнськoi мoви' пoчaткoвoi lцкoли' тa щo пpиДlд
зeмлi д.пя пpивaтнoгo кopистyвaння бyле пoдвorний,o,.

l8 гpyдня |942 p, в Беpлiнi, y мiнiстеpствi oкyпoвaних
теpитopiй Cxoдy вiдбyлaся Ba}к.lIиBa кoнфеpенцiя. У нiй
BзяJ|YI yчaсть Poзен6еpг i йoгo гoлoвнi спiвпpaцiвну|KЦ, a
тaкo)t( гoлoвнoкoмaндlюнi вiйськoвих зoн Cхoдy. Пiсля ви.
свiтлeння yсiх aспектiв ситyaцii вoни дiйцrли дo в}rснoBкy'
щo ,(иттeвo нeo6хiднo 6yлo дoмorтися спiвpodiтництвa нa-
селення Cхoдy i вiйськoвoпoлoнеI{l4х. [е спiвpoбiтництвo
poзглядzlлoсЬ як тaке' щo мaлo <.виpirшaльне знaчeння для
пеpeмoги>. .(ля цьoгo тpебa бyлo дoбит}rся вiд фюpepa,

26. IIz ЕD 165 s. 3. 9_l0.
265 AA vеrtr. d. AA bеim R'.-Kom. Ukrainе. 4' E,.292521-292sз4.
266 BA R 6/,70 f. 89-96. BA-}IA Rн l9 v/95.
26t BA R 6/206. f .  t59-t6t.

,62 BA.МA RH 2 v. 2089 f. 57.26з I b . d., f. 63 R's.
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щoб вiн пpийняв декpет' якиЙ 6п дoзBoлЯB вep6yвaти нa
вiйськoвy слyх6y дodpoвoльцiв з кpаiн Cхoдy. A пoтpiбнo
6yлo бiльule пiвмiльйoнa oсi6. oднaк тaкцf,l нa6ip 6yв не-
мoxливий бeз вiдпoвiдних зaxoдiв пoлiтичнoгo xapaктepy'
якi Дaлн б негaйний пoзитивний ефект.

У цeнтpi дискyсiй' звичaйнo' 6yлo питaння пpo нeoб-
хiднiсть нoвoi пoлiтики <(нa poсiйськoмy пpoстopi>. Bpaхo.
вyючи' певнa piн, вищiсть нiмецькoгo сoлдaтa' тpе6a бyлo
збiдьurити нeгaйнo чисельний склa,ц apмii, тo6т0 зzuryчити
нapoдI{ Cхoдy дo бopoтьби пpoти paдянсЬкoгo pеxимy. oт.
,хtе, тpе6a 6yлo с.твopити такi пoлiтичнi yмoви' якi 6 стимy-
лювulли мoтивaцiю цих нapoдiв стaти дo спiльнoi бopoтьби
нa нiмецькor"rу 6oф. I-(i нapoди мoгли 6 6opoтися пpoти
<6aнд,> i нa фpoнтi, якщo 6 вoни 6auплп, щo Bикopистoвy-
вaнi дoтeпеp метoди пoвнiстlo вiдкинyтo. Гaслo мoме}rтy
щoдo нapoдiв oстляндy, yкpaiнфв i кaвкaзцiв пoвиннo 6yти
пpийняття нapoдiв як сoюз}l}lкiв y 6opoтьбi з pa,пянським
pе)t(имoi{' дoзвiд poзгop}ryти влaсне нaцioнaльне 'ltситтЯ pa-
30м lз пoлtтичtlими й екoнoмiчними нaслiдкaми,oo.

I{i виснoвки пpизвели Дo тoгo' щo piзнi ypядoвi cлу>к6и,
зoкpeмa мiнiстеpствo Poзенбepra, виpo6или piзнi пpoекти
стoсoBнo дaльrцoi пoлiтичнoi лiнii тa пев}|tlх iнстpyкцiй,
Bключнo 3 пpoектoм мo)t(ливoгo зBеptlен}rя фюpеpa дo yкpa-
iнськoгo нapo.\y.

Знaйдений в .цoсь€ Poзен6еpгa нeпiдписaний aнaлiз
пoясню€' щo нaпеpeдoд.нi вiйни Pадянський Coюз здaвaвся
дylке слa6ким iзсеpедини. Пpoцeс Tyхa.rевськoгo i стpaти
тисячiв oфiцеpiв, блискaвичнi успiхи веpмaхтy пiд saс пoль-
сЬкoi кaМпaнii, нiмецькo.poсiйський пaкт i вiйнa y Фiнлян-
дi\ cхvlлялvl дo дytvtки пpo слa6кiсть Paдянськoгo Coюзy.
CтвopIoвaлoсЬ вpa)кення' цlo cлa6кa й неефектиBнa paдян-
сЬкa екoнoмiкa нe витpимa€ стpyс вiйни. Haцioнaльний гнiт
нapoдiв, зoкpемa yкpaiнцiв, 6iлopyсинiв, нapoдiв Бaлтики i
Kaвкaзy, спprtчи}Iяв нaдii нa iснyвaння гли6oкoгo нeзaдo-
вoлеtlня. Bсе це пpизвелo нiмецьких спoстepiгaнiв дo дyм.
ки' щo paдянсЬкa аpмiя y paзi вiйни не 6yде дoвгo чинити
oпopy i щo вiйнa викЛичe пoвнy й негaйнy дезopгaнiзaцiю
тpaнспopтних зaсo6iв тa виpo6ництBa' a Hapoди' якi тep-
пiли нaцioнaльне i сoцiaльне пoнeBoлеtllt Я' Bv|cTуrv|ЯтЬ пpoти
pelttимy пpинaймнi y фopмi пaсиBнoгo oпopy' сoлД'aти xr мa-
сoвo пеpеxoдитимyть нa бiк нiмцiв.

Aле пiсля пiвтopa poкy вiйни ця сПoвидI{a слa6кiсть pа-
дянсЬкoгo pe)кимy в,у|Яв,|4лacЯ дедaлi 6Ььrце oмarulивolo.

Kpiм тoгo, yя&IIення пpo тe' щo нaселeння тepпiлo 6iльlцo-
вицький pе)ким yпpoдoв)к двaдцяти poкiв, викликaлo в нi-
мецькиx спoстeplгaчlв пеpекoнaння' щo це нaсеJIeння _
лиIIIе <лirrивa мaсa' якa тepпеливo спpиймae 6yдь-який pе-
)ким тaк' як вoнa тepпiлa бйьшoвизм>. Toмy l{eмa чим тyp-
6умтнcя i мoxнa 6yпе спoкiйненькo тягти кopистi з кpaiни
i з нaселeння. ,ц'oкy}reнт з дoсь€ Poзен6еpгa дaлi гoBopиB,
щo такi пoгляди' poзпpoпaгoвaнi тaкo)r( пpесoro' стaли пpи-
тaмaнними 6iльцroстi нiмeцькoгo нaселення i веpмaxтy. Bсi
пpивикли ввa'(aти <poсiян> людьми тpетЬoгo гaтyнкy' oтy-
мaнiлими твapинaми' якиx }ro;(нa зaдoвoльнити 6yдь-чим'
якi нe здaтнi дyмaтI,r i пo-евд^oпейськи pеагyвaти нa oбpaзи,
нeспpaведдивiсть i зневary,o".

3гaдaний aналiз дaJIьIце гoвopив' щo тpeбa Bипpaвити
дoпyщенi пoмилки' зoкpемa зpo6ити Bсe' щo6 пpи€днaти
нaсeлeння дo спpaви вiйни, бo iнaкц.lе тpе6a oвiкyEaти нapoс-
тaння йoгo пасивIroгo oпopy i пepexo'пy дo збpoйнoi 6o-
poтьби, якa пpимyсить нiмцiв aнгaxyBaти все 6iльЩe вiйськa.
Цi нapoди нe пoгoдяться з кoлoнiальним пaнyвaнням' вoни
6yдyть pеaryвaти. Iм тpe6a дaти метy' якa мoглa 6 пoлiпlцити
iхнe iскyвaнняi taлa б мoлк.тIивiсть iм стaти чJIенoм eвpoпей.
ськoi спiльнoти }tе y фopмi oб'eктiв ексIиyaтaцii, a як пapт-

.  o7i
неpiы ,.u. Беpyvи дo yвaги те' щo paдяI.tсЬкий pежим бyв
змyIшений визнaти нaцioнaлЬний пpинцип i неpез цe мyсив
yтвopити нaцioнaльнi pеспyблiки (тaкox i aвтoнoмнi) y
paмкaх сPсP тa дoзвoлt{ти poзBитoк нaцioнaльнoi кyль-
тypи i ruкiльництвo кoxtнoгo нapoдy' нiмецькa стopoнa пo-
виннa вJtalцтyвaти yчaстЬ всix цих нapoдiв y :киттi Hoвoi
€вpoпи нa тaкиx сaмих зaсaдaх. Toбтo тpебa визнaти ixн€
нaцioнaльнo-деpxtaвне iснyвaння (Еigеnstaаtliсhkeit),.,.

Aвтop цьoгo aнaлiзy дyмaв нaсaмпеpeд пpo poсiйський
нapoд i пpoпoнyвaв вистyпити iз пpoклaмaцi6ю' якa гoвo-
pvlлa 6 пpo <iстopичнi o6oв'язки poсiйськoгo нapoдy>. Biд-
веpтaючи poсiян вiд iхнiх iмпеpiaлiстичниx uiлей y нaпpямi
на зaхiд i нa пiвдень, тpебa взяти дo yвaги iстopичt{y експaн-
сiю poсiйськoгo нapoдy B нaпpямi Cибipy. * A rцo <(peжим

269 вA R 6/6 t '  | ,
270 Ibid..  f .20.
27! Ibid ' , f '2з_24.
. Iдею, щo Poсiя пo'ин}ta пеpенести свoю yвагy i вiсь свoсi нaцio-

aктrtвнoсти y нaпpямi нa пiвнiчний схiд" тo6тo y нaпpямi Cи6ipy, знaхo-
димo тaкo.lк в oлексaндpa Coлxенiцинa. Biн свoгo чaсy писaE' щo Poсiя пo-
виннa пoкинyти Cхiдню €вpoпy i вiдмoвитися вiд yтpимyвання сиJtoto y
свoix oкpaiнних наpoдiв, тo6тo Пpи6a;rтикy, Укpаiнy тa iнrшi кpaiни
(гл. йoгo Письмo вoxдяt{ Coвrтскoгo Coюзa.- Пapиx, |914,_ c. 24-
2E). Aле' пpaвцa' Co.пxенiцин дещo пiзнitце змiнив свolo дyмкy.

зo4

26. BA R 6/|з9 f .  lз-14.
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Cталiнa я&IrЯ€ться сьoгoднi €диним лiгiтимним oбopoнцeм
нaцioнaльниx iнтepесiв (poсiян) в o6личчi не6eзпеки стaти
кoлoнiяльним нapoдoм>, нiмeцькa пpoклaмaцiя дo poсiй-
сЬкoгo l{apoдy мyситЬ Bpaхoв)rBaти iхнi lttиттсвi iнтepeси,
щo6 вoни мoгли в цей спoсi6 пpиeднaтнcЯ Дo бopoтьби зa
визвoлеllltя' якy Bеде нiмецький Bеpмaхт' д.llя пoбyдoви
нoвoi Poсii.

oдним iз зaпpoпoнoBartих зaxoдiв бyлo ствopення вiй-
ськoвих вiддiлiв з poсiйськиx пepебiжникiв, щoсь нa зpa-
зoк <<poсiйськoi нaцioнaльнoi apмii> a6o свoгo poдy <Coюзy
зa звiльнення Бaтькiвщини,> a6o <Hацioнaльнoгo Koмi-
тетy зa звiл^ьнення Бaтькiвщинvt>, як|4It Bикo}ryBав би фyнк-
цii ypядy',,. ЦeЙ пpoект стoсyBaBся тiльки сaмoi Poсii., бo
Укpaiнa тa iнrцi нaцii пoвиннi 6yли мaти свoi шlaснi нaцio-
нaльнi кoмiтeти.

Haспpaвдi фopмyвaння <poсiйськoТ нaцioнaльнoi аpмii
yлtе Bелoся 6aгатo мiсяцiв пiд пoкpoвительстBoм вермaхтy'
зoкpeмa y вiйськoвiй зoнi <It.ентp>' дe гpyпa нiмецьких oфi-
цеpiв dезпеpеpвIro tiялa в цьolv{y нaпpяl{кy. Tepмiни <poсiй-
ськa нaцioнaльнa apмiя'> i <<кoмiтет зa звйьнення Poсii>>
вxe фiгypyвaли B мeмopaндlмi poсiйськoгo пенеpaлa [IIилен-
кoвa з oтoчеIlllя гerrepurлa Bлaсoвa, якoгo вiн вислaв нiмець-
кiй вiйськoвiй владi в сеpпнi |942 p.

[Шиленкoв гoвopиB' щo дJIЯ тoгo' щ06 зaбpaти y стaлiн.
сЬкoгo pе.lкrrмy кoзиp 6opoть6и в <.o6opoнi Бaтькiвщини>'
тpебa, щoб ypяд Paйxy Haдpyкyвaв зaявy дo poсiйськoгo
I{apoдy' в якiй 6улн 6 тaкi пyнкти: Hiмеччинa не мar нaмipy
пepeтвopюBaти Poсiю y кoлoнilo, вoнa гapaнтye poсiянaм
пoлiтиvнy нез:lле)кнiсть i ствopення нoвoi Poсiйськoi деp-
жaBи. Бyte ствopeнo <Koмiтет зa звiльнення Бaтькiвщl{ни>'
який мaтиме <(пpaвa poсiйськoгo УPЯtУ>, a тaкo)( 6yпе ствo-
pенa <.poсiйська нaцioн aльНa apмiя>. Tpoхи згoдoм ^с.пpaвдi
бyлo ствopeнo вiддiли poсiйськoТ нaцioнальнoi apмii ,,". Зpa-
зy пiс.ля кoнфеpенцii нiмецькиx вiдпoвiдaльних oсiб y мi-
нiстеpствi Cxoдy в Бepлiнi зa дoпoмoгoю нiмецькиx oфi-
Цеpiв poсiяни стBopll.пи Poсiйський кoмiтет. 27 гpyдrrя
|942 p. цей кoмiтет видaв звеpненllя дo poсiйськoгo нapo-
д,y' т. зв. <.Cмoлeнськe звepнеI{Itя>. Йoгo пiдписали гoлoвa
кoмiтеry A. Bлaсoв i секpетap кoмiтетy B. Мaлиrцкiн. 3веp-
Ilення бyлo пoruиpеl{е вepмахтoь' y мiльйoнax пpимipникiв
з o6ox бoкiв фpoнтy.

Укpaiнськa пpo6лемa нe зHaxoдилa в нiмцiв тaкoТ силЬ-

2t2 BA R 6.6 f .  21 f f .
2 '3 вA R 6/6 I.27 If .

нoi пiдтpимKу|' ЯK poсiйськa. Haвпaки _ нiццi зaB)кди Bвa-
Ж'aлLI' щo трбa дaлЬшe пpl,tгoтoвJtяти aнeксiro Paйxскoмi-
сapiaтy Укpaiнa дo Pайхy,,.. Щoйнo y дpyгiй пoлoBlrнi
сiчня 1943 p. с.lryxби мiнiстеpствa Poзенбеpгa нa вимoгy
фюpеpa пiдгoтyвaли мемopalrдyl{' B ЯKoмy пpoпoнyBaли
зaхoди дJIя зzrлyчення нapoдiв Paдянськoгo Coюзy дo 6o-
poть6и з 6iльlцoвизмoм. 3гiднo з мемopaндyмoм Гiтлep мaв
oпyблiкyвaти зaявy' в якiй мaв oгoлoсити' щo нaстaB чaс
пoцtиpити нoвий €вpoпeйськцЙ лaF, те)t( нa нapoдl{ Paдян-
ськoгo Coюзy. Пpoгoлorшення цiei зaяBу| пoвl{ннo бyлo мaти
фopмy BеликoТ €вpoпeйськoi Хapтii, нa пpoтиBary дo Aт-
лaнтiйськoi Хapтii. Пyблiкyюvи Bеликy €вpoпейськy хap-
тito, Hiмeн.rинa oднoчaснo мae нaдaти нapoдaм Paдянськoгo
CoIoзy стaтyс пapтнеpiв €BpoпeйсЬкoi спiльнoти.

Мемopaндll\{ пpoпoнyвaв пoвнiстю pефopмyвaти yпpaв.
лiння Cхiднoю €вpoпoю. Paйхсмiнiстеp oкyпoBaних теpи-
тopiй Cхoдy oдeplrraв 6п тнтул <фюpepа-rydеpнaтopa звiль-
нeних наpoдiв Cxoдy>. Ha мiсцi Pайxскoмiсapiaтy oстлянд
мaлo 6 iснyвaти тpи дepxaви: Естoнiя, Лaтвiя i Литвa, кoxr-
I{a з вJIaсниI{ ypядotr{ i aвтoнoмieю пiд кepiвництвoм peзи-
дентa' якoгo iмeнyвaв би фropеp-rydеpнaтop.

Ha Укpaiнi, згiднo з мемopaндyмoм' <<paйскoмiсap
д;lя Укpaiни' титyл якoгo Haдтo тiснo пoв'язaний з тепepiш-
нiми мeтoдaми' бyд" зaмiнений paйxсpeзидеI{тoм' ЯKv|i|
пiд.lIягaтимe фюpеpy-peзидентy>. Paйхсpeзидeнт мae скJlи-
кaти Hацioнaльний Koмiтет, щo зaйняBся б ствopенням
мiсцeвoi aдмiнiстpaфi i <.пiдгoтoвкoю пiзнirцoгo стBopeння
ypяAy>.

I{o стoсуeться Poсii, тo фюpеp-ryбеpнaтop мa€ звеpЕy-
тI|ся дo poсiян i зaкликaти iх дo ствopeння Poсiйськoгo
Koмiтетy, якoмy дoвipили 6, зa зrюдoIo вiйськoвoi вlraди i фю-
pеpa-ryбepнaтopa' yпpaшliння poсiйськими теpитopiями.
Мiсцем oсiдкy кoмiтетy 6ув 6п Cмoленськ. Poсiйський Ha.
цioнaпьний Koмiтет мaв 6и всi aтpи6yти poсiйськoгo незa-
леxснoгo ypядJ i мaв би дo йoгo диспoзицii <<Coюз бopoть6и
зa звiльнення Бaтькiвц{иttи>' щo слy)кив 6и йoмy iнстpy-
ментoм пoлiтики i пpoпагaнди' a тaкox <Poсiйськy виз-
вoльl{y apмilo>.

Hapoди Kaвкaзy мaлп 6 пoлiтиvнy opгaнiзaцiю, пoдi6-
нy дo iнrцих нapoдiв ",..

, Poзeнdepг пpедстaBJ!в свiй мемopaндyм фюpеpy нa пo-
чaткy лютoгo 1943 p. "'o.

27. вA R 942f. .I92.
27s BA R 66f.  l lo-113.
,'6 BA R' б lз9 f. 28.
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<БитBa зa €Bpoпy>

У цей чaс Cтaлiнгpaдськa битвa в,же встyпaлa y фiнaльнy
фaзy. Cпoстеpiга.ri всьoгo свiтy, в тoмy нислi й нiмецькi, схo.
д:уIl|l|cЯ, нa тoщ/' щo ця 6птвaстaне виpiuraпьI{oю. Paдянський
кoнтprraстyп' щo пoчaBся l9 листogaдa |942 p.' зaвеpцIився
тpи днi пiзнilце oтoченням 6-i нiмецькoi apмii i чaстин 4.i
pyмyнськoТ apмii, тo6т0 paзo}t 230 тucяч сoлдaтiв, y тoмy
числi 13 тисяч pyмyнiв i 19 300 дoпoмilкних вiддйiв, якi
cКлataJП/|cЯ' з кoлиIднiх paдянськl{х вiйськoвoпoлoнeних
piзних нaцioнa,rьнoстeй. Гiтлеp зa6opoнив пeнеpalry Пayлroсy
з.lлиIlIитl,t пoзицii i нaмaгaтись виpвaтися з oтoчеI{ня.
oт;rtе, як вiдoмo, ця нaдзвиrlaйнo тя)ккa 6итвa зaвepшиJlaсь
кaпiтyляцiею нiмецькиx i pyмyнськиx вiйсьц poзipвaних
paдянськиll{и вiйськaми нa двi гpyпrr. Пiвденнa гPУпa, paзoм
iз Пayлюсoм, кaпiryлювaлa 3l сivня, а пiвнiчнa rpупa - 2
лютoгo l943 p. Чеpвoнa apмiя взялa в пoлoн 107 800 сoлдa-
тiв i oфiцеpiв, a мi:к нlцмYl 2| нiмецькoгo i 2 pyмyнськI{х t€-
неpaлiв. Hiмцi встигли eвaкyювaтu 42 тисячi пopaнених i
xвopих. Пiд Cтaлirгpaдoтr{ зaгиIlyлo 80 500 нiмeцькиx i
pyмyнськI{x сoлдaтiв, aJIe тaкoлt i сoлдaтiв piзниx нaцio.
нaльнoстей сPсP. Paдянськa apмiя зaioпилa величезнi
тpoфi (5 тисяч гapмaт' 2 тнcячi тaнкiв i т, t.) 277,

Пopaзкa пiд Cтaлiнгpaдoм значнo пoгipurилa нeстaчy
oсoбoвoгo сtстIaдy нiмeцькoi apмii i змyсI{JIa нaцioнaл.сoцia.
лiстичних кеpiвникiв пpийняти 6iльцre гrr}пIкy пoзицiю
щoдo тoгo' хтo мo,кe слy)кити в ixнiй apмii. Boни виpiurили
мoбiлiзyвaти нoвi нiмецькi, a oднoчaснo i свpoпeйськi снли
для зaхистy i пoбyлoви €вpoпи.

У зaявi вiд 30 сiчня 1943 p. Гiтлep зaпeвнив' щo нaцioнa.п-
сoцiaпiсти бopяться не тiльки зa HiмеччинУ, E й зa всю €в-
poпy. l5 лютoгo Ге66ельс пoслaв нацioнarr-сoцia.пiстичним
кеpiвникaм iнстpyкцii стoсoвнo нoвoгo стaвJrення дo нaсе-
ле}ltlя oкyпoвaниx теpитopiй Cхoдy. Haмipи Беpлiнa бyлo
сфopмyльoвaнo тaк: нa бopoтьбy з <eврйським 6oльtце.
визмoм> тpeбa мo6iлiзyвати нe лиIцe всi мox;rивi нiмець.
кi сили, afi cvlлп itпших eвpoпейських нapoдiв paзoм зi схiд-
нoeвpoпeйсЬкими нapoдaм}r. Toмy нiмецькa пpoпaгaндa пo-
виннa пpeдстaBJIяти вiйнy як вiйнy зa iнтepеси не лиIдe Hi-
мeччини' a й тaкoлt iнlцих свpoпейських нapoдiв. Hapoди
Cxoдy, якi спoдiвaлися визвoлення' не пoвиннi вiдтепep
бyти тpaктoвaнi як <звipi>, (BаpBapиD i т. д. Бiльlдe не тpебa
ствopюBaти вpaxel{ня' щo нoвий евpoпeйський пopядoк пiд

нlмецькиIt{ кеplвtlицтвoь{ пpиHесe тpивaJle пoнеBoлеItня д.Ilя
цих нapoдiв. Hе тpе6а тaKo)t( бйьrце гoBopити пpo кoлo-
нii Hiмеччини y Cxiднiй €вpoпi, бo тaкi зaяBv| мoжe Bикo-
pистaти paдя}rськa пpoпaгaндa, Щ06 гoвopити' щo }Ii.
меччl{нa poзглядae нapoди Cхiднoi €вpoпи як негpiв. He
тpе6а такo)t( гoвopити пpo кoлoнiзaцilo, пpo депopтацiю
нaселе}lня' пpo геpмaнiзaцiю. <Bopoжiй пpoпaгандi, зoкpемa
paдянськiй'_ писaB Геббедьс y свoix iнстpyкцiях'_ не Tpe.
6a taвaтvl )кoднoгo apгyментy (з цьoгo пpивoдy)' 6o тaкo.lк
тyт y pe^зJльтaтi це пpl{звелo б дo пoсилelrня oпopy нapoдiв
Cxoдy> ,.o.

Чи спpaвдi цi iнстpyкцii oзнaчaли змiнy пoзицiй на-
цистсbкиx кеpiвникiв? .Ц,aльrце ми пo6aчимo' щo це не тaк.
Iнстpyrurii скoplltе BИПлv|RaIw| з тaктики' нix iз щrpoгo
6a;rсaння poзглядaти нapoди CxiднoТ €вpoпи як piвних пapт-
нepiв. Пpoте дeякi нiмецькi Koлa' мaбyть' тaки дiйснo i щиpo
дyмaли пpo мoxJlивiсть тaкoгo пapтнepствa.

l0 лютoгo 1943 p. вiдбyлaся зyстpiv paйxсмiнiстpa Po-
зенбеpгa з пpeдстaBl{икaми вiддйy пpoпaгatrди oKB (oKB/
Пpoп) стoсoвнo ствopе}lня Poсiйськoгo Haцioнaльнoгo
Koмiтeтy. oKB/Пpoп yлсe 6yв oпydлiкyвaв дрi листiвки,
якi зaIqикaпи poсiян дo 6opoтьби пpoти Cтaлiнa i в яких
poсiян poзглядaJlи <BпepЦe з €вpoпolo>. Kaзaли, щo цi
листiвки маJIи дeЯкий yспiх. oKB/Пpoп зaпpoпo}Iyвaв Po-
зен6epry негaйнo стBopити Poсiйський Haцioнaльний Koмi-
тет y сектopi apмii <I{ентp> зa пoсеpeдництвoм пpе}цgтaв-
никa мiнiстepстBa oкyпoBaних теpитopiй Cхoдy пpи кoмaндy-
вaннi цьoгo сeктopa.

oднoчaснo вiддiл пpoпaгaнди Bеpмaхтy нaмaгaвся стBo-
pити пoдi6нi opгани i д.пя iнtшиx нapoдiв Paдянськoгo Coюзy,
зoкpемa д.пя yкpaiнцiв i д.llя кавкaзцiв.

Пiд чaс зyстpiнi бyлo тaкox дoмo&Ireнo пpo тe' щo вiддi-
ли poсiйських дoбpoвoльцiв, якi 6yли poзкиненi пo piзних
вiйськoвих частинax веpмахтy' нa пpoпoзицiю oKB/Пpoп
вiдтoдi 6yдyть НaзИBaTуIсЯ <Poсiйськa Bизвoльнa Apмiя>
(PoA). A вiддiли yкpaiнських дodpoвoльцiв бyдyть нaзи-
Baтися <.Укpaiнське Bизвoльне Biйськo> (УBB). Kйькiс-
ний склaд цих apмiй мaв 6yти визначений чepeз дoмoв-
ленiсть мiж oKГ i кoмандyвaнням вepмaxтy нa Cxoдi.

Йшлoся пPo те' щo6 пpихил||Tн нa свiй бiк нaселен}|Я
oк}пoваних теpитopiй Cхiднoi €вpoпи, a дodpoвoльцiв вклю-
чити B 6opoтьбy <зa свo6oдy i Бaтькiвщиl{y>' Bиxoдячи з
пpинципy' <.щo всi нapoди Paдянськoгo Coюзy piвнi пapтнеpи
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rBpoпейсЬкoi спiвдpyxнoстi наpoдiв. oтxe, poсiяни не бy-
дyть бйьrue зBepxy' aле пopяд з iнrцими l{apoдaми Paдян-
ськoгo Coюзy. oтлtе, мoхнa бyДe пpoтистoяти poсiйським
iмпеpiaлiстичtlим нaмipaм y спoсi6, якпЙ 6ув би спpийнятли-
вuil i pllя poсiян,> 279. .

Poзен6еpг пoгoдився iз зaпpoпoнoвaними йoмy плaнaми.
rxня peaлiзaцiя пoчалaся негaйнo в зoнax aprriй <I{ентp> i
<<Пiвдeны.

У xoдi зyстpivi 10 лютoгo |943 p.' a тaкo)к пpи iнtuих
нaгoдax вiдпoвiдaльнi oсoби вepмaхтy пoкликaлися' кoли
бyлa мoвa пpo poсiян, нa пpикJIaд iснyвaння <Poсiйськoгo
aвтolloмнoгo paйoнy Лoкoть,> (Rцssisсhеr Selbstvеrwaltung.
sbеzirk Lokoti).

Poсiйський aвтoнoмний paйoн Лoкoть бyв мix Tpy6vев-
сЬкoм i opлoм, y нiмeuькiй apмiйськiй зoнi <I{ентp>. Иoгo
oчoлювaв poсiйський iнlкeнеp пoльськoгo пoxoд)ке}tня Бpo-
нiслaв Kaмiнський.

Kaмiнський спoчaткy кoмaн.цyBaв poсiйським вiддiлoм,
ствopеним у |941^ poцi.веpмaxтoм дJlя 6opoть6и пpoти pa-
дянських пapтизaнiв. Йoмy вдaлoся oчистllти вiд пapти-
зaнiв вgтlикий paйoн, i якpaз y цьoмy paйoнi в липнi |942 p.
зaснoBaнo Poсiйський aвтoнoмний paйoн iз <.стoлицею> в
мiстеvкy Лoкoть. Bepмаxт дoзBoлиB .тaм -встaнoвитиaBтoнoмI{y aдмiнiстpaцiю i мiсцeве yпpaв,пiння, без пpямoгo
BтpyчaнI{я нiмцiв, aлe пi.ц' ixнiм нaглядoм. Tpe6a пiдкpес.
лити' щo Kaмiнський i йoгo спiвpoбiтники ствopи.ли Poсiй-
ськy нaцioнал-сoцiaлiсти^чнy пapтiю (Nationalsozialistisсhе
Arbеitspartеi Russlands) ,ou. Ha пoчaткy 1943 p. цей paйoн
oxoIUIювaB теpитopiю, нa якiй пpoxrивалo 58l тисячa меш-
кaнцiв. Tyт нaсeлeння мaлo свoi poсiйськi пoчaткoвi ш.lкoли,
oднy дeсятиpiuнy lшкoлy, лiкapнIo, вJIaскy гaзетy' якa пoяBJIЯ-
лaся тиpaхем 8 тисяч пpимipникiв'.тeaтp. Kaмiнський
Ir{aB y poзпopядлteннi неBеликy apмilo: вiд 8 дo 9 тисяч oсi6,
9 тaнкiв, apтилepiю. I.(eй paйoн вitЕiдaв нaцистський гayляй-
теp пpoпaгaнди Фелiкс [llмiдт-Декеp. 3гiднo з йoгo пoвi-
дol\{Jleнням iз пoнaткy сiчня 1943 p. яKe вiн пpигoтyвaB д.,Iя
Гiтлеpa, <apмiя'> <(кoмaндиpa 6pигaди> Kaмiнськoгo бyла
сфopмoвaнa з мiсцевих мeцrкaнцiв paйoнy, тoбтo poсiян.
[я apмiя фaктиннo бyлa нapoднoю мйiцiеЮ, Щo пoдйялa-
ся нa 14 батальйoнiв, з яких тйькц чoтl|pи нoсили стapy
нiмецькy фopмy. <lнIдi 6aтaльйoни нaгa.цyв:lли диKy згpalo
6aндитiв'>,_писaв tllмiдт-.Ц.eкеp. <Koмaндиpи батaльйo-

279 вA R. 6/35 f. 159-160.
280 BA R 6/309 f .69.

нiв май;ке всi 6yли poсiяни> (з Чеpвoнoi apмii). Kaмiнськo-
мy дoпoluaгaB пoлкoBник Bеpмaxтy Pю6зaм, яKпIl мaв y
свo€мy poзпopядxeннi 6aтaльйoн нiмецькoi 6езпеки 2El. g"o.
iм вiйськaм, якi бyли вiдoмi тaкoЛ( як <6pигaдa Kaмiн-
ськoгo>' Karлiнськld дaв нaзвy <Poсiйськa Bизвoльнa Ha-
poд}ra Apмiя> (PoнA). t

Poсiйськi eмiгpaнти, яких пiдтpимyваJlo нiмецькe пpo-
poсiйське лo66i нa фpoнтi i в Hiмeччинi, 6yли незaдoвoлeнi
IUlaнaIии' oсI{oBaниIии на пpинципi, щo всi нapoди eвpoпей-
ськoi чaстини Paдянськoгo Coюзy пoвиннi 6yти piвними
пapтrrеpaми в €вpoпi. Peaкцiя з цьoпo бoкy бyлa дoсить 6ypх-
лива. HапpикJIaд' пoлкoвник lгop Caхаpoв з Беpлiнa, якпil
пpиeднaвся дo oтoченIlя Bлaсoвa, зBepнyвся y лIoтol{y
|943 p. дo нiмeцьких вiйськoвих iнстaнцiй з мемopaндy-
мoм пiд нaзвoю <Пеpeмoгa чи пopaзкa?>, в якolлy вiдoбpa-
}KaЛпcя зaгальнi пoчyття poсiйських емiгpантiв.

. Caхapoв пpoпoнyвaв змiнити пoлiтикy на Cхoдi, aле
тiльки на кopисть poсiйськoгo нapoAy i Poсii. Biн писaв,
щo Cтaлiн, yсвiдoмивtцH, Щo poсiян 6iльIде не пpиваблюс
<iдея свiтoвoi кoмyнiстиvнoi pевoлЮЦii>, накaзaв пpипинити
<peвoлloцiйнy> пpoпaгaндl i зaмiнити iT poсiйськoю нaцio-
нaJIЬнoю iдeею. Biн пpoгoлoсив <Bеликy Biт.lизняIry po-
сiйськy вiйнy>, пoдi6нy дo вiйни l812 p., скaсyвaв iнститyт
кoмiсapiц <вiдсyнyв нa зaднiй плaн eвpеТш, вiднoвив цap-
ськy фopмy i знaки вiйськoвих нинiв, a тaкo)t( ствopив po-
сiйськi iстopи,rнi opдeни. Пеpeхiд Cтaлiнa нa сyтo poсiй-
ськy пoлiтикy дaв дo6pi peзyльтaти. Hoвa пoлiтикa стaлiнa,
згiднo iз Caxapoвим' спpияJIa вiдpoдлrеннlo y poсiян нaцio.
налЬltoгo дyxy. Пoвнiстro зникли пepебixuики, <paдянський
сoлдатD бopoвся тепеp (зa свoю Бaтькiвщинy пpoти чy)кo.
зeмнoгo oкyпaнтa) i <зa свo6oдy пpoти paбство.

.(aлi Caxapoв твеpдl{B' щo цeй нoвий нaцioнальний дух,
викликaний l{oвoю пoлiтикolo Cтaлiнa, пpoявJlяeтЬся Нe Л|i-
ше в apмii, a Й нa oкyпoвaниx теpитopiях, a це ще oднa пpи-

28l вA R' 6/lE f. 159_160.
. сf. BA R 6/309 f. 69. пiд vaс Bapruaвськoгo пoвстaння POHA 6yлa

пpи€дrraнa дo Baффен CC' a пiзкiпlе дo Apмii rtн. Bлaсoвa. 3a деяклми
д,,кepелaмrr' !oн8 стaнoвtоta 20 тнсяч oсi6 i пoдiля.пaсь нa п'ять пoлкiв. Biддi-
ля POHA бpa;пr yнaсть y пpндпшеннi BapIшавськorю пoвстaння y сеpпнi_
верснi |944 p. Coлдaти POHA зaймaлися гpaбе;кaми i нинили недo.
rryстямi ,lкoртoкoстi' за щo Кaмiнськяй 6yв пpитялненнfi дo сyдoвoi riд.
пoвiдвльнoстi i тpи6yнaл зaсyдДD йorю нa кapy смеpтi. Кaмiнськяй 6yв
poзстpiляниfi нiш{ямя. Cf. Joaсhim Hoffmann, Diе Gesсhiсhtе dег Wlassow
Armее._Pгеiburg' l9E4.- S' 63' .Ц,еякi aЕтopи декoлli пицl!.ть (нaпpикllад
H. Stein. [,а Waffеn SS, o. с._ P.273, 

' щo 6pнгaда Кaмiнськoгo (схлaдалaся
пеpсв:rжнo з yкpаiнцiвr. Цс нс вiдпoвiда€ пpaвдi.
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чинa нeoбхiднoстi пpoBеде}Itlя пoлiтичниx змiн, пoдiбниx дo
тих, якi здiйснив Cтaлiн.

Aлe Caxapoв oсo6ливo 6лaraв нiмцiв, щo6 вoни вiдмo-
Bу|луIсЯ вiд iдеi <(сeпapaтизму)) стoсoB}|o неpoсiйських нapo-
дiв Paдянськoгo Cotoзy' яких вiн нaзивae <(нapoднoстяIvtи)>.
Biн нaмaгaBся пepекoнaти нiмцiв' щo зa 25 poкiв paдян-
ськoi впади всi цi <нapoД,нoстi'>, цi yкpaiнцi, кaвкaзцi тa iнrшi,
<.6iльrц менtu дoбpoвiльнq. ̂ навЧ||лу|cЯ дyматl{ пo-paдянсЬки'
тoбтo пo-великopyсЬки)) ,o,. 

^6o 
iнrцими слoвaми _ пo.po-

сiйськи.
oтже, Caхapoв визнaB зoвсiм фopмaльнo' щo пpимyсoBa

.rи дoбpoвiлЬнa <(сoвeтизaцiя> (paдянизaцi я| нe 6улa нiчим
iнruим, як звичaйнoю pyсифiкaцieю (зa нoвим теpмiнoм -
<.poсiянiзaцiею>) i щo <.paдянський,> oзнaчaJro нaспpaвдi
<.poсiйський,>.

[IJ'o стoсyrться змiни пoлiтики нa схoдi, тo сaхapoв сyг€-
pyвaв мiлt iнtuим, oпydлiкyвaти заявy Гiтлepa дo poсiйськoгo
нapoдy' стBopити poсiйськy нapoд}ly apмilo, a тaкoж тимчa-
сoвий poсiйський (<<великopoсiйський>) ypяд' кyди вхoди-
лп 6 paдянcькi генеpaли, якi пoпaли B пoлoн i мoгли 6 нeгaй.
нo yклaсти з Hiмеччинolo l!rиp.

2 xoвтня |942 p. iнститyт пoлiтичних кoмiсapiв Чеpвo-
нoi apмii спpaвдi скaсoвaнo. Aлe зaмiсть нЬoгo винt{к iнсти.
тyт <(зaстyпникiв кoмaндиpa пo пoлiтичнiй чaстинi> (зaмпo-
лiт). oфiцiйнo це piшeння пoясtlюB:lлoся неo6xiднiстю
o6'eднaти вiйськoве i Iroлiтичнe кoмaнAyвaння. Пiд чaс стa-
лiнгpaдськo\ 6птвvt, б сiчня |943 p., y Чеpвoнiй apмii 6yлo
yведенo нoвi lIoгoни, iдентиuнi дo пoгoнiв poсiйськoi цapськoi
apмii з тими сaмими poзпiзнaвальнимl{ знaкaми дJIя зB:lнь.
Яснo, щo цi зaхoди пiдiгpiвaли нaцioнaльнi пoнyття poсiян,
яким pадяllсЬкa BЛaдa НaДaлa пepeвaгy. Poсiйськi eмiгpaнти
нaмaгaлися вt,tкopистaти цю сaмy кapтy i дпя нiмецькoгo
6oкy.

У дpyгiй пoлoвинi бepезня 1943 p., сеpед деяких кiл веp.
мaxтy з'Яв'Илocя гaслo: <.Poсiю мo;rtyть пеpeп.loгти лиlIIе po.
сiяни!,> Пpaвдoпoдidнo це гaслo 6yлo нaвiяне генеptlлoм
Bласoвим. Згaдyю.rи це гaслo' aвтop oднoi дoвrшoi зaмiтки,
зaлyuенoi дo пoвiдoм.lIeнHя lvtaйopa o. М. Mюллеpa, пpeд-
стaвникa мiнiстеpствa Cхoдy пpи гpyпi apмiй <<ПiвдeньD'
пoяснювaв' щo вiн Ilaвмисне не po6ить piзницi мiлt нapo-
дами i нapoдtloстями' <(кoтpi )киByтЬ y PадянсЬкiй Poсii> (нa-
спpaвдi в Paдянськoмy Coюзi) <(тoмy' щo I\{и мaсмo спpaвy
пеpевzl)к}ro лиlIIе з poсlянaМи' дo якиx я зapaхoвyю тaкo)l(

yкpaiнцiu 283. Taкий пoгляд нa pevi тoч}lo вiдпoвiдaв полi-
тичнiй тенденцii poсiйських eмiгpaнтiв, якi тpaдицiйнo ви-
стyпzlли пpoти пpaвa yкpaiнцiв pядити сBoсIo дoлею в Укpa-
iнськiй сaмoстiйнiй деpжaвi.

ll.eтaльний плaH ствopення PoсiйсЬкoгo Haцioнaльнoгo
Koмiтетy бyв гoтoвий нa пoчaтку 6еpeзня l943 p. .Ц.o ньoгo
мaлo yвiйти бaгaтo poсiйських генеpaлiв, сеpeд якиx 6yв i
Bлaсoв, a тaкoлr деякi poсiйськi дiянi, 

Цo"o'У 
числi тaкox

Kaмiнський' пpo якoгo вже 6yлa lr,toвa zl

Haдiя пpи l{езмiннiй ситуaцii

У;кe спpaвдi 6yв нaйвищий час пoдyмaти пpo змiнy пoлi-
тики нa Cхoдi. Paдянськa apмiя гoтyвaлaся пepейти в нaстyп
нa вiдтинкaх фpoнтy Kypськ_Bopoнilк i Cтaлiнгpaд. l6 лю-
тoгo 1943 p. вoнa взялa мiстo Хapкiв, яке yтpимyвaлa Цlлvlil
}llсяць.

A пoки щo нa Укpаiнi нiмецька пoлiтикa дальцIe нr зa-
знaлa нiяких змiн. Koх пpoдoв)кyвaв пpoвaдити тy самy
пoлiтикy теpopy й eксплyaтaцii. 20 лютoгo' кoли вiн звеpнyв-
ся дo генеp:lльн}rх i oкpyл<ниx комiсapiв, uaстинa Укpaiни
влtе 6yлa B pyкaх paдянсЬкoi apмii. Kox зaявив' щo хoче дo-
пolrloгти фpoнтy, якotr{y' зa йoгo слoвalr{и' пoтpiбнi сoлдaти i
з6poя, а Hiмeччинi пoтpi6ен хлi6. Toмy вiн, Koх, мyсить все
це взяти з Укpaiни. Biн знaв, щo пеpeBезення poбiтникiв
дo Hiмеччиt|и знaчнo спoвйьнилoсЬ' <(щo сьoгoднi вaлtче
зaпoвttити oдин пoiзд, нix< десять пoiздiв минyлoгo лiтa,>.
Biн peкoме}|.цyвав нiмцям ЗaЛИЦrИTу|ся сyвopt{ми' oскiльки
<слoв'янин iнтepпpетyватиitе лaгiднy пoведiнкy як oзнакy
слaбoстi)>. Biн нaвiть вимaгaв бiльrцoi сyвopoстi, нilк pa-
нirце 2E5.

Hiменнинa, звичaйнo' нe 6улa здaтнa пoслaти дo кpaiн
Cхoдy пoтpiбний пеpсoнzlл' зoкpемa лiкapiв. A кoxнa зapаз-
ливa хвopoбa стaнoвилa зoвсiм пpиpoд,}|o не6езпекy i Nlя ca-
миx нiмцiв, щo 6y,rи нa Cхoдi. Кoли Гiтлеp дiзнaвся пpo зa-
кpиття ll lкoли медицини y Biнницi, вiн зaсyдив цей кpoк i
виМaгaв вiдкpити мeдичнi ц]кoЛи нe тiльки y Biнниui, a й y
Kисвi тa ,Ц.нiпpoпeтpoвськy' a тaкo.ltс y Мiнськy ,oo.

283 BA R 6 52f .зo. Aвтopoм цьoгo мемopaндyмy був, l'lа6утц o' B. Мюл.
лep..284 

вA R 6 72 f .  18_25.
2o'  вA-мA RH 2 v.2558 f .62-63..Цoдaтки, дoк. Ns lб9.
286 вA R 6 |8| t ,27.32.
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lloгo .кoмaндyBання Bеpп.taхтy стoсoвнo питанtlЯ лoбpo-
вoльфв зi Cхoдy.

-Aлe 
Kepнеp тaкo.lк вiдзнaнив, щo нiмцi пpoдoB)кyloтЬ

po6ити пoIr{иJIки' <зoкpeмa пpи на6opi poбovoi.сйи,>. Koх

тoди>. Biн кaзaв, щo визвoлeне нaселеll}tя тpeбa poзглядaти
як дpyзiв, a не як вopoгiв i pa6iв287.

pити чaстини yкpaiнськoТ apмii нa зpазoк Poсiйськoi виз.
вoльнoi apмii, щo iТ вoнa opгaнiзyвaлa B сектopi <I{eнтp>
фpoнтy. Aлe Хapкiв уЗяJIa Чepвoнa apмiя i yкpaiнцiв, якi
пiдтpимyвaли iдею ствopeнrrя yкpаiнсiкиx чaстйн i Haцio-

пpo ствopення укpaiнськoi визвoльнoi apмii.
I{я нoвинa бyлa сeнсaцieю y Хapкoвi тa Киeвi. Boнa вик-

лIIKaJIa пpигнiнeний 
-стaн 

i o6ypення сеpед poсiян, кoтpi,
як пpo цe дoнoсиB aoвеp, нe пoгoд.)t(yвaлуrcя.нa тe' щoб yк-

267 вA R 6/|39 f .2E_31.2ш BA R 6/|50 f. |8. |g_22.2t9 Iмт lgi-Ps' vol. ХXV. r. 27l.

paiнський нapoд 6paв yuaсть y бopoть6i з 6iльlцoвизмoм
<нa тiй сaмiй oснoвi, щo й poсiйський нapoд>.

Ta кoли yкpaТнський меp Kиeвa Фopoстiвський xo-
тiв пoдякyвати нiмeцькiй влaдi i, мaюvи цe нa метi, rrpи-
йшoв paзoм iз свoiми лIoдьIllи дo кoмiсapa мiстa Киевa тoй
йoмy вiдпoвiв, щo вiн нiчoгo не знa€ пpo цю спpавy. A сД
дaJIo зpoзyмiти yкpaТнцям' щo вoни не пoвиннi зaнaдтo pa-
дiти, <6o цe мo)кe Мaтп N|я Irих нeпpи€мнi нaслiдки, ,,u. B"p-
мaxт спpавдi стBopиB кiлькa чaстин Укpaiнськoгo Bизвoль-
нoгo Biйськa (УBB)' aJIe в сеpпнi 1943 p. вoни 6yли poз-
пyЩенi.

3 кiнця l94l p. Bеpмaхт Bикopt{стoвyвaв невеликi вiддiли
Гiвi (дo6poвoльцiв), щo склaдaлися з виxiдцiв iз Пpи6aл.
тики, Poсii, Укpaiни. Baффн CC нaвпaки _ не мaлa ще
нaмipy твopити 6oйoвi чaстини iз вихiдцiв зi Cхiднoi €вpoпи.
У тpaвнi |942p. Гiммлep вiдмoвився дaти дoзвй rra ствopeн-
ня eстotlськt{x' литoвських i латиськиx вiддйiв CC, ка)l(yчи'
щo ця iдея, хov i спoкyсливa' несe в сoбi Bеликy не6езпекy.
Aлe нepез кiлькa мiсяцiв пiзнirце вiн змiнив свoю дyмKy.
Baффн CC тaкoлt пoчaJla вiдuyвaти }rестaчy людей. У кiнцi
сеpпня |942 p. Гiммлеp дaв згoдy нa стBopеннЯ естotlськoгo
легioнy. Лaтиський легioн бyлo ствopенo y гpyднi |942 p.,9|.
Taк щo фaкти.rнo нa пoчaткy 1943 p. y стaдiТ фopмyвaння
6yлa oднa естoнськa i двi лaтиськi дивiзii CC. Cтaлiнгpaд-
сЬкa кaтaстpoфa oстaтoчнo пpизBелa дo вiдкинення paсo-
Boгo пpинципy y Baффен CC. Hеoбxiднiсть з6iльtцення
чисеJlьtloгo скJIaдy apмiТ бyла нa пеplltoмy мiсui. 3aмiсть
нopпiйськoi чистoти пpийнятo пpинцип' сфopмyльoвaний
oбеpгpyпенфюpеpoм Беprеpoм: <Hiмецькa мaти не плaкa-
тиме зa зaги6лим нa фpoнтi чy)кoзеI\lцем,, 292. У лютoмy
l943 p. Гiтлеp дoзвoлив ствopeння чaстини CC, якa склaда-
лacЯ з l'fyсyлЬмal{ Бoснii i ГеpЦегoвини 293.

Caме в цей чaс ryбеpнaтop Гaличини гpyпeнфюpеp oттo
Beхтеp poзглядaв мox<ливiсть ствopення гaлицькoi дивiзiТ
CC. Biн дyмaB пpичинитися тaKим чинoiи дo спpaBrr збйь-
lцеtlнЯ oсo6oвoгo скJIaдy аpмiТ i oднoчаснo зiUI}пIитl| yкpa-
iнцiв Гaличини дo бopoтьби з бйьцroвизмoм. Iдея зpaзy
знaйшла пiдтpимкy в гoJroвIl Укpaiнськoгo l{ентpaльнoгo
Koмiтетy B. Kyбiйoвичa i в кoлaх oУH Мельникa в Hiмеччи-
нi тa Генepaльнoмy гy6еpнатopствi. 8 6еpезня |943 p.

]|0 вe-мr RН 2/v,2560 f ' |32 R's| l33.
29l Gеorgе H. Stеin, la Waffей SS. op. с i t '  p.  l88- l90.
2e2 tbid.-o. 192.
29. tfz No 5618: Lothar Gruсhmann. op. сit._ P.225.
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B. Кy6iйoвич пoдaв oфiuiйне пpoхaння щoдo opгaнiзaцii
yкpaiнськoi дивiзii y листi дo геl{еpirл.ryбеpнaтopa Фpaнкa.

У цей сaмий дeнь Aндpiй Мeльник, якуtЙ >кlцв тoдi в Беp.
лiнi, пoслaв Гiтлеpy телегpaмy' в якiй вислoBиB свo€ стaнo-
вище стoсoвнo цЬoгo питaння. Biн писaв: <.У мoмент' кoли
згiднo з BaцIим рoзпopяд)кeнням opгaнiзyвaтиметься Ук.
paiнськa визвoлЬнa apмiя, a сoв€ти дискyтyloть iз Ciкopсь-
киlvt y спpaвi пpинaле)кнoстi yкpaiнсЬких тepитopiй, yкpaiн-
ський нapoд чекa € з'ясyвaння вoснниx цiлей Hiмеччини стo-
сoв}|o Укpaiни>>. Мeльник дurльцrе твеpдиB' щo yкpaiнцi <<гли-
6oкo пepекoнaнi>: тpe6a негaйнo зaстoсуBaти дo Укpaiни
пpиttципt{ стoсoBl{o oбopoни €вpoпи пеpед бiльruoвизмoм,
якi виклaденi y спiльнiй деIolapaцii дyuе (Мyссoлiнi) i paйхс-
мiнiстpa фoн Piббентpoпa вiд l 6epезня |943 p. A ствopeн-
ня Укpaiнськoi деp;кaви змiцнить ЦЦ. oбopoнy, i мoскoв.
ськa не6езпeкa 6yде нaдoBгo yсyненa 29o.

. I{я тeлегpaмa нiнoгo не змiниЛа, i Бepлiн не oпydлiкyвaв
нiякиx oсtloвl{иx цiлей нiмецЬкoi пoлiтики щoдo Укpаiни.

3axoди гpyпенфюpеpa CC Bexтеpa в Бepлiнi стoсoB}lo
стBopення гaлицькoi дивiзii yвiнuaлися yспiхoм y 6еpeзнi
|943 p., кoли пpoект oтpимaв пiдтpимy Гiтлepa. Aлe Гiммлеp
пoстaBиB yмoBy: дивiзiя He мaс нaзивaтися <(yкpaiнсЬкa>'
щo6 не пpoбyджyвaти в yкpaiнцiв iдею нeзaле)t(}loстi Укpai-
ни. Boнa мae нaзивaтися <(гaJlицькa,>. Гiммлеp i Гiтлеp ввa.
жaJtи' щo дивiзiя 6yде склaдaтися з меl]Iкaнцiв тiei кpaiни,
якa кoлись нaле,(zula дo Aвстpii, тo6тo з <(aвстpiйсЬкиx гa-
личaн)>' a I{е з yкpaiнфв.

15 квiтня 1943 p. y Львoвi бyлo ствopенo yкpaiнський
Biйськoвий кoмiтет, якнh зaЙнявся opгaнiзyBaннЯм набopy
<(г:lличaн>' a 28 квiтня y зaявi Bехтеpa i зaкликy дo мoлoдi
Гaличини Kydiйoвинa 6yлo oгoлolЦенo пpo стBoPеttHя ди-
вiзii Галичинa (SS-Sсhiitzеn-Division Galiziеn) >z9'.

Cпpaвлtню пp}tчинy пoспiхy y ствopеHнi uyxинецьких
фopмувaнь нaйKpaще poзкpиBaють тaкi стaтистичI{i дaнi: з
l листoпaдa |942 p. пo 3l беpезня l943 p. нiмцi Bтpaтили нa
сxoдi 965 650 сoлдaтiв i oфiцеpiв у6птпмvl, пopaне}IимI{' ти-
м}t' щo пpoпaли 6езвiстi i пoлoненими. Щo6 замiнити^ вибy-
лих' Bo}lи змoгли мoбiлiзyвaти тйьки 493 300 oсiб,,o. Бpa-
кyB:lлo' oт;ltе' ще бaгaтo.

Якi rцaнси мaлa Hiмеччинa нa пеpeмoгy? Мiнiмaльнi. У

2e4 BA R 43 l l l lso4 f .9.
295 вoльФДiтpiх Гайке. Укpaiнськa д,ивiз iя сГаличинa>._

Мюнхен. |970.- с. 15_l8' 2|6_2|9, B. Kубiйoвин. Менi 70.- Пapихr"
l970.- с. 58-бo.

,nu Д. l'l. Пpoектop. Aгpессия и кaтастpoфa._ Мoсква, |9'72._ c.5|.7.
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беpезнi 1943 p. пpoтl{ l59 нiмецьких дивiзiй нa Cхiднoмy
фpoнтi сI.oялo 600 paдянськиx дивiзiй. У сектopi <<Пiвдень>
нiмцi мaли 32 дпвiзii. Мoсквa - 34| дивiзiю i бoйoвy нa-
стиt{y. Cпiввiднorцення сllJI y цьoмy сектopi 6yлo l дo 7 нa кo-
pисть paдянськoi apмii ."..

Пoсилення peпpeсiй

Гoлoвний Пpoвiд opгaнiзaцii УкpaТнських Hацioнaлiстiв
пiд кepiвництвoм Бaндеpи нaдpyкyвaв y сiuнi l943 p. мaлень-
кy 6poшypy' пpисвячеt{y пaм'ятi Миpoнa-opликa, y6итoгo
в Kисвi aпе}lтами сД. У нiй Пpoвiд писaв: <Миpoнa не зJIa-
мaпa пoлшькa тюpмa' йoгo не зJIoвruIo y свoi тенетa нKB.ц'
вiн yпaв y бoю пpoти нiмeцькoгo iмпepiaлiзмy' .ltсopстoкoгo
oкyпaнтa Укpaiни. Hiмеvнинa, якa пoдa€ себе зa сoюзникa
i визвoлитeля' не 6aжae сaмoстiйнoТ i сo6opнoi Укpaiни, вoна
не хoчe' шoб iснyвaлa Укpaiнськa дep'(aвa' вoна хoчe пеpе-
твopt{ти Укpaiнy в свoю кoлoнiц a yкpaiнський нapoд y
зaкpiпaнених невiльникip. Aле yкpaiнський нapoд (зaBжди
6opoвся i дaлi 6yде 6opoтися пpoти кoxнoгo' xтo xoче йoгo
пoнеBoлити> i тйьки бopoть6oю вiн <здo6yдe Укpaiнськy
сaмoстiйнy деp)кaвy пpoти вoлi всiх iмпеpiялiстiв, якi xo-
тiли б зaгap6aти бaгaтi yкpaiнськi зeмлi>. B бpoшypi гoвo-
pиJIoся дaлi, щo <нiмeцький oкyпaнh... зaпaмopoчений пo-
бiдaми нa всix фpoнтaх, не 6a'lить, щo безyмнa пoлiтикa
пoнeвoлeння' нaсильств i в6ивств ведe йoгo дo в.пaснoi
катaстpoфи> 298.

oУH Бaндepи пpoдoв)кyвaлa свoю aкцilo зa дoпolиoгoю
листiвoк. Tiльки в лютoмy |943 p. C.(' зapeестpyвaпo в Paйх.
скoмiсapiaтi Укpaiни, зoкpемa нa пiвнiчнoмy зaхoдi, пoцrи.
pен^Ц! близькo п'ятн8дцяти piзних листiвoк цiei opгaнiзa-
цii 299.

Biднyвaюви неoбхiднiсть зpo6ити oгляд 6opoть6и i на-
мiтити oснoвнi нaпpямнi дaльшoi дiяльнoсти, Пpoвiд oУH
скJIикaв 3.ю Koнфеpeнцilo кеpiвникiв, якa вiд6yлaся вiд
|7 дo2L лютoгo |943 p. У пoстанoвaх' зaтBеpд:rteних нa цiй
Koнфеpенцii, гoвopилoся' щo вiйнa нa Cхoдi бyлa фaкти.lнo
вiйнoю мix двoмa iмпеpiaлiзмalv.И ga пaнyвaння нaд Укpai-
нoю. o6идвa iмпepiaтliзIuи _ нiмецький нaцioнaл-сoцiaлiс-
тичний i poсiйськo-бйьrцoвицький _ пoтpебyвaли Укpaiни

297 Lotha r G ruсh mann. op. с i t . ,  P. 24E.2't дoдaтки, дoк. N9 lб4.299 тaм xе. Iф 166.
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<як випaдoBoi 6aзи для ,цzlлЬIцt,tx пiд6oiв>. Cвoeю iмпеpiа-

лiстичнoю пoлiтикoto сyпpoти €BpoпейсЬкиx наpoдiв.тa теpo.

pЬ" i Ь"сyнкoм Hiмеччйнa пiднялa пpoти се6е всi нapoди

Ъ"jonn. МЪсквa викopl{стoByвала нiмеЦькi пoмилки i, кpiм

пляI{aх)>. I дaлi oУH зaсyлxyе <.всi спpo6и iндивiдyaльнoi
vи збipнoi спiвпpaцi зroкyпaнтaп{и як rцкiдництвo й зpary
yкpаiнськoгo нapoдy>,u..

Tим сaмим oУH Бaндepи piзкo вистyпалa пpoти yнaстi
yкpaiнцiв y нiмецьких збpoйних силах. Укpaiнцi не пoвиннi

земJlЯх l{емoхливa незaлелtнiсть iнrцих кpaiн l{eнтpaльнoi i
Cхiднoi €вpoпи 305.

oУH Бaндеpи не зaдoвoлЬI{яJraсЬ зaсyд)кyвaти нa слoвaх
<<пеpсoнaлЬне i кoлективне,> спiвpoбiтництЪo з нiмцями.

з03 тaм xе.-C.83,89.
30.Taм xe._C.87.
305 там xе._C.84_85.
3o. лев IIIaнкoвський. Пoхiднi гpyпи oУH._ Мюнхен, 1958._

с. l54_l5б.

зoo тa м xе. Iф 168: oУH y свiтлi... пoп. цl, lт._ с..75_76.
3o. oУн y свiтлi..._ C. 76.
302 тaм xе.-C. E7.
302l т a м я< е._ C. 8l '
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Baлo 136 oсiб. Ha Укpaiнi C.Ц' пpoвeлo apецIти 38 членiв
oУH.

У 6еpезнi C.Ц. apеrштув:lлo y Львoвi oдltoгo з кеpiвникiв
цiсi opгaнiзaцii .Ц.митpa Гpицaя i двoх вa)кЛиBиx членiв _
A. KyзьмiнсЬкoгo i B. KoвaлЬськoгo. Бaгaтьoх членiв цiсТ
opгaнiзauiТ 6yлo тaкo.lк аpellJтoвaнo в Mикoлаевi, y paйoнi
Умaнi (12 oсi6). Чеpез пoстiйнi аpецlти i р'tя зменu.lення
Bтpaт рyx Бaндеpи пеpейruoв вiд системи oсеpедкiв (лaнoк)
пo 5 членiв дo системи oсеpе,u.к iв пo 3 Члeни'u,.

У львiвськiй тtopмi oпинився кoМaндир (мaйop) .Ц,миr'po
Гpиuaй-[y6' гoлoвa вiйськoвoгo ruтa6y oУH Бандеpи. Йoгo
зaстyпникa лейтенaнтa oлексy Гaсинa.Лицaря тaкo)t( apецI-
тyвaлo C.Ц', i вiн oпиtiився у тюpмi в .Ц.poгo6инi. Гoлoвний
Пpoвiд oУH виpilшив звйьнити цих двoх oфiцepiв, бo вoни
6yли дy.tке пoтpiбнi якpaз пiд цю пopy, кoли пoчалaся цIи-
poкoмасlltтa6нa ltoвстaI{сЬкa 6opoть6a. .Ц'вa вiддiли мiлiтaн-
тiв oУH, ц{o }raли фaльшивi .цopученt{я (нaкaз пpo пеpr-
Beзення в'язнiв) вi.ц гестaпo в Беpлil l i Й 6улl'т пepеoдягнeнi y
фopмy C.Ц,, oднoчaснo пpибyли y двi згaданi тюpми i' згiднo з
фaльruивими opдеpaN4}r нa пеpеBeзення в'я,знiв y Беp,riн, зa-
6paли зi сoбoю цl,lх двoх чoлoвiкiв.

Pyx oпopy БандеPи пpoДoв)кyвaв ствсrpення гIi,цпLrьниx
склaдiв збpoi тa 6oспpипaсiв. 3гiднo з piзнимlr кoнфiден.
цiйними вiдoмoстями цeй pyх мав у 6еpезнi l943 p. l5 тисяч
pуlЦницb' 45 тисяч гpaHaт i l550 пiстoлiв. Згiднo з циIv{и сa.
Мими paпopтaгvIи дo yкpaiнськoi oхopoннoi пoлiцii чaстo
Irpoникaли пpихилЬники Бaндеpи. У львiвськiй rшкo,ri пoлiцii
iнстpyктopи-oфiцеpи вiдкpитo вистyпЕL'Iи пiд чaс лекцiй
пpoти Paйxу. Укpatнськa пoлiцiя тaкo)t( сa6отyва,ra слyxбу
o6oв'язкoвo1. пpaцi 308.

У сiчнi l943 p. нiмцi зaнoтуBaлИ' lцo вiдбувaетЬся <(pади-
калiзaцiя,> oУH Мельt{икa нa Деяких теpltтopiях, Зoкpемa
нa Boлинi. Boни зaпpимiтили, щo <.мi.lк прихильникaJии
Бaндеpи i Mельникa вiд6yвaeться знач}tе з6,1илtенt|Я'> .u".

Пpoвiдник Укpaiнськoгo l-[ентpaльнoгo Koмiтeту в Гe-
неpaльнiм Гyбеpнaтopствi, з oсiдкoм y Kpакoвi, B. Ky6iйо-
вин, пiд час poзlr{oви з геtlеpaл-гу6еpнaтopoм Фpaнкoм нa
пoЧaтку сiчня l 943 p. ;кaлiвся нa нiмецькi peпpесii y Гa-
,.lичинi й нa Хoлрrщинi. Фpaнк зaпpoпoнyBaв Bиклaстll фaк-
Tи нa письмi. Kубiйoвин зpo6ив це в .'rистi вiд 25 лютoгo
19.13 p.

,0 '  дoдaтки, дoк'  Ng l64. l7 l .
.n, тa '  xе. Ns l7 l .
.,.'u т а м лr e. Nc 166.

Kолltl,к)u С,Q-.веОе zpуttу ук1хt.iltt1itl ttа л'tiс.це с.l.|хli.u ву,IItI!я,vu ,QJlсlеtlбuuа,
2 zpуdtlя 1943 p. Hа nеpс,|пt,tl.ltу nлапi tuiф C! лt. !'pсlесiбulсt ii'уpnбo,.-
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Лист KyбiйoBичa пoвiдoмляв пpo piзнi випaдки знyщaнЬ:

ltелIoдсьKe пoвoдженl{я' apеIllти i мaсoвi стpaти. Ha6ip po-
6ouoi сили, гoвopи.пoся y листi, чaстo пеpетBopIoBaBся y пo-
люBaннЯ нa людей. У Гaличинi людей x'aПaлуI скpiзь, y мiс-
тi, нa сeлi, нa Byлицях' нa вoкзaлax' y цepквaх, в бyдинкaх.
Кpiм тoгo, нiмцi пpoвaдили aкцii <<oчищення>. Пiд чaс oднoi
тaкoi aкцii, щo пpoхoдиJla y гpyпнi |942 p., пo всiй Галичинi
бyлo aperштoвalro вpa,N,(aючy кiлькiсть людей' зaпiдoзpeних
y пpин:rлeл(нoстi дo pyхy Бaндеpи. У 6еpeзнi 1943 p. вoни
все ще пеpe6yвaли B тIopмaх y нaдзвинaйнo сyBopих yмoBaх.
У тюpмi Чopткoва 50 yкpaiнцiB пoмepлo з гoлoдy i vepез xop-
стoкi yмoви yв'язнення. Hiмецькa пoлiцiя не нaдaвaлa в'яз-
}Iям )l(oднoi дoпoмoги.

Пiсля l5 сiчня 1943 p. y хoдi oпepaцii пpoти тaк зBa-
ниx <aсoцiяльнt|x> елeмeнтiв нiмцi apеruTУв,aлИ в Галичинi
5 тисяч oсi6, сoтнi iнrцих _ як l{епpaцeздaтних.

Чaстo вiдбyвaлися стpaти 6ез сyдy. У xoвтнi |942 p. в
Лю6инi Kopoлiвськiм 6yлo poзстpiлянo 46 сeлян, сepед
яких бyлo 3l yкpaiнцiв; y листoпaдi poзстpiлянo 28 oсi6 y
Львoвi i 56 y Чopткoвi. .П(есятки yкpaiнцiв poзстpiляли в
paйoнi Лю6лiнa:45 y Cyминi, сepеД' якиx 18 дiтeй вiд 3 дo
l5 poкiв, l9 у Пaнкoвi i l l lapaвoлi, y тoмy числi 8 дiтей вiд l
дo 3 poкiв i т. д. ",u.

Hiмецькi paпopти тoпo чaсy цIиpoкo oписyвzlли pепpeсii,
якi пpoдoвxtУBaлИcЯ в Pайхскoмiсapiaтi Укpaiнa. У лютoмy
1943 poкy C.Ц Бpест-ЛитoBськa apеIllтyBzlлo 14 oсi6, зaпi-
дoзpeних y пpинaлe)кнoстi дo pyxy Бaндеpи' серед якиx 6yв
вiдoмий писЬIrleнник Федip Дyдкo. У Kpем'янцi пiсля стpaти
лiкapя Пorцeнськoгo yкpаiнськy iнтeлiгенцiю oхoпилa Пa-
нiкa. Люди Bнoчi зaлиrЦaли свoi 6yдинки, бoяuись, щo ix
пpийдyть apeЩтyвaти. 23 лloтoгo в Piвненськiй oблaстi apеrц-
тyBzUIи 6aгaт^ьox людей, з lcux 23 yкpaiнцi мaйxe зpaзу 6улн
poзстpiлянi,>"' '.

Hiмцi чaстo poзстpiлювaли цiлi сiм'i. <..[l.iтей, нeмoвлят,
стapих людей i навiть дiulеких poдиviв у6нвaлvl 6eз yсякoгo
сyдy' яK тiльки 6yлa xov нaйменI.цa пiдoзpa, щo oдин iз членiв
сiм'i вчиниB злoчиtl)> (пoлiтичнoгo xapaктеpy), писaлoсь в
oднott{y з дoнeсень aбвеpy, B якoМy такo)к вкaзyBlUIoсь' щo
дo беpeзня 1943 p. rra Boлинi нiмцi спaлилуl 4o сiл. Пoтiм
пpийruлa чepГa I{a селa Лидiвкy, БopЩiвкy, PeмeлЬ, якi тa.
кox бyлo сп;UIеl{o. У Pемелi нiмецькi пoлiцai KИДaлн дiтей i

3ro l l l t r  1626-ps.
3l '  BA R' 9418 Der Gеbiеtskommissaг in Bгеst-Litowsk. P-l/GK. dеn 25

Fеbruаr l943; BA-МA RH 2/v.2560 f .  l54- l54Rs.

Че1хзoпa apluiя на nepenpавi
nеpеd Kuсвoлl ( 1943 p.)

Злtiнu окуnацiЙlto.i вLutdu
у Jlt*loвi (лunень 1944 p.).
R nеputtl.ьtу pяOi, :зiсtа tlа-
np<rвo: М. С. Xpущtхl'
l. С. Koнсв, l. С. I-pушець-
кuu - nеplцuu cекpетсIР
lI ызittс.ькtlzo сlбколу nupтi'i'
pe aлIзатop npo?|хl,||u т(]-
таль|tuх pе|lpесIu np()тu
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xit{oк в пaJIаючi 6yдинки. Пoтiм сеpед згapиш бyлo виднo
ixнi oбгopiлi тiлa.

26 лютoгo uеpез Koстoпiль пеpеix<дlt<ztлo тpи пoiзди з
apеIlrтoваними. Koли вoни пpoiлtp]КaЛИ неpeз мiстo, бyлo
чyти як лtoди кpичilли: <.Haс y)ке певнo BезyтЬ нa poзстpiл!'>

28 лlотoгo o 5 гoдинi paнкy 6yлo poзстpiлянo 25 yкpaiнських
сiмей з Беpезнoгo paзoм iз лtiнкaми i дiтьми. I{e 6yлa pe-
пpeсивна aкцiя зa смepтЬ кiлькoх членiв CД, щo ix yбив oдин
укpaiнець пiд чaс йoгo аperuтy. 28 6еpезня C.Ц, aperштyв:rлo в
Koвелi меpa мiстa Пиpхiвa i йoгo застyпникa.B. Бачин-
ськoгo' a тaкo.lrr ixнi сiм'i.

oдин iз нiмецькиx paпopтiв кoнстaтyвaв, щo нiмецькa
aдмiнiстpaцiя не пpo6yвалa зpoзylиiти yкpaiнське нaселеllня.
<.I{ивiльнa aдмiнiстpaцiя викoпaлa глибoкy пpoпaсть мix
yкpaiнцями i нiмцями, пpoпaсть' зaпoвIreнy Kpoв'ю>,- рg-
вopилo звiдoмлеHHя'>o, ".

3вiти цитyвaлИ ЧИcЛeI|нi випaдки пoлюBaння нa людей,
нелюдськoгo пoBoдЛ(ення i стparuнoгo бiдyвaнHя тих' щo ix
пiймaли пiд чaс o6лaв для вiдпpaшlеH}|я дo Hiмeннини. Пpo
цi фaкти 3нaли Lrе лиlIIе в Hiмеччинi, a й iз дpyгoгo бoкy
фpoнтy, в Мoсквi. Paдянський ypяд вистyпив iз нoтoю пpo-
тeстy' пiдписaною Мoлoтoвим' якy,пеpедaли всiм диплoмa-
тичHим пpeдстaвникам y Мoсквi o...

У бepeзнi l943 p. нiмцям пoтpaпилa в pyки нoвa листiв.
кa oУH Бaндepи. У нiй знoвy пiдкpeслювilлoсЬ' щo бiльrцo-
вицькi й нaцистськi мeтoди - цe oднe й тe сaме. Листiв-
кa 6улa oс06лив0 Bopoжa щoдo нiмцiв i зaкликaла мoлoдЬ
Bстyпaти в 6oйoвi p.яди oУH i бopoтися зa сaмoстiйнy
Укpаiнську деp.,rtaвy.3' 3

Biдстyп нiмцiв

Укpаiнськi нaцioнaльнi чaстиtlи' щo вхoдили дo УПA,
пoсTyпoвo oдеp)кyвaли пiдкpiплення. Haпoчaткy iхня дiяль-
нiсть o6меrкyвaлaсь нaпадaми нa нiмецькi пpoдoвoЛЬ-
ui склaди. [tя дiяльнiсть' як дiяльнiсть paдянськиx пapти-
зaнiв, знaннo пoсилилaся з с iчня l943 p.. ' 'u.

Ha пoнаткy лlотoгo 1943 p. вiддiли УПA пеpейцIли дo
цIиpoкoмaсцJтабних oпеpaцiй нa двa фpoнти: пpoTи нiмцiв i
пpoти paдянсьKих пapтизaнiв. УПA виpiurИлa, з otднoгo 6o-
кy, вiдтiснити paдянсЬкиx пapтtlзaнiв нa пiвнiv, зa piнкy
Пpип'ять i нa схiд, зa piuкy Cлyv. A з дpyгoгo бoкy, вoнa
пpoвoдилa oпеpaцii, цlo мaли зМyсити нiмцiв зaJWI|I]у|T|I
oпopнi пy}rкти i мiсцевoстi в теpенi, якi зaхиц.(aли нeчис,rеннi

. ' . . '  BA.МA RH 2 v. 2560 t.2з, l47- l48.
' , r{ I b i  d. ,  f .  l3s- l35Rs, lJ7, 1.59- l .s9Rs, t60Rs, l6 lRs.J'. .ц'oдaтки, дoк. Ns l?2.
... '  т а м ,к e. Ns 16.5.
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гapнiзoни. Зaxoпивrци в тaкий спoсi6 певнy теpитopiю'
УЦA xoтiлa пoклaсти кpaй нoвим нiмeцьким кapалЬниIt{
експедицiям пpoти сiл i взяти нa се6e пoвнiстlo зaxист
yкpаiнськoгo нaсeлeння.

7 лtoтoгo oднa poтa (сoтня) УПA пiд кolvtaндyвaнням
,I!'oв6ешки-Kopo6ки взялa мiстo Boлoдимиpець. Зaгiн oxo-
poннoi пoлiцii, щo склaдaвся з кoзaкiв (дoнськиx) 6yв poз.
збpoeний, yзятo тюpмy i всiх в'язнiв звiльненo. I{я .ж сaмa
сoтня 22 лютoro зaaтaкyвaлa мiстo Bисoцьке, гapнiзoн
якoгo rrалiчyBaв 200 сoлдатiв, aле кoтpий oтpимaв пiдкpiп-
лeння 350 сoлдaтiв. Haстyп зaзнaB невдaчi. Koмaндиp .[[oв-
бel'tкa-Kopo.6кa (пpaвдиве пpiзвище lвaн Пеpeгiйняк) y
хoдi oпepaцi i  зaгинyв,, . .

У дpyгiй пoлoвинi лютoгo зaгoни УПA пpoвели бaгатo
qпеpaцiй лpoти paдяIrських пapтизaнiв. l.[i oпеpaцii пpo-
вoдились i в нaстyпнi мiсяцi. У нiч з l0 нa l l беpезня сoтня
УПA aтaкyвaлa зaBoд в opxевi, дe 6улa знaчнa кiлькiсть
збpoТ тa 6oспpипасiв. Близькo 60 нiмцiв 6yлo в6итo пiд uaс
цiеi oпеpaцii. Toдi зaгиIlyлo четвеpo вoякiв УпA i сеpед них
кoмaндrrp сoтнi oстaп (Cеpгiй Kaчинський). 20 6еpезня
зaгiн УПA aтaкyвaв тaбip вiйськoвoпoлoненI{x y Лyцькy i
звiльнив сopoк в'язнiв. Iнtций вiддiл УПA aтaкyвав збipний
цeнтp poбiтникiв, яких мzlли депopтyвaти дo Hiмеччl{ни.

Пoчинaючи вiд 6еpезня 1943 p., вiддiли УПA з'являлися
y paйoнi Kpем'янця. l0 квiтня вiддiли УПA aтакyвaли тoч}ro
в тoй сaЬ{ий чaс тюpми Кpем'янця, .(yбнa, Кoвеля, ЛyЦькa,
Гopoхoвa, Любaнiвки, звiльнивrци сoтнi в'язнiв. oдин iз
вiддiлiв УПA aтaкyвaв тa6ip вiськoвoпoлoнених y Koвeлi i
збipний цeнтp y Kiвеpцях. 3вiльненi лIoди звичaйнo всry-
пaли B лави УПA. У дpyгiй пoлoвинi 6epезня пpaкти.rнo всi
вiддiли oхopoннoi пoлiцii (Sсhutzmansсhaft), якi склaдали.
ся з yкpaiнцiв, пepeйшли нa 6iк пoвстaнцiв. 28 бepeзня вeли-
кa чaстинa CC з l500 гiтлеpiвфв aтaкyваЛa мiстo ЛюдвипiлЬ,
де 6yв вiддiл УПA. Hiмецькi CC вiд6yли чoтиpи aтaки' aлe
бyли змyruенi вiдстyпl{ти в Koстoпiль, втpaтI{вlIIи 58 сoл-
дaтiв yбитими.

Kiлькiсть вiддiлiв УПA пoстiйнo зpoстaлa. У пеpшiй
пoлoвинi квiтня 1943 p. пiсля вaxкиx 6oiв yкpaiнським
пoвстaнцям yдaлoся пoвнiстю звiльнити бaгaтo pайoнiв нa
Boлинi (Мiзoч, oстpiг, LЦyмськ, Kpем'янець, Bepбy). Hiмцi
кlrнyли в цi paйoнI{ oднy дивiзiю, y склaдi якoi були двa

зl7 УпA у свiтлi... пoп. цит.t т.2'_ C.5; Лев Шaнкoвський. Укpaiн-
ськa Пoвстaнськa Apмiя / / <|cтopiя Укpаiнськогo Biйськa>._ Biннiпеr''
1953.- с. б60.
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yгopсЬких пoлки' нiмецький пoлк CC i пoлк yз6екiв i кaзахiв.
БoТ тpивaли тpи днi. Угopськi пoлки бyли пoвнiстю poзбитi.
Bpеruтi.pеrшт нiмцi були змyrшенi вiдстyпити'.o.

У квiтнi вiддiли yкpaiнськиx пoвстaнцiЁ пoнaли дiяти
тaкo,к нa Пoдiллi (Яpмoлинui, Пpoскypiв, Kам'янeць-Пo-
дiльський). Пoвстaнський pyх пpoдoв)кyвaв пoспiц;нo rци-
p|1Tу|сЯ.

2 тpaвня |943 p. нaчaЛьник CA (rштуpмoвi вiддiли нa-
цистськoi пapтii) i пpиятель Гiтлеpa Biктop Лютце пiд чaс
iнспекцiйнoi пoiз.цки пo УкpaТнi 6ув у6птvlЙ iз зaсiдки вoя-
ками УПA нa IIIляхy Koвeль-P-iвне. oднaк нiмцi нiкoли не
пpизHавaлися щo.цo дlисних ooстaBин иoгo смepтl^ I твеp.
д.или' щo Biн зaгинyв пiд час автoмo6iльнoТ aвapiТ ",,.

Пoвi.цoмлeння УПA стoсoBнo цiеi фaзи пoвстaнськoi
вiilнvl, якi звичaйнo нe гoBopять нiчoгo пpo наслiдки цiеi
вiЙнu Nlя нiмцiв, тpе6a нeoдмiннo дoпoвнити вiдoмoстями
з нiмецьких звiтiв. Ha пoнaткy цi звiти тaкoж нe були дo-
сить тoчнi. Hапpиклaд, y paпopтi з oкyпoBaних теpитopiй
Cхoдy Ns 46 зa 19 6epeзня 1943 p. гoвopитЬся (yпеpu:е)
ще тiльки в зaгaлЬних pисax' щo в paйoнi Cаpн-Koстoпoля
з'явилася <.6aнда'> з пpиблизнo l тисячi uoлoвiк, пiд кepiв-
ництвoм БopoвЦя i <(гpупи 6aндитiв,' oУH Бандеpи B pa-
йoнi Кpем'янця' нa пiвдень вiд .(у6нa, де вo}rи po6или <.атa-
ки нa дep)кaвне мaйнo,> 320.

Aле, пoнинаючи з квiтня, y нiмецькиx дoнесеннях з'яв-
ляIoтьсЯ 6iльrц тoннi iнфopмацii. Taк, y листi вiдпoвiдаль-
нoго пpaЦiвника нiмецькoгo пiдпpиrмствa для пеpеpo6ки
лiсу [IIeнка зa l квiтня l943 p. пoвiдoмляrться' щo нa пiвнiч
вiд залiзничнoi лiнii Kиiв.Piвне *.Koвeль-Бpест, oкpiм pа-
дяt{ськиx пapтизaнiв дiють тaкoж численнi з' €днaння пapти-
зaнiв yкpаiнсЬкoгo нaцioналiстичнoгo спpЯмyвaння. I вoни
пoстiйнo oдеpжyютЬ пoпoвненtlя. Tхнi нaпaдИ сTaлvI дoсить
чaстими нaвiть сеpeл бiлoгo дHя. Haцioнальнi пapтизани
aтaкyвaли oдин пoiзд iз poбiтникatvtи' яких Beзли дo Hi-
Мeччини' i iх звiльнили. Iнrцi нaцioнaльнi <.6анди'> чиHятЬ
вoсннi aкцii нa пiBдeнь вiд згa.цaнoТ зaлiзничнoi лiнii. Boни
тaкoх пopylltyвaли нopмaльний pyx пoiзлiв. Hiмцi lvroгли
пpoiхaти з )Kитoмиpа Дo Kисвa тiльки пpи сильнoмy вiй.
ськoвoмy ескopтi. Екoнoмiчне )|(иття зaзнaвaЛo нa,цзви-
чaйних тpупнoшiв. Kpiм тoгo, Як I.oвopилoся y листi, <<y бa.

. ' '  УпA y свiтлi . . .  т.  2.- C. 6- l  l .

. ' '  тa м я<е. C. l3; Kpaкiвськi  Biст i .  Nc 20, 16 тpавня 1943.- с.  3.

.,u .Д.oдa"*и' дoк. Ns l7l; BA R 58/224 f.42,4з.

. Poзмiщeння залiзничних ,r iнiй гoвopить, щo Шeнк мав на Щ'мцi ,r iнi lo
Kиiв.Cаpни.Кoвeль-Брест (Бepeстя).
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гaтЬox цих pайoнaх y;ке нeмa€ нiмецькoТ адмiнiстpaцii>. У
Piвненськiй o6ластi системaтичнo пaл}tли тapтaки i 6yлo
в6итo 400 po6iтникiв 32l.

Звiт paйхскoмiсapa д;rя Укpaiнуl зa 4 квiтt|я 1943 p.
пiдтвеpдл<yBaB' щo в )Китoмиpськiй o6лaстi <.сiльськoгoспo.
дapськi кepiвники тaкo)t( 6yли змyшlенi перixaти дo мiст,
якi вoни пoкидaютЬ тiльки пiд сильним ескopтoм пoлiцii>.
У генеpaльнiй oкpyзi Boлинь-Пoдiлля зaлиruи.Iloся лицIе
двi мaлi oкpyги' вiльнi вiд <6aнд>. 3винайнo, пoстaчaння y
цих paйoнax зIЧенIIJиJIoся. У звiтi гoвopl{лoсяl Щor <(3oКP€М8r
нeбезпeчними e вистyпи yкpaiнських нацioнiutьних 6aнд у
pайoнax Kpем' янець-.(y6нo- K oстoпiль- Pi вне>>. Boни <<oдtlo.
Чaснo НaПaJlv| y нiн з 20 нa 2| 6epезня нa всi oкpyxtнi екo-
нoмiчнi oб'rкти oкpyгиJ(pем'янецЬ, пpичoмy oдин iз ниx 6yв
пoвнiстю .з^Цищений> '",. Пiд' час циx oпеpaцiй зaгинyлo
l2 нiмцiв 32з.

Cлy.х6a paйхскoмiсapa 3 квiтня |943 p. cw|aлп кapти
гeнeраJlЬнoi oкpyги Boлинь-Пoдiлля, нa яких бyла пoкaзaнa
спpaвжня ситyaцiя нiмецькoгo yпpaвлiння. Пoчинaючи вiд
лIoтoгo l943 p., цeй peгiot{ бyв великoю мiporo кoнтpoлЬoвa.
ний pyxoм oпopy. Aле геltepaлЬнa oкpyгa Boлинь-Пoдiдля
пpoстягaлaся aх дo кopдo}ly з Pyмyнiею нa пiвднi (дистpикт
Кaм'янця.Пoдiльськoгo) i дo Пiнськa тa Бpест-ЛитoвсЬка
нa пiвнoчi (тo6тo дo кopдo}|y з Бiлopуссю' чи влaстивo'_ з
oстляндoм). Гeнеpальнa oкpyгa Boлинь-Пoдiлля t\,taЛa
80 506 кB. Kм' дe пpoжrrвaЛo 4 мiльйoнll 2|2 тlаcяч tvteцIкa}l-
цiв. Цей pегioн ь{aв Bелике знaчення з екoнoмiчнoгo пoглядy.

У 6iльцroстi paйoнiв Boлинi нiмeцькa aдмiнiстpaцiя iснy-
Baлa лиII.Iе B paйoнниx aбo oкpyxtнt{х цеt{тpax, a сiльськa
мiсцевiсть бyлa пoвнiстю y pyкaх пoвстaнцiв i нaсткoвo (нa
пiвнoчi) y pyкaх paдянськиx паpтизaнiв. oт;ке, нa 6iльrцiй
пoлoвинi тepитopii Boлинi, як пoкaзyв:tлa oдна з кapт' мaй-
xе всi paйoни 6yли втpаvенi пoвнiстю aбo нa 50 oЬ ulя пo-
стaчaння пpoдoвoлЬстBa длЯ apмii i Paйxy. 3aте нa пiвднi
Пoдiлля 6yлo мaлo лiсiв i тoмy ситyaцiя 6улa кpaщa' тaк щo
в бaгaтьox paйoнax тaм ще тpиМaлaся нiмецькa Bлata521.

Генеpaльний кoмiсap Boлинi.Пoдiлля напpавив кiлькa
дoнесень пpo зaгaлЬнy ситyaцiю y йoгo генepaльнiй oкpyзi
(генеpaльнoмy кoмiсapiaтi). B oднoмy з Hиx вiн вкaзyвaв
I{a те' щo (меI{шi 6aнДп, il{a6yтЬ, yкpaiнськиx нaцioнaлiс-

32l 
дoддтки, дoк. l74.

322 тa м xе. дoк. l?5.
з23 BA R 6/492 t.9,
32. тaм же, a. l l_ l3.

тiB)' пoчzlли з'явltятися i нa Пoдiллi в paйoнaх Яpмoлин-
цiв i Kaм'янця-Пoдiльськoгo. Ha Boлинi ситyaцiя пpoдoB-
)кyвaлa знaчнo зaгoстpюBaтись. Toдi як на пiвнoчi i пiвнiч-
нoмy сxoдi, 0с06лив0 в paйoнaх Пiнськa, Cтoлинa, Capн,
Koстoпoля, в oснoвIloму 6улvl <<paдянсЬкi 6aндvl,,, якi теpo-
pИзув,aлИ нaселе}lня' зaхiд i пiвдeнЬ Boлинi 6yли oпaнoванi
<(yкpaТIrсЬкими нaцioнirлЬними 6aндaми''. Дaлi y звiтi гoвo-
pw|ocЯ' щo <(вoHo дiйшлo тaK дzlлекo' щo в pайoнax Гopoxoвa,
Любoмля, /I'y6нa' Kpeм'янця i часткoвo ЛyЦькa тpe6a вxе
гoBopити пpo пoвстaння,>. A щo нiмцi нe уЯBлЯJ||1 сoбi, щoб
мoглo стaтися yкpaiнське нaцioнaльнe пoвстaння' тo y звiтi
6улa виcлoвлeнa дyмка, щo <тpe6a пpипускaти' щo частинa
yкpaiнських нaцioнaлiстичних 6aндитiв с спpямoвyвaнi
Мoсквoю без тoгo, щo6 вoни цьoгo 6yли свiдoмi>.

I дaлi: <<Ha Boлинi нaцioналiстичнa пpoпaгандa нaстpoi.лa
пpoти нaс ruиpoкi Bеpстви нaселеI{ня' щo пpизвeлo дo ствo-
peнHЯ згaдaних 6анд. Cьoгoднi мoxнa скaзaти' щo вeликa
чaстинa населення сиIlrпaтизye 6aндaм'>. 325. y звiтi пiд-
кpесЛювaлoсЯ' щo нiмецькa aдмiнiстpauiя 6улa змytllена
зaлицIl{ти певну кiлькiсть oкpугiв. Bихoдяни з цьoГo' tIе мoлt-
нa 6yлo гoвopити пpo t{opм:lльне yпpaвлiння кpаil{oю (зa ви-
нЯткoм зot{ y цeнтpi iна пiвднi Пoдiлля),6o вiддаленi тepи.
тopii Пoлiсся i ПiвнiчнoТ Boлинi <.пoстiйнo aбo в кoxнoмy
pазi пеpeвaжнo кoнтpoльoвaнi бaндaми, тoдi як вIIлив ге6iтс-
кoмiсаpiв oбме;кyeться HaпoлoBинy a6o тpетl,tl{y чи навiть
менrДy частиt|y iм пiд;rеглих oкpyгiв'>. Д,aлi в дoнесеннi вкa-
зyвaлoсЬ на те' Щo <.iснye нaдзBичaйнa нeбeзпeка пoстiй-
нoгo дzlлЬlЦoгo poзпaдy цiлoгo aдмiнiстpaцiйнoгo aп?p?,тJ
цивiльнoi B,пaдиD' якщo не бyДе влtитo aдеквaтних зaхoдiв o,o.

Пoгipu.lення ситyaцii нa Boлинi' згiДнo з Paпopтoм, пPo-
дoв)кyвrrдoсь i в беpезнi, хoч ситyaцiя на фpoнтi пoлiпrци-
лaсь. Бo нiмцi спpaвдi пеpейI.Цли B нaстyп i знoвy взяли
Хapкiв 14 6еpезня, 4 2| 6еpезня _ Бiлгopoл' oднaк цей
yспix не пpичиниBся дo пoлiпшен}|я ситyацiТ. УкpаТнський
пoвстaнсЬкий pyx yсе 6iльruе i сильнirце цIиpився нa Пoдiллi.
У звiтi гoвopилoся: <Aкти сa6oтaxy, нaпaди' пiдпaли i гpa-
бeлti пoстiйнo }lепoкoять цi paйoни. Укpaiнський pyх oпopy
нaдзвиvaйнo пoсилив свoю дiяльнiсть майxе нa всi тepи-
тopii oкpyги. Biн пpoявивсЯ тaкo)к y paйoнaх Пpoскypoвa,
Летичева i Яpмoлинцiв, якi дoтeпep 6улп peлятивнo спo-
кiйними'>. .Ц'альtце y звiтi 6yлo скaзaнo, щo oдниМ iз фaк-

325 вA R' 94 |.7 Der Gеneгalkommissar fiir Wolhyniеn und Podoliеn, pa.
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тopiB' щo спpияють пoгipll lеl{Hю ситуaцii, e <(насилЬницЬкий
на6ip yкpaiнськoi podoнoi с|4Лу| Nlя Paйх}', дlo йoгo вopo.кa
пpoпaгaндa пpедстaвлЯe як депopтaцiю,>

.Ц.iядьнiсть пoвстaнцiв спpичиHилa зpив пoстaчaння у тa-
кi мipi, щo нiмцi Hе rr,toгли бiльrце пеpевoдити tlopмzrлЬ-
нe плaнyвaння. Kpiм тoгo, вpаxoвуючи, Щo <<в paйoнaх
Гopoхoвa i Kpем'янця y)кe мo)кtlа гoBopити пpo opгaнi-
зoBaне пoвстaння селЯн' тpебa oнiкyBaти' l.цo BoHo пolЦиpитЬ-
ся i нa iнrшi paйoни' Якщo пoлiцiя i веpмaxl не B)киBутЬ
сyBopих зaхoдiв, щo6 змiнити цIo ситyацiю)>J:6.

Hiмецькi слу.lк6и 6ули пoiнфopмoвaнi, щo в лiсaх y сек-
тopi flyбнo-Cлaвутa-ll lепетiвка тaкo)к с укpaiнсЬкi нaцio-
нaльнi пoBстанцi. [е 6ули селя}lи 3 oкoлицЬ (<.[х веp6yють
пo недiляx пpи вихo.цi з цеpкBи' уснo a6o зaпискatvtи,)) i з цiсi
пpиЧt,tни Ba)(кo 6yлo вoювaти пpoти них, бo вдеHь Boни
звичaйнo нopМaльнo пpaцюваЛи нa пoлях i6paлпcя зa з6poю
тiльки длЯ oкpeп.rих aкцiй. Hiмецькi служби дiЙlдлlt Дo тa-
кoгo виснoBкy: якu{o йдеться пpo yкpаiнський Haцioнaль-
ний pух, тoдi <.тpе6а пoвнiстю евaкyвaти мiсцeве нaсeленt|яD
з циx paйoнiв. 3вiт iнфopмyBaB' щo пoвстaнцi чaстo в)t(и-
Bzlли тяжку збpoю, нaвiть гapltaти' якi здo6ули <.у слoвaкiв тa
l  н lII  их)>.. .  " .

У нiмецькoму paпopтi вiд l3 тpавня l943 p. стBеpдl.,кy.
вaлoсЬ' tцo в генеpzlЛьнiй oкpyзi Boлинь-Пoдiлля i в пiвнiчнiй
чaстинi oкpyги )Kитoмиp дiяльнiсть 6анд нa6ула тaкoгo
poзмaхy' l l{o знaчнl чaсти}lи цих paйoнiв yсе 6iлъtuе пеpе-
хoдятЬ пiд iнrший кoнтpoлЬ i iхнс кеpiвHицтBo,> ""u.

oтxе, хoн yлiтку |942 p. пoстачaннЯ пpoдoвoлЬствa Мoг-
лo пpoвaдитись дoситЬ лo6pе в багатьoх paйoнax, пpoте нa
кiнець |942 p. ситyaцiя Дylке пoгipu.lИлacь. Згiднo з дoнесе}r.
нягvt за l4 тpавня |943 p. бiльrцiсть pайoнiв гeнеpaльнoi oк-
pyги Boлинь-Пoдiлля тpе6a бyлo <(poзгляДати як втpaненi
l lля пoстачaнHяD пpoдoBoлктвa. ,ц.o цьoгo пoвiцoMЛеt|ня
6yлa дoд.aнa кapтa' дe 6yлo пoзначеt{o у пpoцентaх кiлькiсть
Bтpaчениx opниx зеМелЬ i пoстaвoк iз генеpaльнoi oкpуги:
42,2| oЬ op}rих зeМеЛЬ (y тoмy числi нa Boлинi - .71,82 oА|;

2|5 38.7 т (44,б8 "Ь) зepнa (76'45 o/o нa Boлинi); б l3 l83
штyк (52'38 oЬ) poгaтoi хулoби (.7.7 '86 % нa Boлинi);
438 824 (68'06 9'lo ) oвець (88,96 ?; нa Boлинi) : 284 348
(47'44 ?Ь) свиней (.]| .45 u/o нa Boлuнi); l l l824600 лiт-

' , .там жe.-C.3-4'
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piв мoлoкa, 48,6 мiльйoнiв ясць i т. д. Ha pеrлтi теpитopii ге-
нepaльнoi oкpyги пoстaвки щe 6yли мoxливi, але чaс вiд
нaсy Тx зp|4aaлИ спopaдиuнi Haпat.и. Ця зoнa стaнoвилa
25,|8 "Ь opниx зеМе.'tь всiei генеpаЛЬl{oi oкpуги Boлинь-Пo-
Дiлля. Як 6улo скaзанo в paпopтi, тpе6a булo oviкувaти, uto
6yдyть втpaнeнi пoстаBки rra BoлиHi вiд 30 дo 4o oА, i вiд 20
дo2s o/o нa Пoлi.плi 33'. Kpiм тoгo, на пiвнoчi генеpaльнoТ
oкpyги )Kитoмиpa (за виняткoм мiстa Biнницi та зoни
вздoв)t( зaлiзницi i мiст Мoзиpя, oвpуua. Kopoстeня) тaко^)t(
Hel\,toxлиBo 6yлo oдep.lкaти пpoдoBoлЬствo д.'lя вiйськa "",.

Taким чинoМ' як 6yлo скaзaнo в дoнесеннi' <(хoч нa пo-
чaтку poку плaн пo пpoдoвoлЬствy пepедбаvaв з6ip iз теpи-
тopi i  Boлинi (без Пoдiлля) y меxaх 6 тисяч т щoмiсяця, цю
цифpy змoгЛи дoBести дo кiнця 6еpезня лиtIJе дo l 920 т i
пoтiм, зa нoвиМи дoнесeнняt\,tи' вot{а 3Менцrилaся дo 800 т.,>
У paйoнax ЛуЦькa i Koвеля худo6y мoжнa 6yлo нaвaнтa;ку-
Baти ЛицJe пpи oхopoнi вiйськa. Hа пiвнoчi )(итoмиpськoi
o6лaстi чеpез Hедoстaтню кiлькiсть сил 6езпеки не вдaлoся
oдep,кaти для пoстaBoк )кoднol кopoBи .,.,".

Пoстaвки xyдoби ДлЯ фpoнтy вiдчУтнo зIvlенlЦилl,tсЬ.
Toдi як у 1942 poцi Укpaiнa пoстaчaлa I,J|я фpoнтy всю
неo6хiдну кiлькiсть м ясa' тo.тепеp нiltцi змyuleнi 6ули вез-
ти 6 тисяч т м.ясa з Paйху ' ' . ' .

Згiднo з iнu:ими пoвiдoмленнями. з пoчaткy oкyпa-
цii нa Bo.пинi 6yлo здiйсненo нaпa.ци нa тaкi o6'eкти: 850 леp-
)кaвних пi.п,пpиeмств, l l8 мoлouаpень, l7 спиpтзавoдiв,
l3 paйoнниx пiлпpисмcтв,2 тapтaки' б l  млин, ol lиt| цyкpo-
вий зaвoд. Пoвнiстю 6улo зниruенo: l78 кoнюtltеtlЬ' 28 деp-
.lкавHих пiдпpиемств, 220 склaД.iв, 19 млинiв, 2|7 6ушн-
кiв, 8 мoлovapеArь i т. д. Пiд чaс нaпaдiв бyлo зaхoплеt|o Bе-
ликy кiлькiсть xлiба, oвoчiв iт.  iн. ,  a тaкo)к 2 45 l  кoня,5 887
ruту;к xулoбп, 3,794 свинi тa iH. ,...,.

У цьoму .lк пoвi.цoмленнi гoвopиЛoся, щo 1020 членiв
oхopoннoi пoлiцiТ i слyx6и нaгляAy.пеpейш,rи нa бiк <.бaнд,,,
чaстo з i  збpoсlo i  6оспpипaсaМи."o.

У тpавнi l943 p. у Boлинськiй, Пoдiльськiй i  )KитoМl|p-
ськiй o6ластяx. т06т0 на тepитopi i  l45 308 кв. кМ (42,8 %
теpитopi i  Paйхскoмiсapiaту Укpaiнa) нiмr l i  пoвнiст lo втpa-

3.. '  та м x e. Ng l79; BA.МA Rw 4l l44 Nг 1678143 geh. '  Bеr iсht,
s. I -2.. . ,  там жe.-C.2_3.

з33 тaм xе._C.3_4.
.зn тaм я<е._C.4.
33i J b id. .  Dег Wегmaсht intеndаnt. . .  Luzk. den. l3.  5. l943.
33nтaм л<е._C.3.5.
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Tу|лу| 32 o| opннх зeмель' |7 o/o wrpoбництвa хлi6a, 33 o,|

poгaтoi xyлo.Qц, 28 o/o cвинeЙ,52 % oвeць, 26 o| мoлoкa,
|8 % яeць,, , .  I l t rшi пoстaвки тaкo)к нe 6ули pег}ЛЯp}t i .

Tpебa скaзaти, rцo нiмцi не Мaли тoчних uифpoвих дaних,
щoб oцiнитц' якy теpитopiю кqнтpoлювaв тoй чи тoй pух
ol'opy; кpiм тoгo, тpебa 6paти дo y.Baгиl щo зaгoни пoвстaн-
цiв тa пapтизaнiв чaстo змiняли мiсце пoстoю. У нiмецьких
дoнесeнняx пpo теpитopii, якi пepeйшrли пiл. кoнтpoлЬ pyxу
oпopy' ttе пoдaнo цифp щoдo величини тepитopiТ' зaйнятoi
тиIr,t чи iнrцим pyхoм oпopу (укpаiнськиМи.пoBстaнцЯN{и чи
pадянськиМи пapтизаt{aми), x i6a Hа каpтax пpи6лизнo нa.
кpeсленi paйoни ix poзтarпyвaння. Tе сaме пpo втpaти в
пoстaчаннi пpoдoвoлЬствa: не poзpiзнеtlo втpaт' спpиЧи-
tlеtII{х pадянськими пaртизaHaМи. oднaк дeякi нiмецькi
paпopти стBеpд)кувaли' щo численнi paйoни Boлинi i чaст-
кoвo ПoдiллЯ Ta леякi paйoни )(итoмиpц{ини пеpe6yвали
тoдi в pyкаx yкpaiнськoгo нацioнaльнoгo pyxу oпopy. Дo pе.
чi, цей pух oпoРу зa кiлъкiстlo бiйцiв пеpевищувaв у Цей нaс
pа.пянський pух oпopу " 'o '

Paдянськi паpтизаl{и кol{тpoлювaли лиlI.Iе зoни нa
пiвнoчi Boлинi.Пoлiсся i Хитolrиpськoi oб,raстi (a тaкox
леякi paйoни нa схо/.t i  Укpaiни). .ЦoнесеннЯ з oкyпoваI{их
теpитopiй Ns53 зa 7 тpaвня l943 p. пoвiдoN,t,.IяЛo, щo нa пiв-
нoчi Boлинi aктивнiсть paДянських пapтизaнiв зМенцIилaсЬ'
тoдi як aктивнiсть нaцioнaлiстичних пoвстaнцiв зpoс,la.

Bapтo такoж зaувa)кити. що нiмецькi дoнесення i звiти
пpo yкpaiнський з6poЙниЙ oпip (пoвстaнцi i не pадянськi
пapтизани), як звинaйнo, не poзpiзняли piзниx тQчiй цьoгo
oпopy. A тpе6a згaдaти, щo нaвеснi l943 p. в yкpаiнськoму
pусi oпopy зaiснувa,lo нa якийсь .lас тpи теuiТ.

Haйвa;кливiruoro 6yлa тенiя, uдo пoчaлa фopмyвaтися з
6еpeзня-квiтня |942 p. нa 6aзi  oУH Бандеpи' a сaмe Ук-
paiнськa Пoвстaнськa Apмiя (УПA). У квiтнi  l943 p. вoнa
налiнyвaлa пpи6лизнo 8- l0 тисяч 6oйoвикiв, щo вхoдили
пo з6poйних вiддiлiв. У неpвнi l943 p. iТ кiлькiсть пoдвoiлa.
cя i cплa пoстiйнo зpoстaла.

flpyгим зa знaченням був пapтизaнсbкий pух, щo йoгo
oчoлювaв Tapaс Бyль6a-БopoвецЬ. I.{eй pух у квiтнi l943 p.
нaлivyвaв 4 тvlсяч пoвстaнцiв i, мa6yть, мiг мoбi,riзyвaти ще.
tt,toxе' oдну десятку тисяч. Aле в липнi-сеpпнi l943 p. пiл
чaс aкцi i  за oб'сднання всiх нaцioнa, lьниx з6poйниx си, ' l  з
iн iцiaтиви кoMандуBaння УПA мaйл<е всi  зaгoни Бу,rь6и

'.' д,oдатки, дoк. Ns l 79.
з, '  вA R 58/224 f. l54Rs.

BJ||4Лl|cЯ дo УПA, зa BиItяткoЬ,t oднoгo фopмуваннЯ' яKe нa
чoлi з БopoвЦем, кoтpий вiдмoвився пlдкopитися кoМaн'цy-
Baнню УПA, пpoдoвжyвaлo iснyвaти як незaЛе)кне пapти-
зaнсЬке з'сднaння пiд нaзвoю <<Укpaiнськa Hapoднa Pевo-
люцiйнa Apмiя> (УttPA) a)к Дo пpиxoдy pa.цянсЬких вiйськ
(вiддiл Бyльби, який oтpимaв пoпoBtlе}lня' Мaв нaзву УHPA
вiд20 липня 1943 p.).

Tpeтiй pyх з6poйнoгo oпopy складaBся зi з6poйних
гpyп пpихильникiв oУH Мeльникa, i вiн, як i pyх Бyльби,
iснyвав тiльки на Boлинi. oднa з гpyп цЬoгo pyхy пi.ш кoмaн-
дyвaнHям Бiлoгo BчиниЛa нaпpикiнцi сiчня l943 p.' зapaз
пiсля l-i y^твopення' нaпaд нa тюpМy в .Ц.y6нi i звiльнилa 60
в'язнiв "",. Мaлoчисельнi гpyпи oУH Мeльникa opгaнiзyвa-
ЛуlcЯ у пapтизaнськi вiддiли в бepезнi-квiтнi l943 p. Пеpexiд
yкpaiнськoi oхopoннoi пoлiцii на бiк yкpaiнськoгo oпopy
poзlЦиpиB i pядlа з6poйниx гpyп oУH Мельникa. У цих
вiддiлax нaвеснi 1943 p. бyлo, мaбyть,2-3 тисячi пoвстaн.
шiв. I{i зaгoни пеpестaли iснувaти влiтку |943 p.

33, дoдaтки, дoк. Ns l70.
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PoзОiл VI

ПOPAзKA HIмЕччиHи

Пiдгoтoвка дo висaд)кення Десaнтy в €вpoпi зaтягyвaлaся
i l2 вepесня |942 p. Чepuiлль виixaв дo Мoскви, щo6 poз'яс-
нити ситyaцiro Cтaлiнy. Cталiн 3 тpyдoтr{ пoгoдиBся Ha зa.
тpимKy. 3aте зaхiднi сotoзники зo6oв'язaлиcЯ t|oсv|J|у|тL7 лe-
тyнськi 6oмбapдyвання мiст й екoнoмiчних центpiв Paйхy.
Пеpедбaнaлoся тaкo)K висaдлtення дeсaнтy в Пiвнivнiй Aф-
pицi (oпеpaцiя <<Topur>).

Пiд vас кoнфepенцiТ y Kaсaблянцi (|4-24 с iння l943 p.)
Aмepикa й Aнглiя виpiruили пiдтвеpдити Мoсквi (<.poсiя.
нalvt>) свoю гoтoвiсть пpoдoвл(yBaTи бopoтьбy. Ha пpoпoзи-
цiю aмеpикaнськoгo пpезиде}|та всi пiдтpимaЛи пpинцип пов-
нoгo зl{ищення нiмeцькoТ тa япoнськoi вiйськoвoi мaIшини.
тo6тo пpинцип 6езyмoвнoi капiтуляцii. l Pyзвельт 6yв пеpe-
кoнaний, щo це сдинa мoxливiсть зaбезпечити миp y свiтi.

Cхiднa €вpoпa пoлишенa Poсii

У пpoгoлoIшенiй 6 грyдня |942 p. заявi Пoльськa Haцio-
нaльнa Paдa в Лoндoнi виМaгaлa' щo6 Пoльщi 6yлo l 'apaн-
тoванo пoBеpнеHнЯ пoлrcЬких тepитopiй нa Cхoдi. У сiчнi й
лIoтoмy l943 p. пoдi6нi зaявп po6ив Ciкopськийt, вислoвлlo.
ючи тaкo)t( нaдiю, щo пiсля вiйни Пoльщa 6yде ще 6i;lьrцa i
с-ильнirшa, нix дo l939 poкy. Пoльськo-paдянськi вiднoсини
бy;lи пoстiйнo нaпpy)кенi ще й Toмy, що пoльський ypяll в ек-
зилi (y Лoндoнi) вимaгaB тoчнl{x вiдoмoстей пpo дOлIо пoля-
кiв, депopтoBaниx y Cибip, i пpo дoлю Boсьми тисяч пoлЬ-
ськиx oфiцеpiв, щo бyли в пoлoнi нa pадяI{сЬкiй теpитo-
piТ i пpo яких нe 6yлo нiяких вiдoмoстей.

l6 сiчня Мoлoтoв вiдпoвiв пoслу Пoльщi в Мoсквi, щo pa-
дянський ypяд вBa)кaе усiх меш.Iкaнцiв aнeксoваних y l939

,J .  B. Duгosеl lе '  Histoiге diplomatique.. . ,  оp. s i t . ,
Foreign Relаtions оf thе Unitеd Statеs, Cаsаblanca'-P. .12.1,
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poцi теpитopiй paдянськими гpot\,taдянaМи i тoмy вiн не зo6o-
в,язaнvli l дaBати вiдoмoстей пpo paдянськl{х гpoмaдян.. Ko-
ли x Ciкopський i пoлЬсЬка пpесa зa кopдoнoм пpoдoвжy.
вaли висувaти свoi теpитopiальнi вимoги, Мoсквa зpyннo вiд-
пoвiла чеpeз yкpaiнськoгo пoсepедникa, вipнoгo кoмyнiстa
o. Kopнiйнyкa, який зaпeвниB' lцo нaселeнI{я aнексoвa}Iих y
l939 poui yкpаiнських теpитopiй BислoвилoсЬ зa пpи €Днання
дo Paдянськoгo Coюзy. Йoго стaттю бyлo видaнo y фopмi
dpourypи ̂ i пorшиpенo сеpед диплol\,taтичHих пpедставникiв
y Мoсквi".

Пoляки зa кopдo}|oм' захищaючи <(свящеtlнi кopДoни'>
Пoльщi нa сxoдi, дiйruли дo тoгo' щo нaгадyBzlл},l пpo пpaвo
Пoльщi пpoстягaтися дo .[нiпpa i дo Чopнoгo мopя. Такi
безмipнi BиIvroги стpaцIеннo дpатyвaли Мoсквy, ulo зoвсiм не
6yлa нaстpoeна вiддати нaвiть чaстиt{y yкpaiнсЬкoi теpи-
тopii. Bсе цe ще 6iльrце yсклaднюBaлo пoлЬсЬкo-paдянськi
вiднoсини. 3 бepезня l943 poку в зaявi тAPс Moсквa звину.
вlaTИлa пoльський ypяд зa кoрдoнotи y тoмy' цto вiн BiдМoBпяв
нapoдaМ бiлopyськoмy й yкpаiнськoмy y пpaвi;ttити <(oб'сднa.
tlими)) y свoiх <(Bлaсних дep;ttaBax>> i хoтiв пoдйити цi нapoди.
Мoсква нaгадaлa' щo нaвiть 6pитaнський мiнiстp лopл Кеp-
зot| визнаB у |920 poцi, щo Пoльща не Мaс нiякoгo пpaвa
нa теpитopiю на сxiд вiД встaнoвленoi ним лiнii (тaк звaнoi
лiнi i  Kеpзoна) {.

Пoльський ypяд зa кopдoнoм вiдпoвiв нaстyпttoгo дtlя
зaявolo' в якiй пiдтвеpд.ив, щo згaдaнi тepитopii e пoльсЬкиIr{и
i пoльськa нaцiя зaвжДу| )r.Илa нa цих теpитopiях <(y згoдi з
yкpaiнськими й 6iлopyськими. спiввiтчизникalr{и)>. oтxе,
цi теpитopii мaли }taлexaти Пoльцli. Д,aлi Ми пo6aчимo' яки-
ми 6yли спpaвлtнi пoчyття yкpаiнцiв з циx теpитopiй щoдo
Пoльщi. 3 lpyгoгo бoку, Moсква спpитнo пpедстaвлялa Укpа.
iнськy PCP як <<yкpaiнсЬкy нацioнальнy деpxaBy)>' хoч УPCP
нiчим нe бyлa пoдiбнa дo сyBеpеннoi дepxaви. Taк Мoсквa
oбxoдилa пpaвo нapoдiв нa сaь{oвиз}Iaче}|}tя i нa сaмoстiй-
нiсть.

Пoляки пpoдoв)кyBaли спoдiвaтися' щo ixнi вимoги пiд-
тpиМaють aмеpикaнцi. Taк, пiд чaс aнглo.aмеpикaнсЬкoi зy-
стpiнi y Bauriнгтoнi, lцo пpoxoднлa з |2 пo 29 6еpeзня |943
p. i в якiй бpaли yчастЬ Pyзвeльт, Kopлeл Гoл, Caммеpс
Beлс, Гoпкiнс i Ентoнi Iдeн, 6yлo виpiruе}lo' здa €тЬся, пiД
тискoм lдeнa, Щo aнглiйцi й aмеpикaнцi неoдмiннo визнa-

2 Doсumеnts on Pol ish-Soviеt. . . '  op. с i t ._P. 474.
3 David Irv ing, La f in. . .-P.27.
.  Doсцmеnls on Pol ish.Soviet. . . t  oр. с i t ._ P. 50l .

P. 36б_3б7;
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ють пpи€днaння бaлтiйськиx ДepлсaB дo CPCP, якщo 6y.
дe пpoведенo нoвий плебiсцит 3 цЬoгo питaння. Щoдo Пoль.
щi, тo 6yлo пoгoдxеtto' щo iT кopдoн мolrtе 6yти o6мелtений
лiнiсю Kepзoнa, зa yМoBи' щo Пoльцla oдep)китЬ Cхiднy
Пpyссilo, з якoТ 6yде висeлeнo нiмецьке нaселеннЯ. Kpiм тo-
гo, aнглiйцi й aмеpиканцi визнaли пpисдHaн}rя дo <<Poсii,>
БeссapadiТ тa Пiвнiчнoi Бyкoвини. [I-(o стoсyeться Hiмеч.
чиtlи' тo Pyзвельт й Iден пеpедбaчaли i1. poзпoдiл згiднo
з бaxaннями Мo)кливих сeпapaтистсЬких pyxiв. Aвстpiя мa-
лa cTaTИ знoвy l{е3'rлexнoю-.

Пoльський уpЯI\ зa кopдo}roм вимaгaв y сBoгo пoслa у
Cпoлyнених ll lтaтax Aмеpики Я. I{еxaнoвсЬкoгo Bпли}ryти
нa yнaсникiв кoнфеpенцii i пpедстaBити пoлЬсЬкy дyмкy пpo
цe питaннЯ. Але Iден вiдмoвився йoгo пpийняти, дoвipивruи
Цe кеpiвникoвi свpoпейсЬких спpaв y мiнiстеpствi зaкopДoн-
нt,lх спpав Bеликoбpитaнii. Цeй висoкий ypядoвець мiнi.
стеpстBa дaB зpoзyМiти l{еханoвсЬкoмy' щo чepез пpopo-
сiйськi пoчyття y Bеликo6pитанiТ УPяд Лoндoнa не мo)t(е
зaЙНЯTv1 paдик:lлЬнoТ пoзицii щoдo Paдянськoгo Coюзу.
У l{ехaнoвсЬкoгo CКl'riЛoCЯ Bpaxення' щo y Cпoлyчениx
lШтaтax iснувaлd тaкolt< пoдi6нa ситyaцiяo. Pyзвельт дaв I{a-
дilo пoлякам y мipy Мoл<ливoгo пiдтpимyвaти iх, aле пo-
гoдився пoстyпитисЬ пеpед тepитopiaльнtlми дoмaгaннями
Мoскви.

l3 квiтня l943 p. paптot\{ вuЙшлa нaвеpх спpaвa Kaтин-
сЬкoгo лiсy. B цЬoмy лiсi нiмцi знaйцIли пoxoBaння з oстa}|-
кaми бaгaтьoх тисяч у6uтнх пoлЬсЬKих oфiцеpiв. Koли пoля-
ки зBиttyвaтили Poсiю y цЬoмy стpaшнoмy злovинi, 25 квiтня
Мoсква виpiruилa пopBaти диплoМaTичнi вiднoсини з пoльсЬ-
кrrп{ ypядoм в екзилi. З тoгo чaсy МoскBa настpoi.лaся нa
виpiruення пoЛьськoгo питaння лиltlе нa кopистЬ PoсiТ.

Пepeдoвсiм вoнa виpirшИЛa Нaд.aTИ пiдтpимкy пoлякaМ,
щo пеpе6yвaли в CPCP i 6улп iй пpихильнi. Пpи спpияннi
BKп(б) пoльськi кoмyнiсти стBopили Koмiтeт пoльськиx
пaтpioтiв. I-|'eй кoмiтет зaйнявся opгaнiзaцiеto пoльськoТ кo-
мyнiстиннoi apмiiy Pадянськoмy Coюзi (пеpruy дивiзiю 6yлo
ствopенo y тpaвнi 1943 p.).  Пoчинaючи з лютoгo |943 p.,
y paМKах з'сднань paдя}rських пapтизaнiв BиникaroтЬ пoлЬ-
ськi пapтизaнськi зaгoни' зoкpeмa в Зaхiднiй Укpaiнi й нa
пiвнoчi Boлинi.

Мoсква, oт,(е' ствopила тaкi пoльськi збpoйнi ctалvl, якi\Й
пiдкopялися i кoтpi Boнa мoглa вI,tкopистoвyBaти пpoти пoлЬ-

:  J .  B. Du rosеl lе,  Histoiге.. . ,  op. с i t ._ P. 367.o J.  с ieсhanowski ,  Dеfеat in Viсrory. op. с i t .  P. l35.

ськoгo нaцioнaльнoгo ypядy в Лoн.цoнi. Члени o6'еднaння
пoлЬсЬкиx пaтpioтiв y CPCP нa чoлi з Baн,цoю Baсилевськolo
(дpyxинoю o. Kopнiйнyкa), a тaкo}( кoМaндиpи пoльськoТ
apмii y Paдянськoмy Coюзi (такi, як геHеp.rл Беpлiнг) ви-
слoвилися зa <(дeМoкpaTичну ПольЩy,>, <(Дpyгa Paдянськoгo
Coюзy,>, i визна,rи лiнiю Kеpзoна як схiдний кopДoн Пoльrцi.
Taким чинoI\4 y беpезнi.квiтнi l943 poкy виниклa нoвa ситy-
aцlя y пoлЬськo-paдянсЬкиx взaсNtинaх' щo дaBaлo змoгу
paдянськiй Poсii oбiйти пoльський ypяд y Лoндoнi.

Hiмцям бyлa вiдoмa кiлькiсть пoстaчанHя, щo йoгo oтpи-
Мaлa paдянськa Poсiя вiд зaхiдниx сoIoзникiв. 3 .tкoвтня
l94l p. .ц,o бepезня l943 p. Це пoстaчaння винoсилo 4 мiльйo-
ни 04,7 тисяч т' з яких 3 мiльйoни 357 тисяч т спpaвдi дiЙtllли
дo мiсця пpизнaчення. Зa пepruий квapтал l943 poкy пoстав-
Kи стaнoвили 6,75 тvlcяч т.' з яких дiйruли дo мiсця пpизнa-
чення 636 тисяч т. Цi пoстaвки здiйснtовaлисЬ неpез Мyp-
мaнськ-ApхaнгелЬсЬк, Пеpськy зaтoку i .Цaлекий Cxiд.

oкpiм лiтaкiв, танкiв i гapмaт, кiлькiсть яких I{е вказана
y звlтax' якl пoпaли нllvtцяI!{ у pyки' aмеpиKaнцl дoстaвили'
зoкpе.Мa' 94 тvlcячi т мiдi тa iнших метaлiв, a6сoлloтнo неoб-
xiдних мlя виpo6ництвa лiтaкiв i танкiв, 92 тt,tсячi т pейoк та
зaлiзничних мaтеpiaлiв. 580 тисяч т стaлi, 46 тvlсяч т aлюмi-
нito,2l  тисяЧу т ци}rкy'  l25 тисяч т динaмiту тa x iмiuних pе.
чoвин' кot|еЧниx дпя виpoбництвa бoепpипaсiв, l40 тисяч
тeлефoнниx aпаpaтiв, 99 тисяч вiйськoвих aвтoмo6iлiв,
|,7 тtцcяч д;кипiв,3 мiльйoни пap нo6iт,  l8 тисяч rшкipяниx
пlдol l jв l  т.  lн ' .

Пoвеpнення paДяHсЬкoi apп{iТ

У сiчнi.лtoтoмy l943 poкy Чеpвoнa apмiя poзпouaлa вi.п,-
вoювaння Укpaiни в сектopi .(oн6aс-Хapкiв. Paдянськi вiй-
сЬкa взяли Cтapoбiльськ (23. l. I94З), Boporшилoвгpaд
(|4.2),  Koнстянтинiвкy, Кpaмaтopське, Cлoв'янськ, Iзtoм
(l5.2),  Хapкiв ( l6.2).  .(еякi  з циx мiст знoвy 6yли вiд6итi
нiмцями мiсяць пiзнirце (Хapкiв, Бapвiнкoве, Cлoв'янськ,
Kpaмaтopське, Koнстянтинiвкa). Hiмецькi спецiaлiзoвaнi
с,ryж6и BзялуIcЯ виBчaти пoведiнкy i стaн населення пеpед
пpихoдoМ paдя}|сЬкиx вiйськ, пiд чaс iхньoгo пepебyвання
тa пiсля iх вiдxoду i нoвoгo пpихoду нiмцiв.

B oднoму iз звiтiв пoвiдoмлялoся, ЦIo бi;rьu:iсть нaсе-
лення Хapкoвa вiтaлa пoBеpнeннЯ poсiйськo.paдЯ}|сЬкoi ap-
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мii. Але не тpe6a зa6yBaти, щo знaчнy чaстинy HaселeнI{я
мiста стaнoвили poсiяни' a нe yкpaiнцi. Kpiм тoгo, пеBl{y poлЬ
вiдiгpaв i стpax IIеpед pевaнrцем бiльrцoвикiв. У дoнeсеннi
бyлo скaзa.9, щq пo нiмецькиx вiйськaх, Щo . вiдстyпaли,
стplлЯJIи з Blкoн t пoгpеolц l як нllt,tецьKa apмlя вlдl}tцUla'

нa 6aлкoнaх З,яв'у|лИcЯ vеpвoнi пpaпopи.
Пpeдстaвник мiнiстepствa зaкopдoнllиx спpaв Paйxy пpи

paйхскoмiсapi Укpaiни фoн Зayкен нaмaгaвся 6aчити B цьo-
Iuy дoкaз' щo yкpaiнцi <(нe зaйIvraють пpoTиле)t(ttих iдеoлo.
гiчних пoзицiй щoдo diльIцoBизьry i не пepе6yвaютЬ y нaцio.
нaльнiй oпoзицii дo poсiян,> (iнurими слoBaми' мoвпяв, мi.lt<
yкpaiнцями i poсiянaми не N.ra €  aнi iдеoлoгiнних, aнi нaцio-
IlllлЬниx вiдмiннoстeй) i щo <.iдея нeзaле.lкнoi Укpaiнськoi
дep)кaBи iснyе лиrue нa емiгpaцii сеpед t{езнaнних пporшаpкiв
iнтелiгенцii нa кoлиrцнiй Paдянськiй Укpaiнi, якi не мaloтЬ
нiякoгo впливy''E.

boн Зayкен лишe зaпoзичив iдеi Koхa щoдo yкpaiнцiв тa
iхнix пpaгнень. Kpiм тoгo, вiн вiдзнauив, щo стaBлeння. н9-
селе}lня l  пoсиленttя aктиBHoстl  paдЯItських пapтизaнlB lз
нaбЛиxtеtlням фpoнтy пoясню€тьсЯ тaкo,t( стpaxoшt пеpед po-
сiйськo-paдЯнсЬкими peпpесiями.

Фoн Заyкен i пpедстaвник мiнiстеpстBa схoAу пpи гpyпi
apмiй <.Пiвдeнь,> o-. B. Mюллеp пoвiдoшrIяли такoж пpo
вiдстyп чи paдцIе 6езлaднy Bтечy yгopських i pyмyнських
вiйськ iз фpoнтy. Близькo 40 тйсяч yгopuiв вiдстyпaлo в
Haпpямкy нa зaхiд, дeякi з ниx чеpез Kиiв i пpи тolvty
зa6ИвlaлИ всi дopoги нa пiвнiчнiй частинi Укpaiни, a l00 тисяч
pyфнiв po6или те сa}rе B Haпpямкy на пiвДeнь. Фoн Зayкен
бaчив нa дopoзi Kиiв-Piвне нeскiннeнну кoлotly yгopсЬкI,lx
сoлдaтiв, <(пеpеBалснo 6ез з6poi, y пoдepтiй унiфopмi, деякi
бoсi'>, дeякi на вoзaх' <(нaвaнтa)кеt{иx сеpед iнrцoгo кpaмy
лilккaми i пoсyдoм,>. Hезвалraючи нa нaкaз Кoхa poзпyстити
цю apмiю, веp}laxт пiдтpимyвав yгopЦiв, мaючи нa метi iх
yxсити в тllлy в бopoть6i пpoти yкpaiнських пoвстaнцiв i pa-
дяHсЬKиx пapтизaнiв'.

o. B. Мroллep пoмiтив, щo iз набли)кенняI\{ фpoнтy пo-
ведiнкa нaселeння змiнювaлас я. ЛюДlц вiдмoвлялися пpaцю-
вaти, мiсцевa пoлiцiя BTpaTИЛa всякий автopиTет а6o <.пe-
pеfrruла дo Bopoгa)>. Taкe стaвлeння нaселення пoчaлo пpo.
ЯBI|Яту|ся' тaкo)t( у зoнi цивiльнoi aдмiнiстpaЦii. МIoллep увa-
)кaв' щo нa змiну пoведiнки H?C€I'I €HHЯ вIulи}lyЛи' зoкpеNra'
тaкi фaктopи: iдея, щo yкрaiнцi _ кoлoнiaльний нapoд' зне.

8BAR6/10f.too.
e I b i d., f. lo2; R 6/s2 f. 3.

вbжлпвe стaBJIeння дo нaсeлення тa деякi зaхoди' вл<итi нiм-
цiми пpи вiдстyпi (нaпpиклaд, y Poстoвi тa iнцrиx мiстaх
пpи 'вjдстyпi нiмцi з}rищyвaли всix вiйськoвoпoлo}|ениx i в'яз.
нiв),u.

Пiсля пoвтopнoгo взяття дeяких мiст, зoкpемa Хapкo-
вa, нiмцi oдеpxaли вiд oчeвидцiв тoчнi iнфopмaцii пpo те' цIo
вiдбyвa.,Ioся y циx мiстax пiсля пpиxoдy Чеpвoнoi apмii.

y сeктopi Cлoв'янськ.Бapвiнкoве.Kpaмaтopське-Koн.
стянтинiвкa paдянськi вiйськa, нaдтo зaйнятi свoiм <пoхoдoм
нa Беpлiн> (уxе в цeй чaс!) не зaймaлися нaселeнI{ям. Aле
лaстyпнoгo дня HKвд пpoвeлo мaсoвi apецIти. Bсi тi oсo6и,
цo нaлеlrtaли дo пoлiцi.i, пpaцювaли в aдмiнiстpaцii чи нi-
гrlrцьких слyжбaх, a тaкo}к дiвчaтa, щo пpaцюBaли пеpеклa-
дaчai{и aбo мaли якiсь взaсми}lи з нiмецькими сoлдaтaми'
6yли apеIштoвaнi, чaстo зa дoнoсaми члeнiв кoмyнiстиннoi
пapтii, якi 6улп нa мiсцях. Чaстинy apецrтoBaниx зpaзy
везли y Kpaсний Лимaн. )Kiнoк, щo мaли дiтeй вiд нiмeцьких
сoлдaтiв, зpaзу бyлo в6итo з ixнiми дiтьми. Bнaслiдoк цих
мaсoвl,tх apеruтiв i стpaт нaсeлення змiнилo свoю дyмкy щoдo
paдянськoгo pexимy.

3гiднo з paпopтoil{ o. B. Мюллеpa, oфiцеpи Чеpвoнoi ap-
мii твepлo вipили в пеpеl{oгy i мpiяли пpo <(МapЩ poсiян
нa Бepлiн>. У дoнeсеннi зpoбленo Bиснoвoк' щo чеpез ти)к-
фнь paдянськoi пpисyтнoстi <нaселеttня 6aжaлo пoBеpнення
нiмцiв>, звичaйнo _ зa виняткoм кoмyнiстiв. Pадянська Bлa-
дa фopмaльнo нe мodiлiзyвaлa-мyxrчин дo apмii, але ix пpи-
мyIIJysaли згoлoцIyвaтися <дoбpoвiльнo'>

Пiд чaс пpoхoдxення фpoнтy' пiсля бoмбapл.yвaнь, мiстo
Хapкiв бyлo мaйлtе пoвнiс1ю знище}lе. Boнo oсo6лив0 пo-
тepпiлo вiд нiмцiв. .[t.o нiмeцькoгo вi,Цстyпy мiстo нaлiнyвaлo
300 тисяч мешкaнцiв. Пpи пoвеpнeннi нiмцiв y мiстi 6yлo
нe 6йьIцe 200 тисяч oсi6.3гiднo з нiмецькими пoвiдoмлення-
ми' втpaти стaнoвиJrl{ 200 тисяч oсiб: з них l0 тисяч еBaкyю-
вaли нiмцi, l0 тисяч зa6paлvl 6iльlдoвики,4 тtаcяяi poзстpi.
лялo HKB.Ц (oсo6ливo дiвчaт, щo мaли знoсини з нiмецьки.
ми сoлдaтaми чr,t oфiцеpaми, вaгiтних a6o тaких, щo вxtе
мa.пи дiтей), l5 тисян чoлoвiкiв вiд l5 дo 45 poкiв бyлo зaбpa-
нo дo Чеpвoнoi Apмii i пoслaнo нa фpoнт 6ез пiДгoтoвки; цi
tlty:tсчини 6yли вдягнeнi y впaсний цивйьний oдяг i мaй;ке
без з6poi (l гвинтiвкa нa 5_l0 чoлoвiкiв);5 тисяu мoлoд}rx
дiв.laт зa6paлп poсiяни, щo6 пiдгoтyвaти iх нa aгентiв poзвiд.

J0тaм xe._C.3.
. .  тaм xе._C.2|_23,24.
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ки, 35 тисяч мецIкaнцiв зaлИ|!rИлу| мiстo, lЦукaючи пpитyл-
ку нa сeлi, 2| тпcячa загинyлa пiд чaс бoiв.

Пiсля вiдстyпy Чеpвoнoi apмii меruкaнцi Хapкoвa, згiднo
з нiмецькими звiтaми, стaли 6iльrц пpивiтними дo нiмцiв, нiлt
пеpe,ц тим. Haвiть poсiяни Хapкoвa' якi paнirше нетеpIUlяче
чекaJtи пpиxoдy.PaдЯнськиx вiйськ' бyли зa.цoвoленi' щo нiм.
цi пoвеpнyл|4cя|..

Hiмецькi звiти на oснoвi свiдчень oчевидцiв вiдзнaчaлI,t,
щo paдЯHськa влaдa пpoЯBилa Bеликy тepпимiсть дo pелiгi i.
Kазали нaвiть, щo в Хapкoвi 6iльtцoвицькi кoмiсapи oсo6истo
дoпott{aгzurи вiдкpивaти цеpкви. Boни пoвеpтaли iкoни i пpo-
сили вipуючих rr4oлитI,tся зa <<бaтюrшкy Cтaлiна'>.

3гiднo з нiмецькими дot{есенttяМи' кoли pадянськi вiйсь-
кa зaЙнялtц мiстo, paлянськi opгaни пpoпaгaн]lи здатнi 6.yли
opгaнlзyвaтИ BИДaнHЯ гaзeт зa кlлЬкa гoд,l,lн' тoдl^як нltvlЦl
звичaйнo витpaЧaли Ha це не мeнцlе дeсяти днiB.. ' .

У деякиx пoвiдoмлeнняx вiдзнaналoсЬ' щo сеpеД pa.цяl{-
сЬкиx oфiцеpiв, якi не хoтiли нi paдянськoгo peжимy' aнi
нiмцiв, пaнyвaв великий .Цyхoвний poзлaд. Boни 6oялуlся зда.
тися нiмцям зi стpaxy, щo iх poзстpiляють як кoмyнiстiв
i вoднoчaс нe 6a>кaли пiдтpимyвати paДянсЬкиЙ лaI, тa 6oя-
лися HKB.Ц.' яке тaкoж lrloглo iх зницlити. У тaкiй ситyaцiТ
iм не зaлишaлoся нiчoгo iнruoгo, як 6итиcя нa фpoнтi. Koли
oднoгo лейтенaнтa пpизнaчили дo сoтнi нeoзбpoeHих пiд.гl iт-
кiв, щo6. вести iх y 6iй нa фpoнтi, вiн накaзaв fм poзбiг-
T|4ся У лlсl l ' зaзнaчивllIи' щo вlдмoвлЯ€TЬся Bести дlтеи Ha
сrvlеpтЬ' зaстpелився la.

.Ц'еякi oфiцеpи Чеpвoнoi ApмiТ вваxали' щo вiйнa пoдо-
лae як нaцioнал-сoЦiaлiзм, так i бiльrцoвизМ i ruo вигpaс
тiльки <<aМеpикaнський iмпеpiiлiзм>>. .Ц.oпoмoгa Cпoлyнениx
ll lтатiв Aмepики тa Aнглii, нa дyмкy poсiян, бyлa дyлtе пo-
тpiбнa. Бiльtцiсть iз них бyлa пepекoнaнa' щo aмеpикaнцi
спpaвдi дoпoмaгaють Poсii, xoч i нeдoстaтнЬo' a aнглiйцi не
дaють тaкoi дoпoмoги i вeдyть пoдвiйнy гpу. Tpeбa зaзнa-
чити' цlo нeдoвip'я .п,o Aнглii, яке Bиниклo в цей чaс' пpo-
iснувaлo дo кiнця вiйни. Ha oснoвi зaяB paдянських oфiцеpiв
нiмцi знали, щo Poсiя з Bеликoю нетеpпеливiстю чекaлa вiд-
кpиття дpyгoгo фpoнтy на 3axoдi €вpoпи, 6o 6oялaся, щo
paдянсЬкa аpмiя не .з-N{o)ке дoвгo пpoтистoяти нiмецькiй тех-
нoлoгiчнiй пеpeвазi, '.

'2 та м лrе.- C. 40_40 Rs'
.3 т а м x е.- C. 22, 56' 53.. .  тaм >кe.-C.42.
|3тaм ж,e._ C.42,

Пiд чaс aнглo.aМepикaнськoi кoнфеpенuii y Baurингтoнi
y тpавнi 1943 p. 6yлo пpийнятo pirшеннЯ, Щo Bисaдхtеtttlя
дeсaнтy в Зaхiднiй eвpoпi (oпеpauiя <.ovеrlord,>), тoбтo вiд-
кpиття дpyгoгo фpoнтy в €вpoпi, пеpeдбaueнo нa l тpatsня
1944 p.

Пoлювaння Зa pa6aми тpиBa€

З l квiтня 1942 poкy пo 3l беpeзня |943 poкy слy,ж6aм
Фpiцa 3ayкеля, вiдпoвiдaльнoгo нa на6ip po6oнoi сили, y,u,a-
лoся нa6paти 3 638 05б iнoземниx po6iтникiв, якиx 6yлo пo-
слaнo нa тaкi poбoти: oз6poсння _l 568 80l, вyгiльнa пpo-
мислoвiсть _l63 632, 6улiвництвo -2l8 707, тpaнспopт _
|99 074, сiльське тa лiсoве гoспo.цapстBo -l.007.544, iнtцi
гaлyзi пpoгt4ислoBoстi _480 298. Kpiм тoгo' нa 3l беpезня
|943 p. y пpoмисЛoвoстi Paйху BикopистoвУBaлуI | 622 829
вiйськoвoпoлottених' u.

Aле величезнi втpaти Paйхy нa фpoнтi пoтpeбyвaли все
бiльrде i бiльrцe podoнoi сили. Biдпoвiдaльний зa opганiзaцiю
po6oнoi cуtлu |,7 6pезня l943 p. зBepнyBсЯ дo Poзенбеpгa з
пpoхaнняtи пpoвестI{ нoвий нaбip. Hiмeцьке сiльське гoспo.
дapствo тa Bикoнaнrtя rrлaнy фюpepa пo oзбpoeнняx, зa йoгo
слoвaми' пoтpе6yвaли ще дoдaткoвo мiльйoн poбiтникiв,
чoлoвiкiв i xtiнoк, яких тpе6a 6yлo неoлмiннo нa6paти нa
oкyпoB:lних теpитopiях Cxoдy зa нaЙ6ли>кнi нoтиpи мiсяцi
дJIя тoгo' цдoб зaбезпечr,rти BикoнaнHЯ пpoгpaми, пеpе,Ц6avе.
нoi нa веснy. Пеpевeзення poбiтникiB з oкyпoвaниx теpи-
тopiй Cxoдy' пoчинaючи з l5 6еpезня, Nlaлo дoсягти 5 тисяч
oсiб зa денЬl a з l квiтня _ дo l0 тt{сяч oсi6 зa день. Зaукeль
poзписaв щoденний кoнTингент podoнoi сили тaкиIv| чиltoм;
500 oсiб зa дeнЬ iз генеpaльнoi oкpуги Бiлopyсi, 500_
з екoнoмiчнoi зoни <.I{eнтp,>, 3 000 з Paйхскoмiсapiaтy Укpa-
Тнa, l000 з eкoнoмiчнoi зoни <.Пiвдень,> (пiд кoнтpoлем веp.
мaхтy). Ha l квiтня цей кoнтингеl{т тpебa бyлo пoдвoi.
TЦ',. У дpyгiй пoлoвинi квiтня 3ayкель виТxав нa oкyпoвaнi
теpитopiТ Cхo.u.y, ц106 пpискopити набip.

Пoстiйнe з6iльrцення нa6opy po6oнoi сиЛи пoчzlлo дaвaти
свoi нaслiдки. .Ц'еякi вiдпoвiдaльнi пpaцiвники пpoмислoвoстi
в Укpаiнi пoвiдoмляли, щo iм не Bистaчae po6ouoi cу|лv| для
весняних po6iт. У деякиx дepл(aвниx пiДпpисмствaх сiльсь-
кoгo гoспoдapствa нa l00 гa зеIvteлЬ 6улo лиruе 9_l3 po6iт-

'o Das Drirrе Rеiсh, Dokumеn.е' op. сit._ S. 298_299.
' '  Iмт 0tg_Ps.



никiвl8. 3a пeprшi п'ять мiсяцiв l9'43 poкy B Hiме.tнинy бyлo
вiдпpaв.гIенo 800 тисяч po6iтникiв,,. Ha6ip poбiтникiв Hе пplt.
пt,tI{яBся i в нaстyпнi тpи мiсяцi.

ll тpaвня l943 poкy мiнiстp зaкopдoltних спрaв сPсP
B. Мoлoтoв пеpeдaв iнoземним пpeдстaвникaм y Мoсквi нoтy
стoсoвнo мeтoдiв нaбopy i пoгaнoгo пoвoдxteння з po6iтни.
кaми' виxiдцями з теpитopiй, oкyпoвaних Hiмеччинoю.
oзнaйoмивlдись iз Iдiстдесятьмa чoтиpмa сeкpeтними oфi.
цiйними дoнесeннями нa цю тel{y зa пеpioл з листoпaдa
|942 p, пo вepeсень l943 poкy, мiнiстp oкyпoвaних тepитo.
piй Cxoдy fulфpеп Poзeн6еpг бyв з^мyIлений визнaти, щo
<.Мoлoтoв лиIIlе тpoхt{ пеpебйьIшив>,u.

Hiмeцькi toнесенt{я пiдкpeслюв:lлt{' щo нaбip podoнoi си-
ли мaйxe скpiзь нaбyв фopми пoлювaння нa людей i сy-
пpoBoдxyвaвся 6езпoщaднимt,l pепpесiями. oдин гeбiтскoмi.
сap нaзвaв aкцiю нaбopy <спpaвжнiм пoлювat{ням нa pa-
бiв>. oдин нiмецький слyx6oвеЦь бaчив нa Byлицях y paйoнi
Хеpсoнa цiлi кoлoни людeй' щo нaгaдyвали йoмy читaнi в мo-
лoдoстi iстopii пpo^пepeвезення aфpикaнських paбiв (пoне-
сення зa |4.02.43|. '.

У Пеpеяслaвi всix людeй' щo бyли в кiнoтeaтpi, сxoпили
дJlя вивезeння пiд чaс oблaви (дoнесення зa 22.03.4З|.

У Kpивoмy Poзi нiмцi зaпpolцyвirли мoлoдь y тa6ip po-
бiтникiв д;Iя Hiмеччини, щo6 пoкaзaти iм фiльм пpo )t(l{ття
po6iтникiв y Paйxy. Пiсля сеaнсy всix нaсильнo зaтpимaли
i вивезли дo Hiмеччини. Taк самo нiмцi tiялп в Бapi тa iн-
rцих мiстaх Укpaiни. B Мapiyпoлi 6yлo paптoвo сxoплeнo цi-
кaвих пеpeхo.lкиx' щo спoстеpiгaли зa пo;кехсoю нiмецькoгo
кiнoтeaтpy. Bсiх ix вивезJrи дo Hiмeччини. Пiд чaс oпe.
paцii бaгaтьoх сиJrьI{o пo6или (дoнесення зa 24.04,43).

Пiд нaс вaнтaxенtlя y вaгoни нa вoкзaлi в Kиeвi po6iтни.
кiв гpy6o odpaxaли i деяких 6или. Ixнi вaгoни- бyли зaм.
кненi ззoвнi i люди }Iе мoглt{ нaвiть вийти, щoб зaдoвoль.
нити свoi пpиpoднi пoтpе6и (дoнесeння зa 7.04.43). За слo-
вами нaчaJlьникa C.Ц., нa6ip po6o.roi сили на Укpaiнi здiйсню-
вaвся yсiмa мoxливI,tмl{ зaсo6aми: o6лaвн в кiнoтeaтpax,
в oтoЧeниx сeлaх' цеpквaх' нiмцi спa;lюBaлИ ceлa ни oкpемi
бyлинки i apeurтoвyвaли TI{х' xтo нaмaгaвся гaсити пoxe)кy
(дoнeсення зa 24.04.43\22.

Tpaнзитний тa6ip y Kиeвi зaвл<дlа 6ув вiдoмий пoгaнoю
pепyтацiсю. )Kителi стoлицi щoдня 6aчплуl xахливi сцеllи
знyщaння i пo6иття. Taк пoвoдил}rсЬ не лиlltе 3 тиIttи' xтo
мaв iхaти, a й iз poдинами, якi iх сyпpoвoд,кyвutли дo тaбo-
py. Poдинiв чaстo цIтoвx:lли в 6aгнo yдapaми пpиклaдiв. Мo-
лoдих дiв.rат чaстo гBaлтyвали B тyzlлетaх. Haчальник тa6o-
py Kpюгель Bпaснopyчl{o бив лtoдей i дoзвoляв цe свoiм пiд-
леглиМ.

Iloб yникнyти дeпopтaцii y HiмечЧI{tly' дiвчaтa Бopисo-
вa Йlдлуl нa фiктивнi rцлю6и. B iнtциx мiсцях лloдей, якиx
мaли вiдпpaBИTv| B Hiмevнинy, цiлими днЯми тpимaли y )gti-
вaх, бapaкaх' тЮplr,tax' тaбopaх вiйськoвoпoлoнеI{иx 6ез вo-
ди i 6eз iлti. Звiдyсiль пoвiдoмляJlи' щo нaд людьми збит-
кyються' oбpaлtaють i 6'ють ix.

У тpaвнi 1943 poкy в Kиевi 6yлo зaкpитo медичt{y шкo-
лу, a2 тисячalr{ стyдеrrтам зaпpoпoнyвали дodpoвiльнo пoixa-
тИzД.o Pайxy. У Kpивoмy Poзi мoлoдь мirлa зaписyвaтисЬ
y oюpo пpaце&тIarцтyBaння пlд зaгpoзoю BlдпpaшIeння y кoн-
uентpaцiйнvlЙ тa6ip. Щoб нe 6aчити тoгo' як дoнЬкa пoiдe дo
Hiмен.rини, oднa мaти o6лилa iй нoги oкpoпolr{' скaзaвIIIи' щo
кpaще Boнa мaтимe )киBy дoнькy i бyo" iT дoглядaти, нix
вiдпpaвить iT нa смеpть дo Hiмеччини. Bсi пoстiйнo стaвиJrи
сoбi питaння: <<Якщo нiмцi тaк пoBoдятЬся тепep, тo як 6и
вoI{и пoвoдI|Л|1cь' як6и пеpемoгли y Ъiйнi>23.

У Cлoв'янську бyлo пpoвeдeнo o6лaвy пpи вихoдi з теaтpy
i з цеpкви. Бaгaтьox людей 6yлo пoбитo (дoнeсення зa
30.06.43). У Знaменцi всix, xтo пpaцювaв нa зaлiзницi, нa-
силЬIlo пoBaнтaл(или y Baгoни' пoгpo)l(yкlчи збpoeю. Цiлий
денЬдo вiдпpaшtення iх тpимали y вaгoнaх. У дoнeсеннi з щ.
еi нaгoди тaкoлt скaзанo' щo 22 чepвIlя l943 p., y день' пpo-
гoлotцений Гiтлеpoм <(святotr{ звiльнення>, цiлi гoдини пo
всiй oкpyзi лУНaлп кpики i плaч нaBaнтaxеI.rиx у вагoни i
бaтькiв, щo 6yли пo6лизy. Cеpeд тиx' Koгo зaчинили y вагo.
нax, 6yли мaтеpi, дiти якиx зaJt4tЦv|ЛvlcЯ з 6a6усямп. Кoли
пoiзд pytшиB' oдиll нiмець poзBaxaBся тиtvt' щo стpiляв y пo-
вiтpя, щo6 yтpиrvryвaти нa вiдстaнi 6атькiв, якi 6улtl y Biд-
чai. вiд poзлyiи (дoнесення зa 22.06.43)2a.

3гiднo з opгaнaми вiйськoвoi &IIaди oпepaцii y 3нaменцi
бyлo виpilшeнo пpoвести з влlaснoi iнiцiaтиви нiмецькими мi-
сцевими нaчaльникaми зaлiзницi. Генepaльний кoмiсаp Ми-
кoлaсва мaв нaмip вiддaти пiд сyд виHtlиx y пpoве.Ценнi циx
oпеpaцiй, a гoлoBнoкoп{андyюЧий веpмaxтy пpoсив y кepiв-

,3 вд 55/l l83 30-33. з5.2, B^ 6/.1з |2|.

ItBAR6/s2f.38.
19 AA vепr. d. AА bеim R.-Кom. Ukrainе 2. Dеr Rеiсhskommisаr fiir

diе Ukгainе' G. z._YP| 18 Мai 1943.
20 вA R 6/1з f .  ||7.
2, |ь id. ,  f .  |22.
'2 Ibid.,  f .  l18-123.
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}rицтBa .Ц,нiпpoпeтpoвськoi зaлiзницi пoвiсити винниx. Aле

t{я' яке вBaжалo' щo хлoпцi зaслyпoByвitли нa6агaтo менцIoгo
пoкapaння. У Цьoмy )к дoнесel{нi вiдзнaчaлoся' щo з}loвy
9y,o зaстoсoвaнo кapaльнi зaxoди' зoкpeмa спzlлеt{ня
бyдинкiв. Taк y BaсилЬкoвi мiсцевий нiмецький нaчaлЬник
нaказaв cПaлYIT|4 Iшiсть бyдинкiв. Hiмецькi вlIастi дaли зpoзy-
мiти генepaльнoму кoмiсapy Kи€вa, Щo тoдi, кoли бpaкye
.lttитлa' спaлeння бyдинкiв € зaxoдoм' який o6еpтaсться пpЬ-
ти сaмиx нiмцiв,o.

. У Biнницi всiх yvнiв тeхнiчt{oi rцкoли пpивели на Boкз:lл
i зaгнaли y вaгol{и. B oднoмy селi пiд чaс пpoведення пpи-
t!{yсoBoгo нa6opy нaсeлeння тихi хтo пpoтестyвaв, poз"'pйю.
BaлИ.

У Hiмеччинi лtиття дeпopтoBaних poбiтникiв (oстap6aй.
теpiв) бyлo дylкe Bаlrtкe i нестepпнe. Пpo це свiдчить oiь тa-

мецький фpoнт пpaцi), opганiзaцii, ствopенoi пpи нaцистсь-
кiй пapтiТ. Згiднo iз зaписaми, зpo6лeниtvtи влiтiy l943 poкy

,5 вA-мA 22/|o2 67-68.26 B^ 6/ i3 l l8-123.2, вA.МA 2/v |s6o l l .  13'  14.

пiд чaс пiдгoтoвчoгo стaжyвaння y тaбopi BеIrдapi, нaчaJIЬ.
ники тa6opiвмaлu пpoяBляти свolo твеpt,iсть щoдo po6iтни.
кiв зi Cxoдy i зaбopoняти з ними 6yль-якi людськi стoсyн-
ки. Цi po6iтники 6yли тйьки podoнolo силoю' пoтpi6нoю
для Hiмeннини. Хiнки нe мoгли кopистyвaтися .lкoдним пpa.
Boм нa зaxист' зoкpемa пPи мaтepинствi. 3aкoн пpo oxopo-
Iry МaтеpинстBa пoшиpювaвся лиIДе нa жiнoк, шo пpибyли з
Бoлгapii, lтaтrii' УгopЩини, Хopвaтii, Cлoвaччини, Фpaнцii,
Бельгii. He пoшиpювaвся вiн нa пoлякiв тa iнrциx po6iтникiв
зi Cxoдy. Aбopти 6yли зadopoнeнi всiм, oкpiм пoлянoк.
Hемoaпятa poбiтникiв зi Cxoдy мztли oдep)кyвaти нa ixy i
oдяг yдвiчi MeI{цIe' нiлс нiмецькi дiти.

Hiмцям зaбopoнялoся мaти статeвi зHoсини з poбiтни-
цями зi Cxoдy. oдин з iнстpyктopiв пoяснювaв, щo цi xiнки
нaспpaв,п'i стaнoBJIятЬ нeбезпекy д.ltя нiмецьких xiнoк, oс-
кiльки нiмeцькиx чoлoвiкiв вoни пpивaблюють свoiм свi.
xtим i здopoвиlr{ виглядotr,t. .Цeякi iнстpyктopи тa iнстpyктop.
Kи кpI,tтикyBaJIи нlмeцьких сoлдaтlB за тe' щo вoни мaли стa-
тевi знoсини з дiвчaтaми нa Cxoдi тa з фpaнuужeнкaп{и нa
3aхoдi.

Пoлiтичнi iдеТ, якi нiмцi 6paли нa oзбpoсння пiд чaс пiд-
гoтoвчoгo стaxyвaння, зBичайнo вiдпoвi.цали нaцioнaл-сoцia-
лiстськiй iдеoлoгiТ. oдин з iнстpyктopiB пoяснюBaB' Ц{o
<(геpмaнський) пoiзд y нaпpямкy нa сxiд>, пoстaвлений
нa pейки щe 1400 poкiв тoмy, нiкoли ttе зyпиtlиться, i сaмe
нa Cхoдi вiдpoдяться нoвi сили Hiмеччини. lнrций iнстpyктop
вислoBJIювaв дyмкy' щo нiмецький нapoд пoBинен зpoзyмi.
ти' щo вiн пoкликaний кеpyвaти €вpопoю. <Ми не змoltteмo
нi .lкити, нi iснyвaти, пoкl,t tlе вiзьмемo €вpoпy в зaлiзнi клi.
Щi>,_ казaв цей iнстpyктop. Bиявltяючи oсo6ливy сxильнiсть
(дo пopядкy й сoцiaлiзмy,>, нiмцi не мaloть iнtuoi альтеpнa.
тиви' як o6'eднaтися y Beликoмy Hiмецькoмy paйxy aбb зa-
гинyти.

I{ей сaмий iнстpyктop, Бiнeнгpебеp' тaкo)к мaв свoеpiднi
iдeТ щoдo <.poсiяя,>. [tим теpмiнoм.вiн, як i Гiтлеp тa Гiм-
млеp' нaзивaв yсi наpoди paдянськoi iмпepiТ. Ha йoгo tУмкУ,
poсiяни _ <<це стaдo слyxt{яниx тBаpин,>, i сеpeд них тpебa
дiяти влaднo. Бiненгpe6ep зaявляB, Щo Гiтлеp пеpедбанae,
щo чеpез |0 чн 20 poкiв пiсля вiйни y Hiмеччинi )t(ит}tl{yтЬ
тiльки нiмцi. <.Bиxiдцi iнrцих нapoлiв I{e змo,(yтЬ тyт )t(ити'
i не дoзвoлятиметься жoдне змirцaння paс>' <<llе дoпyскaти-
]vtетЬся )(oдeн rцлю6 мix нiмецьKиrvrи сoЛдaтaми й укpaiн-
кaми, '2E.

2' BA.МA 2/v 2559 46_53,
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Пpимyсoвий i 6pyтaльнпЙ нa6ip poбoнoТ сили зi Cхoдy тa
нелюдсЬKе пoвo,цжeнt{Я з депoртoвaними po6iтникaми вiд6y-
вaлoся сaМе тoдi' кoли paдя}lськa apмiя нa пoчaтку лу|t|HЯ зу-
пинилa нiмецький Haстyп нa Kypськiй дyзi й пеpейu.Iлa в
кoнтpнaстyп' пpoсyBaючись y нaпpяr'rкy Укpaiни.

Гiтлеp BiДмoBляeтЬся змiнити пoлiтикy B Укpaiнi

Пiд нaс кoнфepенцiТ членiв нaцioнa;I-сoцiaлiстськoi пap-
тiТ, щo пpoxoдилa в Kиeвi 5 беpезня |943 p. гayляйтеp Koх
ще paз BизI{aчив свoto пoлiтиянy лiнiю y Paйхскoмiсapiaтi
Укpaiнa: <.Ми пaнiвний наpoд i пoвиннi кеpyвaти сyBopo' :lле
спpaвeд.гIивb... Я змoлty витис|lyти з цiсi кpaТни Bсе дo oстaн-
ньoi кpaплi. Я пpи6yв сIoди нe для тoгo' щo6 poздaвaтп 6лa-
гoслoвeння' a щoб дoпoМoгти фюpepy. Haселeння пoвиннo
пpaцювaти' пpaцювати i ще paз пpaцювaти).

Koх ввалtав' щo нe тpе6a тyp6yBaTИcЯ тим' щo люди не
MaюTЬ дoстатнЬo ilкi. Kpaщe згaдaти пpo л<еpтви, Щo ix
бyли змyrшенi пpинести <(геpoi Cтaлiнгpaда>. Koх гoвopив:
<.Ми не пpнЙtllлvl сюди, щo6 poздавaти мaннy нe6еснy, a щo6
стBopити пеpедyмoBl.lF|Ulя пеpемoги. Ми пaнiвний наpoд, a це
oзнaчaс' щo paсoвo нaйпpoстituий нiмецький poбiтник бioлo-
гiчнo в тисячy paзiв цiннituий пopiвняtlo з тутеu.Iнiм нa-

ta
селеt lням>>--.

Tим чaсoм ситyaцiя y Paйxскoмiсapiaтi Укpaiнa дедaлi
пoгiptuyвaлaсь. У пoвiдoмленнi, сKлaденoМy |4 тpaBHЯ
l943 p. з iнiцiaтиви Poзeнdеpгa, якиil мaв зyстpiтися з Гiтле-
poм, yкpaiнськa слyx6a депapтaМентy пoлiтики мiнiстep-
ствa сxoдy rlИcaлa' щo вiйськoвa тa пoлiтиuна ситyaцiя y
Paйxy пoтpебye <<сepйoзнoгo пеpeглядy нiмецькoi пoлiтики
нa сxoдi, зoкpемa стoсoвнo Укpaiни>>. Бo <<6aнди>>, кiлькiсть
яких пoстiйнo зpoстae' y)ке кoнтpoлюloть Bеликi теpитopii не
тiльки в Бiлopyсi (pадянськi пapтизaни)' aле тепеp yлtе й на
Укpаiнi' i <(вoни зaгpoжyютЬ фpoнтy чеpез пеpеpивaннЯ
пoстaчанtlя з тилy>'

A зменцreння opних зelиeлЬ i пoгoлiв'я хyлoби нa Укpaiнi
неpез дiяльнiсть <.6aнд)> пpизведе дo l{oвoгo скopoчеHня пpo.
дoвoлЬчих зaпaсiв)> д;lя фpoнтy, Hiменvини i мiсцевoгo нa-
селеtlня. I{е 

-<.спpиuинить 
пi.ц,вищене oбтялtе.ння фiзинних i

псиxiчних oбopoнних сил пiд чaс нaстyпнoi зиIr,lи,>.'u.
Kiлькiсть пoстaвoк м'ясa з Paйхскoмiсapiaтy Укpaiнa

] '^Дoш.*n, дoк. М l73..., .Цoдатки. дoк. lф I ?7.

пoстiйнo 3менrцуBaлась. У квiтнi l943 p. пеpепбaнaлoсь oдеp.
лtaти 40 вaгoнiв п.l 'ясa з Boлинi й )(итoмиpa тa 52 вaгo}tи
з iнrшиx".Paйoнiв. Aле 6yлo oдepxaнo лиlIIе вiдпoвiднo |7 i 35
вaгoнlв". .

Мix A. Poзeн6еpгoм i Е. Koхoм виникли сеpйoзнi сy-
пеpечнoстi. Poзeнбеpг не.пiдтpимyвав мeтo.ц,iв Koхa, a Koх
чaстo ttехтyвaв iнстpyкцiями Poзeнdepгa i бeзпoсеpедньo
кoнтaкTyвaвся з Гiтлеpoм. Ha пoнаткy квiтня 1943 poкy
Poзeн6epг пoiнфopмyвaв Гiммлеpa пpo спpaвy зaхoплен}|я
Koxoм дiлянки лiсy бiля l{yмaнi (нa Boлинi) для влaснoгo
пoлюва н}rя. Бaxaючи <( opгal{iзyвaти oс o6истy .п,iля нкy лi сy'>,
Koх нaкaзаB евaкyюBaти з paйoнy l{yмaнi все нaселеtl}lя.
Евaкyaцiю бyлo пpoведенo y гpyднi |942 p. пiд нас сильниx
хoлoдiв. Coтнi сiмей бyлo вигнaнo з iхнix хат i вивезенo зa
60 км. У xoдi евaкyацii пoлiцiя пpoBелa 6агатo стpaт пiд
пpиBoдoм' щo це 6yли кoмyнiсти. Aле yкpaiнцi бyли пеpекo-
нaнi, щo Koх нaкaзaB пpoBeсти тaк бaгaтo стpaт тo}ly' щoб
пpoстo lr{еI{ltlе людей тpe6a бyлo еBaкyювaти, i тoдi Bся oпе-
pацiя 6yла б викoнaнa в пepeд6aнений теpмiн, як тaкoж тoмy'
щo в тiй мiсцевoстi, кyдt,t вt,tвoзили людей, не 6yлo дoстaтньo
мiсця. Poзeн6еpг ПИcaB. Щo п,iсля евакyaцii лiс (yмaнi стaв
спpaвжнiм <(paeм дЛя бaнд'>o..

Paйxсмiнiстp Poзен6еpг l9 тpaвня l943 p. зyстpiвся з
Гiтлеpoм. Фюpep тaкo)к викликaв гayляйтеpa Koxa. Kpiм
тoгo,6yли пpисyтнi pайхсляйтеp Бopмaн i pайхсмiнiстp Лам.
меpс.

Гiтлеp пoпpoсив Poзенбеpгa i Koха пoЯсt|ити' якi в них
BиtIикли сyпеpечtloстi. Poзен6epг 3винyвaтив Koxa B тoмy'
щo вiн iгнopye йoгo мiнiстepствo i йoгo iнстpyкцii, пpиймae
свoi декpeти 6ез 6yль-якoi кoнсyльтaцii, звинyвaчy € Poзен.
6еpгa y змoвi зeмiгpaнтaми. Kpiм тoгo' Koх пoстiйнo Bислoв.
лIo€ сBoю tlепpиЯзI{ь дo yкpaiнцiв. Пoлiтикa Koхa, пpoдoв-
;кyвaB Poзeн6epг, ct|pИялa yтBopен}rю пapтизaнськoгo pyхy.
Iнrцa пoлiтикa мoглa 6 пpинес.ги кpaщi Peзyльтaти' як це пo-
кaзaлo стBopeння дивiзii CC y Гaлининi. Boлинь i Пoдiлля
скopo нe дaBaтиil{yть l{tЯких пoстaвoк пpoдoBoльствa. Poзеl{.
6еpг назвaв пoлiтикy Koхa dезвiдпoвiдaльнoю i rшкiдливoto
дJIя пoстaчанI{я пpoдoBoлrcтвa д.rlя фpoнтy.

Kox вiдкинyв yсi зBи}IуBачення Poзeнбеpга. стoсoвнo
пapтизaнiв Koх вiдпoвiв кaтeгopичllo' щo вoни е тlльки у
<(вlднoсt|o мaленЬкoМy> paйoнi. Звичaйнo, нa Пoдiллi тaкo)t(
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бyлo кiлька 6aнд, aле вoни' зa слoвaми Koxa, пpийruли з Py-
тенii, i ue бyли в oсl{oвнotrly <<yкpaiнськi нaцioнaльнi 6aн-
ди)). Koх тBеpдив' щo, звиuaйнo' циx 6aнд 6yлo б менrшe' якби
iтaлiйцi та iнrцi сoroзнr,rки не пpoдaвaли iм з6poi. A стoсoв-
нo жopстoкoi пoлiтики на Укpaiнi Koх пoясниB' щo вoнa
зyмoBJIенa неo6хiднiстю пpoвaдити нa6ip podosoi сили.
[llкiльнa пoлiтикa тaкoлt yзгoдЛ(yвtlлaся з встанoвJIеними
пpинципaми33.

Пiсля цl,tx пoясHень Гiтлеp ще paз виклaB oсtloвнi нa-
пpями нiмецькoТ пoлiтики нa Укpaiнi. Biн нaгaдaв' щo зaк-
лики дo нaселення Cxoдy мo)кyть iти тiльки вiд фюpеpa a6o
зa згoдoю з фюpepoм' a нe вiд 6yдь-якoгo вiйськoBoгo нa-
чztЛьникa. Пoтiм Гiтлep зaяBив' щo <(ситyацiя змytuyс нaс
вдaтися дo тaкиx сyвopих зaхoдiв, щo нaм гoдi чекa-
ти, Щ06 yкpaiнui пoлiтичнo сxв:lлIoBElли нaIдi дii>. Гiт-
леp не вBaxaв' щo пapтизaнськi pyxи Bинl{кли внaслiдoк
нiмецькoi пoлiтики, бo iнaкIдe не 6yлo 6 пapтизaнiв y зo-
I{аx' дe Bеpмaхт пpoBaдив м'якy пoлiтикy. A B тaкиx зoнax
пapтизaнiв 6yлo найбiльцre (Гiтлеp' Bиднo' не xoтiв пoгo-
дит}rся з тиМ' rцo дii пapтизaнсЬкиx гpyп y зoнi веpмaxтy
не зaлe)Kzlли вiд пoлiтики Bеplr{axтy, a вiд пoтpeб paдянськo.
гo фpoнтy). Фюpеp 6yв пеpекoнaний' щo пpoблемa пapти-
зaнiв мoxе бyти виpiIлеHa лицIе зa Haявнoстi дoстaтнiх сил
пoлiцii.

Якщo 6yдe пpoвot|lTу|cя м'якa пoлiтикa' тo' нa .щyмкy
Гiтлеpa, I{емoxливo бyдe 

'i 
opгaнiзyвaти нa6ip poбoloi сили,

нi здiйснювaти нeoбxiднi FJтя Paйxy пoстaвки. A звiдси нa-
пpolrtyвaвся Bl,tснoвoк: <<Koли B нaс I{емa тoвapiв' щoб спo-
нyкaти yкpaiнцiв дo дoбpoвйьнoгo збйьцtення пpo,(yктиB-
нoстi (пpaцi), нaм не з:lлицIa €тьсЯ нiчoгo iнruoгo, oкpiм
пpимyсy)>.

I{o стoсyеться yспiшrнoгo нa6opy дoбpoвoльцiв opгaнaми
CC <.сepед pyтенiв ГaлиЧини>, тo Гiтлеp нe бaЧив y цьoмy
x(oд}toгo дoкaзy мo)UII{вoпo спiвpodiтництвa yкpаТнцiв, тoмy
щo <<Гaлиuинa _ кoлиlltнiй aвстpiйський кpай, який нiчoгo
не мa € спiльнoгo з Poсiйськoto Укpаiнoю>>. I, в yсякoму paзi'
дoсвiд вepмaхтy щe нe дa € пpaвa нi нa якi сepйoзнi виснoвки.
Bеpмaxт стBopl{B гpyзинсьKий i вipменськуltт 6aтaльйoни,.i
o6пtвa пеpeйIшли нa бiк poсiян. Гiтлеp нaгaдaв свoiм спid-
poзмoBникaм ypoк iстopii, a сaМе тoй фaкт, щo пoневoленi
нapoди нiкoли ttе стaють сoюзникaми.

oтxe, eдинoю дiсвoю пoлiтикoю, нa дyмкy Гiтлеpa, мoxrе
6утп тa, якa гapaнтyвалa Hiмеччинi пoстaвк}t пpoдoвoлЬстBa'

нeo6хiднi для неТ. Фюpеp пopа.циB Poзeнбepry пpислyхaтися
.цo мiсцeвих влaстей, якi влсе I\{aютЬ ДeякпЙ пpaктичний дoс-
вiд нa мiсцяx.

Щo x стoсy€тЬся yкpaiнцiв, тo Гiтлеp бyв кaтегopуlчнуlЙ:
<<Hемae piзницi мix yкpaТнцями i великopoсaми. Haвпаки,
Укpaiнa _ мaти (Мfittеrсhеn) Poсii, a yкpaiнui зaвж.Ци бyли
нaйбiльцrими зaxисниками великopyсЬкoi свiтoвoi iмпеpii>.
Хova це диBнe тBеpд)кeння a6сoлютнo сyпepечиJlo pеzlлЬIroс-
тi, бo лr yкpaiнцi 6opoлucя зa незaле)t(нiсть i зaзнaвa-
ли нaдзвичaйнo xopстoких pепpесiй тaкox i пiсля зaвoю-
Baння Укpaiни Paдянськoю Poсieю, це твеpд.lt<енHя нaпeBнo
спoдoбaлoся неoднolvty poсiйськoмy пoлiтикoвi.

A Гiтлep пpoдoыкyвaв: <(ми пiдкopясмoся сyвopoМy зa.
кoнy вiйни. I{eй зaкoн вимагa€' щo6 ми 6paлн з Укpaiни
пpoдoBoлЬствo i po6o.ry силy. I тiльки слaбкoлyxi ге}Iеpaли
мo)кyтЬ дyмaти' щo I{aм yдaсться oдеpx(aти poбoнy c'|лУ зa
дoпoмoгoю кpaсивих слiв...>. <Bиxoдячи з наДзвичaйнo сy-
вopих вимoг' якi ми змyIшенi бyли встaнoBити нa Укpaiнi,
нaм нe тpебa спoдiBaTпся нa те' щo ми знaйдeмo yкpaiнських
сoлдaтiв, якi xoтiли б вмеpти зa нaс,,34.

. Пoтiм Гiтлеp стaв пopiвнювaти yкpaiнцiв i нiмцiв. Biн не
мiг зpoзyмiт|1' Як yкpaiнкaм yдa €ться збepiгaти тaкий здopo-
вий вигляд пopiвняrro з нiмецькими ,ltсiнкaми, якi пpaцюють
не 6iльцrе yкpaiнoк. 3винaйнo, нa Укpaiнi людей poзстpiлю-
ють. Aле в Hiмеччинi вмиpaють вiд пoвiтpяних 6oм6ap-
дyвaнЬ. Певнa piн, нa Укpaiнi iснyе пpимyсoвa пpaця' ilле в
Hiмeччинi xiнкa тaкoxt мyсI,tтЬ пpaцюBaти' xoч вoнa i слaб.
IIIa за свoeю пpl,tpoдolo. l Гiтлep дo,цaB: <.Ми не пoвиннi чекa-
тll' кoли yкpaiнцi пpийлyть лoбpoвiльнo. Hаrце виpo6ництвo
нe мoжe чекaти!'>

Kpiм тoгo, IIoяснювaв Гiтлep, нiмцi пpoлиBaтЬ свoю KpoB'
щo6 iнIдi мoгли пpaцIoвaти. <<Ми не пoвиннi сopoмити-
ся зaстoсoвyвaти y кpaТнaх Cxoду тi самi зaхoди' якi зaстoсo-
вyються y Hiмеuнинi>. МiнiстеpстEo oKyпoвaниx теpитopiй
Cxoдy нe пoвиI{нo BикopистoвyBaти )t(oднoгo paдIrикa'
вихiдця з кpaiн Cхoдy, oскiльки € oчевидIlиМ, Щo paз ui
слyx6oвцi пpoти свoгo нapoдy' тo Bo}|и бeзхapaктеpнi, a як-
щo вoни зa свiй нapoд' тo вotlи нeбезпечнi д;lя Hiмеччини.

Ц(o стoсyeться oсвiти, тo Гiтлеp нaгaдaв' щo зaнaдтo
висoкa oсвiтa мaс бyти зa6opoненa. Biн ввaxaB це l{opмaлЬ.
ним,6o нaвiть y Hiмeнvинi скaсoвyвaли тaкy oсвiтy, якy ввa-
)t(.lлt{ непoтpi6нoю. Гiтлep кaзaв: <.Koл<нa oсвiтa' якa зaxo-
дить зa тpадицiйнi меxi, r не6езпечнoю. Iстopiя yчитЬ нaсt
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щo кo)t(нoгo pазy' кoли Люди}Ia мaс oсвiту вицlу' l.liх це пo.
тpi6нo д.l lя if пpoфeсiТ, вoнa ста € нoсieм pевoлlоuiйнoгo pyхy.
Baжливirшим с, щo6 iнтелiгентнa укpaiнкa замiсть тoгo, щo6
вчитися нa Укpaiнi, вvrpodлялa в Hiмеччинi детoнатopи. Ми
тaкo)t( нe дa€Мo l нlмецЬкlи .}кlHцl гt{o)t(ливoстl вЧитися'

a виМaгaтимемo, щo6 вoнa Bикoнyвaлa poбoтy, яку Тй дopу-
чеtIo,,35.

oтxе, Гiтлеp BизнaB paцiю paйхскoмiсapу Koxу i випpaв-
дaв йoгo зaxoди в гaлyзi екoнoмiки, oсвiти i пoлiтики. Biн
зaкликaв oбoх нaцистсЬких кеpiвникiв пpoдoв)(yвaти свoТ
зyсилля вi.цпoвiднo дo виклaдених ним oс}|oвHих нaпpямiв.

oтх<е, Гiтлеp не пoгoдиBся нi на якy змiнy пoлiтики
y Cxiднiй €вpoпi i, зoкpемa, нa Укpaiнi. Щo x стoсyстЬся yк-
paiнцiв, тo Гiтлеp пpoстo пpoдoB)кувaB oтoтo)Kt|ювaти iх iз
poсiянaми.

3ayвaxимo з цьoгo пpивoдy' rцo зa тaких yмoв буль-
який мoлtлиBий пpoект стBopе}lня yкpail{ськoгo нaцioнaльнo.
гo кoмiтетy ни yкpaiнськoi нaцioнaльнoi apмii зaлицIaвся
tt,tеpтвoнapoд)ке}Iим пpoектoм.

Пiсля poзмoви з Гiтлepoм Poзенбеpг NraB пеpедати pе-
зyльтaти poзМoBи вiдпoвiдним слyлсбaм мiнiстеpствa. У свo-
смy пoвiдoмлeннi вiн пoяснив' щo диpективи фюpеpa пiд-
твеpд)l(yють iснyюнy ситyaцiю i закликають Koxa i Poзен6ep-
гa дo 6iльtu тiснoгo спiвpo6iтництBa. PaхсN{iнiстp i гayляй-
тep пiсля Bиясне}lЬ Гiтлepa paзoм oбгoвopили фopмy вiзитy
Poзeнdеpгa на Укpaiнy, щ06 oглянути на мiсцi ситyaцiю
i вiдпoвiднo н.Llaгoдити po6oтy..'u.

Пpинини зaгoстpе}rня ситуaцii

Генepaльний кoмiсаp Boлинi-Пoдiлля oбеpгpyпенфюpep
CA llleне 29-з0 тpaвня l943 poкy зiбpaв свoix paйoнних кo-
мiсapiв, щo6 oбгoвopити питaння пpo нaбip poGoнoi сили,
пoстaчaнI{я пpoдoBoЛЬствa i пoлiтиuнy ситуauiю. Зa слoвaми
paйofiних кoмiсapiв, нaбip мoлoдi вiкoм вiд 2З дo 25 poкiв
зiткнyвся з нaдзвиuaйнимl,t тpyднoщaми. Пpoтe ll lgнg ggg-
тaки нaкaзaB пoсилити пpoBeдення нaбopу нa нaстyпнi ти)к-
нi. 3астoсyвal{ня пpиil{yсy Hе paдилoсь' 3aтe тpe6a 6yлo зa6и.
paти цiлi сiм'i paзoм iз дiтьми пiсля l0 poкiв.,,.

Щo x дo ситyaцii з дiяльнiстю сил oпopу' тo нaчaЛь}tик

з. '  т a м x е.- C. 03б8476: R 58/ 1000.5 t. |2-|4.
tn BA R 6/18 f .  l9 l .
" ,  вA R 6/243 t.  5|.

пoлiцiТ бeзпеки i C^( Iштypмбaнфюpеp CC Пютц пoяснювaв'
щo yкpaТнський нaцioнaльнvtЙ pyх нa теpитopii Boлинi i Пo-
tiлля cклaЦa€тЬся з тpЬoх тeчiй: <<a) paдикEutьнa тенiя, якa
пo6opюe yсе' щo с нiмецьке; 6) гpyпa, якa 6opеться з ци-
вiльнoю aдмiнiстpaцieю (нiмeцькoю)' aле тaкoх 6aнить y
веpмaхтi зaхист вiд бiльIшoвизмy i в) гpyпa, якa пpагне дo
нeзaлexнoстi Укpaiни скopiurе легaJtьнt,tl{ чинoм i кoтp^a
BиI\.laгa6 пiд цю пopy кpaщиx yмoв :киття 4тtя yкpaiнцiu38.
I{o стoсyeться <бiльlдoвицЬких бaнд'', тo вoни зoсеpедл<енi
в oснoвIloмy нa пiвнoui (Пoлiсся, пiвнiч Boлинi).

Cтoсoвнo пpoпaгaнди сеpeд нaселенt{я' тo нa з6opaх 29_
30 тpaвня пiдкpеслювaлaсь неoбxiднiсть зa кo:кнoi нaгoди
нaгaдyРaти' щo <кеpiвники нелег:lльнoгo yкpaiнсЬкoгo нaцio.
нaлЬнoгo pyxyD _ цe нaспpaBдi емiгpaнти, якi втекли зa Kop-
дot{' кoли виI{иклti тpyднoщi i нe6езпекa. Пoвеpнyвtuись
нa Укpaiнy' вoни poзгopтaють дiяльнiсть, piвнoзнaчнy зpa-
дi i злoчинy пpoти безпеки деpлсaви i тaким чинoм стяга-
ють нa yкpaiнський нapoд злиднi i нещaстя39.

У пеpIшiй пoлoвинi чеpвня l943 poкy нa Укpaiнy виiхaв
A. Poзенбepг.5 неpвня y Piвнoмy вiн зyстpiвся з кepiвникaми
генepa.пЬнoi oкpyги Boлинь-Пoдiлля. Пoчaв зyстpiн, пoя.
снюючи' щo неo6хiднo peopгaнiзyвaти poбoтy вiдпoвiд-
нo дo зaтяжнoгo хapaктеpy вiйни, якa мo)ке пopo.пити нoвi
тpyпнoшi. Haбip poбoяoi сили тpе6a пpoдoвxyвaти' нe-
звaxаючl{ нa втрати вiд цьoгo y пpoмислoвoстi Укpaiни.
Hеoбхiднi сyвopi метoди' a мeтoди пpимyсy зaстoсoByютЬ-
ся зapaз i дo iнrцих нapoдiв, нaпp.' дo гoллaндцiв. Ha Ук.
paiнy тpeбa зaкликaти iнoзeмних спeцiaлiстiв' пoсилити геp-
п{aнсЬкy кpoв нa Укpaiнi зa дoпoмoгoю гoллaндцiв i нopвеlк-
uiв. Фpaнuyзiв тaкo.lк тpe6a зaцiкaBИTY| в oсвoеннi цьoгo pе.
гioнy. Пiсля тaкoгo Bстyпy Poзенбеpг зaпpoпol{yвaв гeнe-
paльнoмy кoмiсapy i pайoнним кoмiсapам oзнaйoмити йoгo
з ситyaцiсю.

Генеpaльний кoмiсap llleне пoчaв з тoгo' щo Bизнaв:
ситyaцiя в йoгo кoмiсapiaтi дy)ке вaxкa. <Укpaiнськi нaцio-
нaлiсти зaвдaють 6iльlце тpyднoщiв, нix 6iльrцoвицькi бaн-
ДИDl_ зaявив вiн. Йoгo гeнеpaJlЬнa oкpyгa вiдпpaвила
в Paйх 233 тпcяч poбiтникiв у |942 poui i тiлькll 52 тпcячi зa
пepших п'ять мiсяцiв l943 poкy.

Гeбiтскoмiсap Capн пoвiдoмив, щo в йoгo paйoнi з oсенi
|942 p. знaчнo пoсилиJIась aктивнiсть пapтизaнiв. 3нaчних
втpaт зaвдaнo сiльськoмy тa лiсoвoму гoспoдapствy. У лiсaх

38lbid., f .s2.
з9 Ibid.,  f .53.
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вepМaхт 6eзcилuЙ. Haвiть мiстa oбстpiлюють apтилеpiсto.
Cелa, якi дoпoмaгaли пapтизaнaм' знище}|o. Укpaiнськa oxo-
poннa пoлiцiя, пpиxилЬнa нa пoЧaтку' пеpейtuла нa 6iк пap-
тизaнiв. Ha6ip poGovoi . cv|лv| стaB мoxливиli лиll lе пiД
пpиMyсoN|.

Зa слoвaми геdiтскoмiсapa Лyuькa, 6iльrцiсть <.6ан.ц,> йo-
гo paйoну - це <(yкpaiнськi нaцioнaльнi бaнди,>. Boни тепеp
з6иpaються y великi фopмyвaння. oxopoннa пoлiцiя тa члени
cлуж6п сiльськoгo гoспoдapствa B oсIloBt|oму пepейtшли на
iхнiй 6iк. Мaй.lке всi деpxaвнi пiД,пpисмствa (сiльськoгo
гoспoД.apствa) пoтpапиЛи дo pyк <.6aнд'>. Ha залiзничHиx кo-
лiях лунають вибyxи, пo дopoгaх tr{o)кнa iздити лицIе з oxo-
poHниМ eскopтoм''.

Cлyж6а iнoземниx вiйськ Cхoдy, Якy oчoлюBaв пoЛкoв-
ник Гелeн, пiдгoтyвaлa низкy звiтiв пpo негaтивнi aспекти
нiмецькoi пoлiтики. 3a цими .цoнесeнняtvrи незaдoBoленHя
yкpaiнськoгo нaсeлeння пopoдили тaкi пpинини:

a) мeтoди пpoведeння нaбopy poбoнoТ cv|Лv| ДДя Paйxy;
6) з6еpеxення систeми кoлгoспiв;
в) експpoпpiaцiя i BиBезeI{ня нaселення нa кopисть нiм-

цiв, зoкpемa фoлькс.п.oйнiв;
г) нёкopектнi мaнiпyляцii щoлo зa6opoни зa6oю хyлo6и

i pеквiзицiй;
д) пopyrшення пpaB i некopектне пoBoд)t(ення нiмецьких

слyлt6oвuiв;
е) пеpевaгa, якy aдмiнiстpauiя нaДalaлa poсiянам i кo-

лиtцнiм кoмунiстaм;
лt) apеrцти всiх yкpaiнцiв, зaпiдoзpених у нaцioнaлiзмi;
з) лiквiдaцiя yсiх кyлЬтypнlrх opгaнiзaцiй i yкpaiнськиx

теaтplB;
i) пpoвoкaцii кoмyнiстичних opгaнiзaцiй тa вiдсyтнiсть

вiдпoвiдниx iнститyЦiй, якi б захищaлИ ПpaBa селянинao..
Ми вxе 6aнvlлvl, ЯKv|tr||l| Метoдar\,tи пpoвaдили нaбip po6о-

чoi сили для Paйху. Щo x стoсyeтЬся вt{везе}lHя чи пеpе.
BезеtlHя нaселе}rня нa iнrце мiсце, тo тaкi aкцii пpoвaдили }lе
лицIe в Цyмaнi, на Boлинi' a й в iнrцих paйoнaх. У )(итo.
миpськiй o6лaстi xитeлiв 6aгaтьox сiл булo евaкуйoвано в
pайoн .l l.нiпpoпeтpoвсЬкa' пpи цЬoмy нe дoзвoляли бpaти зi
сo6oю мaйнo тa oсoбистi peui. У нiмецькoмy дoнесеннi вкa-
зyв!lлoсЬ' щo пiд чaс oпеpaцiй пеpeсeлeння' a тaкo)t( y хoлi
тaк звaних <(чистoк)) 6aгaтo yкpaiнuiв зникaлo бeзвiсти. Як
звиuaйнo, тyт йшлoся пpo людей, нa яких дoнесли <(сусiди чи

n0 вA R 6/ 3l0 f. 42-45'
nl  вA-МA RH 2/v 2560 f .  l0.

кoмунiстиннi aгенти i нaзвaли iх yкpaiнськими нацioнaлi-
стaми''n?.

Пpисyтнiсть в oкyпaцiйнiй aдмiнiстpaцiТ кoмyнiстiв тa вo-
polких укpaiнцям eлементiв з6уlвaлa людей з пaнтеликy.
Згiднo з oд}Iим iз дoнесень кoмyнiсти <(зaйN{aли мaйxе всi
вarкливi пoсти (меpи, гoлoви кoлгoспiв i диpeктopи фа6pик
Ta iн.),>. .Цеякi зaймaли тi )t( сaмi пoсади' цIo Й зa
paдянськoгo pе)кимy. I.[i кoмyнiсти' гoвopиJtoсь y дoнесeннi,
y свoiй po6oтi B}rкopистoByвaли гpyбi бiльrцoвицькi метoди.
Haселення вiдvyвaлo, щo зa l{r,!rvt сте)t(ить HKB.Ц', i вoнo бyлo
BимyцIeнe пiдкopятися кoмyнiстaм, 6oянись пot\,tсти в paзi
пoвеpнeння paдянськoi BлaДп,

Укpаiнськa iнтeлiгенцiя }KИлa у стpaхy. Як i в минyлoмy'
apеrДтoByвaЛИ зa нaйменury кpитикy. Д.yxе бaгатo пoсaд
зaймали poсiяни, якi, зa слoBaN{и дoнесeння' <(кopистyBa-
лися пoвним дoвip'ям влaстей'>. У дoнесеннi пiдкpeслювa-
лoсь' щo <цi елeмeнти, звинaйнo, нaй6iльur нeпpимиpенi
вopoги укpaiнськoгo нapoдy>. Boни кopистyBaлись дoвip'ям,
щo iм нaДaBaJrИ opгани в'лaд:И' дJlя знищеt{ня зa дoпoмo.
гoю гестaпo всix не6axaних yкpaiнцiвa3. Ha пiвнi.lнoмy зa-
хoдi УкpaТнп нaI, yкpаiнцями з6пткувaлпся числeннi пoля-
кtl' щo пpaцювaли y спецiaльних слу;кбax. Boни кaзaли
yкpaiнцям пo-пoлЬсЬки: <<.('якуйте зa це нiмцям,>aa.

Tpивaли мaсoвi apецIти i стpaти yкpaiнцiв y Paйхскoмi.
сapiaтi, a зoкpetr{a B paйoнaх' де oсo6дивo 6ypxливo зaЯBI|ЯB
пpo сe6е незaлеxнt{цький pyх; yсе це ствopюв:lлo aтмoс-
фepу жaxлиBoгo тepopy. [o нiмецькoгo теpopy, згiднo з нi-
I\.lецькиrt{и дoнeсенtlями' дoлyчaBся кoмyнiстичний тepopt
тoбтo pадянсЬких пapтизaнiв.

B oднoмy 3 дoltесeнЬ' зoкpемa' бyлo скaзaнo, щo <..lкитeлi
Boлинi rцoдня 6oялYtcя зa свo€ лtиття; вoни бoялися не ли.
rше нiмецькoi влaди, a й пpoвoкaцiй кoмyнiстiв тa пapтизa.
нiв (pадянських),>.

У пеpIлiй пoлoвинi тpaBI{я нiмцi пoвнiстю сп:tлили двa
селa B paйoнi 3дoл6унoва (Cвяте i ^(epa.кне) й oДнe селo
в paйoнi Piвнoгo (Pемель) paзoм з yсiмa хителямtl' вpaхo-
вyючи rкiнoк i дiтeй. Haкaз пpo цi pепpесивнi зaхoди бyлo
вiддaнo чеpез те' щo кiлькa хлoпцiв iз пepших двoх сiл пpиeд-
нaлИcя.дo пapтизaнiв, a y Tpeтьoмy селi бyлo знaйдeнo
збpoю.".
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У цей нaс нaбyлa poзгoлoсy нoвa спpaвa пpo мiсuя pa.
дянсьKих мaсoвих пoхoвaнь. Cлy;к6и мyнiuипa;liтетy Biнницi
y тpaвнi 1943 poкy знaйIшtи I{a oкoлицях мiстa 80_100
величeзних ям' y кoxtнiй з якиx бyлo пo 100_130 тpyпiв.
Укpaiнськi мeдики' a згoдoм i мixнapoднa медичнa кoмiсiя,
встaнoвилl{' щo тpyпl't 6yлo пoxoвaнo 6iльIш, нix .roтиpи po-
ки тoь{y.

3a дaними мeдrrчнoi eкспеpтизи циx людей бyлo вбитo
в пеpioд iз кiнця |931 p. дo пoчaткy 1939 p., тoбтo йшлoся
пpo людeй, aperцтoвaних HKB.Ц y l937_l938 poкaх i yв'яз-
нeних y Biнниф, де в тoй.raс 6yлo близькo 30 тисяч пoлiпrч-
них в'язнiв. 3 них l l тисяч |2 тнcяч бyлo стpa.rенo HKB.Ц.
Чoлoвiки i xiнки бyли зaстpеленi в пoтилицю oднieю чи кiль-
кoмa peвoлЬвеpнимrt кyлями кa,пi6py 5,6 мм. Бйьцriсть в'яз-
нiв зaзнara )кopстoкиx тopтyp. Мaйxе всi стpaненi бyли yк-
paiнцямиa6.

Цi пoxoвaння 6улo знaйденo не нiмцями, a yкpaiнськolo
мyнiфпaльнoю слy;кбoю' спиpaючись нa нaпoлeгливi фт-
ки сepeд нaселення пpo пiдoзpi.lпlй i нeзвичайний pyх вaн-
тaxrниx мaцrин i arвнтiв IIKBд y деяких мiсцях мiстa нo.
чaми в 1939 poui.

Toдi як y спpaвi Kaтинськoгo пoбo.Щa cлу>*6п Геббe.пьсa
po6плvl все мollulиве, щo6 пoцIиpити iнфopмaцiю зa кopдo-
нoм i тaким чиttoм сKoмпpoметyвaти poсiян тa пoсвapити iх
iз зaxiдними сoюзникaми, Беpлiн нe пpoявJIяв тaкoi сaмoТ
пoспiIднoстi y вiнницькiй. спpaвi, якa не нa6улa Beликoгo
poзгoлoсy в зaхlдl{ott'{y свlтl.

Пiсля невдaчi свoгo нaстyпy в липнi 1943 p. нiмцi, щo.
пpавдa' мaли iнIцi тypбoти: iм y,lке тpебa 6yлo дyмaти пpo мo-
xливiсть евaкyaцii з yкpaiнських теpl{тopiй нa схiд вiд
Днiпpa.

Укpaihськrпl oпip пpoти Двoх вopoгiв

Ha пouaткy тpавня l943 p. нiмцi пеpeхoпили нoвy листiв.
кy oУH Бaндеpи. Листiвкa нaзивa,Iaсь <Пеpед пoдвiйним
нaстyпoм> i, як зaвxди,6улa звичaйнo пoцIиpюBaнa сеpед
мoлoдi.

У листiвцi пoяснюBiЦoсь, щo вiйнa нa Cxoдi _ цe нa-

a6 AA vегtr. AA bеim R'..Kom. Ukrainе 4 f , 34254|., 3лoчин Мoскви
y Biнницi l/ ГУ сУtv|._Hю-Йopк' l95l; Thе Tragеdy of Vinnytsia, Мвtе-
rials on Stalin's Poliсy of еxtегminаtion in Ukrainе during thе Grеаt Purgе
l93б_l938. еditеd by Ihor Kamеnеtsky'_Toronto; Nеw York. ' l989.
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спpaвдi вiйнa мix дBoмa iмпepiaлiзмaми: poсiйським i нi.
мeцьким' якi стaвлятЬ пepед сoбoю oднy й тy лс сaмy метy:
вoнI,r xoчyть <<пaнyBaти i експлyaтyвaти €вpoпeйськi нapoди,
y тoмy числi й yкpaiнський нapoд>. Усвiдoмивtци' щo yкpa-
iнцi вiдмoшrяються бyти <<кoлoнiaльними pa6aми> i 6opяться
зa свoro свo6oдy тa нeз:rле,кнiсть, o6идвa iмпepiaлiзми вiд-
чyBають дo yкpaiнцiв oдl{акoBy нeHaBисть i пpoвaдять пoлi-
тl{кy :rtopстoкoгo пеpeслiдyвання.

Paдянськa вJraдa' як 6yлo скaзaнo в листiвцi, хoч i е
пoзa Укpaiнoю' aлe BтpyчaeтЬся y )l(иттЯ кpaТни uеpез пiд-
пiльнi opгaнiзaцii кoмyнiстиннoi пapтii тa paдянсЬких пapти-
зaнiц якi мaк}ть зaвдaння l{aсaмпеpeд бopoтися з yкpaiнсь.
ким нeз:UIежt{ицЬким pyxoм. Hiмцi тaкoл< вBaxaютЬ, Щo
ixнiй гoлoвний сyпpoтиBник нa Укpaiнi _ yкpaiнськi нaцio-
н:lлlсти.

Koмyнiсти, як писaлoся дaлi в листiвцi, poзгopt{yли пpo.
пaгандистськy кaмпaнiю' заяBJIяючи, Щo 3 пpиxoдolll paДЯt|-
ськoгo pе)кимy всi нaцioнaлiсти 6yлyть poзстpiлянi. Ha-
спpавдi кoмyнiсти вxе pо'6лять це скpiзь' дe IиaютЬ Bлaдy.
Taк, на Пoлiссi бyлo знищeнo багaтьoх людeй. B iнruиx pайo-
нaх кoмyнiстичнa пapтiя зacплaлa свoix членiв нa слyл<6y дo
нiмцiв iз зaвдaнняМ знищyвaти з Тxньoю Дoпoмoгoю yкpa-
iнських нaцioнaлiстiв. oтxе, гoBopилoся y листiвцi, yкpa-
iнський нeзaлеxницький pyх oпиllився пepед спiльним
фpoнтoм двoх вopoгiв.

Листiвкa пoяснroBaлa, щo деякi oпopтyнiсти.lнi yкpаiнui
BвaxaютЬ rдиним Bиxoдoм з цieТ ситyацiТ сoюз з oдним iз
пpoтивникiB пpoти iнrцoгo. oУH Бaндеpи нaзивa € тaкy пo-
лiтикy <.6oяryзливolo>' <(oпopтyнiстиvнoю,> i <.нaiвнoю>. B лис-
тiвцi писалoся: <Ми, нaцioналiсти, не з6иpa€мoся нi пеpел'
ким кaпiтyлюBaти' oскiльки ми нe xoчемo сaмi сo6i зaклaсти
петлк) нa tцик))>.

Дaлi oУH Бaндеpи пoЯснIoвtUIа' щo Boнa зo6oв'язaнa
вpaxoByвaти тoй фaкт, щo o6идвa вopoги спpяIvtoвyloть свoТ
ytapи не тiльки пpoти oУH, a й тaкox пpoт}r всiei свiдoмoi i
aктивнoi чaстини yкpa[нськoгo нapoдy. oб'еднaвrцись з oд-
ним вopoгoм пpoти iнrшoгo, opгaнiзaцiя Бaндepи, нaпеBнe'
скopoтиJla 6 свoi Bтpaти' aJIе Boднoчaс втpaтилa б мoл<ли-
вiсть зaхищaти свiй нapoд вiд пepеслiдyвaнь oднoгo з вopo-
гiв, який стaв <(сoloзникoМ>. Kpiм тoгo, y листiвцi 6yлo скa-
зaнo; <....Aле нarцolo I\{етoIo € нe opгaнiзацiя як сaмoцiль,
a дo6po6yт }lapo,щy... Harц пoлiтичний шляx y мaй6yтньoмy
зaлицraсться тoй, щo тепеp _ це бeзкoмпpoмiснa 6opoтьбa
oдHoчaснo пpoти нiмецькoгo тa poсiйськoгo iмпеpiaлiзмy...
Aле щo6 пoсилити нaIIIy пoзицiю нaзoвнi, ми пiдемo нa сoюзI
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з iнrциМи нapoдами' пoI{еBoленими нiМецЬким i poсiйським
iмпepiaлiзмoм)4,.

У цiй iдейнiй 6opoть6i Мoсквa не хoтйa зaлицJaтися
oстopo}rь. 2l тpaвня l943 p. pадянськi opгaни влади звеp-
нyлися дo yкpaiнцiв нa oкyпoвaнiй УкpaТнi.

Змaлювaвrци нa пoчaткy ситyaцiю на фpoнтi i дaвrци нa-
стaнoви щoдo пpoдoвлteння бopoтйи з нiмцями, зaклик тop-
кtlyвся теми yкpaiнськoгo нaцioнaлiзмy. Poз'яснювaлoсь, цIo
yкpaiнськi нaцioнaлiсти пpийrшли нa Укpaiну <.в oбoзi нiмець-
кoi apмii>.

Бaндеpa, Мельник тa iнrцi кеpiвники нi6итo бyли <.пpямi
aгенти Гiтлepa'>, якi хoтiли, <.щo6 Paдянськa Укpaiна пo-
pв:rЛa тепеpitцнiй сoюз iз poсiйським, 6iлopyським тa iнrци-
ми нapoдaN{и CPCP i вуlДuтнлacя в oкpеМy ,Ц'еpжaвy>>. faц,
вoни xoтiли <(пеpетвopити УкpaТнy в кoлoнiю нiмецькoгo iм-
пepiaлiзмy, a yкpaiнський наpoд _ y paбiв нiмeцьких 6apo.
нiв тa пoмiцtикiв,>.

У зaкликy тaкoл< гoвopиJloся, щo нaцioнaлiстичних кe-
piвникiв зoвсiм не цiкaвлять iнтеpеси yкpaiнськoгo нapoдy.
I{им кepiвникaм уд:lлoсЯ стBopити <<oз6poeнi 6aнДуt,, i зaмa-
Hyти тyди людeй, <<якi нiчoгo спйьнoгo Hе мaютЬ з yкpaiнсь-
кo-нiмeцькими Haцioнirлiстaми'>. Paдянськa влaда твеpди-
лa' цIo yкpaiнськi нaцioнaлiсти зoвсiм нiчoгo не зpo6или,
щ06 зaxистити l{apoд вiд oкyпaнтiв i нiкoли }tе Boювaли пpo.
ти нiмцiв. Boни 6yли лиlIIе <(спекyлянтaми)> тa гiтлepiв.
сЬкиМи <<нaйманцями,>, a iхнl зaвдaння пoлягaлo в тoмy, Щo6
вiдвеpнyти <o6дypених ниМи людей вiд спpaB)(ньoТ бopoть-
6и з нiмцями>. 3aклик зaкiннyвaвся такими слoвaми: <,Ук-
pаiнськo.нiмeцькi нaцioнaлiсти зa нaкaзoм Гiтлеpa ствopIo.
ють нaцioнaлiстичнi з6poйнi фopмyваннЯ..' N|Я нi6итo 6o.
poтьби з нiмцями, тa.це пpoвoкaцiя з бoкy Bopoгa)>..A це
знaчитЬ' щo <<всl чеснl сиl{и yкpalнсЬкoгo нарo.щу>' Якl Bxo-
дятЬ дo uиx фopмyвaнЬ' пoBиtll{i зaлиrшити ix i пpисднaTvIся
дo paдЯнсьKих пapтизaнiвaE.

Hезвaxаючи нa paдянськy i нiмeцькy пpoпaгaндy' Лaav|
Укpaiнськoi Пoвстaнськoi Apмii нeвпиннo зpoстtlЛи. Ii 6o-
йoвi зaгoни бyли opгaнiзoвaнi зa пpинципoм pегyляpнoi
apмii i пiдкopялися сyвopiй д.исциплiнia,. 3 мoментy стBo.
pення УПA нею кoN{aнДувaв пoлкoвник Kлим Caвyp-Kлян-
кiвський. Pегioнaльний вiйськoвиil штa6 oУH Бaндеpи нa

. '  вA-мA RН 2/v.2560 f .2.]-30.
.8 Koмyнiстиннa пaщiя Укpаiни в pезoлюцiяx i piшеннях з'iздiв,

кoнфpeнuiй i плекумiв ЦK' т' 2.' |9.17._ c. 29-30.
,, лiтoпис УПA, т. l .  Topoнтo, 1978._ с. l13_168.
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пiвнi.tнoмy зaxoдi Укpaiни бyлo пepeтвopенo y rштa6 УПA
B цЬoмy paйoнi, пoст l{ачutльникa цЬoгo rштa6y пoсiдaв нa пo-
vaткy Baсиль lвaхiв-Coнap' oдин iз кеpiвникiв oУH Бaнде-
pи. Пiсля йoгo смеpтi в бoro з нiмцями 13 тpaвня |94З p.
пoст I{aч.UtЬника rштaбy УПA бyлo дoвipeнo пoлкoBникy
Леoнiдoвi Cтyпницькoмy-Гoннаpенкy, кoлt{lIIнЬoмy oфi-
цеpy Укpaiнськoi Haцioнaльнoi Apмii |9|7-|920 poкiв,
який не бyв uленoм oУH Бaндеpи.Два iнtцих кoлиurнiх oфi.
цеpи yкpaiнськoi нaцioнarrьнoi аpмii тaкoлt зaймaли пoст}t
y штaбi: пoлкoвник М. oмglloсtlк' tшеф oпеpaтиBнoгo вiддiяy
гoлoвlloгo lДтa6y i пoлкoвник литвинеHкo' HaчалЬI{ик Рoз-
вiдyвaпьнoгo вiддi;ry.

oскiльки, Укpaiнськa Пoвстaнськa Apмiя BtlнI{кJIa Ila
пiвнiннoмy зaxoдi Paйхскoмiсapiaтy Укpaiна, нa Bo;rпнi iгi
пеpпrий гoлoBний rптa6 бyлo стBopeнo в paйoнi Кoстoпoля, нa
пiвнiч вiд Piвнoгo, <стoлиф> paйxскoмiсapiaтy. Ha пoчaт-
кy УПA пoдiлялoся нa тpи гpyпи' щo вiдпoвiдали тpьoм вiй-
ськoвllм paйoнaм: гpyпa <Пiвнiч> (пiд кolrraндyвaнням .('y6o-
Boгo) 

' 
гpyпa <Пiвнiчний Захiд> (пiд кoмaндyвa.нням Pyдoгo)

i гpyпa <<Пiвдень> (пiд кoмaндувaнням Енея)"u. 3i ствopен-
ttям нoвих зaгoнiв на Boлrrнi, a пoтiм i нa Пoдiллi тa в iнrцих
мiсцях пoчaткoвa стpyктypa УПA зaзнaлa певllllх видoзмiн.

Пepедyсiм гoлoвний вiйськoвий штaб oУH Бaндеpи,
щo бyв y Гaли.lинi, 6iля Львoвa (тo6тo в Генеpаль}IoМy гy-
6еpнaтopствi), i який з BeсItи 1943 poкy oчoлив Poмaн lЦy-
xевин-Typ, бyлo пеpетвopеrro в гoлoвний ц'тa6 yПA. У сepпнi
|943 p. гoлoвний ruта6 (веpxoвttе кoмандyвaння) 6yлo вiдo-
кpемJlеl{o вiд l{ентpaлЬнoгo ПpoBoдy oУH Бaндеpи, i вoнo
ст:UIo нез.rле)кHиIr{ кеpiвним opгaнoм. oднaче вu6paнuЙ 25
сеpпня 1943 poкy гoлoвolo oУH Бaндеpи Poмaн [IIyхевиv
вiд листoпaда пoчaв тaкo,( Bикoнyвати фyнкшii гoлoBнoкo-
мaндyloчoгo всiмa вiйськaми УПA.

Певнa кiлькiсть зaгoнiв УПA пoстiйнo пеpе6yвалa в лi.
сaх' iнцJi зaгoни здiйснювaлп pеIrдvl, iнoдi в доситЬ вiддa-
ленi paйoни. У сeлaх зoни' oкyпoBaнoi чи кoнтpoльoванoi
УПA' ствoproBaл}rся цивiльнi гpyп}t сaмooбopoни. У дoне-
сеннi начaпьникa Ciпo i C.Ц Boлинi.Пoдirшя зa 19 тpaвня
l943 p. пoясI{юBiUtaсь систeмa сaмoзaxистy i fi дiя }Ia пpи-
КлaДi ceлa Гopoдець.

Пpактиvнo все,нaселeнНя ceЛa Гopoдець 6yлo, згiднo з
цим дoнесeнням' <<пpихильl{иIr{ дo бaнд i вopoлtим дo нiмцiв>>.
Maйxе BсЯ мoлoдь Bхoдилa дo yкpaiнськoгo нaцioнaлЬнoгo
oпopy. Час вiд чaсy хлoпцi йrцли в лiси, щo 6yли непoдa-

50 там же.-C.26-29.
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лiк, i пpoхoду|J|И TaNI вiйськoвy пiдгoтoвкy. У лiсaх пopяд iз
селot\,t бyлo oдне фopмyвaння yкpаТнських <.6aнд'>. Cелo oxo.
poняЛи (зoкpeмa i внoчi) стopoxi, якi в paзi небезпеки дaвa.
ли сигнaл тpивoгиo,.

У дoнесеннi вiдзнaчaлoсЯ' щo pyx oпopy в цьoмy пoлi-
сЬкoмy селi, як i в селaх нa Boлинi, склaдaвся з ltrителiв се-
Лa' яK|4N||4 кеpyBaли мiсцeвi кoмандиp}r. .['oнесення зaпеpе-
чyвzlлo тBеp.ц.lrtенIlя Кoхa пpo тe' щo дo yкpаiнськoгo oпo.
py в Paйхскoмiсapiaтi . Укpаiнa Bхoдили лиtIIе yкpaiнськi
<.емiгpaнти,> тa yкpaiнцi з Гaличини.

У тpaвнi l943 p. нiмцi пpoвeли пpoти УПA сepiю oпеpa.
цiй, якi пoчалися y paйoнi Гopoхoва, пoтiм пеpекинyлисЬ
y paйoн Беpестeнкa та в iнtцi paйoни. 3aгoни oхopoннoi
пoлiцii oдepxaли пiдкpiплeння, y дilo 6yлo ввeденo лiтaки i
тaнки.

У Koлках, де мiстилися п'ЯтЬ гoспiтaлiв УПA 6oi тpl{Ba.
ли бaгaтo днiв. Гoспiтaлi вдaлoся евaKyювaти, aле yкpaТнцi
зазн:lли вeликих Bтpaт. l3 тpaвня зaг}lнyли лейтенaнт (пo-
pyнник) Baсиль lвaхiв-Coнap' лeйтеI{aнт loлiян Koвaльсь-
кий i мoлoдruий лейтенaнт (xopyн.ltий) C. Cнятецький.

У vepвнi 1943 p. нiмцi poзruИpw|v| свoi oпеpацii нa всю
Boлинь. У нaкaзi Ns 4l зa 29 тpaвня генеpaл ГiнщIep вимa-
гaв<пpи6opкaти пoвстaння'>. Aле пoвстaнцi кpaще знaли мiс.
цeвiстЬ i вчаснo oдеp)кyвaли iнфopмaцiю пpo пеpесyвaння нi-
мeцьких вiйськ, тoдi як нiмцi, як звинaйвo, <,6улvt }rе Ay)ке
iнфopмoвaнi щoдo пеpeсyBання зaгoнiв УпA>. .['есятки лю-
дей нiмцi Bтpaчaли' нaпoploючись нa зaсiдки. У нiч iз 23
нa 24 неpвня зaгollи УПA пiдipвaли зaлiзниннy гiлкy Piвне-
Capни мi;к Hемиpoвичaми i Мaлинськoм' a тaкo)t( }|aпaли }la
пoiзд нiмeцькoТ пoлiцii' !цo пoBepтaвся з oпepацii. 3aгинy-
лo близькo l50 пoлiцаiв5z.

.Ц.iяльнiсть фopмyвань УПA 6yлa Bизнaчaльнa тaкo>к i в
paйoнаx мiж Piвним i )Kитoмиpoм' де пpoxoдили лiнif зв'яз-
кy мi;rt кepiвними opгaнal\{и Paйxy тa фpoнтoм' зoкpeN{a
гpyпal{и apмiй <.A,> i <.Пiвдень'>. .(oнесення нiмецьких вiйсь-
кoBих влaстей зa l3 чеpвt{я 1943 p. пoвiдoмлялo' щo
<(пolшкoдлtення кa6елiв в Укpaiнi мae oсiэ6ливo сеpйoзнi нa-
слiдки, oскiльки сaмe тyт пpoxoдитЬ гoлoвний кa6елЬ зв'яз-
Ky 3 гpyпами аpмiй <.А,,> i <.Пiвдеt{Ь>>, ? нeмoжливiстЬ Bикo-
pистaHня цьoгo кaбeля (пorшкoдлtення ви6yxiвкoю нaйчас-
тiц.rе мixt Piвним i )Китoмиpoм) пеpеtшкoд)t(ас зв'язкy з

5| вA R 70 sU / з.7 f. 35-36.( '2 лeв lIIaнкoвський, Укpаiнська Пoвстанськa.. '  пoп. цит._
C. 668_672; Лiтoпис УПA, т. 2- c. |з'

356

циМи гpyпaми apмiй'>. Пorшкoдxення ка6елiв вiд6yвaлися дo-
ситЬ Чaстo: тaк' нaпpи^клap$ З l пo l l uеpвня кaбелi бyлo
пorЦкoдЛ(енo l6 pазiв",.

У цьoмy лr дoltесeннi тaкox пoвiдoмлялoся' щo гpyrшr
paдянськиx пapтизaнiв нaмaг:Utися пpoникt{yти з Бiлopyсi
нa теpитopito <.yкpafнськиx нацioнaльних бaнд'> i щo мilt ни-
ми вiдбyлися зaпеклi 6oi у paйoнi Capн. Пiсля цих бoТв <.pa-
д.янськi (пapтизани), зaзнавrши Bелик],lх втpaт' змyшrенi 6y-
ли вlдстyпити>"'.

Biддiли УПA з'явилися Taкoxt у Хитoмиpськiй та Kи-
iвськiй o6лaстях. У uеpвнi нeпoдалiк вiд )Kитoмиpa Boни
знищили llIкoлy пoлiцii, якy зaхищ;lли 200 пoлiцaiв. У vеpв-
нi й липнi гpyпи пoвстанцiв з'явилися y лiсах Чopнo6иля i в
paйoнi Kиевa. oз6poeнi зaгoни сaмooбopoни тa вiддiли УПА
пpoвaдили бoйoвi o.п.epaцii пpoти нiмцiв i в Гaличинi (Cтa-
нiслaвiв, Koлoмия) "..

Biддiли УПA пpoпoв)t(yвzulи вoювати з pадяHсЬкиМи пap-
тизaнa}lи' вiдтiсняючи iх нa пiвнiч. У кiнцi липHя 1943 p'
вiддiли УПA пoвнiстю poзгpol\,tили велике фopмyвaння Ми.
хaйлoвa (500-800 пapтизанiв),  яке дiялo в paйoнi Kа-
м'янця-Пoдiльськoгo i Piвнoгo. У )Kитoмиpськiй тa KиТв-
ськiй o6лaстях тaкo)к вiд6yвaлися 6oТ мiж вiддiлaми УПA i
paдянсЬкиtr{и пapти3al{aми. У сеpпнi l943 p. бiльrше 2 тпcяч
paдяHсЬких пapтизaнiв пpийruлo з Бiлopусi, щo6 узяти пiд
с-вiй кoнтpoль paйoни Koведя i Лю6oмля. Пiсля тpивaлих
бoiв вoни змyruенi 6yли вiдiйти' зaзнавцJи тя)t(ких Bтpат
(бi,тЬцlе пiвтopи тисячi в6итнмlц i пopaнeними)56.

У тoй чaс нiмцi ще Мaли небaгaтo вiдoмoстей пpo УПA.
Bони дoбpе знaлИ пapтизaнiв T9Paсa Бyль6и, з якими iнo-
дi пpoвa.ц'или пеpегoвopи. Пpo УПA нiмцi знulли лиlЦе те' щo
Це u.lиpoкий пoBстaнсЬкий pyх, opгaнiзoваний i oчoлювaний
oУH Бандеpи. l лиurе з вepесня 1943 p. нiмцi стaли oдеp-
x(yBати бiльrш тoчнy iнфopмaцiro.

Пpoте в нiмецькoМy дoнесеHнi Ns 53 з oкупoBaних те-
pитopiй зa 7 тpавня l943 p. в.lке пoвiдoМJlялoсЬ пpo те' ц{o
aктивнiсть paдянськиx пapтизaнiв спадa € ' тoдi як aктивнiсть
<<yкpaiнських нацioналiстичних 6aнд,> y пiвнiннiй чaстинi
Boлинi-Пoдirшя нeвпиннo нapoстaс",.

'3 вA-МA Rw 4/v. б03, wF st/ op. (H) Nr.03021/43 gеhеim.-S. l .st  lb id.-s.3.
. '  л iтoпис УПA. т.  2, пon. цит._ C. tбt19.
'o тaм жe._C. l29.,, BА 587224 f. l54 Rs.
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Утвoperпrя шlвiзii CC <.Гaличинa'>

Пpo yтвopення <дивiзii стpйьцiв CC Гaпичинa> бyлo oгo-
лolllенo 28 квiтня 1943 p. зa yмoв' пpo якi влtе йцgta мoвa.

Ha6ip пpoхoдив y тpaвнi й uepвнi в чaстинi Укpaiни, щo
6yлa пpиeднaнa дo Генеpaльнoгo ry6еpнaтopстBa' зoкpеIr{a B
Галичинi. .Цo дивiзii вхoдruIи тiльки yкpaiнцi, якi пpoxtи.
Bали y Генеpaльнoмy ryбepнaтopствi. 3a дeякнми длtеpе-
лaми' н9^ l8 чеpBrrя |943 p. згoлoсиJtoся 84 тисячi дoбpo-
вoльфв;"o пpи6лизнo 52 тисячi пpoйurли медI{чrry кoмiсiю.
Пpoте в нiмeцькoмy дoнесeннi, дe lraвoдиться Iцфpa 62 тll-
сячi вoякiв, пiдкрс.lпoетъся' щo дo6poвoльфв мoглo бyти
нa6aгaтo 6iльIше, якби мoва йurла пpo Bеpмaхт' бo <нaсе-
лeнЕя Гaличини вiдvyвaлo си.IIьнy aнтипaтiю дo сrryлrб пo.lli-
цiТ CC>. У дoнесeннi тaкo'( бyлo скaзaнo, Щo pyх Бaндepи
poзгoplryв пoтy;lкнy <aгiтaцiйнy кaмпaнiю пpoти стBopенI{я
дивiзii>"".

У листiвцi зa тpaвенЬ l943 p., пpo якy мoвa йrrЦa paнirшe,
oУH БaндepИ зaяBI|лa пpo сBo€ Bopo)ке стaBJIеIlня дo iдei
спiльнoi 6opoть6и з нiмцями пpoти 6iльluoвизмy, P9.зцiню-
Ioчи тaкy пoзицiю як <кaпiтyляцiю пеpед нiмцями>ou.

B iнrшoмy дoкyмeнтi oУH Бaндepп зaЯBуIлa: <Укpaiнсь-
кий нapoд не хoче i не бyпe свo€ю кpoв'ю pятyват}r Hiмеч-
нинy. Яшцo Hiмеччинa стoiть сьoгoднi пеpед смеpтеJIЬнoю
не6езпeкoю зi Cxoдy, тo це нaслiдки дикoвиннoi пoлiтики
нiмецькoгo iмпеpiaлiзмy сepед пoнeвoлeних нapoдiв Cхoдy.
Укpaiнський нapiд змaгae дo впaснoi деpx(aви' i тiльки зa
неi вiн стa.Hе дo piruaльнoгo 6oю пpoти oднoгo чи дpyгoгo
нaiзникa>o,.

oУH Бaндеpн 6aяплa 6aгaтo пp}lчин' щoб не схв:lлюBaти
нiмeцький пpoеKт стBopеrrня гaлицькoi дивiзii сс. цi пpичи-
ни бyлo нaB€денo в Ns ll пiдпiльнoгo <Бюлeтеня> цiei opгa-
нiзaцii. Пpoeкт, зa <<Бюлетенем>' y.}t(е B|tяв.Ляв,cя пiдoзpi-
лим тoмy' щo пеpедбaчa€ ствopення лиtце oднiei дивiзii.
Якби спpaвдi йrrr'lIa мoвa пpo бopoт16y з кoплyнiзмoм' .тo
нoмy тoдi нe стBopити 6aгaтo дивiзiй? oтxе, плaн мae iн-
lцy метy. Hезваxaючи нa <aфpикaнськe пoлк)Baння нa лю-
дей>, гoвopиJloся дaлi y стaттi <БIoлетеltя>, Укpaiнa ще мa€
великi людськi pезеpви. Aнaлiз <.нiмецькoi кoлoнiaльнoТ
пoлiтики,> пpl,tBoдить дo висHoвкy, щo нiмцi мoбiлiзoвУBaлу|

st BA 6/?0 f. 133.
se BA-tr{A 2/v.2s6o f. t6.
uo Еbid.,  s: 2?_30.
6| ми к o лa Ле6едЬ УПA..,  п. ц. 45.

aктивнi елементи в Гaпиvинi, 6oяuись' щo вoни пPиeднaють-
ся дo oпopy, i тoмy нiмцi хoтiли пoслaти ix нa фpoнт яK гap-
мaтне м'ясo. 3а якi iдeали мaють вoюBaти yкpaiнцi? 3a
<tloвy нiмeцькy €вpoпy?> 3a кpивaвий теpop, щo тpl{вae нa
всix yкpaТнськиx зeтvgIях? 3a кoлoнiaльнy експлyaтaцiю i гo-
лoд? 3a знищенI{я мiльйoнiв вiйськoвoпoлo}tеHиx тa в'я3-
нiв?

oУH Бaндеpt{ звеpl{yлa yвaгy нa те' щo нiмцi вилyvили з
пpoектy стBopення галицькoi дивiзii 6уль-якlаit пoлiтичний
елeмel{т. Koмaндyвaння дивiзiею тa мoвa' якy вol{o Bикopис-
тoByвaтиме, 6yдyть нiмецькими' а це вкaзy6 liа те' щo йдеть-
ся пpo <.кoлoнiaльний вiддiл>, пoдiбний дo iндiйських зaгo-
нiв в aнглiйськiй apмii. Кpiм тoгo, пpoект' щo пepед-
бaчaв веpбyвaння лицIe гaJIицьких дo6poвoльцiв, нal{aгaBся
тaким Чинoм пoдiлити yкpaiнський нapoд нa <гaличaн> i
<yкpaiнцiu. Haperштi цeй пpoект бyв apryментoм д.пя 6йь-
rцoвицькoi пpoпaгaнди' якa нe yпyстилa rцaнсy' щo6 пpедстa-
вити цeй пpoeKт як дoкaз' щo yкpaiнський незaлеж}lиць.
кий pyх бyв ствopeний нiмцями. oтxе, 

'.Дaнuil 
пpoeкт бyв

rцкlд,IиBим дrпя yкpalнсЬкol нaцloнaлЬнol спpaBи y мlxнa-
poднoмy планi. 3 yсix цl{x пpt{чl,tн oУH Бaщеpи кaтегopич-
}Io вистyп:lлa пpoти ствopeння гaлицькoi дивiзii CC, 6o ввa-
xaлa' щo <.yкpaiнськa кpoв мoже бyти пpoлитa тiльки зa
Укpаiнськy деp)кaBy i в лaвaх yкpaiнськoi apмii>62.

oтxе, пpи стBopeннi гaлицькoi дивiзii виникли дeякi
тpyднoщi. Звинaйнo, бaгaтo }toлoдих xлoпцiв iIшлo дoбpo-
вoлЬцяIr{и з чистoгo пaтpioтизмy тa iдеaлiзмy, щo6 вoювaти
iз спoкoнвiчним вopoгoм yкpaiнськoТ нaцii, який безпoсe-
pедньo загpo)кyвaв УкpaТнi, тa щo6 зaxищaти yкpаiнськy
зeм.лю. Aле iнtui, BJtaсI{е' 6yли нe зoвсiм дo6poвoльцями.
Boни зaписyвilлись' oскiльки llе мilлI,r вибopy. .[!.ля них це

пoxoд)кеIlHя, щo бyквaльнo tlенaвидiли yкpaiнцiв. lнrшиx <дo-
6poвoльцiш пiзнitце бyлo нaбpaнo силoю. У |944 poцi oдин iз
пoлкiв дивiзii 6yлo сфopмoBaнo з дюдей, спiймaниx пiд vaс
o6лaв }ra вyлицях i нa вoкзaлaх.

Ha пoнaткy, згiднo з oдним нiмецьким дoнесeнням, нiмцi
BцtaBaлЦ дo6poвoльцям дивiзii CC <.Гaличинa)> тaкy цiкaвy

.2 Бtoлетень lфo tl. 1943; сCyнaснiстьr, lф
Jl(oвтень _ с. 106- l l0.
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ДoBiдкy: <(Bиxoдячи 3 тoгo' щo Bищезгataнa oсo6a зaписa-
лaся дodpoвiльнo в пеpeд6aнeний тepмiн тa вiдпoвiднo дo ди-
peктив гyбepнaтopa дистpиктy Галичини зa 28 квiтня |943 p.
нaзваний не зaзнaватиме пеpеслi.\yванЬ зa y^rилЯtlttя в Минy-
лoмy вiд вiдпpaвлення нa poбoтy в Paйх,>o". з Щсю дoвiд.
кoю дoGpoвoльцi стaвaли пpoстo <(пoмилyBaни}tи злoчин-
цями>. Бaгaтo yкpaiнцiв пpoтестувaлo пpoти цих дoвiдoк.

l неpвня 1943 p. гaзетa oУH Бaндepи <.Iнфoprvtaтop))
сBo €ю чеpгoю пoвiдoмила' щo нa тaeмнoМy зiбpaннi гyбepнa-
тop Гaличrrни Bеxтеp 3aявив: зi ствopeнням дивiзiТ <<Гaли-
чиHa)> yкpaiнui <(не стaнyтЬ нarцими сoюзникaми, i мн не e
з Hими нa <<ти)>. .(ивiзiю BI,IIIIлемo нa Cхiд, щoб тaким чи}loм
щaдити кpoв нiмецькoгo вoякa. Ми не беpeмo нa себе нiяких
пoлiтичних зo6oв'я: 

.. . 
r. Ми зaлицIаrМoся

пaнiвним 
""oooo'oJ{t{ь 

щoдo yкpalнцlв

oстaтoчнo iз 62 туlcян дoбpoвoльцiв нiмцi пpvlйlнялtl
9-|2 TvIcяч чoлoвiк. l8 uеpвня l943 p. дo нaвч.lлЬнoгo тa-
6opy вiд'Тхалa -пеpцIa пapтiя дo6poвoльцiв (200 oфiцеpiв i
l700 pядoвих)n". Пoлки дивiзii, yсьoгo 6лизькo 9-l0 ти-
сяч чoлoвiк, 6ули poзкидaнi пo piзних }taвч € lль}lиx тadopax
i пеpе6yвали в них дo кiнця l943 p.* Ентyзiязм, щo виник сe-
pед yкpaТнцiв y зв'язкy зi ствopенням дивiзii, скopo змiнив-
ся нa poзчapyвaння. Haвiть y Галининi 6iльцriсть yкpaiнцiв
ввa)кaлa' щo вистyпaти }lа бoцi нiмцiв yx(е зa}|aдтo пiзнo.
Aле вo,цнoчaс.нaсeлeння 6oялoся poсiян, paдянськoi влa-
ди, бiльrшoвикiв i не xoтiлo Тxньoгo пoBepнeння.

Koлa, якi схвaлювaли ствopення дивiзii, yсe-Taки хoтiли,
щo6 вoнa нaзиBaлaся <<yкpaiнськolo,>. У неpвнi l943 p. Гiм-
млеp зa6opoнив вxивaння цЬoгo пpикметникa, пiдкpеслив-
IlIи' щo дивlзlя <(гtlлI,lцькa)>' а не <<yкpal}IсЬкa>' тa щo вoнa

склaдaeтЬся з <<г:lличaн>' a не з yкpaiнцiв. У нaкaзi пpo ство-
peння дивiзiТ пiдкpеслlовilлoсЬ' щo мoвa дивiзii _ <гtlлицЬ-
кa)) a мoвa кoмaндyвaння - <нiмецькa)).

Гy6еpнaтop Гaличини 6pигaдeнфюpеp CC Bехтеp t|е пo-
гoд)кyвaвся з Гiммлеpoм i нaмaгaвся йoмy пoяснити' щo
гaличallи - це не нацiя, a гaлицЬкoi мoви не iснye. Галиuинa
i гaличaни пpoстo Bхoдять дo Укpaiни. l l сеpпня Гiммлеp
дaв йoмy вiдпoвiдь, пoслaвlцисЬ нa <.l50-лiтню тpaдифю>;
тo6тo l50-лiтнe пaнyвaнI{я нiмцiв (нaспpaвдi _ aвстpiй-

o. BA-мA 2/v.2560. I .  |8.
u. лiтoпис УПA, т. 2.- с. |25.
6s Bl 6720, f. 133.
' oтже, нi yкpaiнськa дивiзiя, нi lкoден з il. пoлкiв не мolли бщи зaстoсo.

вaними y Bаpruавi пiд чaс пoвста}lня y Feттo (квiтень-тpaвень 1943 p.)'
як цe пoдaк}ть дeякI l loльськi aвтopи.
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цiв) y Гaлиuинi, кoли вoнa нaле)l(aлa дo Aвстpiйськoi iмпе.
pii. Biн BBa)кaB' щo ця тepитopiя Bxoдилa B Минyлoмy дo ав-
стpiйськoi кopo}rи i тaкoto iT тpeбa тепеp yвaxaти.

oтxе, Гiммлep вiдстoювaв свo€ пoпеpед}r€ poзпopядxен.
ня. Biн Kaзaв' щo в.lt<е дoстaтнЬo тoгo' щo Галичинi дoзвo-
ленo стBopeння yнiвеpситетy' i дивyвaвся' щo <(г.lлицькa))
iнтeлiгeнцiя спpийнялa це як щoсь зoвсiм звичaйнe. Biн
BBaxaв' щo iнтелiгенцiя y Гaличинi тaка )t( невдячнa i не6лa-
гoпpистoйнa' <(як i всi слoв'яни; кpiм тoгo' сaме з гaличини
пpo}rикaJlи емiсapи <(в poсiйськy Укpаiнy>, Щ06 пpoвaдити
тaм <.aгiтaцito,>.

I <.великoдyrцний,> Гiммлep пpoдoB)кyвaв: <<3вичaйнo' я tlе
кapaтимy гtlличaн чеpeз те' щo Boни poзмoвляють пo-yк-
paiнськи, aлe я нe пеpестaнy ввa)кaти ix сaме гElличaнaми>>.
|4 лtlпня |943 p. Гiммлеp }raпpaвиB нaчальHикaм нiмeцьких
rцтaбiв дивiзii циpкyляp' який фopмaльнo зadopoнЯB стoсoB-
нo дивiзii <.Гaличинa'> <<гoвopити пpo yкpaiнськy дивiзiю uи
пpo yкpaiнськy нaцiю'>"o.

Koх: <<Укpaiha _ теpитopiя нiмeцькoi кoлoнiзaцii>

l0 нepвня 1943 p. пiд чaс зyстpiui з пoслoм lтaлii Pi6-
бентpoп зaяBиB' щo Poсiя без Укpаiни' нaпевнe' бyлa пpиpe-
ченa Ha пoвiльнy смеpтЬ (щo 6yлo пеpе6iльrшенням), тoдi як
Hiмеччинa 6eз Укpaiни вiднyвaлa 6 тpyпнoшi' ilле llе пoМеp-
лa б вiд тoгo. Koли ж зaйцIлa broвa пpo пoстaчaння пpoдo-
Boльствa y кpаiни oсi, тo Pi6бeнтpoп BвaxaB' щo ситyaцiя
мo,же 6yти стa6йiзoвaнa i зaяBиB: <...:lле дJIя цЬoгo неoДмiннo
пoтpiбнa Укpaiнa,>. I!o6 втpимaти вiдпoвiдний piвень xapчy-
вaння в €вpoпi, <<незвичaйнo вaл<ливi дoдaткoвi пoстaвки з
Укpaiни, i oсь тoмy 6ез Укpaiни I{е мo)кHa 6уде oбiйтися,,67.

2l нepвня гayляйтep Koх пpийняв чoтиpнaдцять нiмець-
киx )кypнaлiстiв, щo пpиiхaли нa Укpaiнy. Biн скaзaв iм, щo
зaBдaння Paйхскoмiсapiaтy Укpaiнa пoлягаe y тoмy, щoб
зi6paти стiльки po6iтникiв i пpoдoвoльствa, скiльки це мo.llс-
ливo. Кoмiсapiaт yже вiдпpaвив мiльйoн po6iтникiв. Щo
стoсyeться пpoдoвoлЬстBa' тo 6yлo вивезeнo: 5 мiльйoнiв
950 тисяч т пurениф, l48 тисяч т сyllIеtlиx oвoнiв,49 тисяч т
мaслa' l мйьйoн 372тvtcячi т кapтoплi,2 мiльйoни l20 тисячi
гoлiв хyдo6и тa iн6E.

ou wolf Diеtriсh Hеikе, op. сit.- S. l7, 30, 36 i apхiви aвтopa.
o, ADAP, Е' vI ' s. |63' |67з.Ц'oдaтки' дoк. lФ l80.., д,oдатки' дoк. tф l8l.



Щo :к дyмaB Kox пpo yкpaiнцiв? Biн зaявив, щo yкpaiн-
цi _ це лiнивий нapoд' незBaжaючи нa зaxiднi впливи. Ha-
тякнyвlllи нa aгpapний зaкoн Poзeнбepгa' зa яким пеpед-
бaчaлoсь lraдaти сeляHaм y в;laснiсть деякy кiлькiсть зeмлi,
Koх скaзaв' щo BBaЛ(a€ цlo iдеlo 6oxевйьнoro: як мoжнa poз-
taBaтИ влaснiсть yкpaiнцям, кoли пiд vaс aвiaцiйниx 6oм-
бapдyвaнь сBoю B,Iaснiсть втpaтили мiльйoни нiмцiв? Hiмцi,
зa слoBaми Koxа, )киByть гipruе, нiж yкpaiнцi, <лtiнки яких
зaB)кди ще IltаютЬ вигoдoвaниЙ wlrляд, мaютЬ вeликi гpyди
i т. д., a нiмецькi :lсiнки змytшенi пpинoсити xrеpтBy зa
xеPтBoю...>. Кoх дoдaв, щo aдмiнiстpaтиBнa aвтoнoмiя Укpа-
lни зapaз не e aктyzЦьниIr{ питaнням.

Пoлiтичнa кoнцепцiя Koxа збiгaлася з кoнцепцieю Гiт-
леpa. Кoх пiдкpeслювaв хибнiсть бaжaння <poзipвaти>
величезний oкyпoвaний Hiмeччинoto пpoстip, пoдiливrци йo-
гo мt;к plзними ltapoдal\{l{' oскЙьки Bсe oднo це слoв'яни.
Koх кaзав: <<...зpеrЦтoю, дo6pе вiдoмo, щo сaме Kиiв, a нe
Мoсквa, с мaтip'lo слoв'янських мiст. I нiкoли не бyдe дpyx-
би мi.lк слoв'янaми i геpманцями, 6yдyть тiльки пepемo)ке.
нi i пеpeмoxцi>. Пoтiм Koх пpивеp}|yв yвaгy лtypнaлiстiв
дo <6ioлoгiчнoi сили слoB'яH,>, якa пpoЯ&,lЯ€ться y.\yxе Bисo-
кo}ry пpиpoднoмy пpиpoстi.

<.З Укpaiни тpебa зpoбити теpитopiю нiмецькoi кoлoнi.
зaцii>,_ пpoдoвxyBaв Koх. У мaй6yтнЬoмy теpr'тopii мiлс
Кенiгс6epгoм i Bлaдивoстoкoм стaнoвитимyть eдиний мoлr-
луlвvlil pинoк збyтy нiмеIlъких тoвapiв. Укpaiнa пoвиннa
бyти тiльки длtеpeлoм сиpoBиt{и д;lя Hiмeuнпнп i д1тя Св-
poпи. Щo стoсy€ться людсЬких pесypсiв, тo Koх, як
i Гiтлеp, ввaжaв' щo тpе6a знaйти 500 тисяч yкpаiнцiв
i пoслaти iх дo Hiмеvниttи, i тaкиМ чl{I{oм 500 тисяч нiмцiв
звiльняться вiд екoнoмiнних зaвдaнь, щo6 ix пoслaти нa
фpoнт69.

У кoлaх oУH Бaндеpи й УПA знaли пpo сeкpетнi зaяы,t
Кoxa. oдин нiмецький oфiцеp, якYtЙ дoпoмaгaв Кoxy склaдa-
ти oдне дoнесеrtня' мo)l(лиBo' те' пpo яке в.lrtе йtuлoся paнi-
IlIе' poзпoBiв пpo oснoвнi мoмеIlти rlьoгo дoнeсення пiд uaс
poзмoви зi свoiми yкpaiнськими дpyзяt{и y Cтaнiслaвi, a цi
дpyзi пеpедaли iнфopмaцiю poзвiдyBilлЬIlим слyжбaм oУH
Бaндеpи. .Ц.iзнaвшись пpo цю iнфopмaцiю' Haдpyкoвaнy пo-
тiм УПA, Koх yсвiдoмl{в' щo дiяльнiсть yкpaТнськoгo oпopy
стаIloBllть сеpйoзнy пеpецIKoдy д1я peaлiзaцii нiмецькoi пo-
лiтики. Biн ввaлtaв, щo тpe6a знищити всю yкpaiнськy iнтe-

лiгенцiю, oскiльки вoнa нaйбiльrц вiдпoвiдальнa зa стBopеtltlя
pyxy oпopy.

Укpaiнa, Ha дyмкy Koхa, пoBинHa гoдyBaти Paйх i фpoнт,
i йoмy, Koxy, Гiтлep дoPyчив вt,tкoнyBaтI{ це зaвдaння, нaвiть
якщo yкpaiнцi мaсoвo пoмиpaтимyть вiд гoлoдy. Кoх пoгo-
диBся' щo yкpaiнцям мoлtнa дaвaти дeякi o6iцянки' aле тйЬ-
ки <.пiсля вiйни>. Tpе6а бyлo внeсти сеpед yкpaiнцiв poзкoЛ,
зoкpeмa чepeз цepкBy, i зarшкoдити o6'eднaнню iнтелiгенцii.
Укpaiнцi м:lли пpaцювaти нe }tеttцIe l0 гoдин нa дeнЬ. Укpa-
iнa не пoвиннa 6улa мaтvl Bеликиx мiст, нiмцi xoтiли зaли-
цIити в цiй кpаiнi ли-rrrе дoмt{и !J|Яв,v|w|aв^I|ення стzlлi тa нaф-
тoпеpepoбнi зaвoди,u.

Cеpед чoтиpнaдцяти пpедстaBникiв нiмeцькoi пpеси, якi
пеpебyвaли нa Укpaiнi пpoтягolr{ двox ти)i(нiв, 6yв Гaнс
Йoaxiм Kayru, який зaлиrцив д(rcитЬ дет:rлЬнy oпoвiдь пpo
пoдopoж. Ця oпoвiдь пoчиI{а€ться з poзмoви з paйxскoмiсa-
poм Кoхoм. Aле Kayru пopiвнIовaв заяви Koxa iз вpaxення-
I}tи' якl oдеp)кaв вlн тa иoгo кoлеги пlд чaс пoдopo)кl.

)Кypнaлiсти BBa)KaлИ цифpи пoстaвoк нaдзви.raйнo пеpе-
6iльrцeними. Kox пpoсиB Hе дpyкyвати цi цифpи, щoб пpo-
тиBtIt{к tIе знaB пpo спpaвжнIo KapтиI{y. Уpo,жaй 1943 poкy
мaв бyти дo6pий. Kox хoтiв вiдпpaвити дoстaтньо хлi6a, щoб
нiмцi мoгли oдep)кaти вoсени 1943 poкy дoдaткoвий pа-
цioн i щoб нa п'ятoмy poцi вiйни Hiмеччина скaсyвалa каpтки
на хлiб.

<.Koх ввaxae Укpaiнy зBичaйнoю кoлoнieю>,_ зayвa)кy-
вaв Kayш. Biн не хoче мyчити yкpaiнфв' a в}tмaгa€, щoб вo-
ни пpaцюBaли. Пiд чaс свo€i пoдopoxri жypнaлiсти дiзна-
лися' щo скaсoBaнo тiлеснi пoкapaння' якi iснyвaли B пep-
rший piк нiмецькoi aдмiнiстpaцii' зoкpeмa зa псyвaння' нa-
вiть нeнaвмисне, нiмецькoi влaснoстi, мехaнiзlt{iв, мalцин
тa iн. У тaкoмy paзi дaвaли 25 удapiв пo oгoленiй зaднiй
чaстинi. Aлe зaпpимi.lенo, щo тaкий вид пoкapaння зaчi-
пae B yкpaiнцiв <<сиJtьнe пoчyття гiднoстi>, i тpе6a 6yлo
скaсyвaти цeй вид <пoкapaнняD' тим пaчe' щo вiн iснyвaв i зa
paдянськoгo pе)к}rь.ty. Hезвa;кaючи нa це' нилtчi нiмeцькi
чиllи' зa слoBaми Kayrшa, зaв;ltди вBa)кilЛи тiлеснe пoкapaння
дyхе eфeктивнl'м. Aлe кoли вoнo бyлo. скaсoвaнe' вoI{и зa-
дoвoльltялися тиIЧ' щo дaBaли лЯПacп, ,.

Kox визнaвaв' щo дrпя Bикoнaння зaвдaння' дoвipeнoгo
йoмy Гiтлеpoм, вiн нaстo 6yв змyIшений пopytЦyвaти iнстpyк-
цii мiнiстеpствa Cхoдy. Biн тaкo:к BистyпaB пpoти всiх дeкpe-

70 лiтoпис УПA. т. 2.- c, 2o4-2o5.
' '  вA R'  55/|463 f .6,

69 BA R 94/4d мinеilungеn dеs Rсiсhskoinmissаг. Gaulеilеr Кoсh, аm
Мontag 2|.6'|943._ s. l-3.
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пеpе6yвaння нa Укpaiнi, зa виняткoм кiлькох пpoMI{слoBих
paйoнiв, ми скpiзь 6aчнлvl людей' щo дoбpе.iдять i бioлoгiч.
нa cИлa якиx зoвсiм не пopylllена. Щo най6iльrц Bпaдaлo
в oкo' тaк це стaн здopoв'я л<iнoк, Якi а)к дo сеpедньoгo вi-
кy прoстo пaцJaть стихiйнoю i пpиpoднoю силoto' якi мaють
гpyди, як y .(iяни ЕфеськoТ, нa якиx пoлoги не чинять жoд-
нoгo eфектy. I сaме нa6ли)t(аIoчись дo кopдol{iв Paйxy, ми
усвiдoмили, нaскiльки стaн здopoв'я нiмецькиx xiнoк нил<-
чий пopiвнянo (з yкpaiнкaми): 6лiде o6лиuня, хyдi тiлa, oз-
нaкa неД'oстaтнЬoгo хapчyвal{ня нa oблиvvi, у пoставi тa в piз-
ниx )киттсвих пpoЯBaх. Укpaiнськa жiltкa, якa гpa € 6iльrц
вaxлиBy poль, нiл< yкpaiнський нoлoвiк, мae y сo6i сv|лу' ЯKa
пoстaвитЬ I{aс пеpед склaдним зaBдaнняМ тeпep i пiзнi1цgy72.

Як. Гiтлеp i Koх, 6aгaтo нiмцiв тaкoх 6yли здивoванi
i пoдpaтoвaнi x<вавiстlo' кpaсoro i пpиpoднolo силolo yкpaiнoк.

З,цaвалoсь, щo dioлoгiчнa СЙлa yкpaiнськoгo нapoдy
спpaвдi нeпoкoiлa нaцioнaл-сoцiaлiстичних кepiвникiв. Kayrш
вiдзнaнав, щo кiлькiстЬ нaсeлeння пpoдoв)кyс зpoстaти' тo-
My ulo мoлoдi xiнки гoтoвi скopirше зaвaгiтнiти, нiлr чекa.
ти' пoки iх зaбepyть нa po6oтy дo Hiмеччини. Koх гoвopив
л<ypнaлiстaм, щo вiн poзpaxoвye <<зупиHPrти)> бioлoгi.lнy силy
Укpaiни нaдмipнoю кiлькiстlo тютюнy i гopiлки. Aле це вия-
вилoсь l{еI\,to)кливиtr{' пo-пеplllе' тot\{y щo yкpaiнськi лсiнки
зpaзкoвi y свoсмy пoвoдл<eннi i iх-не пpивa6лювaлa нi гopiл-
кa, нi тк)тЮll' а <<пo-дpyгg>, тpебa 6yлo вpaхoBvвaти зpo-
стaЮчy пoтpебy podoнoi cу1лу| B мaйбyтньoмy.

З цiei пpичини в Paйxскoмiсapiaтi Укpaiнa змyrшенi бy.
ли дoзBoлити дiяльнiсть тoвapиств взa€N,toдoпotr{oги .щrtя Мo.
лoдi73.

oт,кe, Koх хoтiв пеpeтвopити УкpaТнy на теpитopiю
нiмeцькoi кoлoнiзaцii. Biн твеpлив' I.цo внaслiдoк <пoвiтpя-
нoгo тepopy> в Зaхiднiй Hiмeччинi чaстинa циx pайoнiв' мo-
)кливo' не 6yле вiд6yдoвaнa. BiдбyватиМетЬся мiгpацiйний
pyх нiмцiв нa Cxiд (цi мipкyвaння tlеpегyкyloться з гене-
p.rльI{иIt{ плaнollt oст). oтже, Kox гoтyвaв Ha Укpаiнi

72 | ь i  d. .  f .  5, 6-?
" lb id. ,  f .7.

пiдгpyнтя ще дo пpихo.цy нiмeцьких сoлд.aтiв тa циBlлЬtIих
oсi6. Biн пepед6auaв' за дoнeсенням Kaушra' пеpесеЛеttнЯ
знaчнoi чaстини yкpaiнськoгo нaселеtlня <(д:lлi Ha схiд)).

слoв'ян, пiдxoдить тiльки пpинцип пеpeмo)кця i пеpемo,lкенo.
гo. Бo нiмeцький сoлдaт зaвoюBав Укpаiнy ttе д.llя тoгo, щoб
зpo6ити yкpaiнський нapiд щaслиBиt\{' a для тoгo, щo6 пo-

змyrшeний пiдкpеслити' щo сaме Kиiв зaвждv| BИДaваBcЯ
бiльrц пaнслoв'янським i, oтx<е' 6iльtII paдикaльним, нiлt
Мoсквa,,7a.

Як i Гiтлep кiлькa днiв тoмy, Е. Kox piзкo вистyпив пpo-
ти ствopе}tнЯ нaцioн.lльниx вiйськoвих чaстин (вpaхoвy-

ючи й apмilo Bлaсoвa). Biн ввax<aB, щo бyлo б кpaще пoсЛa-
ти в кo)l(нy гeнepaльI{y oкpyгу ще Пo стo нlмецЬких )кaн-

дapмiв. Kox твеp,п.иB, Щo нa Укpaiнi зaвлrди 6yлo зaнaдтo
6aiaтo людей i тoмy <<Укpaiнa пoвиннa пoстaBляти poбiт-
никiв i пpoдукцiю'>. Укpаiнцям тpе6a бyлo' Ha дyмкy Koхa,
зadopoнити 6yдь-якy пoлiтиянy дiяльнiсть, Bключaючи дi-
яльнiсть чеpез цеpкви i тoвapистBa в3а€мoдoпoмoги. Пo.
гoд)кyючись iз мipкyвaнI{ями Koxa, Kayru писaв, щo.йoгo
iдеi мaли тy пepеBilry' цlo стaнoвили <(гapмoнiйнy е.u,нiсть,>.
I Kgуru пpoдoв)кyвaв: <(Koх хoчР, щ06 'а y-*n1i1i i._i:ч-:y:
нiякиx пoлiтичних пpaгнeнЬ>.' l сalvtе чеpeз це вll{ пlдтpиtt,ty-
вaB взaeмнe пpoтистoяt{ня lt,ti)к aвтoнoм}loю тa aвтoкефаль.
нoю пpaвoслaвними цеpквaми i пpoвoдив y x(иття пoлiти-
кy' спpЯмoBaнy нa те, щ06 yтpимyB:lти yкpaiнський Цapoд
uy стiнi пpимiтиBнoмy i кopиснoмy д.Ilя l{аllloi po6oтиo.
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чaв lтPискopювaти B циx }riстaх poзBитoк тя)t(кoi пpo-
мислoвoстi. 3a кiлькa rлiсяцiв нiг"rцi вxе нaлaгoдиJtи випyск
нa УкpaТнi 6oeпpипaсiв бyдь-якoгo калiбpy. Гiтлеp дopyчив
lllпееpy зaйнятися налaгoд)кeнням виpo6ництвa стaлi нa
стzuIелиBapних зaвoдax Kpивoгo Poгy, .ll.нiпpoпетpoвськa'
Cтaлriнo i дoвeсти виpo6ництвo стaлi у |944 poцi дo 2 млн. т75.

I спpaвдi, нiмцi пoстyпoвo ввoдили в дiю yкpaiнськy пpo.
мислoвiсть як до6yвнy, так i пеpеpoбнy. Boни дoбyли' l{a-
пplrклaд' |0'7 28| т Dtapгaнцю y квiтнi 1943 poкy i l24 589 т
y .rеpвнi, a такo)к 8 772 т зaлiзнoi pyди y квiтнi i l7 б90 т y
неpвнi. У тpaвнi пoчaлoся виpoбництвo стaлi.

У Hiмeччинy гiтлеpiвцi пoстiйнo вивoзилtl дoсить пoмiтнi
кйькoстi pyди. y .lеpвнi |943 poкy 6yлo вiдпpaвлeнo
232 87| т зaлiзнoi pудп,64 936 т мapгaнцeвoi pyди, 25 385
Irlapгaнцевoгo кoнцeнтpaтy. У сepпнi дo Hiменнини 6yлo ви-
вeзенo |20 522 т зaлiзнoi pyди, 61 4-56 т мapгaнцевoi pyди,
26 952 т мapгaнцевoгo кollцентpатy,б.

Kayrш тaкox пoвiдoмляB y сBo€мy дoнесeннi, щo тiльки
l б o/o podouoi cуtлуl з Paйхскoмiсаpiaтy Укpaiнa бyлo нa6paнo
дo6poвiльнo, iнluиx 6yлo спiймaнo пiд чaс o6лaв в oтoчёних
пoлiцiею сeлax. Кayrш, зoкpeмa' писaB: <.Пiд нaс вiдxoдy пo-
iздiв iз нa6paними poбiтникaмп вiд6увaлпся жaxливi сцeни.
I{их po6iтникiв вiдпpaBЛЯJ||| в Hiмeччинy нe зpaзy, 8 Щ€
дoвгo тpим:Utи B пеpесилЬнl{x тaбopaх нa yкpаiнськiй землi
зa кoлIoчим дpoтoм. За цей чaс тaм з6vlpaлнcя цйi селa, i лю-
ди гoлoсили й orrлaкyвtull| цих <6iдних вигнaнцiв,>. У мiсце.
Boстях' де xителi втеклI{ дo пpoведеt{ня нaбopy, тpе6a бyлo
спztлювaти сeлa. Toдi люди пoBеpTaлпcЯ i 6лaraлн пoxалiти
iх. Бyли спpoби yсyнyтlt цi eксцeси, aле всi yсвiдoмлloвали,
щo сyвopoстi не зaвжди l\{oжнa yникtlyти>.

Hiмецькi кoмiсapи, зa слoвaми Kayrua, BBaжaли' щo дllя
пoлегlценllя набopy тpе6a, щo6 yкpa.iнцiв, якi iхaтимyть нa
poбoтy дo Paйxy, нe тpиЬ{:lли зa кoлк)чt{м дpoтoм i.кpaще
гoдyB:lлl,|. Tим чaсoМ людей пеpекoнyBaлИ, Щo це oстаннiй
нaбip. A кoли пpихoдиB чaс нoвoгo нa6opy, тo йoгo мo)кна
бyлo пpoваN1Tу| ЛИ|Цe внoчi й oтoчивlци ceлall.

I{iкaвo, щo зa дaними мiнiстepствa oкyпoBaних теpитopiй
Cхoдy цe мiнiстepствo зa пepioд з пoчaткy сiчня пo кiнець
сepп}lя |943 p. скеpyBалo в Paйх 550 тисяч poбiтникiв (з
якиx 5l8 тисяч з Pайxскoмiсapiaтy Укpaiнa i 32 тucяч з
Paйхскoмiсapiary oстлaнд), aле нaспpaвдi дo HiмeнЧинI{ дo-

'5 Ibid. .  f .9- lo.
'6 вA-мA R'w 30/99 t. 43.22. 6|. 19., ,  BA R'  75/|46з f .  16- l7.

ixалo лиrце 4|.7 '1o0 oсiб. 3гiднo з дeplrtaвним paдникoм
Пoйкеpтoм, iнrui <.вiддaлилися'> вiд тpaнспopтy пo дopoзi'
це oзнaчag щo вoHи бyли звiльненi pyхoм oпopy aбo втекли
сaмi78.

Гiтлеp вltсJloвлto€ться пpoти нaцiol{aльних вiйськ

3а чaс вiйни Hiмeччинa зaxoпилa Bpa)кaючy кiлькiсть
paдянськl{x вiйськoвoпoлoнеltих: нa l квiтня |943 p._
6лиз"*o 5,3 мiльйoнa oсiб79. Мaйxе тpи uвеpтi з ниx пoмеp-
лo в тaбopax вiд хoлoдy' гoлoдy' xвopo6 .lи бyлo знищeнo
C.Ц.. Але тi, xтo вtl)t(иB i пpaцювaв як poбoua спЛa' cTaлп Ta.-
кo)к дJкеpeлoм дodpoвoльцiв д.пя Poсiйськoi визвoльнoi apмiТ
(oскiлькй 6йьцrе- пoлoBl{ltи пoлoнениx 6улvl poсiяни),
a6o лДя iнtциx l{aцioн:rльних apмiй. Iнrциx дoбpoвoльцiв
пepед6aналoся нa6pатr' нa oкyпoвaнiй тepитopii i сеpед oс-
тapбaйтеpiв' щo пеpе6уBaлп в Hiмеччинi..У 

l9,i3 poui У iepйaхтi iснyвалo 6агaтo вiддiлiв дoбpo-
вoльцiв poсiйськoi, yкpaiнськoi тa iнrциx нaцioнaльнoстей,
paзoм вiд 400 дo 600 чoлoвiк (нa l тpaвня 1943 p.).
iле щ вiддйи нe i{oгли 6yти 6iльrui, нix 6aтальйoн; ви-
t|ятки 6yлo зpoбленo дJIя кoзaкiв Ta N|Я калмиIщкиx i po-
сiйськиi пoлiiв. Poсiяни, oKpiм Beликoi кiлькoстi бaтaль-
йoнiв i РoT, yтвopruIи бaгaтo бйьrшиx poсiйських чaс.
тиIl, якими кoмaHдyваJIи poсiйськi oфiцеpи; чaсткoвo вoни
викopистoвyвали poсiйськy фopr.ry, як' нaпpикJlaд' |HHA
(Poсiйськa нaцioнaльнa нapoднa apмiя), PoнA^(Poсiйськa
Bизвoль}Ia нapoднa apмiя), бpигaдa <,Ц,pyxинa>>o,. 3 квiтня
|943 p., щo6 iiдpiзнити нaцioнaльнi poсiйськi зaгoни вiд вiд-

дiлiв iнrцих нaцioнaльнoстей Pадянськoгo Coюзy, цi зaгoни
no"a,' oфiuiйнo нaзивати Poсiйськa Bизвoльна аpмiя
(PoA), кepiвникoм якoi стaв генеpaл A. Bлaсoв.

Генеpaл Bлaсoв oпинився мix двoмa iдеями. Пеpura iдея,
якy вiдтpимyвaв Poзен6еpг i йoгo мiнiстеpстBo _ iдея.нoвo.i
сiй'i нapoдiй €вpoпи. Дpyгa iдея, qкy вiдстoювали poсiйськi
емiгpaнти тa iхнi нiмецькi дpyзi, бyлa iдеею теpитoplzulЬ}tol
eднoстi PoсiйськoТ iмпepii. Здaвaлoся, щo Bлaсoв бiльцrе
c,*|ляrlсЯ дo пepшoi. Biн гaдaв, щo iдея eвpoпейськoi сiм'i

t t  BA R 6/25 t .84.
,9 вA-мA'RH 2/v. l925 Uniwiеdеrgеbl iсhе Vеrlustе dеr S. U.' ab

22. 6. r94r.
so Joaсhim Hoffmаnn. Diе Gеsсhiсhtе dеr Wlаssow-Armее. Еrеiburg.

1984.- S. 14.
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нapoдlв мo)(е дoпoмoгтt{ в пoцIyкax пpийнятнoгo pilцення
пpo6леми lraцiorrаЛЬl{oстей Paдя}Iськoгo Coюзy.

У зaписцi вiд l3 тpaвня |943 p. Bлaсoв писaв: oскйь-
ки 6iльц.riсть poсiян Bвaжar' щo <.Poсiя нiкoли не змo)l(е
вiдмoвитись вiд Укpaiни i Kaвкaзy,>, iдея безпoсеpеднЬoгo
вxoд)Kеt{I.|Я кoжltoгo нapo.щy B свpoпейсЬкy сiм'ю, xoя i пoтpе-
6yвaтиме пeвrtиx лtеpтв нa кopисть eвpoпи зaгaлo}t' змo,t(е
дoпoмoгти y виpiшeннi цiеТ пpoблеми' тotr{y щo <<в paмкax
Bеликoгo eвpoпейськoгo екoнoмiчнoгo пpoстopy <(втpaтa
Укpaiни i Kавкaзy,> нaспpaвдi не 6yла 6 нiякoю втpaтoю.
Bлaсoв твеpдиB' щo <нaцioнaлЬнa Poсiя, piвний член eвpo.
пейськoi сiм'i нapoД,iB' тaкo)t( без Укpaiни i Kaвкaзy, t|е стa-
нoBl,tтимe жoднoi небезпеки для €вpoпи,>, тoдi як <Poсiя,
викинyтa з цiei евpoпейськoi сiм'i нapoдiв i пoз6aвпенa Укpa-
iни тa Kaвкaзy <<пoстiйнo 6yде не6езпечн0ю Дпя €вpoпи'>6l.

Яснa piн' yкpaiнцi не пoдiляли тaкиx мipкyвaнь. Boни
6aжaлн 6yти незaлexrними вiд Poсii i вiд бyдь-якoi iнrцoi
деpл(aви. Bеpмaхт, зpеlllтoю' пеpeдбavaв д.пя yкpaiнцiв ствo-
peння Укpaiнськoi визвoльнoi apмii, пoдi6нoi дo Poсiйськoi
визвoльнoi apмiТ, a тaкo.lt< Укpaiнськoгo нацioнaльнoгo кoмi-
тетv--.

i 
"с.-тa*", 

xoч ствopення УкpаiнсЬкoгo нaцioнaльнoгo
кoмiтетy 6yлo зpaзy пpипинене нацioнaл.сoцiaлiстичнoю
Bлaдoю' фopмyвaння зaгoнiв Укpaiнськoгo вltзвoльHoгo вiй.
ськa (УBB) тpив:lлo rце двa' тpи мiсяui i 6yлo пpипиtlеIto в
липнi 1943 Р., i в сеpпнi УBB бyлo poзпyщeне.

Якщo нaцioнaл.сoцiaлiстиuнa BJtaдa з}roглa 6ЛoKУBaTИ
пpoекти щoдo Укpaiнськoгo.нaцioнaльнoгo кoмiтетy' тo l|е
тaк пpoстo це бyлo з вiдпoвiдними пpoeктaN.rи щoдo po-
сiян. Bеpмaxт пpoдoB)кyвав <.акцiю Bлaсoва>>. Гiтлеp, yBa)кa-
Ioчи' щo lIIиpoкa <<aкцiя Bлaсoвa,> Bеpмaхтy з застoсy.
Baнням мiльйoнiв листiвoк мo,же бyти лиll lе пPoстoю пpo-
пaгartд}rстсЬкolo акцiею, виpiruив вTpyтитися дo спpaви.

8 неpвня 1943 p. пiд нaс poзмoви нa цю тeмy з Kaйте.
лем i генepалoм Цaйц;lеpoм Гiтлеp Bислoвився пpoти стBo-
pеннЯ Poсiйськoi нaцioнaльнoТ apмii. Biн ввaxaв' щo нa.
вiть якщo aкцiя Bлaсoва викличе знaчне зpoстaння числa пе-
pe6iжuикiв, тo 6yлo б кpaще пpимyс}rти iх пpaцювaти в Hi-
меrluинi, нixt Bикopистoвyвaти для poсiйськoi нaцioнaль-
нoi apмii. oтxe, мoхнa 6yлo звiльнити нiмцiв вiл poбoти
у пpol\{ислoвoстi й пoслaти iх нa фpoнт. Гiтлеp пoгoдхty-

*l вA R. 6 28l f .  165_168..2 сf. lvlеldungеn aus dеn bеselztеn ostgеbietеn n 54. 14 Мai 1943. BA
R 5E 224 f . 175-t16.
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вaBся' щo aкцiя Bлaсoва Мo)l(е lr.laти нaслiдки нa тaмтoмy 6oцi
фpoнту, aле BЛaсoB не був йoмy пoтpiбен на цьoмy бoцi.
oднo слoвo, Гiтлep виМaгaв пpипиltити пpoпaгaндy Bлaсo-
вa з цЬoгo бoкy фpoнту.

Питaння нaцioнальниx apмiй 6yлo пoв'язане з o6iцянкa.
ми щoдo мaй6yтньoгo нapoдiв i тoмy Гiтлеp вiдмoвився дa.
вaти якiсь зo6oB'язaння.. <,Я нe Мox<y встaнoBJtювaти )кoд-
нoi мeти щoдo май6yт}|ьoгo' B якollty пеpeд6auaлoся 6
стBopе}|ня незaлехt}lих i aвтoнoмних деp)кaв>' 6o, зa слoвa.
ми Гiтлepа' кoли пoчинaк)тЬ yтвopювaти Hезалelttнy сoюз.
нy деpxаBy' тo це зaвxсди зaкiннуеться ствopен}rям зoвсiм
незzlле)кнoi деpxaвиo..

Гiтлеp тaкo)t( бyв пpoти oб'eднaння oкpеtvtиx зaгoнiв дo-
бpoвoльцiв piзниx нaцioнaльнoстeй y нaцioнaльнi визвoлЬ-
нi apмii. 3a генеpaлoм ЦaйIvrеpoм, тaкi зaгoнl,l зaгaлoм нa-
лiнyвaли 22o тvlcяч вoякiв. [{i вiйськoвi фopмyвaння маIoть
з:lлl{ttlитися poз' €днаниtu}l' так щo6 вoни не пepевищyBirли
piвня бaтальйo.нy пiд тим сaмим кoil{aнAyвaнням.. Гiтлep тa-
кo)t( вlдкинyB lдeю ствopення нaцloнaлЬ}|их кoMlтетlB.

Aле oсoбливo Гiтлep пpoтививсЯ iдеi пpoгoлoцIен}tя ствo-
peння Укpaiнськoi деpxaви з нaдieю, щo yкpaiнцi дaдyть
мiльйoн сoлдaтiв. <.Ми нiчoгo не oтpиMa€ i l 'o, }кoднoi лю-
дини>'- зaпеBняB вiн6a..

Tим часoм пpoдoBжyBaвся тиск деЯких нiмeцькиx кiл,
пpихильHиx дo iдеТ Poсiйськoi визвoлЬнoi apмii i дo A. Bла-
сoвa. .('eхтo нaмaгaвся пo €днaти неo6xiднiстЬ 06'eд.нaння po-
ciян дulя 6opoть6и i пpинцип свo6oди нepoсiйських нa-
poдiв Paдя}|сЬкoгo Coюзy.

Taк, Еpiх .[|.вiнгеp, apryмeнтyючи неoбхiднiсть пiлтpим-
ки Bлaсoвa' y свoeмy Lteмopaн.цумi твеp.п.ив, uto Bлaсoв нe
вистyпa € пpoти пpинципy ствopенl{я нaцloнaльнt{x дep)кaB
нapoдiв сPсP. Biн кaзaв, щo Bлaсoв зaяBиB' щo Якщo Ук-
paiнa зaxoчe пpи€днaтися дo €вpoпи в paмкax Poсii, вiн
бyпе з цим згoдний, a якЩo Укpaiнa тa iншi нapoди зaхo-
нyть увiйти в €вpoпy <.як вiльнi деp)кaви)>t тo <(цe пpaвo нe
пoвt{ннo бyти вiдкинyте'>. Aлe Bлaсoв тaкoлt кaзaв' цIo <(B дa-
ний мoмент> нaйBaxливirцим e звiльнення вiд 6iльrцoвицЬ-
кoгo панyBaння.

B iнrшoмy ме}ropaндyмi .Цвiнгеp гoвopиB пpo uисленнi
пpoтиpiння y нiмецькiй пoлiтицi. Пpaктиннo кolкeн piд вiйськ
нiмецькoi apмii - сyхoпyтнi вiйськa, пoвiтpянi cl'lлlа, CС _
нa6нpaлvl дo6рoвoльцiв, виxiдцiв зi Cхoдy. I вoднoчaс не
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iснyвaлo .lrroдlloгo пpинципy' .ttroднoгo зaгaлЬнoгo пopядкy'
якпЙ 6u pегyЛювaB це питaння. Kpiм тoгo, iнoдi тpalия-
лoся' щo цi вiддiли зadпpaлvl з фpoнтy, a сoлдaтiв пoсиJla-
ли в тa6opи вiйськoвoпoлo}lеttих a6o poбiтникiв зi Cxoдy.
oдеp.жaвrши тaкy вiддякy зa слy;rtбy Hiмevнинi, цi люД,r вiд-
чyвaли дo неi лиlЦе HеHaвистЬ. I oкpiм тoгo' пpoдoвxy-
вaв .Il'вiнгеp, мiнiстеpствo CхoД,y пiдтpимyвaлo пoдiл Poсii
нa oкpемi нapoди' y.тoй нaс ЯK N|Я начaльникiв тaбopiв вiй.
сЬкoвoпoлollених yсl цl нapoди oули <<paдянським нapoдoм>.
Haцioнaльнi кoмiтeти, пpo стBopeн}Iя яких бyлo oгoлourенo,
тaк i не 6yли нiкoли ствopенi. Бyлo пpoведeнo нa6ip в yкpa-
iнськy дивiзiro y Галининi' aле ствopення yкpaiнськиx фop-
Мyвaнь y Paйxскoмiсapiaтi Укpaiна 6yлo зa6opoнeнo.

.(вiнгеp не пiдтpимyвaв yкpaiнцiв, aле вiн ввалtaв, щo в
paзi пoвнoi мoбiлiзaцii yсiх нapoдiв пpoти бiльrцoвизмy тpе6a
BpaxoByвaти, щo пiсля пеpемoги кo)l(ен Hapoд ма€ скopl,tстa-
тися IrpaBoм нa сaмoBизнaченtlя. .Ц.вiнгеp зaпевняв' щo
A. Bлaсoв пpoти з6еpeхeння Poсiйськoi iмпеpii i щo вiн скo-
pirue зa тe' щ06 yсi нapoди Poсii стaли piвними паpтне-
paми <rBpoпейсЬкoi спiвдpy.lttнoстi'>. Bлaсoв, згiднo з .Ц.вiн-
гepoм' BBaжaB' щo з eBpoпейсЬкoгo пoглЯ,цy Poсiйсь-кa iмпе-
piя y виглядi центpaлiзoBalroi деp)кaBи <зaBxди 6yде нe.
6езпечнa д.пя €вpoпи>, тoдi як <(нацioнальнi деplсaви po-
сiйськoгo пpoстopy в paмкаx свpoпейськoi сiм'i нapoдiв пiд
кеpiвництвoм Hiмеччини не стaнoвитиМyтЬ iстopиvнoi не-
безпeки д;lя eвpoпи>85.

Гeнepал Bласoв, зa слoBaми .Ц.вiнгеpa, кaтегopичнo зa-
пеBнив' щo <Poсiя не вt,tстyпaти}re пpoти пepeтвopеI{ня
Укpaiни B нeзaле)t(нy дep)кaвy>' вoнa визнa€ за BсiI\'a нapoда-
Ir{и пpавo нa самoвизнaчення. 3a рroви змiни пoлiтики щo-
дo нapoд,iв Cxoдy .Ц.вiнгep бачив y ствopеIrrri eвpoпeйськoi
спiвдpy.lкнoстi нa чoлi з Hiмеччинoю гаpaнтiю ilеpемoги
нiмцiЬ- тa eвpoпeйсЬкt,tx нapoдiв86.

Aле бйьIдiсть poсiйських емiгpaнтiв не пoдiлялa кoнцеп-
цiТ Bлaсoвa. Poсiйськi емiгpaнти piзкo висryпa'Iи пpoти
<пoдiлy PoсiiЬ i ствepprсyвaли' щo в бyдь-якoмy paзi пеpед-
чaснo гoBopити пpo мaйбyтнe, oскiльки вiйнa тpивae. У листi
дo Bласoвa пoлкoвник Бoяpський, poсiйський oфiцep нiмець-
кoi сxiднoi. apмii, який зaймaв пoсaдy в oКB,.гoстpo кpити-
кyвaB пoлlтикy ствopеlll{я кoмlтeT|B N|Я plзIrиx наpoдlB
сPсP. Biн кaзaв, щo не мo)кнa зaймaтися пoлiтичними пи-
тaHнями дo пopазки 6iльtцoвизмy i нe мoжнa тaкox( стBopю-
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вaти нaцioнaльнi кoмiтeти, тoбтo пiд чaс вiйни HiмеччI,tнa нe
пoBиннa пpoBirдити <пoдiл Poсii>87.

I{я дyмкa 0с06лив0 нe вiдpiзнялaся вiд дyмки Гiтле-
pa. У дpyгiй пoлoвинi лt{пнЯ 1943 p. нiмецькi вiдпoвiдaль-
нi oсo6и oдep)кaли з цЬoгo пpиBoдy iнстpyкцii. За нaкaзoм
Гiтлepa нaцioнaльнi кoмiтети не пoвиннi зaймaтися вepбy-
вaнням дoбpoвoльфв. Kpiм тогo, Bлaсoв lIе мa€ з'яBлятися
нa oкyпoBaних тepитopiяx. Хoден пyrrкт iз пporpaми Цлaсo-
вa не мoxсе 6yти впpoвaд,кений 6ез дoзвoлy фюpеpaoo.

Bеpмaхт i мiнiстеpстBo oкyпoBaниx тepитopiй Cxoдy
пoвиннi 6yли пiдкopЯTt|cя цим вкaзiвкaм. 3дiйснeння IUta-
нiв щoдo нapoдiв Cхoдy бyлo пpипиненo. Tiльки Poсiйськa
визвoльHa apмiя, нeзвaxaючи нa нaказ Гiтлepa, ниlцкoм пpo-
дoB)кyвa,Ia свoe нaпiв.lIегальнe iснyвaння.

Гoлoвнi лiдеpи poсiйськoгo визвoлЬtloгo PУxУ, гeнe-
paли A. A. Bласoв, Г. H. )KилеtIкoв' B. Ф. Maлицrкiн i
Ф. I. Tpyхiн нaмaг:utися пepекol{aти Гiтлepa в нeo6xiднoстi
зaлyчити poсiян тa iншi нapoди дo 6opoть6и пpoти Cтaлi-
нa i бйьlцoвI{змy. Boни нaгaдyвaли Гiтлеpy в листi зa l5 вe-
pесня 1943 p., щo oкpiм нaй6лиxчoi мeти, тoбтo бopoтйи
paзoм iз веpмaхтoм пpoти <.бiльrцoвицькoi i евpейськoТ плy-
тoкpaтii> iхня кiнцевa Метa _ <.вiльна Poсiя, дo6po6yт нa-
llloгo нapoдy в paмкaх нoвoi €вpoпи пiд пpoBoдoм Hiмeч-
чини. oт;ке, ми вiдкидaeмo бyль-який. iмпepiaлiзм i ввaxa-
eмo' щo Ko)t(еtt нepoсiйський нapoд який тимчaсoвo Bхo-
дить дo Pадянськoгo Coюзy, мa€ oдеp)кaти пpaвo нa нaцi^o^-
l{альнy свoбoдy, y тoмy числi й I{a пoвкy незaлеxнiсть>69.

Aле Гiтлepa нe цiкaвилa Дoля, нapoдiв Cxiднoi €вpoпи, i
вiн бyв пpoти ixньoi незaпе)кt{oстi. Лист poсiйськиx гене-
paлiв i Тxнi пpoпoзицii щoдo пpиrднaннЯ нapoдiв Cxoдy .Цo
6opoтьби пpoти Cтaлiна зaлvI|ЦY|лY|cя 6ез yваги.

Укpaiнцi Bl{яBJlяloтЬ метy нaцioнaл.сoцiaлiзмy

Укpaiнський визвoльний pyx, зoкpемa opгaнiзaцiя Укpa-
iнськиx Haцioнaлiстiв (oУH) Бaндepи, вiдстoювaв iнtuy
кoнцепцilo пoлiтичнoгo мaйбyтньoгo Cхiднoi €вpoпи. У тoй
чaс' кoли деякi кoлa i pyxи дiялп a6o xoтiли дiяти спiльнo з
нaцioнал-сoцiалiстськoю Hiмeччинoю пpoти бiльrшoвизмy,
oУH БaндеpYI Bt|KJIaлa свoю пoзицiю y бporuypi нa 48 стo-
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piнoк, нaдpyKoBанiй нaвеснi l943 p. пiд нaзвolo <.I-l,йi i мeтo-
ди нiмецькoi iмпepiaлiстичнoi пoлiтики нa oкyпoвaниx тe-
pенaх>,u.

Aвтop dporuypи I. Koвaленкo бyв дo6pe знaйoмий з пo-
лiтикoю i нaмipaми Tpетьoгo paйхy. Aналiзyюни ситyaцiю i
цiлi нaцioнaл-сoцiaлiзмy, вiн нaгaдyвaв' щo нiмецький Paйx
нaмaгaвся пorЦиpити сBoю пегeмoнiю нa всю eвpoпy i на
весь свiт ще з ХIХ стoлiття, aле Hiмеччинy зyпиняJIa Aнглiя
i iТ кoлoнiarrьнa iмпеpiя. Cyпеpництвo мi:к двoмa деp,кaвaми
пiд.lас Пeprшoi свiтoвoi вiйни odepнyлoся не нa кopисть Hi-
меччини' i Aнглiя бyлa пеpeмo)t(I{ицeю. Пiсля тoгo' як пpи-
йшлa дo BJraди нaцiol{aJl-сoцiaлiстичнa пapтiя, пpaгнення
нiмeцькoгo Parlxy дo гeгeмoнii знaйцrли iдеoлoгiчнe пiдrpyн-
тя y двoх BизнaчалЬниx пpиt{цl{пax нaцioнaл-сoфалiзl.лy:
o6'rднaння yсiх нiмецьких eтнiчних гpyп (тoмy aнeксiя Aв.
стpii, Cyлeтiв i т. iн.) тa paсизм.

lдея вищoстi гepмaнo-нiмeцькoi paси' пpoдoB.lltyвaв aв-
тop 6poшypи, тo6тo iдея 6ioлoгiчнoгo' звipинoгo paсизмy й
нaцioнaльнoi Hетеpпимoстi стaJIa длrеpeпoм poстy нiмець-
кoгo iмпepiaлiзмy. 3гiднo з цieю iдеero, лIoдствo пoдiлялoся
нa двi кaтегopii: пaнiвнa paсa пaнiв i paси paбiв. Пeprшa бy-
лa paсolo тBopенHя' iнrшi бyли дестpyктивtlими. Люди 6yли
пoдiлeнi нa нaдлюдей i недoлюдей. Hiмцi бyли вищolo paсoю'
якa I\{aJIa встaнoBити свoю пeпeмoнiю нe в зaкoнItoмy змa-
гaннi, a си.пoю i знищенням цiлих нapoдiв, якi 6yли пpoти нi-
мецьких нaмipiв.

Пiзнirце нaцioнал-сoцiaлiзм висyнyв iдею eднoстi нapo-
дiв геpмaнськoi paси, спoдiвaючись тaким чl|нoм здoбyти
пiдтpимкy iнrцих гepмaнсЬкиx нapoдiв. У цей чaс нaцioнaл-
сoцiалiстичнa Hiмеччинa висyl{yлa щe oдHy нoвy iдeю -
iдеlo <<Hoвoi €вpoпи>. Taк вoнa xoтiла o6'eднaти евpoпейськi
нapoди .4пя здiйснення свoТх нaмipiв, д;lя 6opoть6и великo-
нiмецькoгo Paйxy пpoтlt iнrцих нapoдiв, кoнтинентiв i paс,
дJIя стBopeння свiтy, де нiмецький нapoд пaнyвaB би нaд yсi-
мa iнцrими нapoдaми.

lнrцими слoBaми' щo6 кpaще o6лypити eвpoпейськi нapo-
ди, iдея нiмецькoi нaцii бyлa змiненa нa iдею пaнeвpoпей.
сьKoгo спiвpoбiтництBa' a iдея Hiмеччинlt як великoi свiтo-
вoi дepл<aви _ нa iдeю <.Hoвoi eвpoпи>. Hiмeччинa пiдтpи-
мye в oкyпoвaнiй €вpoпi фiктивнo незaлелtнi дepлraBи' зoB-
нilцня пoлiтикa яких фaктичнo o6межeнa зaдoBoлeнняIr{ пo.
тpe6 Hiмeнчин]' B poбoviй силi, сиpoвинi i пpoдyкцii, неoб-
xiднiй для BедeнI{я вiйни. У paмках цiei пoдiтики Bиtlиклa

iдея ствopeння схiдниx легioнiв, якa не пpиI{есла oнiку-
Baниx pезyльтaтiв. oпip B oкyпoBaних кpaiнaх €вpoпи нa-
poстae.

I{o стoсyeться Cxiднoi €вpoпи i зoкpемa Укpаiни, тo' нa
дyМкy I. Koвaленкa' Гiтлep не l\,taв нaмipiв .цoзвoлити стBo-
peння незaлeжнlrx нaцioнaльниx деpЛ(aB. Haцioнал-сoцia-
лiстичнa пoлiтика бyлa лишe кoлoнiaльнolo пoлiтикorо. Пpo-
те як кoлисЬ плaни Haпoлеoнa щoдo eвpoпи зaзн:lли кpa-
xy' тaк сaмo все пoкaзyr на тe' щo плaни Гiтлеpa щoдo ствo-
pення <<Hoвoi €вpoпи'>, якi не вpaхoвуIoть пpaгнeнЬ yкpa.
Тнцiв дo BлaснoТ нeзале)кнoi дepжaви _ <.oбepнyться внiвець
якpaз нa yкpаТнськиx земJIЯx>. HeвизнaHня зa нapoдаIv{и
Cxiднoi €вpoпи пpaB нa сaмoстiйне л<иттЯ' а }Iaвпaки _
I{aсилЬнe здaвJlювaння всiх сaмoстiйницьких тенденцiй нa
oкyпoвaних теpитopiях Cхoпy нeминyче пpизведyтЬ нiмець-
кy пoлiтикy нa Cхoдi дo ка.тaстpoфи, a iмпepiaлiстичнi
ПлaHИ Hiмеччини дo пpoвaлy"'.

I. Koвaленкo BвaxaB' щo гaслo бopoть6и €вpoпи пpoти
бiльцroвизмy, який зaгpo.lкy€ eвpoпейськиI\,t нapoдaм i fхнiм
кyлЬтypaм' }l €цIиP€, бo нaцioнал-сoцiaлiстичнa в,IIaда 6aчить
y Cxiднiй €вpoпi теpитopiю нiмецькoi кoлoнiзaцii. Кpiм тo-
гo, нiмeцькi пoлiтичнi Дiячi нiкoли нe yтoчнювzlли, якoю кoll-
кpетнo 6yде фopмa ixньoi <<Hoвoi €вpoпи'>.

Пiд нас нaвчaльних кypсiв тa пoлiтичних кoнфеpeнцiй
кaдетиl члеl{и фopмyвaнь CC i нiмецькi слyxбoвцi нa Cхo.
дi весь чaс виxoвyBaJII,tсЬ y дyсi мaянiнь, .як 

це пiдсyмo-
вyе тaкий нiмецький тeкст' зaцитoвaний I. Koвaленкoм:

<<[IIлях Дo пaнyBaння нiмцiв над цiлoю €вpoпoю вeде
неpез пiдбiй Cxiднoi €вpoпи. Tyт велиueзнi пpoстopи. тyт
зеN!пя' сиpoвинa i хлiб. Tyт Укpaiнa, бaтькiвщина геpмaнiв,
кoлисЬ деpжaвa гoтiв i ваpягiв. I тyт, нa сxoдi €вpoпи' B yрo-
xайнiй, безмеxнiй Укpaiнi нarua 6yдyннiсть. I.[е сBята земля
мaйбутньoгo нiмецькoгo нapoдy! I тyт ми poзxtивeмoсь y дo-
6po6yтi i дoстaткax тa скopo i poзмнoлtимoсь. Haс тепep
стo мiльйoнiв. Koли x здoбyдемo УкpаТну i Cxiднy €вpoпу
та бyдемo мaти цi xлidoдaйнi землi, тoдi зa стo poкiв зpoсте-
мo дo чoтиpьoxсoт, a тo й п'ятисoт мiльйoнiв тa зaселиМo
сaмi цiлy €вpoпy. Bеликolo не6езпекoю y цьoМy €  BелиKa poз.
мнo)l(yв:lльНa cv|Лa слoв'янськиx нapoдiв. Aле пo вiйнi слo.
в'янськi i всi iнrцi непеptt{аHськi наpoди 6yлyть негaйнo ви-
селeнi з €вpoпи. Уся €вpoпa стaне 6aтькiвцlинoю геpttaн.
сЬкol pаси...>--.

' '  тaм xе.-C.79.
9, тaм л<е._C.82.
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Aвтop знaB пpo бaгaтo iнlциx секpетних нiмeцьких дoкy-
мeнтiв, якi пoтpaпили дo py1 УПA, зoкpeмa <<|2 зaпoвiдeй
пoвoд.lкeння нltt{цlB нa Cхoдi i ixньoгo стaвJlеt{tlя дo poсiян>
зa l uеpвня l94l p., iнстpyкцii пpo oсвiтy, iнстpyкцii пo.гliцii
та iн.

I. Koваленкo зaсyдxyвaв пoлiтикy сoloзy з нiмцями пpo-
ти бiльtцoвизму i ствopeння дodpoвoльvих фopмyвaнь. Biн
тaкo)t( BистyпиB пpoти стBopeння Укpaiнськoгo вr,tзBoльHoгo
вiйськa. Пiсля пoвтopнoгo взяття Хapкoвa, зa йoгo слoвa-
ми, нiмцi стBopили цю apмiю зa зpaзкoм poсiйськoi apмii
пel{еpaлa A. Bлaсoвa. Цi вiддiли викopистoвуBaJIY| пеpeвaл(-
нo дJIя бopoть6и з пapтизанaми. oстaннiм чaсoм пoчaстi-
цrали випaдки дезepтиpствa чеpез недoстaтн€ хap.ryвання i
пoгaне пoBoд)кенHя. У тpaвнi пoчaвся нaбip дoбpoвoльцiв
y дивiзito CC <.Гaличинa)> зa пpинципoм' щo кoлl{ хтoсЬ }|е
йде дodpoвoлЬцеIrt' тo вiн 6yде пoсланий нa poбoтy дo Hi-
меччинI, l .

У 6poulypi l. Koвaлeнкa oписyвulлoсь <<веpбyвaння>>
po6ouoi cv|J||4 to Hiменнини, Bиселeння yкpaiнськoгo нaсе-
лeння з piзних paйoнiв, теpop' мaсoвi apеtЦти' стpaти.

Aвтop зaстеpiгaв нapoдI{ Cхiднoi €вpoпи вiд нiмецькоi
пoлiтики' якa пoЛягaлa в тon.ty' щoб пopoдити aнтaгoнiзми
мix нapoдaми i викopистoByвaти ix oдин пpoти oднoгo. .['o-
6poвoльнi фopмyвaння вихi.ццiв iз piзних кpaiн Cхiднoi €в-
poпи нiмцi викopистoBУв,aлп для бopoтьби з yкpaiнськиМ
Ьизвoльним pyxoм. [i нapoди пoвиннi 6yли y"."iдoмl{-ги сo6i'
щo tJtя них eдинa aльтеpнaтиBa _ це спiльнa 6opoтьбa <.пpo-
ти дBox Boюючиx iмпеpiaлiзмiв, iмпepiалiзмy poсiйсЬкoгo тa
iмпеpiaлiзмy нiмецькoгo' мaloчи нa метi yтBopити незале)t(-
нi, сaмoстiйнi нaцioнaльнi дepxaви,>. Hiмецький нaцioнaл-
сoцiалiзм бopeться з yсiмa пpoгpeсивними силaми людствa
i сaме з цiei пpичиIlи' нa дyмкy I. Koвaленкa, мoлoдi сили
всix нapoдiв пoвиннi мoбiлiзyвaтися i oб'сднaтися <(зapaди
свo6oди всx наpoдiв €вpoпи i зapaди iндивiдyaльнoi свo-
6oди лIoдини'>, щ06 нa pyiнаx <.iмпеpiaлiстичнoi вiйни,' з6y-
дyBaти незaлexнi нaцioнaльнl деp)кaви.

Haстyп нa BизBoлЬниЙ pyх

У листi вiд 25 ЧеpBI{я 1943 p. Е. Koх, зBepтaloчись дo
A. Poзен6еpгa' Bиз.нaB, щo нiмцi ..6улu змytшенi пoвнiстю
зaЛуnlrvlту| тepитopito гeнepальнoi oкpyги Boлинь _ Пo-
дi.пля (Лyцькa i )KитoмиpсЬкa oблaстi), щo мzlлo 1uпoЩУ
|74 тtцcячi кв. км. Пiвнiннy чaстиl{y цiei теpитopii yтpимy-
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вaли paдянськi пapтизaни. Пiвдень Boлинi бyв y pyкaх yкpa-
iнцiв. Koх писaB' щo <yкpаТнськi нaцioнaлiстичнi 6aнtп>
мaк)ть (сyвopе i вмiле кеpiвництвo,> i <вpa:кaюне oзбpoснi>.
Boни нaпaдaJШ| нa o6'eкти, вaжливi дJlя ексIulyaтaцii кpa-
iни i пoстачaння пpoдoBoльства д;lя фpoнтy' a тaкoх нa зa-
лiзничнi llUIяхи' дopoги' мoстt{' дepжaвнi гoспoдapстBa' мo-
лovapнi, елевaтopи' пpoмислoвi пiдпpисмствa. I.(i <бaнди> та-
кoxr нaпaдaли }Ia кo)l(}toгo нiмця, щo з'явJlявся y зoнi, якy
вoни кoнтpoлювaли93.

.Il,iяльнiсть yкpaiнських пoвстанцiв тa paдянських пapти-
зaнiв спoвiлЬниJla темпи лiсoвoi пpoмислoвoстi. Taк, нa-
пpиклад' виpo6ництвo деpевa ДДЯ IЦaxT' неoбхiднe ДДЯ aKTu-
вiзaцiТ дo6yвнoi. пpoмислoвoстi .(oн6aсy, пoмiтнo знизиJIoся:
90 вaгoнiв зa пeршy декaдy. чеpвllя' 70 вaгoнiв зa дpyry
декaдy i 60 вaгoнiв зa тpетю,..

У uеpвнi, липнi i сеpпнi |943 p. нiмецькi oпеpaцii пpoтl{
УПA пеpepoсJlи y вeлцкvlilt нaсTyп. 3а yкpаiнськиi.tи д;ке-
peлalrrи' нiмцi зaстoсyвaJlи пpoти УпA l0 тисЯч сoлдaтiв, де-
сять мoтopизoваних бaтaльйoнiв' щo мulл.и Ba)ккe oзбpoeння i
apтилеpiю, a тaкoltt 50 танкiв i 27 лiтaкiв95. цi вiйськa сwи.дia-
лися iз чaстин CC i нiмецькoi пoлiцii' вiддйiв пoльськoi пo-
лiцiТ, yгopських вiйськ, чaстиtI oxopoннoi пoлiцii i 6aтaльйo-
нiв, кyди вхoдили кoлиц.lнi вiйськoвoпoлoненi piзних tta-
цioнaльнoстей.

Hiмeцькими oпepaцiями кеpyBaв oбepгpyпeнфюpеp CC
геHеp:lл пoлiцii фoн дем Бaх-3aлевскi, якoмy 6yлo дopyveнo
вести 6opoть6y з пapтизal{aми нa всix oкyпoвaниx теpитo-
piях. I-(i oпеpaцii бyли спpямoванi нe лиIце пpoтlt УПA, a й
пpoти цивiльнoгo нaселеItltЯ. Бyли це кapaльнi експеди-
цii.

У хoдi цих oпеpaцiй 14 липня |943 p. нiмцi cПaлw|уl
селo Мaлин з 850 ;кителями (yкpaiнцi i чexи). Кpики людей,
зaмкнених y Цеpквi, y tшкoлi тa в стoдoлaх, бyлo чyтl{o зa 5 кi-
лoметpiв. Cелa спaленo пo всiй Boлинi, бyлo в6итo сoтнi се-
лян. У нiч з 15 на 16 липtlя apецIтoвaнo 6йьrце 2 тvlcяч
пpедстaвникiв iнтeлirенцii: 280 y Kpем'янцi,2o0 в Piвнoмy,
l60 y Лyцькy i т. д. Усix цих yкpaiнцiв 6yлo poзстpiлянo96.

У сеpпнi Гiммлep змyu.lений бyв пoслaти Чaстrrнy вiйськ
пoлiцiТ нa фpoнт. Biдпoвiдaльний зa пpoведення oпеpaцiй
пpoти УПA odеpгpyпенфюpep CC Пpюцман yсе-тaки виpi.

93 
дoддтки, дoк. Iф l82.n. вA-мA R'w 30/100 5.

'5 л ев l l t  a н кoвськи й. пoп. цtqт._ C. 672.
96 Лiтoпис УПA. т.  2.- с.  162-165.



цrиB з тиIv|l{ BiйсЬкaми' якi в ньoгo зaлИ|JJw|llcЯ. <(придylIIити
нapoднe пoвстaння нa Boлинi,>g;.

Пoстiйна зaгpoзa oпеpацiй тa нiмецьких кapaльних aкЦiй
нa теpитopiях, кoнтpoльoBaних УПA, змусилa yкpaiнське
кoмal{.цyваI{ня пеpетвopити кo)t(не сeлo в тoчкy oбopoни ни
фopтецю. Koмaндyюний УПA Kлим Caвyp Bл<ив зaхoдiв д..пя
сисTeМи сa}loзaxистy B кoл<нoмy yкpaiнськoмy селi. 30 сеpп-
ня |943 p. вiн нaкaзaв, lцoб усi нoлoвiки пpoхoдили вiйсь-
кoвy пiдгoтoвкy i 6yли гoтoвi вotoBaти' зaхищaти сBo€ селo'
a)к пoки вoнo t|е 6yлe евaкyйoвaне чи не пpийде пiдкpiп-
леHtlя. Ceлa oдepxУBaJIу| детaльнi iнстpyкцiТ щoдo вiйськoвoi
стpyKтypи сaмooбopoни' систеtr{и poзвiдки, зaвдaнЬ кoмен-

.  a l  '
дaнтa селa тa lн--.

Як нiмeцькi, тaк i paдянськi вiйськoвi oпеpaцii пpoти
yкpаiнськoгo BизBoлЬнoгo pyхy' як звичайнo' сyпpoвoд)кувa-
ли пpoпaгaндистськi акцii за дoпoмoгoю листiвoк. HaЙ6lль-
rцa нiмецькa пpoпaгaндистськa акцiя бyла пpoведенa' зo-
кpемa' y uеpвнi l943 p. пiд нaс великoгo лiтньoгo нaстyпу.
Hiмeцькi листiвки poзкид.UIи лiтaки пo 6aгaтЬox селаx
Boлинi. У цих листiвкaх ствеp.ц)l(yBaлoсЬ' щo oУH Бaнде.
pи - це opгaнiзaцiя, якa слyлtить бiльrцoBl,tкaМ i oдеpxyе
нaкaзи Мoскви: <<Kpем.пiвськi xиди стoЯтЬ y зв'язкy з oУH,
якa нiбитo Boкt€ пpoти бiльrцoвизмy))'_ зaпeвI{Ялa oднa з
листiвoк. У пpoвoдi oУH сидятЬ aге}rти Мoскви, Cтaлiна
i <(жидiBсЬкиx oпpичникiB,>, <<йoгo завдaння пiд6ypювaти yк-
paiнський нapoд пpoти нiмецькoгo пpaвлiння i твopити xaoс
y зaпiллi,>. oУH Бaндеpн 6улa, згiднo з цiсю листiвкoю, <.знa-
pяддям xидiвськoгo 6oльrцевизмy)). листiвкa нaгaдyвaлa пpo
6iльtцoвицький тepop, пpo депopтaшi y Cи6ip тa iн. i пiдсумo-
ByBaлa' Щo yкpaТнський нaцioнaлiзм пеpе6yвaс нa yтpимaннi
Мoскви i щo <oУH i.6oльrшевизtvl - це oднo' тolr{y вoни Мy-
сять 6ути знищенi,>99.

Cпoдiвaючись вiдвеpнyтt,t нaселeння вiд rreзaлeжницЬ-
кoгo pyхy' нiмцi в iнrцiй листiвцi ствеpдlкУBaлИ' щo стaлiH,
<.yбивця Biнницi i Kaтинi'>, iменyвaв Бaндеpy <(стapцIиN{ 60Ль-
IIIеBикol\{ Coвeтськoi Укpaiни'>.

Hiмцi лю6или тopкaтися y свoix листiвкaх питaння зa-
хистy rвpoпейськoi кyльтypи' €вpoпи вiд Aзii, вiд бoльцlе-
вицьких вapваpiв. <Tyт гoвopить HiмецькпЙ paЙх вiд iменi
€вpoпи тa lT вeликoi i дaвньoi кyлЬтypи)>'- писалoсЬ в oднiй
з листiвoк, звepнeнiй дo <(yкpaiнцiв y лiсax'>. Фoн дем Бaх,

який пiдписaв цю листiвкy, ствеpджyвaB, щo <<y вiдпoвiдaль-
нoмy насi вiн (Бaндеpa) i йoгo сa6oтa)кники 6yдyть y днi
пepel,roги €вpoпи пoкapaнi спiльнo з кoмyнiстичними 6aн-
дитaМи>. Biн кaзaв, щo <(Bеличезнa вiйнa Bеликoгo, flodpoгo
i Cвятoгo пpoти вapBapствa i нopтiвствa 6oльrцевизмy тa
сoroзних iз ним .lt<идiвських нapoдiв y Bсьoмy свiтi вимaгае
xеpтв))' i щo <.y дo6y, тaкy великy щoдo заBдaнь i лсеpтв, пo^-
лiтикa Бaндеpи i йoгo кoмпaнii - це явнe бox<евiлля,>'uu.

A щo xс paдянсЬкa пpoпaгal{д.a? Boнa твеpдилa цiлкoм
пpoтltле)l(не. Бopюvись пpoти iдei незaле,lкнoi Укpaiни, pa-
дянсЬкa пpoпагaHда пoяснк)вaлa' щo спpaB.lкня незaле.ltснiсть
i сyвеpeннiсть yкpаiнсьKoгo Hapoдy мo.lr<ливa тiлЬки в тiс-
}|oмy сoюзi з poсiйським нapoдoМ y paмкax Paдянськoгo
Coюзy. Paдянськi листiвки твеpдили' шдo Чеpвoнa apмiя i бi-
лЬlltoBики нe маютЬ iмпеpiaлiстичtlих нaмipiв, нe пpaгнyтЬ
дo зaBoювaннЯ нoBиx теpитopiй ни пpигнoблення нapo.
дiв i, oтxe вoни не 6opються пpoти визвoлЬнoгo pyхy yкpa.
iнськoгo чapo4y.А твеpдxeння з цЬoгo пpивoдy yкpaiн-
сЬких нaцlo}raлlстlB _ це лиlЦе нaклепи.

Paдянськi листiвки зoбpa.llсaли yкpaiнсЬкиx нацioналiстiв
як нiмецьких кoла6аpaнтiв: <.Бaндеpa пpи6yв в УкpaТнy на
нiмецькiй тaнанцi,>,- ствеpдxyB:lлa oднa з листiвoк. Бaндеpа
i <<йoгo пpихвoснi'> бyли влaurтyвuutи' за цiсlo листiвкoю,
<<ypoчистy пoiздкyD дo нiмцiв. Kepiвники oУH, писaлoсь в
iнrцiй листiвцi, xивyть y Беpлiнi, нiмцi iх гoдyютЬ' дaють iм
гpouri i фiнансyють yкpaiнськi гaзети. .Цaлi в листiвцi 6y-
лo скaзaнo тaкe: <(...кepiвнa веpxiвкa oУH, бaндepiвцiв тa
6yльбoвцiв i нинi кoнтaктy€ з гeстaпo' oдеplt<y€ зa це гpotui
i зa тpидцять сpi6някiв пpoдar свiй нapoд. Po6лять вoни це,
щo6 вiдвеpt{yти нapoд вiд з6poйнoi бopoть6и пpoти нiмцiв,
вiдipвaти мaси вiд paдянськиx пapтизaн,>,u,.

Tим чaсoм зyдapи нiмецькиx вiйськ i фopмyвaнь УПA
пpoдoвлryвaлoсь yсе лiтo l943 p.: 35 6oiв y липнi, 24 y сеpпнi,
l5 y вepeснi. Зa цi тpи мiсяцi Bтpaти 6yли тaкi: l 237 сoл.цaтiв
i oфiuеpiв УПA вбитo aбo пopaненo' не менIIIе 5 тисяч yбитих
сеpед цивiльнoгo нaселення' i бiльrцe 3 тисяч yбитих iз нi-

!  o9
мeцькoгo ooкy.--.

l00 ,Ц.oдaтки, дoк. Nq l85; Лiтoпис УПA, т. 2.- с. l58.
l0 l  

дoдaтки, дoк. lф l84; Лiтoпис УПA, т.  2.- с.  l58.
.o, лев lllaнкoвський. пoп' цllт._ c. 612.
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Пoшиpeння oпopy й yтвopeння
звiльнених paйoнiв

з l94l poкy пiдпiльt{o з'являються piзнoмaнiтнi yкpa-
iнськi видaнHя тa пepioдиннi гaзeти. oУH Бандеpи мaлa бa-
гaтo пiдпiлЬниx типoгpaфiй. 3oкpемa, Boнa видaB:Цa гaзeтy
<<3a сaмoстiйнy Укpаiнy> (з l94l p.)' гaзeтy <<Iдея i uин>
(з |942 Р. ) , <Бюлетень>> (з |942 p.) , гaзетy <Biльна Укpaiнa,>,
a тaкo)t( xypнirл <<Iнфopматop>, який 6yв пepeдaний УПA
з BеpесI{я |94З p. УПA видaвaлa тaкi )кypнzlли: <Iнфopмa-
тop>> (з l5 веpесня l943 p.), <..Ц,o збpoi> (з xroвтня 1943 p.),
<.Caмoстiйник>> (з гPУдня l943 p.).

Усi видaння pеryляptto iнфopмyвaли свoix яитaviв пpo
дiяльнiсть oУH Бaндepи' пpo нiмецькi pепpесii i poзгopтaння
збpoйнoi бopoть6и пpoтl{ нiмцiв тa paдяIrськиx пapтизaнiв.
.Ц,oслiд:кeння нiмецькиx apxiвiв пoкaзy€' щo дyxе маJIo ви.
дaнЬ пoтpaIUIялo дo pyк нiмцiв a6o x нiмцi дiзнaвалисЯ пpo
цi видaння з Beликим запiзнeнням. Haпpиклад, нoмеp 8
<Biльнoi Укpaiни>> зa веpесеt{ь |94З p. 6yв пepeклaдений
служ6aмu iнoземниx вiйськ Cхoдy лlащe 7 лv|I7t|Я |944 p.
A в цьoмy нoмеpi гaзeти 6улa вa>клvlвa iнфopмaцiя в oс-
нoвнoщ/ за чepвень-липeнь 1943 poкy.

Haведeмo pезюме пoвiдoмлень' нaдpyкoвaниx y No 8
гaзети <<Biльнa Укpaiнa>: Киiвськa o6лaсть. 3aгoни УПA
3,явплY|cя y лiсax Чopнo6иля. Hiмцi спaJlIoIoтЬ yкpaiнськi
сeлa. У Kиeвi apештoвarro пpедстaвникiв yкpaiнськoТ
iнтeлirенцiТ. Пoстiйнo pyйнyються iстopиннi пaм'ятки. )Кoд.
не кyлЬтyp}lе жI{ття тaм нeмo)Ulивe.

Kipoвoгpадськa oблaсть. Haселення незaдoвoленe нiм-
цями' aлe бoТться бйьцroвикiв' вollo дpy)к}lьo стaBиться дo
oУH i tУлсе rцкaвиться бopoтьбoю УПA. Пpoпaгaндa oУH
пpoти вiдпpaвлeння дo Hiмeнчини дaлa дoбpi pезyльтaти'
пpи6лизнo 90o/o мoлoдi yниккyлo дeпopтaцii. Tpивae нiмець-
кий.тepop. Ceлo Бyди в ЧпгиpинсЬкoмy paйoнi 6yлo oтoнe-
не, i всix пpaцездaтних людeй бyлo вiдпpaвJreнo дo Hiмен-
чини.

.(,нiпpoпетpoвсЬкa oбласть. Hiмцi чaстo пpoBaдять o6лaви
нa 6aзapax. Po6oчий дeнЬ тyт тprrвaс 12 гoдин. Чaстинa
нaсеJtеtl}lя гoлoдye. Щo6 вилrити' лк)ди кpaдyтЬ. Багaтьoх
лtoдей 6yлo вiдпpaвJlеrro B кoнцeнтpaцiйний тaбip. Bеpбy-
BaHня дo Hiмeччиt{и t{е пpи}toситЬ oviкyвaниx peзyльтaтiв
чepез пpoпaгaндy oУH.

Paйoн Kaм'янця-Пoдiльськoгo. Maсoвi apешти сepeд
iнтелirенцii тa пaтpioтичних елементiв. .[|'епopтaцiя дo Hi.
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меччини. Cпaленi нiмцями села, гpaбe;кi, y6итi люди. Гaзетa
вiдзнauae: <oсь нiмецькa кyльтypal>. Tеpop спpияe aктивiзa-
цii мaс. Haсeлення Bистyпa€ 3а нeзa,Iе)кнiсть. Пoвстaнський
pyх нaбyвae yсе 6йьIшoi ваги.

Kpим. .(,iяльнiсть oУH стика€тшя з нaдзвичaйними
тpyднoщaмv|, aлe нe пpипиt{яeться. Pевoлloцiйнi пoнyття
oхoпиJIи KprrмсЬких тaтap' якi чaстo вl{слoвIlюloться зa тiсне
спiвpodiтництвo з yкpaiнцями тa iнцrими пoнeвoлeними нa-
poдaми. 3 дiяльнiстlo yкpaiнцiв 6opються не тйьки нiмцi, a й
тaкo:к i poсiяни. C.[. зaкpилo oстaннiй yкpaiнський теaтp y
Кpимy. нiмщ apеIцтyвaJIи 6aгaтьox yкpaiнцiв, звинyвaчeних
y тoмy! щo Boни пpoBaдиJrи незaле)кницькy пpoпaгaндy' чIl
зaпiдoзpeних y пpинaJlе.lкнoстi дo oУH.

Лyrрк. Численнi apеrЦти сеpед yкpaiнцiв. Taкoж сеpeд
пoлякiв. Лiтaки бoм6аpдyва.тlи мiсцевoстi' щo ix кoнтpo-
люBa,Ia УПA' якa пpoдoыкy€ 6opoтьбy з oкyпантaми.

Paйoн Piвнoгo. )l(нивa пpoхoдruIи пiд oхopoнoю УПA.
Угopськi i пoльськi зaгoни нa сrry.lrбi в нirrщiв пpoдoв,кyloть
нaпaдaти нa yкpaiнськi селa (Пoвне, Cyйми, Cтyпнo). У
Cтyпнo вoI|и poзгpa6увaлп i зpyйнyвaли цepквy тa 6aгaтo
6yдlнкiв У Бiлaшeвoмy вo}Il{ cПaлw|Y| бaгaтo 6y.пинкiв i в6и-
ли цriсть oсi6. Apeшти в paйoнi oстpoвa. Hаселення пoвнiс-
тк) Ha бoцi УПA.

Paйoн .Цyбнo. Hiмцi кoнтpoлIoють лпrше .[!,y6нo i Paдзи-
вiл. Boни Bикopистoвyк)тЬ пoльсЬкi зaгoни дJIя пpoведeння
кapальних зaxoдiв пpoти yкpаiнськиx сй. Hiмцi i пoляки
зн}lщIdJIи селo Мaпин з yсiмa xителямl{.

Paйoни Boлoдимиp-Boлинськoгo i Гopoхoвa. Hiмцi втpa-
тиJlrr кoнтpoлЬ нaд цими paйoнaми. Пiд тискoм зaгoнiв УПA
BoIrи пеpeвoдЯть евaкyaфю мiста Boлoдимиp-BoлиrtсЬкoгo.
Boни зaбpaли з сo6oю 55 в'язнiв, якиx бyлo стpavенo. Мaй-
xе скpiзь нiмцi нaпaдaк)ть нa yкpaiнськi сeлa. Haцioнaльнi
мeнцIини' зa Bиняткoм пoлякiв, дpy)кнЬo ставJIяться дo
УПA. Укpaiнське нaселення пoвнiстю пiдтpимyе бopoть6y
пpoти пpoтивникiв УкpaТни.

Paйoн Кoвеля. Hiмцi (зa дoпoмoгoю пoлякiв) cпaлуlлu
сeлo Tyли.riв i в6или сто oсi6. Пiсля aтaки УПA нiмцi втpa-
тили l80 людей yбитими. Cеpед y.кpaiнськoгo нaселення
Кoвеля пpoйtuли aprшти. У липнi УПA зaвдaлo пopaзки
paдянським пapтизaнaм, якi мали кйькa сoтeнь yбитих i
бyли змyrшeнi вiдсryпити нa пiвнiч.

Paйoни Пiнськa, Capн, Koстoпoля. З пiвнoчi (Бйopyсь)
пpийшrли paдянськi пapтизaни. Boни uryкаIoть пpoдoвoль-
ствo, сiють теpop' гpa6yють i poзстpiлюють, змylцyють
мoлoдь iти зa ними. У селi Capниках Bo}|и стpaтиJlи десЯтЬ
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сiмeй, y Bиviвцi _ тpидцятЬ oсiб. У бaгaтьoх iнrциx сeлax
вo}|и спilлили 6y.п.инки. УПA po6ить yсе, щo6 змyсити ix
вiдстyпити нa пiвнiч. Hiмцi пoвнiстю Bтpaтили кollтpoлЬ нaД
циIltи paйoнами. УПA дoпoМaгa € вiднoвити.нopмaлЬне'(иття
i yпpaв,riннЯ' Boнa гoтyс вiдкpиття цlкiл,>.u".

3 2l  пo 25 сеpпня l943 p. пpoхoдиB lI l  Haдзвичaйний Bе-
лпкtцЙ 36ip oУH Бaндеpи. Kеpiвники yкpaiнськoгo BизBoль-
}loгo pyху пoтpебyвалvl пiД6цтуl пiдсумки. .Ц.вa poки, щo ми-
нулп,6улп вiдзнaченi величезними Bтpaтaми. У 6opoть6i з
нaцистсЬкoю Hiмеччинolo зaгинyлvl тllcячi yкpaiнсЬких пa-
тpioтiв, членiв oУH, a сеpед них i тaкi визнauнi кgpiвники,
як .Ц,митpo Mиpoн-opлик, lвaн Kлимiв-Легeндa, Микoлa
Лемик, Cepгiй LЦepстюк, Петpo IJ.(епaнiвськпЙ тa iн. Tи-
сячi iнцrих oпинилl,tся y тюpмaх i кoнцентpaцiйних тa6opaх.
Cтепaн Бaндеpа i Яpoслав Cтeцькo 6улvl ув,язненi в кoнцен-
тpaцiйнoмy тaбopi Зaксeнгayзен. [I{е нixтo не знaв пpo тe'
щo двox 6paтiв Бaндеpи, депopтoвaних в Aytшвiц 6yлo в6и-
тo' Як i 6aгaтьoх iнrцих членiв oУн i звичaйниx yкpаiнсЬких
пaтpioтiв.

B oднoмy з дoкyментiв, пpийнятих нa З6opi, вiдзнaua-
лoсЬ' щo' незBaxaючи нa цi втpaти, oУH Бaндеpи вiдстoя-
ла не тiльки мopaльнi пoзицii yкpaiнськoгo нapoдy' a й стBo-
pилa пpaктиннi пеpедyмoBи д,rrя тoгo, щoб пеpeйти B нaстyп
пpoти зaгap6никiв. Ha пoчaткy вoнa пoстaBилa пеpед сo6oю
завдaння зaшкoдити вивoзy в Hiмеччинy po6oнoi сили i пo-
стaчaнню пpoдoBoлЬствa. ПoтiМ oУH пеpейцrлa дo u:иpoкoi
збpoйнoi 6opoть6и, нa Пoлiссi i нa Boлинi з'яBv|ЛИcЯ з6poй-
нi зaгoни Укpaiнськoi Пoвстaнськoi Apмii, якa вiдтoдi взя-
лa нa ce6e odopoнy yкpaiнсЬкoгo нaселeнHя. Boнa пoшиpиЛa
свoю дiяльнiсть на iнrцi oблaстi, зoкpeмa нa Kaм'янeцЬ-
Пoдiльськy, Biнницькy, )(итoмиpськy, Kиiвську' a в пеpluих
числaх лИП|1я i на Галичинy. <<oтл<е, y)ке в лuпнi |943 p. |2
oблaстей Укpaiни ст:lли нa шляx з6poйнoi 6opoть6и пpo-
ти oкyпartтiв за Cамoстiйнy Coбopну УкpaТнськy [еp.lка-
вv,,  l0a.-

Щo стoсyетЬся пoлiтичнoi пpoгpaМи' тo oУH Бaндеpи
ще paз пiдтвеpдилa, щo ii гoлoBна метa _ ствopення
Caмoстiйнoi Codopнoi Укpaiнськoi .Ц.ep>кaви. Aле oУH
Бaндеpи такoЛ( 6opеться, щoб кoжен нapoд мiг xtити y свoiй
незале>rtнiй нацoнaльнiй деp,жaвi, бo усунення 6y.п.ь-якoгo
панyвaння oдttoгo }|аpo.щy нaд iнtцим € пoпеpедHЬolo yмoBoк)
дo ствoрення у свiтi спpaвeд.гtиBoгo пopядку. У пoстaнoвaх

'o3 вA-МA 2/v. 2З37 f .  lб- l8.
.o. 

,Il'oдатки, дoк. l86.

lII Збopy oУH Бaндepи' зoкpемa' гoBopилoся: <.oУH з yсiсю
piruyнiстlo бopеться npoтu iнтеpнацioнaicтuчнuх тa фа-
lцuc T cьKo- ||a цi o нал- c o цi я лi cт u ч н uх n po z pa.м т a noлi т uч н u х
кoнцenцiЙ, 6o.вoни е iнстpyментoм завoйoвницькoi пoлi-
тики iмпеpiялiстiв. Toмy ми пpoти poсiйськoгo кoМyнo-
бoльrцевизмy i пpoти нiмeцькoгo нaцioнaл-сoцiялiзмy. oУH
пpoти тoгo, щ06 oдин наpiд, здiйснююни iмпеpiялiстичнi
цiлi, <.визвoляв'', <.6paв пiд oхopoнУ,>, <.пiд oпiкy,> iнrцi на.
poди, бo зa цими лyкaвимt{ слoвal{и кpи€ться oгидний
змiст _ пoнеBoлення' нaсиЛЬствo, гpaбyнoк,>.

Зa пoстaнoвoю 36opy pe)ким мaй6yтньoi УкpaiнськoТ
деp;кaви мав 6yти демoкpaтичним' зaснoвaниМ нa сoцia,пьнiй
спpaведJIиBoстi. Укpaiнський ypяд пoBинен тyp6yвaтvrcЯ ЛvI-
цJе iнтеpесaми нapoдy. Мaлa 6yти скaсoBaHa 6yль-якa систе-
мa ексIlлyaтацii, якoto б вoнa нe бyлa. 3eмля tvraлa стати
власнiстю селян. У зaxiдниx paйoнaх землi вeликих зеtr,tле-
влaсникiв, мoнaстиpiв i цepкoв пoступoBo пoвиннi 6yли пepе-
йти y влaснiсть селян' вax<кy пpoмислoвiстЬ i тpaнспopт
тpебa 6yлo нaцioналiзyвaти, poбiтники пoвиннi 6yли мaти
мo,lttливiсть 6paтvl yчaстЬ в yпpав.lIiннi зaвoдaми. Kpiм тoгo'
yкpaiнський ypя.ц пoвине}I 6y" гapaнтyвaти такi пpaвa:
8 гoдинний po6oний денЬ' спpaвeN|ИBa oпЛатa пpaцi, вiльний
вибip пpoфесii, с.вo6oдa пpoфспiлoк, oсвiти, слoBai думки'
пеpекoнaнЬ' plBll lстЬ y^. пpaвaх yсlх гpoмaдян' Bpaхoвyючи
нaцioнaльнi tиeнu.lиt{и. u".

Tpе6a пiдкpеслити, щo ця пoлiтичнa пpoгpaма oУH
Бaндepи сталa тaкo)к пpoгpaмoю УПA i 6улa пoцlиpенa
y виглядi листiвки зa пiдписoм <.Укpaiнськa Пoвстан.
сЬKa apмiя,1 а дaтoвaнa серпнем |94з p. (пеpевиданa
в l949 p.) .uo.

III HaдзвичaЙнуlЙ 36ip oУH Бaндеpи тaкoл< o6гoвopив
мoxливiсть пoвepнення paдянськoгo pе)t(имy. Пoзицiя oУH
з цьoгo пpиBoдy 6улaвиклaдelta B oстaннiй чaстинi пoстaHoв.
oУH Бaндеpи вва)t(aЛa, ulo пiд чaс вiйни i пoстiйнoгo rrеpe-
мiщення кopдoнiв, e.ц}rнoЮ opгaнiннoю i стadiльнolo pеilль-
нiстlo y Cхiднiй €вpoпi e пoневoленi наpoди з Тхнiм пpa-
гне}ltlяIvt дo нaцioнaльнoi незaлел<нoстi. B oстaннiй пoстaнo-
вi 6улo зpoбленo тaкий виснoBoк: <.Бopoть6y за здiйснення
нaц.Iих цiлей бyдемo пpoвaдити }|ез.lле)t(}lo вiд yсiх мotqи-
вих теpитopiяльнo-пoлiтич}|l{x змiн нa Cхoдi. oкyпaцiю 6iль-
lЦoвикaМи укpаiнських зеlvtель пpиймaeмo пЛянoвoю aктиB-

'05 вA-мA57v. 464 f '  53-55; oУH|06 лiтoпис УПA, т. l ._ с. t26.
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нoю 6opoтЬбoю y всix тиx фopмаx, щo .Bе.цуть дo дoзвaЛy
деp)кaвнoгo aпapaтy NloскoвсЬкoгo iмпеpiялiзмy...,>' u..

Кepiвники yкpaiнськoгo oпopy i чaстинa гpомaдсЬкoi дyм.
ки спoдiвалt{ся' щo вiйнa виснaжить o6идвi вoюючi стopoни
в тaкiй мipi, щo вoни бyдyть нездатнi пpoтиBl,tтисЬ пpaг-
}Iенtlям пoнеBoлениx нapoдiв, зoкpеIlra пpагненням yкpaiнсь-
кoгo нapo,цу. oтxe, iснyвaла дyмка' цro цi наpoдl,t в певний
мoluент змo)кyтЬ пoвстaт}l i виpвaти в oбoх вoюючиx стopiн
свoro свo6oдy i незaлелtнiсть.

Tpе6а скaзaтн' щo кеpiвники yкpaiнськoгo визвoльнoгo
pyхy не бyли eдиними, якi I{aли тaке 6aчення ситyaфi.
Бaгатo пoлЬсЬк}tx i poсiйськиx aнтибйьrцoвицькиjс дiячiв
тaкoл( дyмaJto' цto вiйнa виснaЛ(итЬ сPсP i Hiмeнншнy. l, зpe-
цIтoю' сaмe це пepекoнaнrrя в,ЦwlпKarlo в зaхiдних сoю3ни-
кiв стpaх, щo Poсiя мoxе бyти нaстйьки oслaбленa, щo
нaмaгaтимeтЬся встyпI{ти в секpетнi пepегoвopи з Гiтлеpoм
y Aусi нiмецькo-poсiйськогo дoг\oвopy вiд23 сepпня l939 p.
Caме в цьotr{y гoлoвнa пpиЧина iхнiх пoстyпoк пepeд yсiмa
пoлiтичними вимoгaми Мoскви.

Ще y тpaвнi |942 p. пoльськi гaзeти зa кopдoнoм пи-
сzlли' щo нepез кiлькa мiсяцiв, y сеpпнi Чи y веpесtti, нiмeцькa
i paдянськa apмii <.6yдyть нейтpaлiзoвaнi'>. <Boни Bзaeмo-
зни.щaться' i сaмe в цeй мoмент пpийдe чaс aнглo-сaксoн.
rцp|0E.

У нaкaзi зa 3l сepпня |943 p. Kлим Caвyp, кoмaндy-
Ioчий УПA' зaкликaB дo пoсилення пoвстaнсЬких дiй i пo-
цIиpeння ix пo всiй Укpaiнi, щo6 пiдгoтyвaти мiльйol{и yкpa.
iнцiв дo зaгaльHoгo пoвстaння. <.Уся Укpaiнa'_ гoвopилoсЬ y
нaкaзi,- пoBиHнa стaти вiйськoвим тaбopoм, який зaхищaс
нaс сьoгoднi вiд BинищенHя i кoтpий пpислy)киться нaм
зaвтpa бaзoю дJIя нarциx aтaк)>.

Koмaндyвaння УПA pекo}tеHдyвulлo тaкoxt вiдпoвiднo дo
pilшень Збopy oУH Бaндеpи встaнoBити кoнтaкти з пpед.
стaBникaми пoнeвoлеtlиx нaцioнaльнoстей, якi лсивyть в Ук.
paiнi, i дoпoмoгти iм yсвiдoмити' щo в iхнiх iнтеpeсaх
стBopити пpи УПA нaцioнaльнi зaгoни, якi мoгли б y певний
мoмеttт oпинитися y влaснiй кpaiнi, щos oчoлити тaм нa-
цioнaльнy рвoлroфю свoiх нapoдiв.u'.

. KoмaндyBaння УПA пoстyпoвo opгaнiзyв:lлo aдмiнiстpa-
цito i лtиття y селax тих paйoнiв, якi Boнo кo}lтpoлювtlлo.
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|07 oУн в свiтлi.... o. с._ C. l20..08 тr5lbuna Wolno6сi. l.9. t946, цитoванo зa C. Dёborinе, op. сit..- P.

l09 лiтoпис УПA, т. 6, с. 93; вA-мA 2/v.2545 ф. 40' 40 Rs.

Кoжнe сeлo oдеp]кaлo тoчнi iнстpyкцii.пpo те' як захищaтися
вlд нiмeцьких aтaк vи вiд iнцrих вopoгiв (спopyдxreння6apп-

. У всiх paйoнaх, якi кoнтpoлюBilла УПA, нiмецькy aдмi-
нiстpaцiю зaмiнили нa yкpaiнськy. .(o6pе poзвиBirлaся пpo-
мислoвa дiяльнiсть. Бyлo ввeденo в дiю пiдпpиeмства, opгaнi-
зoвaнo виpo6ництвo тoвapiв пepшoТ нeodхiднoстi (виpo6.
нl,lцтBo I!|илa' пaпepy' вoскy' медичHoгo спиpтy та iн.). Цi pa-
Йoнvl 6улп звiльнeнi вiд нa6opy дo Hiмeннини, тaм 6iлйе
нe 6yлo нiякoi нaсильнoi пpацi нa дopoгax ни нiмeцькиx за-
xисниx спopyдaх' нiяких пoстaвoк пpoдoвoльствa д/rя Hi-
мeччиt{I{.

Бyлo ствopенo бaгатo дoпoмixних слyж6, щo пpaцювaли
д;rя УПA, зoкpемa opгaнiзaцiя Чepвoнoгo Хpестa, кypси сa-
нiтapoк i xipypгiв, мaйстepнi пotIIиття oдягy i вiyття'12.

Пoчинaючи вiд сepпня |943 p., пoстyпoвo визнаЧилaсЬ

ський-Kлим Cавyp (УПA-Пiвнiч), Baсиль Cидop-[llелест-
Bицrитий (УПA-3aхiд), oмелян Гpa6euь-Бaтькo (УПA.Пiв-
дeнь).

Boсени |943 p. BеpхoBне кoмaндyBaння УПA 6yлo дoвi-
peнo Poмaнoвi [Ilyхeвиuy, вiн xе Tapaс Чyпpинкa.

Пеpел6aнaлoся oб'eднaти зaгoнtl 
-пoвстЬнцiв 

iз paйoнiв
Киeвa, I{eнтpy i Cxoду Укpaiни в УПA-Cхiд, aле цей
плaн не вдaлoся пoвнiстю здiйснити чepез l{aстyп pa.цян-
ських вiйськ.

' !0 лiтoпис УПA, т; l ._ с.  l4t_l48., . ,  Ta м лсе.- C. | .70-|.74.
' '2 Iu и кoлa Л e6едь, o. с._ C. 2g-3o. 66,
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Hiмцi Bтpaчapть iнiцiaтивy
i гmyються Дo eвaкyaцii

зi Cxiднoi Укpaiни

. Лiтo 1943 poкy.з вiйськoвoгo пoглядy бyлo нaйвaл<ли-
вitшим пеpioдoм в iстopii вiйни y Cxiднiй €вpoпi. Cтaтliн-
гpaдсЬкa битвa зaвдалa великoi пopaзки нiмeцькiй вiйськoвiй
мarцинi i стала псиxoлoгiчним пoвopoтoм y вiйнi. Aле нiмцi
вiдстyпaли пoвiльнo. Boни.ще м:lли B poзпopядxеннi знаннy
yдapнy си.пy' l paдянсЬкl BlисЬка чaстo тyпцюBtlли нa oдIlo.
мy мiсui i нaстyпaли з тpyднoщaми. Boни BзЯI|у| Хapкiв i
Лyгaнськ y лютoгvty |94'3 p.' ilле чepез мiсяць 6yли вибитi
з цих мlст t|lN{цями l вlдстyпили.

oтхte, нiмцi .raсткoвo з6epiгaли iнiцiaтивy. 5 липня l943
p. нa Kypськiй дyзi нiмцi пеpейцUll,t в нaстyп' який зyпи-
н}lвсЯ vepез кiлькa днiв. I{я 6итвa 6улa вa>клt,lвitцoю вiд
Cтaлiнгpaдськoi, i ii невдaнa д.пя нiмцiв бyлa виpirшaльнa N|Я
дaЛьцIoгo poзвиткy вiйни. |2 липня paдянсьKa apмiя пеpe-
йшлa в кoнтpнaстyп. 3 цьoгo чaсy вoнa з6еpiгaлa iнiцia-
тиBy дo кiнця вiйни.

Baxливo вiдзнavити, щo yкpaiнський пoвстaнський pyx
yтBеpдиBся i poзвинyвся сaме в най6iльrц виpiruaльний пe.
pioд д.пя Tpeтьoгo paйхy, з )t(oBтня |942 p. пo сеpпеllь 1943 p.
.['iяльнiсть opгaнiзацii Укpaiнських Haцioнaлiстiв Бaндepи i
цrиpoкoп{aсштaбнi oпеpaцii Укpaiнськoi Пoвстaнськoi Apмii
y 6epезнi-квiтнi |943 p. й oсoбливo в нaстyпнi мiсяцi
(зoкpемa в vеpвнi-липнi), без сyмнiвy спpиялl,t пoгipruенню
ситyaцiТ дДя нiмецькoi aдмiнiстpaцii нa Укpaiнi i д.пя веpмaх-
тy нa Cxiднoмy фpoнтi.

У сepединi липня |943 p. нiмецькi влaстi тa €мнo нa-
кaзaли гoтyBатися дo eвaкyaцii пpoмислoвих peсypсiв iз pa-
йoнiв Cxoдy Укpaiни й Kиeвa. У Пoлтaвськiй oблaстi цей
плaн пеpед6a.rав eвакyaцiю не лиlttе спoлсивчих тgвapiв i хy.
дo6п, a й усiх пpaцeздaтних вiд 15 дo 65 poкiв,...

,Ц.ля евaкyaцii Kисвa нiмцi пеpeд6aчaлll викopистaти 495
пoiз.цiв пo 50 вaгoнiв кoxен (33 пoiзди lцoдня з rЦести Boк-
зaлiв укpаiнськoi стoлицi) I la.

У дpyгiй пoлoвинi сepпня мiста Ле6един (l9.08), Хapкiв
(23.08), oхтиpкa (25.08), Глyxiв (30.08) бyли взятi  Чepвo-

' '3 вA-IIIA R'|1 22/|42 obеrfеldkommаndalur 398 Lа 2з82/40 gеhеim,
St. Qu. 18. '1. 1943.

I|n l b i d., Fеrnspгuсh wкwu 2205 |9. .1. |943; Bfh. H. Gеb. Siid La Nr
55oзl43g. H. Qu.' 28..7. |94з'
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нoю apмieю. l вepесня нiмецькe гoлoвнoкoмaндyвaння вiд-
дaлo нaкaз пoчинaти евaкyaцiю з yсiei yкpaiнськoi тepитopii
нa сxiд вiд .Цнiпpа. 3 веpесня Е. Koх пеpедaB iнстpyкцii пo
евaкyaцii г\eнеpirльним кoмiсapaм Киeвa i flнiпpoпетpoвськa
i paйoнним кoмiсapам нa схiд вiд [нiпpa...

Koх poздйив paйoни нa схiд вiд Днiпpa нa двi зoни.
У пеprшiй зoнi, щo бyлa блиxuе дo фpoнry (з мiстaми Гa-
дяu, Пoлтaвa, Бepдянськ) yсi 6yдинки y сeпах i мiстaк
мaлп 6утн спaлeнi. Cклaди, якi нe мo}(нa еBaкyювaти' тpe-
6a 6улo зt{ищtlти. Bсi пpaцездaтнi меrцкaнцi i хyдo6a мaли
6yти eвaкyйoванi, a нaсiння знищeнe. Пoдi6нi зaxoди пoтiм
з6upaлпcя Bxитt| в дpyгiй зoнill5.

Koх дiяв вiдпoвiднo дo нaкaзiв, oдеp)кaI{иx iз Беpлiна.
Гiммлеp нaгaдyBaв' зoкpемa' Пpюцмaкy, нaнaльникy CП
i C[ нa Укpaiнi, щo вiн пoBинен дoпoмoгти все зrrищити
нa евакyйoваних yкpаiнських тepитopiяx. Hа ниx нe пoвиннo
6yлo зaлиuraтись ,t(oднoi xсивoТ iстoти, lttoднoi кopoви' 

'(oд-нoгo кiлoгpaмa зepнa' lrtoднoгo метpа peйoк, xoдI{oгo бyдин.
кy, xoднoi кpиницi, де б не бyлa oтpyeнa Boдa' xroднoгo зaBo.
дy, який 6п нe бyв непpидaтнlцЙ нa дoвгi poки. .Bopoг мaв
oдep.}кaти пoвнiстю спaленy i зpyйнoвaнy кpaТнy,,o.

Haцioнa.пьнi зaгoнt| пpи УпA

Пiд vaс кoнфеpeнцiТ oУH Бaндеpи B лroтoмy 1943 p.
Bхсe стaлo питaнI{я пpo BстaнoBJIення спiвpoбiтництB:l з пo-
нeBoлениь{и Hapoдal\{и CxiднoТ €вpoпи y спiльнiй 6opoть6i
пpoти нaцioнaл-сoцiaлiзмy i бiльrцoвизмy. €динoю пoпеpед-
ньoю y}loвoro тaкoгo спiвpodiтництвa 6yлo Br'знaнHя пpaBa
yкpaiнськoгo нapoдy нa нез:UIe)кнiсть i сyвеpeнiтет. oтлtе,
спiвpodiтнllцтвo 6yлo немoжлtlве з тl{ми' xтo нe визHaвaв
цьoгo пpaBa' BpaхoByючи i тepитopiю 3axiднoi Укpaiни. Ca.
ме B цьoмy нaпpямкy тpе6a 6yлo lllyкaти спйьниx iнтepeсiв
нapoдiв 3axoдy i Cxoдy y спiльнiй 6opoтьбi 

;lгoти 
нiмецькoгo,

poсiйськoгo чи щe якoгoсь iмпеpiaлiзмy
oУH Бандеpи вBa,(;lлa, щo iмпеpiaлiзм нaцioнaл-сoцia.

лiстичний тa iмпеpiaлiзм бiльrцoвицький кo)кен пo свo€мy
хoчyть викopистaти <(нapoдl{ всiei €вpoпv|, ъ|aB'ЯзaTY| Тм кaй.
дaниD. oУH Бaндеpи пpoтl{стaв,лялa oбoм цим iмпepiaлiзмaм

tI5 R,A-l, lA R,H 22/|44 Dеr Rеiсhskommissаr fйr diе Ukrainе Y-l-
5$/a3 g. Rs.,- S. l-4.

'.o Гл. фoтoкoпiя дoкyментy в <Aмеpицir, Фiлялелфiя, вiд 26.9.1985..,, oyн в свiтлi... '  пoп. цит.- C. 77.
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<(iдеro сaмoстiйних нaцioнaлЬниx дepxaв yсiх. €вpoпейських
нapoдiв на iхнiх eтнoгpaфiн}|их тepитopiяx>| |6.

l якpaз пoBстaнська 6opoть6a д:rлa п{oЛ(ливiсть зaстoсy-
Baтrr тeopети.rнi пpинципи спiвpoбiтництва мix rиpoдaми
Cхiднoi €вpoпи.

Hiмцi пoстiйнo викopистoвyв:lли пpoти УПA, oкpiм нi-
tr{ецЬких зaгoнiв, численнi 6aтальйoни' щo склaдaлися з дro6.
poвoльцiв, кoлиrшнiх вiйськoвoпoлoнених piзних нaцioнaль-
нoстей. Cеpед цих 6aтaльйoнiв 6yли daтaльitoнvl вipмeн, гpy-
зинiв, poсiян, дo}rських кoзaкiв, yзбeкiв, кaзaхiв, тaтapiв. З
чepBHя мiсяця l943 p. веpхoвне кoп{aн.щyBaння УПA звеp-
Hyлoся дo цих сoлдaтiв iз дoпoмoгolo дBaнaдцяти листiвoк,
якi мaли такi звеpтaння: t

<.Bipмени тa iнrшi нapoди Kaвкaзy!>, <.Гpyзини!,>, <.Poсi-
Яни>>, <.Узбеки, Kaзaхи, Typкмени, Taдxики, Бaшкиpи, Ta-
тapи' нapoди Уpалy, Boлги, Cи6ipy, нapoди Aзii> (неpвeнь
l943 Р.), <.Гpyзини!> <..(oбpoвoльцi нiмeцькoi apмii!>>,
<.Boлзькi татapи!,> (веpeсень |943 р.), <<Bipмени!>, <.Уз-
6ецькi сoлдaти!>> (лtoвтeнь |94З p.) 

' 
<.Aзep6aйдxaнцi!'>,

<.Чepкеси, Ka6apлинui' oсетини, Чечени!>, <.Poсiйськi тoвa-
pиuri!> (листoпад l943 poкy), <<Бiлopyський нapoде!> (гpy-
день 1943 p.- ця oстaння листiвкa булa нaдpyкoBaнa для
пoцlиpен}lЯ y самiй Бiлopусi) , . , .

Метa цiei aкцii пoлягaлa Нe лицtе в тoмy, щoб пoясни-
ти сеl{с бopoть6и укpaiнцiв, пoкaзaти' rцo УПA 6opeться зa
пpинципolr{ <.Cвo6oдa }tapoдal{' свo6oдa людинi!,>, aлe такo)t(
пepекoнaти схiднorвpoпейськиx i aзiaтських дoбpoвoлЬ-
цiв не бpaти yнaстi в нiмецьких pепpесiяx l lpoт}r yкpa.
iнськoгo нaсeле}|ня i в бoях пpoти УПA. Пo.дpyге, листiвки
6улo склaденo Taк' щoб з6yдити B дal{иx нaцioнaльнoстей
пpaгHення дo незaле)кнoстi. Листiвки зaкликaли дoбpoвoль-
цiв нiмецькoТ .apмii пpи€днyвaтись дo пiдпiл,tя, стBopюBa-
ти l{aцloнzrлЬнI загotlи пpи УПA i 6opoтися paзoм з yкpа-
iнцями пpoти двox iмпеpiaлiзмiв Boднoчaс' зa незале.tкнiсть
свoiх нaцiй. Чaстo цi листiвки 6ули дoctlть дoвгi, нaписанi
пo-poсiйськи чи вiдпoвiдними мoвaМи' Tа зaкiнvyвaлися
зaкликaми тaкoгo poдy: <(Пoневoленi нapoди Cxiднoi €вpoпи
i Aзii! Зв'язyйтесь з УПA! Пеpеxoдьте pазolvt зi свorю
з6poеlo нa бiк пoвстaнцiв! Беpiть yчaсть y бopoть6i пpoти

<<Hapoди Kaвкaзy! Зв'язyйтесь з УПA! Cтвopюйте нaцio-
нaльнi зaгoltи paзoм з УПA! Зaвдяки нaцIим спiльним зy-
силляМ' Ми вt{кличeмo зaгaльнy pевoлtoцilo пpoти iмпеpia-
лiстичниx гpa6iлсникiв! Зa нeзалexнi деp;rсaви нapoдiв Kaв-
кaзv!, ,|20".

<Bipмени! Hi poсiйський iмпеpiaлiзм, нi нiмецький iм-
пepiaлiзм tlе пpl{I{есyтЬ пollевoленим нapoдaм свo6oдy...
Пpисднyйтeсь дo нацiot{:lльIlих зaгoнiв пpи УПA, o6'еднyй-
те свoi суi.л|1 N|Я 6opoть6и зa вiльнy Bipменiю... Tюpмa на-
poдiв - сPсP _ 6yде зI{ищенa пoнeвoлeними Мoсквoю нa-
poдaми. Гeть гiтлepiвськиx хижaкiв! Геть мoскoвський
iмпepiaлiзм! Хaй xивe нeзaле)кнa Bipмeнiя! Хaй ;кивyть не-
зaлеxснi .ц,еp)кaви пo}|евoлеHих наpoдiв eвpoпи i Aзii! Хaй
,кивe Укpaiнськa .( €p)ttiвi!>> 

| zl

Успiх цих листiвoк бyв нaдзвпчaЙнуlЙ. Багaтo дезеpтиpiв
нiмецькoi apмii iнoдi цiлими гpyпaми пpи€днyBaлoся дo
pухy oпopy' де BoHи yтвopювaли aвтoнoмнi нaцioнaльнi зa-
гoни пpи УПA. Пoчинaloчи вiд сеpпня l943 p.,  тaкиM чинoм
бyлo ствopенo нeвеликi зaгoни з вipменiв, гpyзинiв, yз6екiв,
кaзaхiв, тaтapiв' литoвцiв. .HaЙ6iльtll чиселЬними зa.гoнalии
oyли литoBсЬкl l гpyзt,lнсЬкt (декlлькa сoтеI{Ь кo)кнol Haцlo-
нaльнoстi). Пoтiм йu:ли yзбеки i вipмени.

Kpiм тoгo, невдaчi на Cхiднoму фpoнтi влiтку i вoсени
|943 p. спpияли дeзepтиpстBy iтaлiйськиx, pytviунсЬких,
yгopсЬкиx i нiмецьких сoлдaтiв. Як звичaйнo, цi дезеpтиpи
зв'язyвалися з yкpaiнцяМиl щo6 uеpез них пoвepнУTу|сЯ
y свoi кpаiни. Пpoте деякi пpиeднyBaлисЬ дo УПA, щo6 бo.
poтися нa бoцi yкpaiнцiв. Пpaкти,rнo всi цi iнoземцi зaгинy-
ли в 6oях пpoти нiмцiв. Tpе6a згaдaти тaкo,t( гpyпy гoлланд-
сЬких oфiцеpiв, якi втекли з нiмецькoгo пoлoнy' пoтpaпили
дo УПA i з дoпoмoгoю УПA пpo6илися на Угopulину,
a пoтiм неpез CPCP i  Лoндoн пoвеpнyлисЯ дo ДoМy,, ,u.

У лaвax УПA бyлo 6агaтo свщiв, якi втекли з геттo.
Boни 6yли пpoстиМи бiйцями ни лiкapями (нa пoчaткy
l9б0 poкiв в Iзpaiлi )кЦлo кiлькa десяткiв eвpеiв, цIo
BoюBали y склaдi УПA). '22 Булo в УПA i  не6aгатo бiйцiв iн-
ших нaцiонaльнoстeй, як нaпpиклaд, 6ельгieuь Aльбеpт Гa-
зен6pукс iз Бproгге, який yтiк з Hiмеччини i хoтiв пpo6paтися
дo Aнглii неpез сxiд. Пpибувruи в !.yбнo нa Boлинi, вiн виpi-iв! Хaй жиByтЬ незaлеxнi дepжaви пoневoлeних

l , 'тaм xе.-C.8l '
, 'n УпA в свiтлi . . . ,  пoп. цит. с.  l03_l l3; Лiтoпис УПA' т.  l ._ C.

103-119.
I20 лiтoпис УПA, т.  l ._ с.  l94.
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i20а УПA в свiтлi . . . ,  I loп. цит.- C. l04; Лiтoпис УПA, т.  l . -  с.  l?9.
'] l  л iтoпис УПA' т.  l . -  с.  l77_l78.
'2 'o Г, l .  Едвapд Й. I-| .  вaн Гoтегeм. Nloя зустpiu з УПA, Hью-Йopк,

t972.
' , ,  сf .  неimaIr,  Nоus аvons сomЬattш pour l .Ukrainе, <(L'Еs l  Еuroрёпo,

Paгis.  n. 35 ( l964).
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lIIив пp}rGднaтисЯ дo yкpaiнсЬкoгo oпopy. стaвrци вoiнoм
УПA пiд псевдoнiмoм <<Зaxiдний'>, Aль6еpт Гaзен6pyкс вoсе-
уп-|945 p. бyв пpизнaчений нa po6oтy нa paдioстiнцii пpи
УПA <Biльнa УкpaТнa'> (кoдoвa назвa <<Aфpoдiтa>>), де iiн

д.aBaЛaсЯ нaгoдa' дeзepтиpyBaлИ Дo paдянсЬких пapтизaнiв.
Tyт мoxнa згадати poсiйськoгo геl{еp:rлa П. B. Cисoевa' кo-
лицrнЬoгo пpoфесopa МoскoвськoТ вiйськoвoi aкaдемii i кo.
Мaндyючoгo 3б-м кopпyсol{ paдЯ}|ськoi apмii пiд чaс вiйни.
Пiсля втечi з тa6opy вiйськoвoпoлoнених цей poсiйський
гeнepa.lr пoтpaпив дo УПA, дe пpедстaBився yкpaiнцем' кo-
лиlllнlм paдянсЬкиtt' сoлдaтoм Петpoм Cкиpдoю. .{'вa poки
вiн пеpe6yвaв y лaвах yкpaiнськoгo oпopy' aле вoсени i943
poкy,дезеpтиpyBaв i пpиeднaвся дo paдянських пapти-
зaнlв.. . .

Hoвa кpитикa нiмeцькoi пoлiтики

16 веpесня |943 p. в Piвнoмy вiд6улacя вalltливa кoн-
фepeнцiя пpедстaBникiв нiмецькoгo вiйськoBoгo кoмaн.цyBaн.
ня i. Paйхскoмiсapiатy Укpaiнa. Koх був вiдсyтнiй, i Paйхс-
кoмlсaplaт пpедстaвtlяв .(apгель. oкpiм питaнЬ' пoв'язaних

циx paйoнax l5 тисяч вiйськoвих, з яких 3 тисячi пoлiцaiв.
6 тисяч пpизoвникiв i pезepвiстiв, 3 тисянi чoлoвiкiв iз вiйськ
Cхoдy, 3 тисячi чoлoвiк з oхopoннl,tх зaгoнiв.

Згiднo з дoнeсе}|ням нiмецькoi кoнтppoзвiдки, у тpЬoх

12з .Гoмiн Укpaiни>, Topoнтo, Кaнадa, 25. 9. 1983, i аpхiв aвтopа.,,. Гл. стaття A. Ф. Федopoвa/ / Oгoнeк._ Мoсква._ l.iэ zз.-tsoа
тpавеtlь.
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paйoнaх B oсI{oвHoмy дoмiнyвaлИ <,6aНtуl,>' нa пiвнoчi _
6лизькo 20 тпcяч paдя}lсЬкиx пapтизaнiв i нa пiвднi якиx 35
тисяч yкpaiнськиx нaцioнaльниx пapтизaнi".2'. Дo oстaнньoi
цифpи нiмцi заpaxoвyвaли пoвстaнцiв oУH Бaндеpи i пapти.
зaнiв Бyльби й oУH Мельникa. Haспpaвдi тaкий пoдiд сеpед
yкpaiнських пapтизaнiв iснувaв вiд лютoгo дo сеpпtlя мiсяця.
У веpеснi |943 p. yкpaiнський збpoйний oпip склaдався
пеpевa)кнo з УПA. Kpiм неТ iснyвaлo ще кiлькa сoт, пoтiм
кiлькa тисяч паpтизaнiв Бyльби.

Згiднo з дoпoвiддю, зpo6ленoю нa кoнфepенцii, нaпa,ци
<.yкpaiнськиx банд,> cTaRaлИ дедaлi чaстirцими: 295 напaдiв
в липнi |943 p.,39l  y сеpпнi; зaмaxи i  сабoтa;к нa зaлiзни-
цях: 682 y липнi, l 094 y сepпнi; екoнoмiчний сa6oтa;к: l l9
y липнi,  l5 l  y сеpпнi.

Генеpaл фoн Kpayзе визtlав' щo пoлiтичнa пaцифiкaцiя
цих paйoнiв yже бiльrше немo)t(ливa. Залиrцaеться лиrце вiй-
ськoBtl пaцифiкaцiя. Генеpaл тaкo)t( вислoBився щoдo зaгirлЬ-
нoi ситyaцii. Ha йoгo AyМкy, тpебa 6yлo взяти з Укpaiни
все' щo тiльки t\loxнa взяти' якщo Мoжливo' <(пaтpiap-
хilльHиМи)) метoдaми aбo силoю. Фoн Kpayзе тaкo)t( зaяBИB,
щo <.пoлiтичнa метa укpaiнськoгo нaселен}Iя - це пoBнa не-
зaлeлснiсть,> l 26.

Екoнoмiчнa iнспекцiя Bеplvraхтy пoвiдoмлялa, щo 6iльrшa
чaстинa пенеpaльниx oкpyг Boлинi-Пoдiлля i )Китoмиpa
<<вiддaнa бaндам' якi poзвивaютЬ свoЮ дiяльнiсть aл( дo I\{е)t(
Beликl{х мiст ()Китoмиp, Piвне),). У дoнесеннi, зoкpемa,
6yлo скaзaнo, Щo <.20 веpесня бaндит, пеpеoдягI{ений у нi-
Irlецьку yнiфopмy, сepeд бiлoгo дня в6ив мiнiстеpськoгo paд-
никa Геля (наvальник фiнaнсoвих слyлtб) i людинy, щo
йoгo сyпpoвoдxyвaлa' пepед'бyдинкoм пoстiйнoгo пpеlцстaв-
ництвa Paйxскoмiсapiaтy Укpaiнa в Piвнoмy'z,.

Пpиблизнo Чеpез тpl{ тиxнi, згiднo з дoнесенням Tay6еp-
тa, <<y тoй же чaс i в тoмy хс мiсцi тa сaмa oсo6a BЧу|IIИЛa
невдaлий зalvrax з дoпoмoгoю вибyхiвки пpoти зaстyпникa
Koхa, .(apгeля i нaчaльникa вiддiлy (пpoпaгaнди) Пaльцo'>.
Tayбepт вкaзyс y свoe}ry дoнесeннi, щo <.o6стaвини стBoplo.
ють пiдoзpy' щo aвтopoм (зaмахy) бyв yкpaiнський нaцio-
нaлiст'>,,n. .(aлi ми пo6auимo, щo цей зaМaх вчиltиB poсiйсь.
кий aгент-пpoвoкaтop.

Це в.жe 6ув дpyгий невдaлий зaмax на Пayля .П.apге-
ля. oфiцiйнa гaзетa укpaiнськoto мoвoю мiстa Piвнoгo <.Bo-

'25 вA-мA Rн 22 l04 f .  l44.
re6 lb 'd. , t .  144-146.
l27 BA-МA Rw 30/100 f .  79 Rs-80.
'28 BA R ss l1483 f .  to.



линЬ)> зa 24 x'oвтня |943 p. пoвiдoмлялa' щo poзслi,Ц,yвання
зМoглo встa}Ioвt{тl{ <зв'язoк мix зaмaxoпt i деякиDrи кoлaМи
iдеoлoгiuних пiдбypювaчip i щo багaтo в'язнiB, якi вхo-
Ду|Лt| B цi кoлa, 6yлo знищеtlo B тюpмax Boлинi.

Cпpaвдi, 6iльrце 500 зaлoxникiв тa yв'язнениx yкpaiн-
сЬких нацioнaлiстiв, .lленiв aбo симпaтикiв oУH Бaндеpи,
чoлoвiкiв i .lкiнoк, a тaкo)t( 6aгaтo yкpaiнських пpaBoслaBних
свящeникiв бyлo знищенo мix |2 i 22 жoвт}IЯ |943 p. в 6a-
гaтьoх тIopмах Boлинil29.

Пpoведення цих стpaт 6yлo пoгoркеI{o з Koхoм, a нaкaз
пpo стpaти вiддaв oбеpгpуппенфюpеp CC Aлфpед Фyнк,
нaчаJrьниK депapтaме}|тy юстицii Paйхскoмiсapiaтy Укpaiнa.

Aле кoла oУH Бандеpи не мaли нiякoгo вiднorцення Дo
цЬoгo зal{aхy. Boни пpoстo стtlли )кеpтвolo paдянськoi пpo-
вoкaцii, пpo щo дiзнaлися пiзнiruе, y 6еpезнi |944 p.

У свoсмy дoнесeннi пpo зaмaхи в Укpaiнi й Бiлopyсi
(де бyв замах 9 вepeсня пpoти нiмецькoгo бyдинкy, a 23 вe-
pесня 6yлo вбитo pайxскoмiсapa Кyбе) Tаyбepт вiдзнauaв,
щo слiпi pепpесii мaсoвoгo xapaктеpy € BеликoIo пoмилкolo'
Boни мolr<yть лиlIIе з6iльrцити кiдькiсть незaдoBoлениx i пpo.
тивникiв. Як пpиклaд, Taydepт нaгaдyвaB пpo пpoтектopaт
Бoгемii, де C.Д. зaвлtди yтpимyBaЛoсь вiд Мaсoвих pепpесiй
пpoти tlевинI{oгo }raселе}Iня. l тoмy в Чеxii не бyлo тaкoi <.нa-
poднoi вiйни, як нa Boлинi,>, i вiйськoвa пpoмислoвiсть мoглa
тaм нoprvtulлЬнo^пpaцIoBaТн pДЯ Paйхy' нa вiдмiнy вiд Укpai-
ни i Бiлopyсi'"u.

Paдянський кo}lтpнaступ у липнi l943 p. нa Kypськiй дy-
зi пеpейruoв y зaгалЬl{ий нaстyп. У сеpпнi i веpеснi фpoнт
знaчнo вiддaлився вiд Мoскви. Aле гoлoв}tим ttапpяМкoм
paдянськoi apмii бyв HaпpяМoк нa Укpaiнy. Як i нiмцям,
Укpаiнa 6yлa пoтpiбнa i Мoсквi. Ha пiвнoчi i нa сxoдi Укpai-
Hи paдянсЬкa apмiя 6paлa yкpaiнськi мiстa oднe зa oдниМ:
Cyми (2.9),  Гopлiвкa (5.9),  Cтaлiнo-.Ц'oнецьк (8.9),  Hixин
( l5.9), Hoвгopoд-Ciвеpёький, Poмни ( l6.9), Пaвлoгpaд' Беp-
,цЯнсЬк ( l7.9),  Лу6ни ( l8.9),  Пpилyки ( l9.9),  Чеpнiг iв
(2|.9). 23 веpесня paдянсЬка apмiя уЗЯлa Пoлтaвy i 30
веpес}Iя вийцrлa дo .I|'нiпpa пo лiнii вiд пiвнoчi Укpaiни дo
3aпopixхся.

Kpитикa нiмецьких дiячiв щoдo пoлiтики Беpлiна нa Ук-
paiнi наpoстaлa. Koлицlнiй начaльник екoнoмiчних слyxб ге-
неpaЛьнoгo кoмiсapiaту Мелiтoпoля Гaйнц фoн Гoмaйеp

, ,9 Л е в lII  a н кoBс ьк и й, УПA, пoп. цит._ С. 6.75-6.16.
rr '"  BA R 5.5/1483 t.  t2-t3.

пoслaв 15 xroвтня 1943 p. великoгo лИcTa A. Poзeнбеpгy,
B якoмy вiн oсo6лив0 BистyпaB пpoти пoлiтики Е. Koхa.

Гoмaйep писaB' щo Hiмеччинa в:ltе BтpaтиJra чaстинy
Укpaiни. У peruтi кpaiни непeвнiсть стBopю€тЬся чеpе3 дiяль-
нiсть паpтизaнiв. I{i двa фaкти, зa ГoмaйepoМ, бeзпoсepeд-
нЬo спpичиненi пoлiтикoю' щo lf пpoвaдять нa Укpaiнi. Гo-
мaйеp не видiляв yкpaiнський нaцioнaлiзм, пpo який вiн,
здaстьсЯ' зoвсiм нe знaв. Як i бiльцliсть iнц.rиx нiмцiв' вiн
сплyтyвaв yкpaiнцiв i poсiян. Biн ввa;кaв' щo все нaселе}lня
нa Cхoдi - це poсiянt{, слoB'яtlи.

Гoмaйep вислoBJIюBав бaгатo нapiкaнь нa aдpесy Koxa.
Biн oсoбливo дopiкaв йoмy в ненaвистi дo нaселеttня схoдy,
Дo слoв'ян. Biн казaв, щo мoвa йдe не пpo нaдaнI{я нeзaлe)к.
нoстi Укpaiнi, a пpo BияB,tення тaктy дo нaселеl{}tя' яке спo-
дiвaються пpивеpнyти дo Hiмеччини i кoтpе с aнти6iль-
цIoBицЬким. Biн пpoпoнyвaв змiни в пoлiтицi i pефopми (Ук-
paiнa мaлa oдеp,кaти стaтyс свpoпeйськoi сoюзнoi деp'(aв}t
зa yчaстЬ y спiльнiй 6opoть6i, мaлa 6утvl змiненa адмiнi-
стpaцiя, пpoгoлolllе}|a пoвt|а aмнiстiя, забopoне}tа дyмкa пpo
тe' ulo слoв'яни _ цe нил<чa paca тa iн.). Aлe нoвy пoлiтикy
i pефopми тpeбa бyлo дoвipяти нoBиI\,l людяМ' якi не 6paлн
yнaстi в тепеpiruнiй нiмецькiй пoлiтицi. Гoмaйеp 6yв пepекo-
нaний, щo нiмцi нiкoли не зМoжyть пepepoбити 40 мiльйoнiв
yкpaiнцiв, <(якиtr{ пpиpota дaлa 6iлу tuкipy, нa негpiв'>|3|.

Пoляки i 3axiднa УкpaiЪa

Пiсля вiдставки Мyссoлiнi i ствopення ypядy Бaдoлio
(25.'7.|943, Pyзвельт i Чеpнiлль l7 сepпня зyстpiлися y Kве-
6екy. o6идвi дeлeгацii o6гoвopювaли пpo6лeмy дpyгoгo
фpoнтy в eвpoпi. Aмеpикaнцi xoтiли вiдкpити фpoнт нa
пiвнoчi Фpанцii.

Чepнi.пль пpoдoв)кyвaв вiдстoювaти свiй плaн Bисaджен-
ня нa Бaлкaнaк' мa6yть, гaдaючи тaким чи}Iolvl не дoпyстити
paдянськoгo пpoникнeння y Цей pегioн. Aмеpиканцi не
пiдтpимyвали цю iдею, oскiльки ввaxaли' щo paдянськa ap-
мiя бyпe скopo виснa)кенa i не прoдoв)l(yвaтиме }lастyпy'
тaк щo aнглo-аN,tеpикaнськi вiйська змo)кyтЬ oкyпyвaти не
лиrцe Захiдну €вpoпy, a й Бaлкaниl32. oднo слoвo' 6yлo
пoгoд)Keнo пpизнaЧити BисaдженI{я вiйськ на пiвнiннe уз6е-
pe)к)кя ФpaнlцiТ нa l тpaвня |944 p., такo)к бyлo виpiruенo

' . '  вA R'  6/ l5 f .  l08- l2 l .
'з2 сf. Dёborine, oр. сit._ P. 302.
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пi.цтpимaти це Bисад)кенI{я десaнтoм нa пiвднi Фpaнцii.
У Kве6екy йцrлa мoвa i пpo мaбйтнe Hiмеччини. oбидвi
делегaцii Bвaжaли' щo пiсля пopaзки тpебa пoдiлити Hiмеч-
чинy нa кiлькa деpltaв..'".

Iталiя капiтyлювaлa 3 вepесня l943 p., y денЬ Bисaд)кeн-
}rя сoюзtlикiв нa пiвденнoмy уз6еpеxxi кpaiни. l3 хoвтня
ypяд Бaдoлio oгoлoсив Hiмеччинi вiйнy.

Пoльський ypяД y Лoндoнi, oчoлювaний пiсля тpaгiv-
нoi смepтi геt|еp:rла Ciкopськoгo (|4 лvlпня l943 p.) C. Ми-
кoлайчикoм' пpoдoвжyвaB в)l(ивaти зaхoдiв, спpямoBaних нa
т €, цlo6 перекoнaти зaхiднi деp)кaви в нeo6хiднoстi гapaн-
тiЙ д1lя Пoльщi rцoдo i.i. схiдних кop.u.oнiв дo 1939 p., To6тo
гapaнтi й пpи н:rле)t( }|oстi дo Пoльщi yкpaiн.ськ и х, 6iлopyськи x
i литoвських теpитopiй, якi Мoсквa xoтiлa залиrшити сoбi.
[I{o стoсyeться yкpaiнсЬких теpиT\opiй, тo N{oва йшЛa сalr{е
пpo paйoни Boлинi, Гaлинини, Хoлмшдини i Лeмкiвruини,
якi в oснoвнoмy 3аселенi yкpaiнцями i дe кoнцентpували-
ся нaйвaл<ливirцi сили }|ез.lле)кницЬкoгo pyxy.

Bиглядaлo, щo Pyзвельт дoсить тyМaннo уЯBЛЯB сoбi, rцo
схiдний кbpдolr Пoльщi пpoстягaтиметЬся нa сxiд вiд лiнii
Kеpзoнa, a це oзначaлсl, щo Львiвi стoЛиця 3aхiднoТ Укpaiни,
мaв 6п пеpейти дo Пoльuri.

Фaктичнo в Pyзвельтa в)ке 6yла пyмка щoдo Cхiднoi
€вpoпи. Birr заxoплюBaвся Cтaлiним тa poсiянaми i не 6a-
чив нiчoгo не.цopечнoгo B тoМy' щo6 пoдiлити з Poсiсto здo-
6yтки пepe}toги не тiльки в eвpoпi, а й в усьoмy свiтi ' Biн
пpедстaBив свoto пoлiтику i свoe 6aчення свiтy пiд нaс вiзитy
KaptИнaлa Cпеллманa 3 веpесня 1943 p.

Згiднo iз зaписaми кapдинaлa Cпеллмaнa, Pyзвельт виз-
HaB' щo пiсля пеpемoги свiт 6yде пoдiленo нa сфеpи Bпливy
i <.Bеликo6pитaнiя тa Poсiя пoдiлять мix сo6oю eвpопy i
Aфpикy>. Aле oскiльки Bеликo6pитaнiя мaлa oсo6ливий
iнтеpес дo Aфpики' легкo бyлo здoгaдaтисЬ' щo саме Poсiя,
нa дyмкy Pyзвельтa, мaлa стaти гoспoдapKotо €вpoпи. Зви-
нaйнo, Pyзвельт спoдiвaвся, uдo irlтеpвенцiя poсiян в €вpoпi
нe 6yдe <(зaнaдтo нестеpпнa)>.

fiaлi Pyзвельт скaзaв, щo вiд6yдeться кoнфеpенцiя зa
yЧaсTЮ Cтaлiнa, i вiн пеpекoнaний: зi Cталiним легtIIе
пopoзyмiтися, нi.lк iз зaнaдтo iдеaлiстинним Чеpнiллем,
тo.ц'i як Cтaлiнa i се6е вiн ввa;кaв peaлiстами. 3виvaйнo,
Pyзвельт спoдiвався, щo Cтaлiн не бarкae poзцlиploBaти Ме-
лti Poсii дo 6езкoнeчнoстi, але ouiкyвaB, Щo вiн <.ltpетен-

l33 J.  в.  Du гosе| l  e,  Histoire dip lomatique.. . ,  op. с i t ._ P. 3б9-370:
G. D6Ьorinе. o. с._ P.30l-303.
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дyвaтиме }|a Фiнляндito, бaлтiйськi деp)кaBи' пoЛoвинy
Пoльщi' Бeссapa6iю>. Pyзвельт yвaxaв' цIo бyлo не-
poзyмнo вистyпaти пpoти 6axaнь Cтaлiнa, <.6o в кo,lкнoмy
paзi вiн Мae силy i влaду дzrя з.цiйснен}|я цих 6aхaнь'>. Ha
дyМкy Pyзвельтa, <(нaселення Cхoпy Пoльцri i тaк xoче стaти
poсlЯнaми)>...

Пpезидент Cпoлyнених [lIтатiв yсвiдoмлювaв, щo Poсiя
xoче пoстaвити кoмyнiстиннi ypяпи y кpaiнax, якi 6yдyть oкy-
пoвaнi pадяI{ськoю apмiеto, але вiн кaзaB: <<...Ц{o МИ il.loжerr.lo
зpo6ити?> Kap,п.инaл Cпеллмaн питaв йoгo, чи тaкi кpaiни,
як Aвстpiя, УгopЩинa, Хopвaтiя мaloтЬ стaти poсiйсЬкиI{и
пpoтектopaтaми? Pyзвeльт вiдпoвiв, r.цo це Мoл(ливo i дoдa-
вaв iз зaxoплeнняМ, Щo не тpебa зaбyBати пpo визнavнi
екoнoмiчнi дoсягнення Poсii. I, кpiм тoгo, Pузвельт спoдiвав-
ся' щo чеpез десятЬ' двадцятЬ poкiв свpoпейськoгo впливy
poсiяни стaнyть 6iльlше цивiлiзoвaниI*lи...,3..

Haпеpeдoднi свoгo вiд'iздy дo Мoсквиi де малa вiд6y-
BaTvIcЯ кoнфеpенцiя мiнiстpiв зaкopдoнних спpaв тpьoх сo-
юзникiв, Кopдe.пл Гoл oдеpхaв вiд пoслa Пoльщi мемopaн-
ДУм, У якoмy пoльський ypяд y Лoндoнi Bимaгaв гapaнтiй
вiд Cпoлyнених [IIтaтiв Aмеpики i Aнглii стoсoв}lo кoлиrцнiх
сxiдних кop.u.oнiв. У мемopaндyмi гoвopилoся' щo якщo pa-
дЯHськa apмlя пpoдoвхить нaстyп l oкyпye теpитopll нa зa-
хiд вiд кoлиlllнЬoгo пoлЬськo.paдянсЬкoгo кopдoнy' тo цi те-
pитopii тpебa негaйHo пepедaти пoльсЬкoмy ypяtу в екзилi.
Кpiм тoгo, нa звiльненiй пoльськiй теpитopii пoвиннi poз-
мiститися aнглiйськi й aмepикaнськi вiйськa, Щo6 гapaнтy-
Baти незaлелснiсть кpвiни.

У цей чaс lден заявl,tB гoлoвi пoлЬсЬкoгo УPяtУ, щo якщo
вiн вiдмoвиться пiти rra пoстyпки в питa}Iнi схiдних кop-
дoнiв, тoдi нe 6yде xoднoi нaдii щoдo вiднoвлення дttплo-
мaтичниx стoсyнкiв iз Мoсквoю. Микoлaйчик вiдпoвiв, щo
IIитaння сxiдниx кopдoнiв Пoльщi I{e пoвиllнo 6yти темolo
дискyсiй i щo. йoгo ypяд пpoтl{ тoгo' щ06 це питaння oбгo-
вopювaлoсь пlд чaс кoнфеpенцii y Мoсквil35.

Кoнфеpенцiя мiнiстpiв зaкopдoнних спpаB Paдянськoi
Poсii, CпoлyЧеrrих lШтатiв й Aнглii пpoxoдIdлa в Мoсквi з l9
пo 30 )кoBтня 1943 p. Бyлo виpirueнo' щo в iнтеpесaх yсix
нaцiй неo6хiднo пpoдoвxtити тiсне спiвpo6iтництBo Boeн}roгo
чaсy тaкo)t( i пiсля зaкiнчення бoйoвих дiй. Ha цiй кoнфеpен-

,31 R'. J. G a n n o n, Thе Cагdinаl Sрllman Storу, Neп, York, 1962,
222-224.

'35 сf .  s.  Муko|ajczу k, Thе Raр of Poland, New York, 1948,
P. 45; J. C i е с h a n o w s k i' op. сit.' P. 2l4; Forеign R'еlations of thе Unitсd
Stаtеs, Diplomаtiс Paрrs, The Confеrеnсe еt Cаiro and Tеhеran._ P.38l.
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цii бyла виpoблeнa деклapaцiя з пpo6лем кoлeктиBнoi без-
пеки' y якiй гoвopилoся пpo неo6хiднiстЬ ствopити в нaйкo-
poтtuий теpмiн свiтoвy мiлснapoднy opгaнiзaцiю д.llя пiдтpи-
мaння миpy i мixнapoднoТ 6езпеки, opгaнiзaцiю, якa 6 спп-
paлacЯ нa пpиI{цип сyвepeннoi piвнoстi ,цep)кaв.

II{o стoсyстrcя ypeгyлюItil н tl я eвpoпейськ иx пpoблeм пiс-
ля вiЙнu, тo все бyлo залиruенo дy)ке l{евиpaзним. Бyлo виpi-
lllенo ствopити rBpoпейськy кoнсyдьтaтивнy кoмiсiю, якa 6
зi6paлaся y Лoндoнi, кoли гiтлеpiвський pеxrим 6yле злa.
мaний, i poзглянyлa б свpoпейськi пpoблеми тa виpo6илa
peкoмендaцii. Пiд яaс кoнфеpенцii Мoлoтoв дaB зpoзyмi-
ти' щo Мoсквa Bистyпar пpoти o6гoвopення пpoблем [{ент.
paльнoi €вpoпи пiсля вiйни (заxiднi сoюз}tики пpoпo}ry-
вztли стBopI{ти <<дyнaйськy федеpaцiю> з цgц1ooм в Aвстpii).
Biн твеpдив, rЦo вибopoм фopми деpл<aB пoвиннi зaймaти-
ся сaмi нapoди. Aле невaxкo 6yлo здoгa.цaтися, якпЙ 6удe
pеxиi{ y кpaТнaх, oкyпoBaниx paдянсЬкoю apмieю.

У Мoсквi o6гoвopювали тaкoж питaння кaпiтyляцii i
poззбpoення нaцистськoi Hiмеччини i пoкаpання гiтлеpiвсь-
киx кepiвникiв зa злoчиt{и' вчиненi в oкyпoвaних кpaiнaх.
Мoлoтoвa oсo6лиBo цiкaвили гapaнтii тoгo' lцo висaдхеI{tlя
сoюзникiв на пiвнoчi Фpaнцii, пepeдбauене нa весlty |944 p.,
нe будe пеpeнeсеI{е нa пiзнiцrий стpoк.

У Мoсквi питaнI{я пoлЬсЬких кopдoнiв нe oбгoвopю.
вaлoсь. Aмеpикaнськi й aнглiйськi пpeдстaBники тiльки нa.
мaгaлися cху|лv|T|4 poсiйський ypяд дo BстaнoBлeння диплo-
мaтичних взa €}lин iз пoльським ypядoм y Лoндoнi. Мoсквa
вiдпoвiлa, щo цeй ypяд iй вopoлtий, i вiн лиrце хoче встaнoB-
ленHя y звiльнeнiй Пoльщi <(вJraди емiгpaнтiв>l36.

Кpiм тoгo, poсiйськa пpoпaгaндa тBеpдилa нa зaxoдi,
щo пoлЬсЬкa Apмiя Kpaйoвa, пiдпopядкoBанa ypя.\y в Лoн-
дoнi, спiвpoбiтничae з нiмцями i вoloе пPoти paдянських
пapтизaнiв.

Пoльський oпip y Пoльцri oтpигltyвaв вiд ypядy з Лoндoнa
пoстiйнy дoпotr{ory (пapаruyтнi десaнти' пoстaчaння гporшей,
oблaднaння, з6poi i 6orпpипaсiв). Aле з сepeдини )l(oвтня
l943 p. пoлiт лiтaкiв iз дoпoмoгoю бyлo paптoвo зrv|eнцIе-
нo 6pитaнськими B,Iraстями дo мiнiгкyмy. У нaстyпнi
мiсяцi бyлo всьoгo кiлькa пoльотiв (xtoднoгo лiтaкi зi
з6poeю не 6yлo пoслaнo в листoпaдi)l37.

Apмiя Kpайoва дiялa пpи пoстiйнoмy зв'язкy з пoльськиМ

'36 G. D6borine'  op. с i t '  p.  316_319,32l;  J.  B. Durosel lе,
op. qit-.- P. 310-31r.. . ,Jаn Nowak, Кuгiег zWarszawу, Londуn, 1978_s.2l7.
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ypядoм y Лoндoнi й вiдмoв.пялaся визнaвaти кopд'o}l пo лiнii
Kepзoнa. I{ro apмiю Мoсквa poзцiнIoвaлa як aнтиpa,ц,яI{сь-
кий oпip. Aнглiйцi. пoяснювulли зМeнцIеtlI{я, a фaкт}rчнo
пpипине}tl{я пoльoтiB y Пoльщy технiчними тpyднoщaми,
iurе' oчеBиднo' гoлoBнoю пpичинoю 6yлo 6axан}lя Hе д.paтy-
вaти Мoсквy.

Bивчення пoльсЬкo-yкpaiнських вi.цнoсин нa 3ахiднiй Ук-
paiнi дaнa пpaця }lе стaBитЬ сoбi зa метy. Пpoте Bapтo нa-
гaдaти декiлькa aспeктiв цих вiднoсиH, щoб кpaще змrrлIo-
Baти Bсю склaднiсть ситyаuii.

Cитyaцiя нa yкpail{сЬких теpитopiяx, щo ix вимaгaв пoль-
ський уpяд в екзилi, oсoбливo yсклaднилaсЬ y |943 p.
Пoльськa мeнцrинa й пoльськi opгaнiзaцii oпopy ввaxraли цi
тepитopii пoлrcЬкимl{. Biйськoве кoмarrtyBaння пoлЬськoгo
oпopy poзpodилo IUIaн пoвстaння дo пpиxoдy paдянськoi ap-
мii, щo6 узЯTYI в,тlaдy i пoстaBити Мoсквy пеpед дoкoнaним
фaктoм, щo нa цих теpt{тopiяx вiднoвлeнo пoльськиЙ сyвepe-
нiтeт (пoльський плaн стoсyвaвся Hе лиtце yкpaiнськoi те-
pитopii, a й тaкo.lt< i бiлopyськoi тa литoвськoi, aнексo-
вaних сPсP пiсля веpeсня 1939 p.). У всix пoльських плa-
нax стoсoвIto yкpaiнськoi теpитopii yкpaТнuiв poзглядzrли як
вopoгiB' якиx тpе6a знищyвaти.

Bинищення yкpаiнцiв, зa укpaiнсьKиМи д)кеpелaми' пo-
чaJIoся з |942 poкy нa теpитopiях, щo ме)кyв:Ulи з етнoгpa-

фiннoю пoльсЬкoю теpитopiею (Гpyбеrшiв, Хoлм, Boлoдaвa
ia iнrцi paйoни нa зaхiд вiд piuoк Бyг i Cян) .з |942 пo l943
piк 6yлo в6итo бiльrце 2 тvtcяч yкpaiнuiв. 3 сеpпня.веpесня
1943 p. пoльськi aкцii пolциpw|Y|cя дaлi нa схiд y paйoни
Галичини й Boлинi|3E. Ha Boлинi ситyaцiя 6yлa yсклaдне-
нa чеpeз числeннi фaктopи, щo пoсилIoBa,Iи aнтaгoнlзМ мl)t(
yкpaiнцями i пoлякaми. Cеpед цих фaктopiв тpe6a нaзвaти'
з oднoгo 6oкy, пpисyтнiсть пpopoсiйських пoльських пapти-
зaнiв i кoмyнiстiв, а з iнtltoгo 6oкy _ Bикopистaння нiм-

вI,tpo6и' oдяг i цiннi pеvi. Пoлiцai зI\{yцlyв:lли укpaiнЦiв гo-
вopити пo-пoльсьKи i знiмaти цIaпки' кoлt,l Boни пpoхoдили'
пoгpo)кytoчи пoбиттям чи кapoю смеpтi. Бaтaльйoн пoлЬсЬ-

|38 м и кoла Л е6iдь. УПA, пoп. цит.- C. 16-17.
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кoi пoлiцii Kлевaнi, зa дol{oсoм oднiсi пoлЯчки. v Hoвoсiл-
кaх i Hoвoxyкoвi пpoвiв численнi apецtти yкpaТнцiЬ, яких 6y.
лo poзстplляl{o.

. У xoдi цiсi oпepaцii пoльськi пoлiцai зaмкнyли y стoдo.
лi yкpaiнськoгo сBященикa oлексaндpa Kap6oвиva тa йoгo
дoнЬкy i cпaлилуl Тxнiй дiм. ПoвеpтaIouисЬ Haзaд' вol{и
в6плп п'ять yкpaiнцiв iз Cyxiвцiв i Гoлexoвa, якиx зyстpi.
ли пo дopoзi. Koли бaтaльйoн пpoхoдив чеpeз селo 3aстaв.
нe' oдиl{ iз пoльських пoлiцaiв вiдкpив вoгoнЬ неpез вiкнo
x,aTИ Нa yкpaiнця, який мoлився нaвкoлitцки 6iля iкorrи й
yбив йoгo нaпoвaл. Бaтaльйoн пoвеpнyBсЯ з дeв'ятьма вoзa-
ми нaгp-a6oвaHoгo мaйнa. У нiмeцькoмy дoнесеннi кoмaндиpa
цьoгo-6aтaльйoнy 6yлo нaзвaнo oсo6лив0 xopстoки'. Bi'
пoлю6ляв oсo6истo викpyчyвaти pyки свoiм yкpaТнським
)кepтBaМ i вirцaти ix бeз сyдy,.".

Укpaiнськi селa чaстo зaзI{aвaли нaпaдiв вiд pад.янських
i пoльськиx пapтизaнiв, якi Дiялп paзoМ' гpa6yвaли i зaлншa-
ли6araтo xrеpтв' Caмe в цiй ситyaцii yкpaiнськi зaгoни сaМo-
oбopoни й зaгoни УПA пpийruлИ нa-зaхист yкpall{сЬкиx сlл
i у вiдпoвiдь aтaкyвuulи 6aзн, з яких з.цiйснювaлися нaпа-
дй пoлякiв l{0.

Безпepеvнo' щo в пoдiбнiй ситyaЦii, як звичaЙнo' тpaп.
ЛяJ|у|cЯ ексцеси як з oднoгo' тaк i з дpyгoгo бoкy.

Пoльськi напaДи пoчzlлися тaкo)t( i в Гaличинi. Hими
пoляки хoтiли пoзнaчити пpин.rле,t(нiсть цих теpитopiй дo
Пoльщi i вигнaти звiдти yкpaiнцiв. I{i нaскoки opгaнiзo.
вyвалo спoчaткy IIoлЬськe кoмaндyвal{ня' яке пoсилaлo з
Пoльщi пiдкpiплeння людЬМи i збpoсю.

oтxe, у Зaxiднiй Укpaiнi пpoтистoЯли oдна oднiй нoтиpи
сили: yкpaТнцi, спoкoнвiчнi автoхтotlи' якr пpaгIryли дo не-
залеxнoстi всiei Укpaiни; нiмцi як oкyпal{ти; пoляки' якi хo-
тlли зaяBити пpo свoю пpисyтнiсть i дoмoгтися пpи €днal{ня
циx зeмель дo Пoльськoi деp;кaви; poсiяни, якi гoлoсили
пpиtl;lлежнlстЬ цих земель дo Paдянськoi деpxавu. Як зaв.
)кди B тaкиx випaдкaх' пepемoгa мoгла 6утЙ нa 6oцi найсиль-
нirцoгo як з вiйськoвoгo' тaк i пoлiтичнoгo пoгляAу' a тaкoлt
нa piвнi мi;rtнapoднoi диплoмaтii. Пoстiйнo пoстyпаючись
poсiйським BиIr{oгaм' зaхiднi сoюзt{ики лиrце збiльll lvвaли
цIaнси Мoскви.

'39 вA.мA RH 2/ v.2560 f .  l33 Rs- l34.
'nn м и к o л а Л е 6 е д ь, пoпl цt|т._ c. .78-79.

Paсoвi i кoлoнiaльнi мaячitlня ГiмIилеpa

Biдстyп пo. BсЬoмy фpo.нтy ttе вIutl,t}tyв на спoсi6 мисле}|нЯ
гoлoвниx кеplв}|икlв нaцioнaл.сoцiaлiзмy. Пiд чaс нap.aД9|
гpyппенфюpёpiв CC, щo пpoxoдИЛa B Пoзенi (Пoзнанi) 4
io"""" iqiз.p., Гiммлep poзглянyв усi oснoвнi пpo6леми'
пoв'язaнi з вiйнoю.

Гiммлеp кaзaB' щo п'ятий piк вiйни бy,u.е вax<ким poкoм'
aле вiн 

'".pлo 
вipив y пеpeмoiy. Пpoтe. вiн ввalсaв, щo 6yли

IIoмилкoBимl{ спoдlвaння нa тe' щo лlквiдaцiя Cтaлiним у

400 нoвих дивiзiй, тo6тo пpизвaти 4 мйьйoни pезеpвiстiв.
Aлe Гiммлеp вipив y пеpeмoгy Hiмеvнини, тoпry щo тaким

п'ятисoттисячнoi a6o мiльйoннoi аpмii, щo6 пеpeмoгти po.
сiян. Гiммлеp ввaжaв' щo ця iдея дyltе нeбезпeчнa. Як i Гiт-
ЛeP, вiн згoд)l(yBaвся викopистoByвaти Bлaсoвa y пpo.
пaiaндi, aЛe не 6iльrue, 6o слoв'янaм дoвipяти ttе мo)t(нa.
<Cлoв'яни нiкoли не здaтнi ствopити щoсь сaмi,>. Гiммлеp кa-
зaв' щo цЯ paса' yтвopенa зi змirцaння' € <(l{и)l(чolo paсoю>
(зa виняткoм Aттiли, Чингiзхaнa, Taмеpлaнa, Ленiнa i Cтa-
лiнa), якa, нaвiть мaючи кiлькa кpaпeлЬ нiмецькoi кpoвi.
t|еспpoмo)кна 6ути пpaBлячolo paсoю' панyвaти нaд сoбoю

ким нaцioнaлiзмoм, який кoлись зaзнaв тiлесниx пoкapaнЬ y
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тIopмi ГПУ, пеpемiг мapшaлa Пayлюса y Cтaлiнгpaдi. Bихo.
дитЬ' щo в Poсii тiлeсних пoкapaнЬ зaзнають лицlе гeне.
paЛИ.

. Гiммлep' oдtlo слoвo' бyв пpoти гaлaсy нaвкoлo oсo6и
i <.дiяльнoстi>> Bлaсoва. Biн yвaxaв, щo BлaЪoв мaс o6мелtи.
тись лиlцe пpoпaгaндoю. нa Poсiю, щoб спpoвoкyвaти po-
з'eднaння poсiйськoi apмii, злaмaти ii силy. Aлe яi зpoзyмi-
ти те' щo тoй сaмий poсiйський пaтpioтизм' дo якoгo зaww|-
кaв Cтaлiн, i кoтpий 6ув д1lя нЬoгo Koзиpl{oю кapтoю' oднo-
чaснo мiг дoпoмaгaти Bлaсoвy 6opoтися зi Cтaлiнoм? Гiм-
МJIep ввaxaв' щo жIr{еllькa людей, зa пpикладoм aнглiйцiв
в lндii, якi мaють 300 poкiв дoсвiдy, tltoх<е пaнyBaти нaд
нapoдамI{.

Пoтiм paйхсфюpеp CC пеpейцIoB дo слoв'янськoi псиxo-
лoгii. [ля Гiммлеpа тaкi слoвa, як <.вipнiсть>' <(}tе зpaд)кy-
вaти)>' <(не зlt{oвлЯтllся)> не iснytoть y poсiйськoмy слoвt{и-
кy' тaм вoни нe маIoть сeнсy. 3винaйнo, цi люди пo6o;к-нi.
Пepевiзники н-a Boлзi дo6pe спiвaють, poсiяни xoporшi iмпpo.
вiзaтopи i дo6pi технiки. Boни мoxyiь 6yти тpудiвникaми,
але i лiнтloxaми. Tа гoлoBI{е' щo цe л<aiливi 

.звipi, 
.д"'"i

дo кaтyвaнь i нaвiть дo каннi6aлiзмy. I хiба Poсiя Нe )rrИЛa
заBxдt,l зa peж.имy' дe дoнoс вва)t(aBся чимoсь пpиpoд-
нiм?

Члени CC, нa дyмкy Гiммлеpa, не пoвиннi тypбyвaтись,
як л<ивутЬ iнrui нapoди' гoлoдyloть Boни чи нi. uBoни нaс
цiкaвлять нaстйьки, нaскiльки BoIlи нaМ пoтpi6нi як pa6п
для нarцoi кyльтypи' a пoзa цим вol{и нaс нe цiкaвлять,>.
Якщo пpи спopyдлtеннi тpaнш.rei .ц,.пя нiмeцьких властей пo-
мpе l0 тисяч <(poсiйсЬкиx )t(iнoк,>, eдиHе' щo цiкaвитиме Гiм-
мJIеpa - кo4и тpанцIея бyдe гoтoвa. Hiмцi не зaB)Kди 6yлyть
xopстoкi i 6езсepдеvнi, вoни люблять твapин i, ovевиднo,
пpoявлятимyть вiдпoвiдI{e стaвленl{я i дo людськиx тBapин.
Aле 6yлo б негyмaннo кaзaти' щo xiнки i дiти не пoвиннi
спopyд)кy-Baти пpoтитaнкoвi тpaнruеi, 6o якщo Boни нe бyлyть
uьoгo po6ити' тo стpaждaтимyть i 6yлyть гинyти нiмЪцькi
сoлдaти' нiмецькi дoчки i мaтepi. Cаме в цьoмy' нa дyг{кy
Гiммлеpa, 6улa cуть стаBлeння нaцioнaл-сoцiaлiстiв .Ц'o-<не-
геpl{a}rсЬкиx нapoдiв, зoкpемa дo poсiян,>. <.Bсе pеII.lта _
тo МилЬнa 6yлькa>,_ кaзaв pайхсфlopep CC Гiммлep.

3винaйнo, Гiммлеp вoлiв би, щo6 нa фpoнтi скopitшe зa-
гинyB poсiянин, нix нiмець, алe тpебa 6yлo зaв.lrtди дoтpи-
МyватисЬ у вiйськaх пpoпopцii | дo 2 чи l дo 3, тoбтo oдин
poсlянин нa тpЬoх нiмцiв. Гiммлep Ilе BBа)кaB' щo Bтpaтa
!oн6aсy i вiдстyп - це тpaгедiя. Hiвпаки, вiн ввaxaв. щЪ це
змiцнить пoзицiю Hiмeччини.
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Гiммлеp кaзaB' щo в Hiмечvинi пepе6yBaють 6_7, нaвiть
8 мiльйoнiв iнoзeмцiв. Усi цi люди }rе e нe6eзпeчними' пo-
ки з Hими )t(opстoкo пoвoдитисЬ. Cьoгoднi в6птvt десятЬ пo.
лякiв бyлo, зa сЛoвa!{и Гiмм.llеpa, л.piбницeю, якщo AуМaти'
щo пiзнitце тpебa бyде poзстpiлroвaти десЯтки тисяч.

II{o стoсyеться мixнapoдHoi ситyaцii, тo Гiммлep вiдзнa-
чaB' щo Aнглiя i с[IIA неoднoстaйнi, Щo Aнглiя Haмaгaeться
викopистaти aмеpикaнцiв д;rя знище}rнЯ Hiменvини, i oбид-
вa сotoзники MaютЬ пpo6леми з Poсiеlo. 3a слoвaми Гiм-
мJIеpa' Cтaлiн пpoдoв,кy€ вeсти пoлiтикy сl'ли. Biн кaзaв
Зaxoдy: я несy oснoвний тягap вiйни i неpез це я xoчy сaм
виpirшyвaти. дoлю €вpoпи. .[!.o мoei зoни iнтеpeсiв вхo.ц,ять
Пoльщa, Бaлкaни, ЛYlтвa, Лaтвiя, Естoнiя. Taкi вимoги Cтa-

iнтеpесiв, Дyluoк' намipiв i плaнiв. Biн ввa;кaв, uдo Hiмеv.
чина пoвиttнa пpoдoв)кyвaти 6opoть6y, бo йдеться пpo пеpe-
твopення Hiмеччllни нa свiтoвy деp)кaBy' пpo пoбyлoвy геp-
мaнсЬкoгo Paйxy.

Кoли вiйнa 6yае вигpaнa' пpoдoвл<yвaв Гiммлеp, тoдi
пoчнеться poбoта у1тя CC. Caмe CC ствopиTь зa 20-30 po-
кiв пpaвляний клaс д;rя yсiеi eвpoпи. CC i сeляни в нестpигv|-
нoмy pеBoлloцiйнoмy pyхoвi нa Cхiд uepез 20 poкiв вiдсyнyть
кopдoн нiмецькoгo нapo.\y нa 500 км нa Cxiд - зBичaйHo'
лиtЦе кoлoнiзaцiсю. <.Ми диктyвaтимемo свoi зaкoни нa сxo-
дi. Ми пpoбивaтимeil{o дopoгy .п.o Уpaлy>. Гiммлеp спoдiвaв-
ся' щo ця Метa бyде дoсягнyтa йoгo пoкoлiнням. Зa йoгo
слoBai,tи' йrцлoся пpo стBopен}lя спpиятлиBиx yМoB для 6o-
poть6и нiмецькoгo }rapoAу i €вpoпи пiд йoгo кеpiвництвoм
пpoти Aзii. Тaк, 250-300 мiдьйoнiв нiмцiв paзoм 3 iнrцими
нapoдaп{и eвpoпи (yсьoгo 600_700 мiльйoнiв) зN,ro)кyть
npЬтистoяти i- l ,5 мiльяpднiй мaсi  aз iaт iвIal .

Пpи6лизнo в цей сaмий нaс y кopoткiй пpoмoвi, вигo-
лorценiй 14 жoвтня 1943 p. у Бaд ll laхeнi, A. Poзенбepг
тaKoл( спиpаBся y свoiх мipкyвaнняx нa iдею цiннoстi гep-
мaнсЬкoi paси. Biн кaзaB' щo пиIЦaeтЬсЯ тиIvt' щo гeнep:rл
Aйзенгoвеp' гoлoвнoкoмандyючий сoюзними вiйськaми в
Ciцiлii тa lтaлii, 6yв <.ruвaбсЬкoгo пoхoдxeнHя)>' a генep:rл
[llпaaц тaкo.ttt 6yв вихiдцем iз Hiмеччини. Poзен6epг oсo-

'n '  Aмт l9 l9_Ps, ххvl l l '  s .  l l l '  l l4 '  l l5 '  ||7-|24'  l33'  l36- l37'
t1t-t ' l2.
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6ливo нaгoлorЦyвaB нa тoмy' щo сaмe нopмaндцi <(ствopиJIи
Kиiвськy деpxaBy>.

II{o стoсyеться тепеpituньoi ситyaцii, тo Poзенбepг кaзaв,
щo aнглiйцi, poсiяни, фpaнцyзи й aмеpикaнцi пoдйили мix
сoбoю свiт, aле кoли свoi пpетензii висyвa€ Hiмeняинa, вo-
Irи poзглядaroтЬ це як пpoвoкaцiю. ПoвтopиBrци apryме}Iти
пpo неoбxiднiсть пaнyванt{я нa €вpoпейсЬкoмy Cxoдi д;rя
гаpaнтiТ aвтapкiТ €вpoпи, Poзенбepг po6ив висl{oBoк' щo
Hiмеuнинa, y всяKoмy paзi' мae пpaвo vеpез l600 poкiв знoвy
пiти rцляхaми гoтiв i пpинeсти Hiмeцькoмy paйxy i €вpoпi
pесypси CхoдyIa2.

Paсoвi мaячiння Гiмм.тlеpa й eкспaнсioнiстськi tUIaни ке-
piвникiв нaцioнaл-сoцiaлiзму щoдo Cхoдy €вpoпи B чaс'
кoли нiмцi втpaтruIи iнiцiaтивy нa всьoмy теaтpi бoйoвих дiй,
мo)кнa 6yлo пoясну|T|4 лу||Цe 6езpoзсyдним oптимiзмoм' щo
пoxoдив вiд пoнyття paсoвoi вищoстi. I сaме цe пoчyття
немин5не вelto ix дo пopaзки.

3pеruтoю, i дoнесeння пpo сI{ли нa Cхoдi гoBopиJIи пpo
втpaтy нiмцями пеpeвaги. Hiмeцькi вiйськoвi eкспеpти склa-
ли пopiвняльнy тa6лицlo . Ha |4 )t(oвтня |943 p., згiднo з цieю
тaблицею' на Укpaiнi в сeктopi гpyпи apмiй <.Пiвдены (бeз
гpyпи apмiй <<A>) нiмцi мaлц 70З 600 сoлдaтiв i oфiцеpiв нa
фpoнтi i 19 тисяч y peзеpвi, тoдi як Moсквa в цЬoмy :tt тaк}t
сектopi мaлa l 624200 вoякiв нa фpoнтi i близькo |25 тucяч
y pезepвi.

Якrцo пеpевeсти цi цифpи в кiлькiсть дивiзiй, тo нiмцi
мiutll в цьoмy сeктopi 58 дивiзiй, l5 з яких бyли 6poнeтaнкo-
вими. PaдянсЬкa стopoнa мaJra 2l8 дивiзiй, 63 з яких бyли
6poнетaнкoвими,43. Paдянськa аpмiя мaлa 6iльrце 9 тиЪяч
тaнкiв (paдянськa пpoмислoвiстЬ мoглa виpoбляти ix пo
l 7o0 цroмiсяЦя)r нiмецька аpмiя малa всьoгo 6 тисяч тaн-
кiвlaa. Пpи тaкoмy дис6aлaнсi сlал, якtlЙ пoстiйнo нapoстaв'
пoчyття paсoвoi звеpхнoстi зoвсiм I{е мoглo виpiш.rити спpaBy.
Cитyaцiro мoглa змiнити лицIе теxl{oлoгiчнa пеpеBaгa (paкe-
ти й aтoмна бoмбa). Aде свoiми 6езпoщaдними Ёальoтами i
6oм6apдyвaнням нiмецьKих пpotrtислoвих цiлей зaхiднi сoюз-
tll{кl{ пеpеrцкoдxали тoмy, щo6 гiтлеpiвськa тexнoлoгiчнa
пеpeBaгa стaпa виpiuraлЬI{иrYt фaктopoм.

Бoi мilк pa,цянсЬкими пapтизaнaми
й yкpaiнцями

Бoлoтистi i вaжкoдoстyпнi теpитopii нa пiвднi
Бiлopyсi' зoкpемa вздoв)t( piнки Пpип'яTь, a тaкo)t( yкpaiнсь.
кa чaстиHa цiсi piчки пеpе6yвaли B pyкax paдЯнськl{х пapт}l.
зaнiв. Caме ryди вiдстyпила бiльtцiсть ix зaгoнiв пiсля свoiх
peйдiв нa пiвдень, нa Укpaiну. У тих мiсцях 6yлo бaгaтo
пiдпiльних aеpoдpoмiв; нaйвaxливiцrий з них - y paйoнi
Лeль.rиuiв, нa пiвнiчнoмy кopдoнi Paйxскoмiсapiaтy Укpai-
нa (нa пiвнiчний зaхiд вiд oвpyнa). Caме uеpез цей aеpo-
дpoм' щo 6yв ствopеннЙ у 6еpeзнi 1943 p. вiдбyвaлoся
yсе пoстaчaння пpoдoвoлЬствoм paдянсЬкиx пapтизaнiв,
щo дiяли нa Укpaiнi (зaгoни Caбypoвa, Koвпaкa, Федopoвa,
Hayмoва, Бeгми, Мельникa тa iн.). Iз тpaвня |943 p. цей aе.
poдpoм викopистoByвaли тaкoxt для лiтaкiв центpaпЬнoгo
кеpiвництвa poзвiдки Чepвoнoi Apмii i вiйськoвoгo кoмiсapia-
тy мoскBи.

Bсi лiтaки (<<.(углaси>>) пpибyвaли з Poсii, пеpeти}Ia-
ючи лiнiю фpoнтy. Bлiткy, кoли нoчi 6yли кopoткi, лiтaки
Зaлvr|JlaлИcЯ нa Dllсцяx' чекaloЧи нaстyпIroi нoчi, щoб пoлетi-
ти I{азaд. Boни дoстaBJ|Я]|v| збpoю, бoeпpипaси, вiйськoве
спopяд)(енttя' tv{едикaменти. Мoсквa тaкo)t( пepеBoзилa цим
цtляхolvl aгентiв, лiкapiв, технiкiв i opгaнiзaтopiв pyxy pa-
дяI{сЬких пapтизaнiв нa Укpаiнi (B. Бeгма, .Ц.. Kopoтнен-
кo). Haчaль}Iик пapтизaнсЬкoгo ruтa6y нa Укpaiнi ге}lеpilл
T. Cтpoкav пеpeбyвaв тarЧ з iнспeкцiйнoю мiсiсю. Пiд чaс
свoгo пepебyвaннЯ вiн пpoвiв 

'{apaдy 
з кoмандиpaми i пo-

лiткoмiсapaми пapтизaнсЬкиx фopмyвaнь )Kитoмиpськoi
oблaстi'"".

Iз l беpезня пo 26 чepB}Iя 1943 p. aеpoдpoг\.r пpийняв
65 лiтaкiв, нe paxyючи лiтaкiв слyxб poзвiдки apмii
i кoмiсapiaтy вiйськoвиx спpaв. Aеpoдpoм пpийняв тaкo)t(
64 paзи спopяд)кeння' скинyте нa пapaшyтaх.."o У липнi
aеpoдpoм бyв зpyйнoвaний нiмцями, aлe в сepпнi 1943 p.
вiднoвпений:

У .rеpвнi l943 p. зa нaказoм гoлoв}toгo paдяItсЬкoгo цIтa-
6y фopмyвaння Кoвпaкa вийrцлo з лiсiв Пiвдeннoi Бiлopy-
сi, мaюни нa метi здiйснити pейд нepез Зaxiднy Укpaiнy
нa пiвдень, aЛ( дo Kapпaт. Фopмyвaння, щo нaлivyвaлo l700
6oйoвикiв, дo6pе oз6poених, y тoмy числi й аpтилеpiero, ПPo-

l .5 l .  м. Бpенакl пoп. цит. '  (y lxD, |2/|984._ с. l25.
'1u тaм xе.-C. |2|_|23'

' .2 BA R 616 f .  |27'  t38, l .и.
l .3 BA.мA RH 2/v. 2543 f. |.l . .  Pavеl J i  l i  nе'  op. c i l . ,  P.  234;; BA-МA Rw 5/v. 464 t.  35.
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йrцлo на пiвнiч вiд Piвнoгo' зaвеpнyлo мixt Piвним i Лyuь-
кoМ I{a пiвдень i пiвденний схiд, уxиляючисЬ вiд великих
6oiв з УкpaТнськoю Пoвстaнськoю Apмiсю. 06хoдячи тepи-
тopiro УПA, цей загiн спyстиBся дo Caтанiвa i, пoвеpнув-
IIIи нa зaхiд, poзпoчaB pейд y Гaличинi. Aлe фopмуBaння
Koвпaкa зaзнaЛo пopaзки вiд нiмцiв нa сxiд вiд Koлoмиi
нa пoчaткy сеpпl{я l943 p. Hе знaхo.цячи пiдтpимки сеpед
нaселеI{нЯ' зzlлиlЦкl{ фopмyвaння, poзбитi нa.9-iм гpyп' змy-
шенi 6yли в xtoвтнi no"еpнут'ся y БiлopyсьIa7.

Taкий вeликий pейд пo yкpaiнськiй теpитopii, де paдЯн-
сЬких пapтизaнiв пpaктичнo не булo, мaв нaсaь,tпеpeд пpo-
пaгaндистсЬкy Метy. Tpе6a 6yлo пpoлемo}rстpyвaти poсiй-
сЬкo.pадяHсЬкy пpисyтнiсть нa Зaхiднiй Укpaiнi, де бyв
тpадиuiйнo cllльнуlf,l нацioнaлiзм.

oд.ним iз зaвдaнь paдянсЬких пapтизанiв нa Boлинi булa
6opoтьба пpoти yкpaiнськoгo нaцioнaлiзмy. 3a yкpaiнськи.
rvtи д)кеpeлaМи' paдянськi зaгoни, щo..пpийruли з пiвнoчi,
пpoвaдили кapaль}|l зaхoди пpoти yкpalнсЬкl,tх сlл' якl Boни
вBaxilли нeдpyxнiми. Biдoмo, щo сaмe Taк}tь,t ЧинoМ у ве-
pеснi й xoвтнi l943 poкy 6yлo спаленo rцiстдесят 6yдинкiв
i oд'o'y селi в paйoнi Bисoцькoгo' a сopoк сiмей 6yлo зни-
щенo. Пoдiбнi pепpесiТ вiп6yвa,rися i в iнцrих paйoнax. Biд-
дiли УПA BсTyп:lли в 6oi, щo6 o6меху|T|4 чv| Hе дoпyсти-
ти пpoникнення paдянсЬких паpтизанiв. Цi 6oi oсo6ливo
poзгоpt|yлися y )кoвтнi l943 poк)i' зoкpемa в лiсaх [yмaнi.
Beликi 6oi тoчилися у 6aгaтьoх paйoнaх Boлинi, де пporrик-
}IеHня paдяHсЬких зaгoнiв iнoдi 6yлo Baжкo BVIЯB|1Tу|' зoкpе-
мa кoли цi загoни BИДaBaлп себe зa yкpaiнських пoBстaн-
цiв, спiвaючи нaвiть нaцoнaлiстичних пiсень,.o.

Hабли;rtення фpoнтy, як пiдкpeслювaлoсь y пoвiдoмленнi
генеpaЛЬнoгo кoмiсapa Boлинi i Пoдiлля зa 3l )кoBтня
l943 p., дyлtе спpияJIo пoсиЛe}I}lю aктивнoстi <(як paдяtlсь-ких
6aндйтiв,- так i oУH тa pyxy пoльсЬкoгo oпop}rD. Пеpeбiж-
чики з oхopoнllиx бaтaльйoнiв, зa свiдненнЯм генеpaль-
нoгo кoмiсapa' як звиvaйнo, пpисднyвaлись дo укpaiнськиx
пoвстaнцiв. У дoнeсеннi тaкoхr Bкaзyвzrлoсь, щo <<Paдянськi
6aнд*l,> мaли в poзпopядxеннi бaгaтo aеpoдpoмiв, uеpез якi
здiснIoвaлись вaxливi пеpeBезе}t}lЯ. Лiтaки дoстa&'rяли
з6poю, ви6yхiвкy, пpoпaгaндистськi мaтеpiaли i вивoзили
деякi пpoдyкти' пepевaхнo tvl'ясo. Paдянськi пapтизaни, згiд-
llo з дoнесенням, пеpе6yвaли нa пiвнiч вiд лiнii Любoмль-Ko-

.o i  Paдянськa Енциклoпедiя lстopi i  Укpaiни.- К.,  |9.I0. т.  2._
с.3l4_3l5.

' .8 л ев lIIaн кoвс Ький, УПA, o. с._ C. 61з_6.14.
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вель.Capни-Kopoстeнь. Tеpитopiro нa пiвдeнь вiд цiei лiнii
кol{тpoлюBaли <<yкpaiнськi нaцioнaльнi бaндити'>. l a9

l  B свlт l)>.

У xoвтнi Й лпcтoпaдi |943 p. УПA пpoвелa 47 6o\в
пpoти нiмцiв i 54 6oi пpoти paдянсЬкиx пapтизaнiв. Hiмцi
BTpaTнЛ|,| бiльtце l500 сoлдатiв i oфiцepiв y6итими й пopa-
неllими. УПA недopaхyBалaсЯ 4l4 пoвстaнцiвl5l.

PaДянськa Poсiя пoлiпlllye сBolo
вiйськoвy i дlплoмaтич}lу пoзицito

сoлдaTaми Bеpмaxтy>' як ствеpд)t(yвaлoсЬ в oднoмy з нi-
мецьких дoI{есень.

Hir"цri пoвнiстю евaкyювaли мyзеi тa дoслiдницькi iнсти-
ryти. Евaкyaцiю кyльтypнl{x цiннoстeй пpoвадt{ли як rцтаб
Poзен6еpгa (спeцiaльнo ствopений д;rя Ьoгo), тaк i Kox.

Ha кiнeць Bepесня нiмцi евaкyювaли дo Hiмеччиl{и ще
40 'вагoнiв мaйнa' щo нaле')кirлo дoслiдницькllм iнститv-

'19 вA 6/310 f. 59-60.I50 лiтoпис УПA. т. l .- с. 19?_200.
'5 '  л e в III a н кoвсь ки й, УПA' o. с._ C. 676.
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'1": _191.:.1-lll1,,,"i.'u зaймaлaся eвaкyaЦiсю oблaд,.
нaння пlдпpиeil{ств.-

Haмагaючись вiдвеpнyти yкpaiнськi маси вiд нeзaлеx-
ницЬкoгo pyxy, Мoсквa виpiruилa poзiгpaти кapтy <(сyBe-
peннoстi> Укpaiнськoi paдянськoi peспyблiки.

Евaкyйoвaний дo Poсii ypяд цiei pесгry6лiки (Paдa Hapoд-
них Koмiсapiв) 6yв пepеBедений дo Хapкoвa нeвдoвзi пiсля
yзяттЯ мiстa Чеpвoнoю apмiсto. l0 ;roвтня |943 p. Мoсква
пpийнялa piшення зaсI{yвaтI{ opден Бoгданa Хмельницькoгo.
Iснyвaлo двi пpинини тaкoгo вибopy: yсi yкpaiнцi ввa.lкaли
Хмeльницькoгo нaцioнaльним гepoeM нез'Ule)кнoстi Укpai-
НИ, a ДДЯ poсiян вiн 6yв yкpaiнським петь}taнoм' якtаЙ у
l654 poui пiдписaв дoгoвip пpo з'eднaння з цаpeм Мoскoвii-
Poсii. Kpiм тoгo' кoли Чepвoнa apмiя пiдiйцrл* дo .{'нiпpa,
Мoсквa виpiurилa тpЬoм сектopaм фpoнтy нa yкpaiнськiй те-
pитopii дaти нaзвy L-Й,2-Й i 3-й УкpaТнський фpoнт. Цими
двolra piшеннями Poсiя намa|aЛacЯ зaдoвoлЬнllти yкpaiн-
ський нaцioнaльний патpioтизм.

Paдянськa apмiя пpoдoв)кyвaлa l{aстyпaти. l4 xoвтня вo.
нa взялa Запopixlкя, 25 лсoвтня - .[нiпpoпетpoвськ, 6 ли-
стoпaдa _ стoлицю Укpaiни Kиiв. 7 листoпадa 6yлo взятo
Фaстiв, а l7 листoпaдa oвpyu. Paдянськa apмiя впpитyл
нa6лпзуrлacЬ дo теpитopii, якy кoнтpoлюBaлa УПA.

б листoпaдa y деl{ь yзяття Kиeвa, Пpезидiя Bеpxoвнoi
PaДи, Pata Hapoдних Koмiсapiв i I{ентpальний Koмiтет
KП(б)У oпydлiкoвaли спйьнy зaявy' в якiй 6uтву зa Kиiв
пopiвнювaли з Пoлтaвськoю битвoю l709 p. У зaявi стBеp.
джyвaJloсЬ' щo ця пеpемoгa зaсвiдчилa неpoзpивнiсть
<.бpaтepськoгo сoюзy)> мix poсiйським i yкpaiнським нapo-
дan.rи' зaкpiпленoгo в l654 poцi гетьмaнoм УкpaТни Бoгдa-
нoм Хмeльницькllм.

У зaявi KиТв бyлo нaзвaнo <<кoлискoю деp)кaвIroгo
)t(иття тpьoх вeликих 6paтнix нapoдiв: poсiян, yкpаiнцiв i бi-
лopyсiв,il53.

27 лlлcтoпaдa y стoл}rцi Укpaiни вiдбyвся великий мi-
тинг. 3aявa, пpийнятa нa мiтингy, вiдповiдaлa oс}loвHим Hа.
пpямaм пoлiтики paдянськoi B,IIaди нa Укpaiнi.

Укpaiнa, як гoвopилoсЬ y зaявi, дoсяглa poзвинyтoгo
piвня свoеi пpoмl{слoBoстi, сiльськoгo гoспoдapстBa' нayки
i мистeцтвa тiльки тoмy' щo вxoдиJra дo Paдянськoгo Coюзy,
твopиJla пiд кepiвництвoм пapтii Ленiна, лrилa y дpyxбi з
poсiйським нapoдolr{. Лиrце в Paдянськoмy Coюзi <мoглo

,52 вA 6/170 f .  E3.
|53 пoдвиг на 6ергaх .(нiпpa-C;lавyтичa' Kиiв, 1964.- с. 8_9.

здiйснитися oдвiчне пpaгнеl{l{Я yкpaiнськoгo нapoдy _ Boз-
з'eднaння yсiх yкpaiнсЬких зеМeль в единiй Укpaiнськiй Pa-
дянськiй деpxaвi'>. !,aлi у звepненнi гoвopилoсЬ: <<Укpaiнсь-
кий нapoд зI{aB' щo без дoпoмoги вeликoгo poсiйськoгo
нapoдy вiн не пpox(eне зi свoiх зеtrlелЬ нiмeцькиx гнoбитe-
лiв, загине в нiмeцькiй тюpмi, втpaтитЬ свoбoду i деpxaв-
нiсть, мoвy i культypy, cтaнe 6пNloм нiмецьких rylaбixни-
кiв, iхнiм вiкoвiчним невiльникoм... Маючи дoпoмory i дpy)к-
6y вeликoгo poсiйськoгo нapoдy' ми тeпеp 6aчимo вiлiни-
ми' pадяIlськиlrи всi зет*l,lti Лiвodepeл<нoi Укpaiни, вeликi
пpoстopl{ пpaBoгo бepeгa й слaвнy стoлицю нaruy _ Kиiв,
a нeзadapoм yся Укpaiнa oчиститЬся вiд гiтлеpiвсiкoi пoгa-
нi... Hapoди poсiйський i yкpaiнський itцли i йтимyть в iс-
тopiТ пopyн... Ми навiки з' €днaли свoi цrляхи... I{e единий
пpaвильний rцляx. Усякий, хтo хoче rrtтoBхнyти Укpaiнy нa
tнrцi rцляхи'- Bopoг Укpaiни. Taкими Bopoгaми вoлi i честi
Укpaiни e yкpaiнськo-нiмецькi нaцioнaлiсти, якi 6aзiкaють
пpo вiдoкpeмлeння Укpаiни вiд Paдянськогo Coюзy i, в пep-
IIIy чеpгyl..вiд наpoдy poсiйськoгo. Ш(o iм свiтлe мaй6yтнe
Укpaiниl Iм пoтpiбне тепленьке мiсце пoмix гнo6итeлями
нaцIoгo }Iapoдy. Укpaiнський нapoд знa€ пpo пiдлy poль нa-
цioнaлliстiв i знae, скiльки сpiбнякiв зaплaченo iм зa зpaдy.
Hiкoли не пiдe .з.a цими зaпpoдaнцями i зpадникамt,I yKpa-
iнський нapoд!>l5a.

Пoльський ypЯд y вигнaннi пpoдoвЛ(yвaв poбити ди-
плoмaтичнi ЗуcпЛля' спpямoванi нa тe' щoб заxiднi сoюз-
ники Bизнaли схiднi кopдoн}r Пoльщi дo нiмeцькoi агpесii
1939 p., тo6тo вpaхoвyюЧи, oкpiм частини Луlтвуl й Бiлopy-
сi, зaxiднi теpитopii Укpaiни (Boлинь i Гaлининy). У листo-
пaдi 1943 p. цей ypяд спoдiвався, щo aМеpикaнський i
6pитaнськиIl уpядп змolкyть пеpекoнaти Мoсквy вiднoвити
диIUIoмaтичнi стoсyнки з пoлЬсьKим ypядoшr в екзилi. Kpiм
тoгo' пoльський ypяд y Лoндoнi пoпеpeдхaв зaxiдниx сo-
юзникiв, щo нeoбxiдtto в.lкити зaпo6iжнi зaxoди пpoти вхo-
дy paдЯнських вiйськ нa <пoльсЬкy теpитopito>> ввaxaюuи,
щo пеpехiд кopдoнy дo l7 Bеpесня 1939 p. oзнaчaтимe пo.
pylЦення сyвeрнiтетy Пoльщi. У цьoмy випaдкy тpe6a бyде
в)t(итl{ зaхoдiв для сaмoo6opoни' a Apмiя Kpaйoвa, якa вoloс
пpoти нiмцiц пPoдoBxсить свoю пiдпiльнy Д.iяльнiсть.

Tиск пoлякiв мaв нa метi вплиtlyти нa сoюзникiв дo
кoнфеpeнцiТ y Tегеpaнi мix тpьoмa вeликими пoтyгaми aн-
тигiтлеpiвськoi кoалiцii, якa вiд6yвaлaся з 28 листoпадa пo
l гpyдня |943 p. oкpiм Pyзвельтa, Чepuiлля i Cтaлiнa, y нiй

404

|5. т a м r< е._ C. 15_16.

405



6paлvl yчaсть Гoпкiнс, Iден i Мoлoтoв. 3a слoвaми Чepнiл-
ля' це 6улa <,нaЙ6iльrцa кoнцентpaцiя влaди, якy знaв свiт...
Пpисyтнi oсo6и тpиIl'aли y свoiх pyкaх мaйбyтнe щастя люд-
ствa,> ,.".

У Teгеpaнi 6aгaтo гoвopиJlи пpo висадлсен}Iя y Hopмандii,
якe пеpед6aчaлoся нa тpaвеIlь |944 p. зa }Чaстю 6iльrц нixr
мiльйoнa сoлдaтiв. f[лaн oднoчaсl{oгo висaдxенllя десaнTy rra
Бaлкaнaх, якуlЙ пiдтpимyвaв Чepvйль (пepeдбaчaлacЯ
yчaстЬ y цЬoмy плaнi Typeнчини), бyлo вiдкинyтo чеpез I{e-
згoдy Cтaлiнa, щo фaктиннo oзнaчaлo yсyнeння aнглo-aмe-
pикal{ськoi пpисyтнoстi нa Бaлкaнaх. oтxe, Мoсквa oдep)кy-
вaлa мoжлиBlстЬ yсleю сBoeю вaгolo чиttl{тll тt{ск пpи вpе-
гyлIoвaннi 6aлкaнських питaнь. У Tегepaнi виниклa iдея
стBopeння пiсля вiйни мiлtнapoднoi opгaнiзaцii: Pузвельт
пpoпoнyвaв, щ06 opгaнiзaцiя o6'eднaних Haцiй склaдa-
ЛacЯ з тpЬoх opгaнiв: aсaм6леi, BиKoнaвчoгo кoмiтетy i кo.
мiтeтy oxopoни пopядкy (нoтиpи члеllи: CPсP, сIIIA, Bели-
кoбpитaнiя i  Kитай).

Йшлa мoвa тaкo)t( пpo Hiмеvuину i кopдони Пoльщi.
Пepедбaналoся poздiлeння Hiмeччини. PyзвелЬт пpoпoнyвaB
ствopитt{ п'ятЬ aBтoнoмниx деpxaв. Чеpviлль poзглядaB
мo:кливiсть ствopе}|tlя тpьoх нiмецькиx д.еp)кaв. Cтaлiн пo.
стaBився дo цих пpoпoзицiй скeптичtto' i 6yлo виpiruенo
пеpедaти дaне питaння нa вI,rBчення €вpoпeйськiй Koнсyль-
тaтивнiй кoмiсii.

3 28 листoпaдa Pyзвельт, Чеpнiлль i Cтaлiн o6гoвopю-
B:tли питaння кopдoнiв Пoльщi. Cтaлiн зaявив' щo iT кopдo-
tlи мoжуть пpoхoдити нa зaxoдi пo oдеpy. Pyзвeльт i Чep-
нйль пoгoду|Лv|cЯ з цlIм. II-(o стoсyеться схiднoгo кopдoнy'
тo PyзBeльт зaяBиB Cтaлiнy, щo вiн зa лiнiю Kеpзoнa, aлe
йoг'ry тpe6a yтpимaтися вiд rrydлiнниx зaяв' щo6 не втpaтити
гoлoси пoлякiв CIIIA пiд чaс нoвиx вибopiв. Paдянськa дeле-
гaцiя нaпoлЯГaлa Нa визнaннi кopдoнy зa лiнiсlo Kеpзoнa,
apгyмerrтyЮчи це тим' щo yкpaiнськi тepитopii пoвиннi вхo-
.цитrr Д.o Укpaiни, a diлopyськi теpитopiТ дo Бiлopyсi. Етнoгpа-
фiнний apгyмеtlт' здaeтrcя' oстaтoчнo пеpeкoнaB aнглo-
сaксoнцiв. oт;ке, 6yлo виpiruенo' щo oсlloвoю д,lтя мaЙ6ут-
ньoгo BpегyлЮвaння кop,п'oнiв Пoльщi бyлe лiнiя Kеpзoнa i лi-
нiя oдepa. l гpyдня Чеpнi.пль пoo6iцяв зpo6ити Bсе не06-
хiднe' щoб пеpекoнaти^пoдЬсЬкпil уpяд в eкзилi пoгoдитися
3 I{oBими кopД,oнaМи,"o.

У Tегеpaнi )кoднoгo paзy N{oвa не йrцла пpo те' щo pa.

' ' ' Цn'. за J. B. Durosellе, Histoirе..., o. с.- P. з.7|-3.72.156 I bi  d. ,  p. 312-373; G. Dё boгin e, op. с i t ._ P. 326-32'7.
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дянсЬкa apмiя пoвиннa зyпинитися нa кopдoнi l939 poку ни
нa лiнii Kepзoнa. Мoсквa, oчевиднo' виpirшилa пpoдoв)ку-
Baтrr нaстyп' пpo}lикнyти нa тepитopiю кpaiн Cxiднoi i I{ен-
тpaльнoi €вpoпи i йти нa Бepлiн. Aнглiя i с[IIA rrе мilли )t(oд-
нoгo нaмipy Bt{стyпaти пpoти цьoгo pirшення, oскiльки вBa)кa-
ли' щo Д.JIя пеpемoги I{aд нaцioнaл-сoцiaлiзмoм неo6xiдна
yчaсть paдянсЬких вiйськ.

Hе мaючи oсo6ливпх iлloзiй, пoльський ypяд Bсе ще
спoдiвався. Biн знaв, щo Aнглiя у тpaвнi |943 p. BизIttUIa
пapтизaнiв Тiто i пеpeстaлa пiдтpимyвaти некoмyнiстичних
пapтизaнiв Михaйлoвiчa. Hевдoвзi пiсля Tегеpaнськoi кoн-
феpeншii генеp:rл Coснкoвський, гoлoвнoкoмaнAyючий пoль.
ськими збpoйними cпЛaN|у|' вислoBив свiй скептицt,tзм щoдo
ситyaцii. Biн знaв, щo Aнглiя i сtlIA вiдхилнлп сeкpетнi
пpoпoзицii пpo кaпiтyляцiю Угopшуltlуl Й PyмyнiТ. Boни пo.
стyпилисЬ пеpед poсiйськими вимoгaми, пo6oююuись пiдпи-
сaння сeпapaтнoгo миpy мiлк Гiтлеpoм i Cтaлiним. Coснкoв-
ський дoпyскaв' щo paдяIrськa apмiя зyпиниться нa лiнii
Kеpзoнa, щoб дoзвoлити Гiтлеpy' пoвеpнyти всi свoТ сили
пpoти зaхiдних сoloзникiв. Гeнеpaл Coснкoвський кaзaв: <<У
всякoмy paзi poзстa}Ioвкa сил мoлсе змiнитися. Biйнa мaй.lке
виснaлtилa Poсiю i HiмеччиtIу, тoдi Як al{глo-aмеpикaн-
ський вiйськoвий пoтенцiaл цIBидкo зpoстa €. Coюз iз Coвiтa-
ми нe тpивaтиме дoвгo. У кiнцi вiйни вxсе не 6yде стpaхy
сепapaтнoгo Миpy' тoдi як lr.roxyть poзгopiтись дискусii пpo
пoдiл здoбивi' мoxливo, нaвiть мo)ке виtlикнyти кoн.флiкт,
якщo poсiяни виpiшraтЬ aнексyвaти Bсю Hiменuинy'>.b,.

Гeнеpaл Coснкoвський мaв y Лoндoнi бйьlц ruиpoкy iн-
фopмaцiю. Biн вipив y мoxливiсть з6poйнoгo кoнфлiктy
мilк демoкpaтичними кpaiнaми i poсiйськo-paдяHськolo дик-
тaтypoю. Hемaе нiчoгo дивнoгo в тoМy' щo й yкpaТнський oпip
тaкoж Ь'aв Bеликy нaдiю нa тaкиЙ кoнфлiкт.

Koнфepенцiя пpигHoблених
i .ц,иплoмaтичнi пеpeгoвopи

Hiмцi пoчaли пpvlдiлятн 6iльrце увaги yкpaiнсЬкoмy Bиз-
BoлЬнoмy pyxy й oдеpxyвaти бiльrш тoннy iнфopмaцiю пpo
УПA.* У дoнесеннях пpo <.ситyaцiю з бaндaми>> BкaзyвzlлoсЬ'

|57 J an N owak, Кur iег. . . ,  o.  с._ P. 2oo_2o2'
. Haзва УПA впepruе вл<нтa в нiмeцькoмy дoнесеннi зa 15 версня

1943 p. (вA-мA t| 22/ |04 Abwеhrstеl lе Ukrainе, Tgb. Nr. |6668/040|0l
438-III с). Дo цьогo нaсу нiмцi вхивaли лишe вислiв <yкpaiнськi нaцioналь-
ltl oaн.циD.
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цIo <(pyх укpaiнсЬких нaцioнaльних бaнд,>, який склaдarться
з гpyп <<Tapaсa.Бyльби> i <.Бaндеpи'>, нaлiчy€ 6лизькo 4o туl-
сяч пoвстaнцiв,"o.

У зaписцi, склaденiй 2l жoвтня |943 p. дJIя гpyпен-
фюpеpa CC Бepгеpa' нaчальникa гoлoB}loгo вiддiлy CC i
oфiцеpa зв'язкy мiж Гiммлеpoм i мiнiстepствoм Cхoдy A. Po-
зенбеpгa, yтoчltювtlлoсь' щo <<вся Boлинь y pyкaх пapтизa-
нiв>> i пiдкpеслloвilлoсЬ' щo мoвa йде в дaнoмy paзi пpo
yкpaiнських пapтизaнiв, a не paдянськиx. У зaписцi гoвo-
pилoся пpo неo6хiднiсть rшyкaти якoгoсь спoсoбy спiвлсиття
з yкpaiнськими нацiонaлiстaми.. Bихoдяни з тoгo' щo нiмцi
не lvl;lли д.oстaтнiх сил пoлiцii' вottи yвa)кaлr'' щo 6yлo б
дo6pе встyпlrти в пеpегoвopи з piзними гpyпaми yкpaiнськo-
гo з6poйнoгo oпopy' a6и нaстaвпяти oДниx пpoти oдниx,
a oс06ливo дoсягTи пepемиp'я з oднolo iз гpyп, вивчити i.i.
i  пoтiм знищитиl59.

Tapaс Бyль6a, який вiднoвив свiй пapтиза}rський загiн,*
тим чaсoм сaм встyпив y кoнтaкт iз слyхбами aбвepy, спo-
дiвaюuись нa пiдтpимкy BepМаxтy в 6opoть6i пpoти paдя}lсь-
ких пapтизaнiв. Бyльбy 6yлo зaпpotшeнo нa пеpeгoвopи в Piв-
не' кyди вiн спpавдi пpибyв l l листoпaдa|943 p. Пoслaвшись
нa свolo нeкoмпeтентнiсть, cлу>к6vl a6веpу скеpyвали йoгo
дo Bapruави. Пiсля кiлькaти.lкневиx пеpeгoвopiв y Baprшaвi
Бyльбa пoгoдився пoixaти дo Беpлiнa paзoм з oфiцepoм
C.Ц., щo6 <<пpoдoв)кити пеpeгoвopи>>. Koли Бyль6a пpиiхaв
дo Беpлiнa, йoгo пpoстo вiдпpавили дo кotlцеI{тpaцiйнoгo
тa6opу 3aксенгayзeн.

Пapтизaни Tapасa Бyльби, якi дiяли незале.lкнo вiд
УПA i нe 6улн дy,ltte чиселЬ}Iи[{и' пpипиниЛи свoto дiяль-
нiсть неpез кiлькa тижнiв пiсля тoгo, як iхнto мiсцевiсть oкy-
пyBzrлa paдянськa apмlя.

l5 листoпадa |94З p. poсiйський aгент Кyзнецoв викpaв
y Piвнoмy генep:rлa lльгeнa. Haстyпнoгo дня тaкoж y Piвнo-
tr,ty сеpед 6iлoгo дня 6улo зaстpeленo гpyпeнфюpepa CC Фyн-
кa, вiдпoвiдtlльI{oгo зa стpaти yкpаil{ськиx пaтpioтiв y xoвтнi
l943 poку. Здarться, щo цей oстaннiй зaмaх бyв спpaвoю
бiйця oУH aбo УПA.

B Гaличинi yкpaiнський з6poйний oпip poзвивaвся y Bиг-
лядi гpyп Укpaiнськoi нaцioнальнoi сaмoo6opo}l}t (Унс)
пoчиI{aючи з Bесн}r l943 p. За лiтo цi з6poйнi гpyпи' якi yтвo-

' 'E вA-мA |1 2/v' 2|36 Vеrmutl iсhе Bandеngliеdеrung zur Bandеnlаgе
Ost, Srand: l-10-1943.

'59 вA 55/ |483 f . 22-2з.
. Biн нaзивався <Укpаiнськa Hацioнaльнa Pевoлloцiйнa Apмiя>.
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pили УПA-3axiд, нaдзвинaйнo з6iльrцилlц свiЙ oсo6oBий
crcлap\. Ha кiнець 1943 p. вoни в)кe мaли дев'ять тa6opiв
вiйськoвoi пдгoтoвкиl 6iльrшiсть з яких 6улaв Кapпaтax. Biд-
дiли УHC-УПA Гaличини Мaли y свoсМy aктивi бaгатo
6oiв з нiмцями.

Haпpиклaд, нiмцi зpoбили спpoбy 3нищити oдин iз та.
6opiв УПA-3aхiд, щo 6yв poзтaцJoвaний y гopaх (мiлr
Cyхoдoлoм i Липoвицею). Бoi тpивaЛи бaгaтo днiв i зaкiн-
чились 30 вepесня l943 p. пopaзкoro нiмцiв, якi лиrше в oс.
тaннiй денЬ втpaтилvт 2o0 сoлдатiв у6uтuмн. У цей )ке деtlЬ
вotlи 3:lЛиIЦили гopи. У сеpединi )кoвтня нiмцi атaкyвaли iн-
ruий тa6ip УПA, poзтаlцoваний y гopaх непo.цaлiк Koсмaчa
(Koлoмийський paйoн), i зaвдaли yкpaiнцям Bеликих втpaт.
Пpoте нiмцi 6yли змyrшeнi зaлИ|nИTуI цей сектop' втpатиB-
rпи 6aгaтьoх y6итими i тaк i не зaхoпивrши тa6ip. Boни пo-
веpнyлися нa пoчaткy листoпaд'a' нa цей paЗ змyсивtIIи yкpa-
iнцiв евaкyloвaти тaбip.

Cитyaцiя y плaнi бeзпеки вiйськ i члeнiв oкyпaцiйнoТ
aдмiнiстpaцii пoгiprшилaсь нaстiльки' щo l0 жoвтня l943 p.
нiмцi виpiurили oгoлoсити oсaдне стaнoвище (<<нaдзвиuaй-
ний стaн,>) нa всiй теpитopii Гaличини. Бyлo ствopeнo Ha-
дзвичaйнi сyди. Пyблiннi стpaти (poзстpiли i пoвirшення),
нeчaстi дo вBедення oсaД.Iloгo стaнy' стaли пoстiйним яви-
щем. Kpiм тoгo, нiмцi пpoдoв)кyвaли пpoвaдити пpимyсoвий
нaбip po6oчoi сили д.ля Hiмечнини, в.пhшrтoByвaти вел!r-
чезнi o6лaвvl, нaпpикЛaд' y Cтaнiслaвoвi l4 листoпaдa,
а тaкo;к y KoлoмийсЬкoмy i Haдвipllянськol\,|y paйoнaх. Tи-
сянi yкpаiнцiв 6yлo депopтoBaнo B кoнцентpaцiйнi тa6opи.

Hiмцi тaкoхr пoBeли нaстyп y paйoнi Cтaнiслaвoвa (<<Чop-
ний лiс,>) i Caмбopa. Пiд чaс пеprшoТ oпеpaцii нiмцi втpaтили
60 сoл.цaтiв, paдioстaнцilo, вiйськoве спopяд)t(енt|я i великy
кiлькiсть бoeпpипaсiв. Зaгoни УПA змoгли звiльнитиcя i вvl-
йти з oтoчeння тiльки в pyкoпaшнiм 6oю. У Heдiльнiй'
непoдilлiк вiд Caм6opa, нiмцi пiсля 6oю змyrшенi 6yли вiдстy-
пит}r' Bтpaтивtши 160 сoлдaтiв у6нтvlмvl. УПA втpaтилa 34
пoвстaнцiв. Д'y)кe Чaстими 6yли менlшi 6oТ у Kapпатах i нa
Пpикapпaттro.

Tpетiй нaстyп пpoти УПA в.Гaлиvинi вiдбyвся y гpуД-
нi 1943 p. в paйoнaх .[I'oлини i Cтaнiслaвoва. Hiмцi BзЯлvI
IIIтypмoм i знищили oдиtl з yкpaiнськиx тaбopiв. Aле пoбa-
чиBlItи.' щo yкpaТнцi дoбpе зaкpiпилися нaвкoлo iнu:их тa6o-
piв, нiмцi виpitшили вiдстyпити,uu.

'oо л е в l l l  a н к o в с ь к и й, УПA, o. с._ C. 688_690; УПA у свiтлi . . ,
o.  с.  т.  2._ С. 29-з0.

409



Cеpед iнoземниx вiйськ, якi 6paлп yчaсTь в oпеpацiях
пpoтlr УПA, 6yли yгopськi дивiзii. Пiд нaс oпepaцii нa
Boлинi штa6 yгopськoi дивiзiТ, oпиHl,lBцIись y склaднiй ситyа-
цii, бyв змyrшений пiти нa yгoдy i встyпив y кoнтaкт з УПA
для встaнoв,Iеtlня пepемиp'я. Укpaiнцi скopист:lлись нагo-
дoю' щo6 вистaвити свoi yмoви, Bимaгaючи вiд yгopцiв пpи-
пиHити pеквiзицii i гpaбeл<i, yтpимyBaтись вiд yнaстi в кa-
paльних зaхoдax пpoти yкpaТнськoгo нaселенHя, вiдмoвитись
вoюBaти пpoти УПA абo симyлroвaти 6iй, стpiляючи B пo-
вiтpя. Зi свoгo бoкy yкpaiнцi зoбoв'язyвaлись нe встyпати в
бiй з yгopськиtritи вiйськaми i пoстaчaти iм пpoдoвoльствo
в paзi пoтpе6и. Угopui пoгoдиЛl{сь нa тaкi пpoпoзицii. Iн-
ruий пoдi6ний кoптaкт мiх yгopЦями й yкpaiнсЬким oпo-
poм вiдбyвся нa теpитopii Генеpaльнoгo ry6еpнaтopства в Гa-
,lиuинi, де штa6 VI кopпyсy yгopськoi.apмii тaкox 6yв змy.
tцений встyпити B пеpегoвopи з УПA,u,.

I{i мiсцевi yгoди бyли вигiднi N|я нaceлeння' a пo-
дpyге, вoни вiдкpивaли l\,toжливiсть сolозy вiйськ, щo пеpeбy-
BaлИ Нa yкpaiнськiй теpитopiТ. Toмy гoлoвнoкoмaндyюvий
УПA Kлим Caвyp нaкaзaв 6oйoвим зaгoнar\,t пpипинити
всякi oпеpaцii пpoти yгopськиx' pyl,tyнсЬкиx' слoBaцЬких' лa.
тиських та iнu.Iих нeнiмецьких чaстиll. У йoгo нaкaзi зa 28
лtoвтня l943 p- зoкpеМa' бyлo скaзaнo' щo УПA 6opеться
пpoти iмпеpiaлiстичнoi Moскви i Hiмеччини, т06тo ця 6o.
poтьба не булa спpяN.roBaнa прoти пpигrro6лених нapoдiв.
Bихoдяни з тoгo' щo бiльrшiсть членiв rlенiмецьких чaстин
пеpебyвaли в Укpaiнi tlе з влaснoi вoлi, бoi мiл< УПA i цими
зaгoнaми не мaли сeнсy.

oтл<е, тpебa бyлo yсyнyти тpyлнoшi тa непopoзyмiння
i ствopювaти спiльний фpoнт пoнeBoлeних i експлyaтoвaниx
наpoдiв пpoти oкyпaнтiв зa нaцioнaльне визвoлення. Koмaн-
лytouий УПA-Пiвнiч l{aкaзaв встyпиTи B кoнтaкт з цими
3aгoнаIvlи i вести пеpeгoвopи пpo нейтpaлiтeт. Як6и цi зaгoни
пoгoдилисЬ нa нейтpалiтет' тo вoни мoгли poзpaхoBувaTИ нa
дoпoмory yкpaiнськoгo нaсeлeння. У вицri opгaни УПA тpeбa
бyлo негaйнo пoвiдoмляти пpo 6yдь.якi нeпopoзyмiнt{я' кoн-
флiкти i гpaбеxti. Гoлoвнolo Метoro 6yлa спiльнa 6opoть6a за
незалеxнiстЬ кo)кIloгo нapo.цу, зa нaцioнальнi деp;кaви в ет-
нoгpaфiнних N'ел(aх кo)t(}loго нapoдy'6,.

Листiвки тa iншi Bидaн}rЯ oУH i УПA пoстiйнo пй-

16l Л eв l l lа н кoвс ьки й, УПA,o.с._ C.692 o.|.  Гриньoх. Copoк
poкiв тoмy в БyДапeurтi / / Суuacнicть' N9 6' 1985.- C. 97_98; Лiтoпис
УПA' т.  5._ с.  35_55' 63-65.

'u2 лiтoпис УПA, т.  l ._ с.  l .5з_l . '4.
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кpeслroвiutи iдею спiвpoбiтництвa пo}reвoлеHих нapoдiв.l63
Ц.[o6 кoнкpетизyBaти цю iдeю i пiдняти спiвpodiтництвo

нa IroBий piвень, Пpoвiд oУH Бaндеpи i гoлoвне кor}raндy-
Baння УПA вистyпили з iнiцiaтивoю скликaти Koнфеpeнцilo
пoневoленl'x нapoдiв Cxiднoi €вpoпи i Aзii.

Ця Koнфepенцiя пpoxoдила З 2| пo 22 лtlстoпata
1943 p. в лiсi Хитoмиpськoi o6лaстi, y центpi Укpaiни.
Cеpед 39 дeлегaтiв' щo Bзяли в нiй yuaсть,6улo 5 yкpaiнцiв,
6 гpyзинiв, 4 вip-мeни, 6 aзеpбaйд.кaнцiв, 2 6iлopуcп,
5 yзбекiв тa iн.lba Koнфepeнцiя пpийнялa декiлькa pе.
зoлloцiй, якi мaли слy)кити пoлiтичнoю плaтфopмolo дiй
кoл<нoi нaцiТ, a такoлr мa}riфест, звepнeний дo пoнeвoлених
нapoдiв. У pезoлIoцiяx, зoкpемa,6улo скaзaнo тaке:

<Cy.raснa вiйна мi.lк нiмецьким нaцioнaл-сoцiaлiзмoм i
poсiйським 6йьшoвизм0м _ це типoвa iмпеpiaлiстичнa вiй.
нa зa пaнyвaння нaд свiтoм, зa нoвий пoдiл мaтepiaльних
6aгaтств, зa зaxoпленttя Hoвих сиpoвин}|их 6aз i pинкiв, зa
пoнeBoлення нapoдiв i експлyaтaцiro ixньoi poбoнoi cvlЛ|4>>.

У pезoлюцiях такo>к пoяснювалoсЬ' щo oбидвa iмпеpia-
лiзми не Bизrtaк)ть зa Hapoдaми пpaBa нa Hез:lлеxнiсть, a не-
сyть Тм <.пoлiти.tне, сoцiалЬliе i кyльтypнe пoневoлеt{ня)).
Koнфеpенцiя ввaлtaлa, щo тiльки <.нaцioнaльнi pевoлюцiТ пo-
невoлeниx нapoдiв пpипинЯть цю 6езглyздy piзaнинy)>' Якoю
e вiйнa, i пpинесyть свiтy тpивaлий миp. .Ц'ля цьoгo Koнфе.
pенцiя ввa;ltaс нeoбхiдним ствopити спiльний фpoнт yсiх
пoнeBoлeниx наpoдiв, стBopити спiльний кoмiтет нapoдiв
Cхiднoi €вpoпи i Aзii. Koнфеpeнцiя тaкoж <.вiтaе геpoiннy
6opoтьбy нapoдiв Зaxiднoi €вpoпи i (eнтpaльнoi €вpoпи пpo-
ти нiмецькoго iмпepiaлiзмy i зaя&пяс пpo IIoBнy свolo сoлi.
дapнiсть з цieю бopoть6oю,>.

3веpтaюнись дo пoневoлениx нapoдiв, дo сoлдaтiв Чеp-
вoнoi apмii, дo po6iтникiв, дo сoлдaтiв iнoзeмних 6aтaльho-
нiв нiмецькoi apмii, дo iнтелiгенцii, мaнiфест Koнфеpен-
цiТ виклав oснoвнi нaпpяМи пoлiтики i вкaзав, якi aкцii
неoбхiднo llpoвaдити пpoти нiмeцькoгo iмпеpiaлiзмy,. нацio-
нaл-с oцluultзмy l <(гl тлepl вс Ькo l нaвoлoч l ))' пpoти <(ст:lЛl нсЬкo-
гo iмпepiaлiзмy,> i poсiйських 6iльrцoвикiв. Згiднo з цим
мaнiфестoм' €диllиIr{ pirшенням, яке Moглo б гapантyвати
миp, 6yлa спiльна 6оpoть6a зa нoвий мiлtгapoдний пopядoк,
який спиpавcя 6 нa спpaBеlЦивiсть, свo6oдy i не-зaлежнiсть
кo.lкнoТ нaцii на свoiй етнoгpафivнiй теpитopii 'oo.

l . i3 T а м л< e._ C. 46-47'  88-89'  99-|02, |2|- |26'  l .5з- l54i
т. 2' с. 30, 20|-2o2 i т. ц.

.no тaм же.-C.20.5.
'..5 т a м я< е.- C. 206_208. 226_229.



Угopськi вiйськoвi opгa}rи вJlaди в Укpaiнi пoiнфopмyвa-
ли Бyдaпеrшт пpo свoi кoнтaкти з yкpaiнцями. I нaчаль-
ник гoлoв}toгo rштa6y yгopськoi apмii генеpал llloмбaтельi
виpituив зaпpoпoнyвaти пepегoвopи нa вищoщ/ piвнi. Пpo-
вiд oУH Бaндеpи пoгoдився нa пpoпoзицiю, i дeпapтa}rент
зoвнitцнix спpaв пiд кеpiвництвoм Микoли Ле6едя зaйнявся
opгaнiзaцieю i тaeмним вiдпpaвленням yкpaiнськoi дeлегa-
цii в Угopщинy.

Пoiздкa вiдбyвалaся У цiлкoвитiй тaeмницi. Угopui не
xoтiли, rцo6 ixнiй нiмецький сoюз}|ик дiзнaвся пpo пеpегo-
вoри' якi сyпеpечили Ayхy нiмецькo-yгopсЬкoгo сoюзy.
Укpaiнськa дeлегaцiя нa чoлi з Миpoнoм ЛyЦьким, пеpе-
oдягненa y пpoстl,lх yгopськI{x сoлдaтlв' сиa нa oopт yгop-
ськoгo вiйськoвoгo лiтaкa непoдaлiк вiд Львoвa; цe бyло нa
пoчaткy гpyдня 1943 p.

.Ц.елегaцiя пpибyла дo Бyдaпештa без yсклaдHенЬ' aле
змylценa бyлa 6iльrше тиlкня чeкaти нa пoвеpнен}rя y стoли-
цю нaч:rльIlикa гoлoвHoгo ruтa6y. Пеpегoвopи вiд6yлися y се.
pединi гpyдня.

УкpaiнЦям тpе6a бyлo пoясt{ити yгopськiй стopoнi мeтy
свoei бopoть6и i кaтaстpoфiянy пoлiтиннy ситyaцiю Hiмеч-
чини. Якщo вiйнa ще тpиBaтиме дoBгo' тo неoбxiднo бyлo
шyкaти зaсo6и збеpexення лIoдськoгo lttиття i зменrцення
стpа)(дaнЬ нaселеtl}|я.

oбидвi .целегaцii легкo дiйrцли згoди щoдo пpипи}lенl{я
6oйoвих дiй мiж yгopсЬкoю apмiсю i УПA на yкpaiнських
теpитopiях. Aле yкpaiнцi тaкoлt виI\{aгaли' щoб yгopui дoпo-
мaгали iм зaхoпити oзбpoення i 6oeпpипaси нa теpитopii
Укpaiни, якi oхopoняли yгopськi зaгoнl{. УкpаiнЦям пoтpi6-
нi 6улп i зaсo6и зв'я3кy тa iнше вiйськoве спopяд)кеннЯ.
Угopськa делегaцiя пoгoдилaся з yкpaiнськими Bимoгalvrи.
Пpo спoсoби peaлiзaцii цiеi угoди нa пpaктицi 6улo дoМoв-
ленo пiсля дoвгoi дискyсii. Усe тpе6a 6yлo po6ити' Hе викЛи-
кaюч}l пiдoзpи в нiмцiв.

Угopськi iнстpyктopи'- щo мuUIи нaвчaти yкpаiнЦiв пo-
вo,ц,же}rня з тeхнlчним oблaднaнням, пoвиннi бyли викoнy-
вaти свoс завдaння y poлi <.дeзеpтиpiв,> чи <<вiйсьKoвoпoлo-
неt lиx,>l66.

PaДянськa BJIa,цa звеpтa€тЬся
Дo yкpaihцiB

Hiмцям зaвл(дrr 6yлo вaжкo oцiнити pе:rльHy ситyaцiю в
Укpaiнi, oскiльки вoнa чaстo не yзгoд,кyпaлaсЯ з ixнiми
нaмipaми. 3 iншoгo бoкy, iнфopмaцiя, якy oдеp)кyвaли нiм.
цi, бyлa нe зaвЛ(ди тoчнa' a чaстo i хи6нo витлyмaчеI{a.

Caме y веpеснi 1943 p. нiмецькi слyx6и, здaеться, yсвi.
дoylи|{' щo y стpyктypi yкpaiнськoгo oпopy вiд6улaся пeBнa
змiнa i нa чoлi цЬoгo oпopy стoiть УПA' нaзвaнa B дoнeсeн-
няx Hapoдним pyxotlt. Hiмцi пovиIraли po3yNtiти, щo УпA -
це нaспpaBдi <вiйськoвий iнстpyмeнт,> opгaнiзaцii Укpaiн.
ських Hацioнaлiстiв Бандеpи.

Hirrшдi тaкox дiзнaлисЯ, Щo гoлoвHoкoмaндyюvим УПA
e Kлим Caвyp, a нaчaльникoм ruтaбy - Гoннapенкo. Cпpaв-
дi, Клим Caвyp бyв гoлoвнoкoмaндyючим УПA дo листoпaдa
|94З p.' а пoтiм бyв кoмaндyючим УПA-Пiвнiч.

.Цo нiмцiв пoтpaпили вi.цoмoстi i пpo те, uro УПA пiд
кolrral{дyBaнням Caвypa налiuye 35_40 тI{сяч 6oйoвикiв.
Hiмецьке дoнeсенtlЯ пoвiдoмлялo, щo Tapас Бyль6a, якoгo
нiмцi вваlсaли пoмipкoвaниМ нaцioнaлiст9}r, втpaт}rв свiй
BIUIиB i мae лиrце 5_6 тисяч пoвстaнцiв ,o,.

B iнuloмy нiмецькoмy дoнесеннi 6yли вiдoмoстi пpo
стpyктypy УПA, тouнirпе пpo УПA-Пiвнiн, дo якoi, зa дo-
нeсеItllям' Bхoдl'ли тpи дивiзii: дивiзiя <.3aгpaвa'> пiд кoмaн-
дyвaннЯм Енея, 6лизькo l0 тисЯч стpiльцiв; дивiзiя
<Koвельськa> пiд кoмaндyвaнням Зaкyurтуя, 6лuзькo l0-
|2 тvlcя,' пoвстанцiв, i дивiзiя <Ceвеpнaя'> пiд кoмандyвaн-
ням Литвинeнкa-.Ц,y6oвoгo, 6лизькo l0 тисяч 6oйoвикiвI68.

Haспpaвдi УПA.Пiвнiч пoдiлялaсь нa тpи вiйськoвиx
paйoни: <.Пiвнiн>>, <Пiвнiчний Зaxiд> i <.Пiвд'ень,>. Koмaндyю-
.rим paйoнoм <Пiвнiч>> (кoдoвa нaзва <<3aгpaвa,>) 6yв Iвaн
Литвинvyк-.Ц.yбoвий; кoмaн.щуючим paйoнoМ <<Пiвдень>> був
Пeтpo Oлiйник.Еней; кoмандylouим paйoнoм <.Пiвнiчний
Зaхiд> - Юpiй Cтельмaщyк-Pyдий.

Hiмeцькi дoнесенrtя пiзнiцre HазиBzlли Микoлy Лебедя
гoлoвllим кoмaндиpoм УПA, a Poмaнa [IIyхевинa _ йoгo
пpедстaвнr,rкoм нa Boлинil69. Haспpaвдi Микoлa Ле6едь, якo-
гo нiмецькa пoлiцiя aктиBHo poзцlyкyBaлa з )кoвтtlя l94l p.,

'u, BA-lr{A Н 2/v. f.2339 42 Лiтoпис УПA, o. с.. т. 6. дoк.2.7.,"o T a м лt е, f. 45_46; Taм .lr<е' дoк. 29.
'6e BA-i l{A RH 2/v. 2339 f. 33.
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викoнyвaв фyнкцii гoЛoви гoлoвнoгo Пpoвoдy oУH Бaндеpи
пiсля аpеruтy сaМoгo Бaндеpи нa пoчaткy липня l94l p. i зa-
лиllIиB цей пoст y тpaвнi |94З p. У тoй чaс' кoли 6yлo склa-
дeнo згaданi дoнeсення (листoпaд-гpyдеtlЬ l943 p.), кеpiв-
t{ицтвo oУH Бaндеpи i голoв}Iе кoмaнAyвaння бyли дopу-
ченi Poмaнoвi l l lyхевиuy, який мaв псеBдottiм Tapaс Чyпpин-
кa. Йoгo бeзпoсеpеднiми спiвpo6iтникaми 6yли Poстислaв
Boлorцин-ПaвJlенкo' нaчaльник тилy, i Йoсип Пoзинaнюк,
нaчaлЬник пoлiтичнoгo вiддiлy.

Бopoтьбa пpoти нiмцiв дopoгo кoцIтyв.rлa УПA. 24 гpyд-
ня |943 p. в lJ'ентpaльнiй Укpaiнi 6yлo в6итo нaчaльникa
rштaбy УПA-ПiвденЬ кoМaндиpa Aнтoнa. У paйoнi Бopщoвa,
в Гaлининi, великих втpaт зaзнав 6aтaльйoн УПA пiд кoмaн-
.щyвaнням Kpyкa. Зaтe 9 сiчня 1944 p. зaгoни УПA-Пiвдень
пiд кoмaндyвaнням Бистpoгo poзбили нiмецькy кoлoну в Ли-
сoгipui, y paйoнi Kaм'янця-Пoдiльськoгo. Tpoфei бyли дo-
сить знaчнi: 7 кyлeметiв,.2 мiнoмети, l0 P}rДниць, 30 ти-
'сяч пaтpoнiв, 500 гpal{aт' 3 пpиймaнi тa iн.,,u.
. oдин iз кoмalIдиpiв paдянських пapтизaнiв I. Kиpпa, який
кoМaнAував пapтизaнсЬким фopмувaнняМ y pайoнi Hiкoпo-
ЛЯ| нa схiд вi.ц Кpивoгo Poгy, кoтpий пoтpaпив y пoлol{ дo
нiмцiв нa пoчaткy листoпaдa l943 p.' зaявив iм, rцo <<yкpaiн.
ськi нaцioналiсти спиpaютЬся у своiй пpoпaгaндi нa твep-
д)кення' цlo нiмецький сoцiaлiзм i сoцia,riзм paдянсЬкий то-
тolt<нi,> й щo сaме з цiсТ пpинини yкpaiнцi пoвиннi бopoтися
зa }Ieзaле)кнy Укpaiну. Kиpпa тaкo)t( гoBopив пpo Tе' щo
yкpaiнськi нaцoнaлiсти ствoplotoтЬ пoлки вйьних стpiльцiв
y Чopнoмy Лiсi, зa 75 км нa пiвнiчний зaхi.ц. вiд Kpивoгo Pory,
i в Kиiвськiй o6лaстi. Кpiм тoгo' вoни спoдiвaються нa
пiдтpимкy iззoвнi. Чaстина iнтелiгенцii i селянствa вiдгyк-
}ry,laся нa зaклик нaцioнaлiстiв, aЛе, 3a слoвarvrи Kиpпи, нaс-
тинa пpисд,llyrтЬся i дo paдянських пapтизaнiв, oскiльки
фpoнт yсе нaбли)кaстЬся,, , .

Пеpurий 6iй мi.lк Чеpвoнoro Apмierо i зaгoнaми УПA, зa
зaявaМи poсiйських вiйськoвoпoлoне}Iиx' стaвся y Kиiвськiй
oблaстi. Kpiм тoгo, пiсля пpихoдy Чеpвoн'oi аpмii мiстo Kиiв
6yлo зaкидaне листiвкaми УПA, щo спpaвилo сильне вpa-
)кeння }Ia pa/IянсЬкиx сoлДaтiв.'72

Paдянська apмiя пpoдoв)куBuL.ta нaстyпaти. Boна взя,ra
Кopостень (28.|2.|943), )Китoмиp (3|.|2.|943), Hoвoгpaп-

' 'n Лeв LЦаttковський, УПA,
o. с. ,  т.  2.- с.  3 l .
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Boлинський ( l . l . l944), Беpлиuiв (5. l . l944), Kipoвoгpaд
(8. l . l944) i  Capни ( l l . l .  l944).

У сеpединi сiчня 1944 p. paдянськa apмiя oкyпувалa
мaй;кe- пoлoвt{нy Boлинi дo piнки Гopинь. oтхtе, тepитopiя
УПA 6yлa poздiленa фpoнтoм нa двi чaстини.

l0-ll сiння нiмцi евaкyloв:rли з Piвнoгo i Лyцькa 6юpo
Koхa i Paйхскoмiсapiaтy Укpaiнa. Екoнoмiuнy iнспекцilo
вepмaхтy 6yлo eвaкyйoвaнo ,цo ЛьвoвaI7 .

Пpи нaближeннi фpoнтy знaчнo зpoслa кiлькiсть pадя}l-
сЬких пapтизaнiв, зoкpеIvra зa paxyнoк десaнтyваt{I{я y тил
дo нiмцiв цiлиx гpyп. oднouaснo стaли 6iльlш чaстими 6oi
Мl)к paдянсЬкими пapтизaнaми i зaгoнaми УПA, зoкpeмa B
paйoнaх Capн, Koвеля, Piвнoгo. Згiднo з дotlесенttяМ веp-
Мaxтy' у paйoнi Capн -недoстaтньo oз6poснi зaгoни УПA
зaзнzlли тя)t(ких втpaт''o.

Ha тepитopiях' oкyпoвaних paдянсЬкolo apмiсlo, yздoB)к
дopoги Kopoстень-)Kитoмиp у цей же чaс йшли запeклi 6oi
мiдt Чepвoнoto apмiсю i сильним фopмyвaнням УПA
(6лизькo 3 тисяч пoвстaнцiв), oз6poеним аpтилеpirlol75.
Пoвiдoмлялoся тaкoж пpo знаvнi сили УПA нa зaхiд вiд Kи-
€Ba' I{a вiдтинкy мix БepД'иневoм i Kopoстенемl;6.

Ha нiмeцькiй стopoнi фpoнтy oснoвнi сили УПA 6yлo
poзгopнyтo нa Boлинi, y Гaлининi i в Кapпaтaх' yсьoгo
близькo 40 тисяч. За iнrшими нiмeцькими д,lкеpелaми кiль-
кiсть вoякiв УПA стaнoвилa пpиблизнo 80 тисяч 6oйo-
викiвl77. У сyтиvкaх i 6oях пpoти УПA згинyли в цeй чaс сoт-
нi нiмецьких сoлдaтiв i пoлiцaТвl78.

Рaдянськa влa.цa пpекpaс}ro yсвiдсlмлювaлa нeбезпеку,
якy стaнoвили yкpаiнськi пoвстaнцi i нaцioнaльний pyх. Pa-
дя}tсЬкe кеpiвництвo poзyмiлo, щo yкpaiнський pyх oпopy'
який бopeтЬся зa незaле.lкнiсть, нiкoли не пiдe нa yгoлy з pi-
дянсЬкoю вJIa.ц'oю. Paдянськe кepiвництвo зt{алo i пpo те,
щo нaцioнaльний pyх спиpaeтЬся нa пiдтpимкy мaйже всьo-
гo нaсeЛенtlя. Bpaхoвylочи' щo 6iльrцiсть сил УПA пеpе6y-
вaлa в paйoнaх, oкyпoвaних нiмцями, paдянсЬке кepiвництвo
зBеptlулoся дo населенl|я циx paйoнiв. I{е звepнeння' пiд-
писане гoлoвolo BеpхoвнoТ Ради Укpaiнськoi PсР М. Гpенy-
хolo' гoлoвoю Paди HapoДних Koмiсapiв Л. Kopнiйцeм i сек-

' i s  yпA у свiт. l l i . . . ,  пoп. l lит. l  т.2.- С.28-3l .
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pетapеI{ KП(б)У М. Хpyщoвим, 6yлo нaдpyкoвal{е l2 сiчня
1944 p.

Paдянськa влaдa o6iцялa yкpaiнцям lIIвидке звiльнення
i зaкликaлa нaселеIlня пoсиJIити 6opoтьбy пpoти <.нiмець-
кoгo фaшизМy)>' пpи€днyвaтись дo paдянських пapтизaнiв,
знt{щyBaти лiнii кoмyнiкaцiТ i склaди пpoтиBникa.

Aле 6iльшa чaстинa звеpнення 6yлa пpисвяченa yкpaiн.
ськoмy нaцoнaлiзмy. Paдянськa гrllaДa нaмaгaлaся пеpекoнa-
ти yкpaiнцiв i свiт (звepнeння 6yлo oпydлiкoванo y всiй oфi-
цiйнiй пpесi, а йoгo oснoвнi iдеi 6yлo вI,tклaденo iнoзем-
нl{м пpедстaвникaм), щo вopoг yкpaiнськoгo нapoДy -
це <<не тiльки нiмецькi poзбiйникиr>, a й тaкo)к i <.згpaя нi-
мецькo-yкpaiнських нaцioнaлiстiB)>, <<yсiлякi oцi 6eндеpи,
мeлЬI{ики' 6yль6iвцi, зaпpoдaBrЦись Гiтлepy' Дoпol{aгatoть
йoмy yяpмлIoвaти нaцr нapoд' нaruy Укpaiнy>>.

oт;ке, щo6 пiдкpеcлуITv|, щo yкpaiнськi нaцioнaлiсти не
Мають нiчoгo спiльнoгo з yкpaiнцями' paдя}lсЬке кepiвництвo
винайtшлo ДJ|Я tlv|х теpмiн <<нiмeцькo-yкpairrськi>. Згiднo
з циМ зBеp}Iен}rям, <(нiмецЬкo-yкpаiнськi> нaцioнaлicти 6улtl
<(зpaдникa}tи>' pyки якпх 6улн ЗaлИTi кpoв'ю yкpaiнськиx
дiтей, мaтеpiв' сестеp>. I oсo6ливo <.цi зaпpoдaнцi пpикидa-
ються' нaчe6тo й вoни 6opються пpoти нiмцiв>, стBoplo-
Ючи <(oзбpoeнi зaгoни>' як вotll{ кaхyть' д.пя 6opoть6и з нiм-
цями' :rлe нaспpaвдi, гoвopилoся y pa.цянсЬKolv(y звepненнi,
<<вoI{и зrvloвиЛисЬ iз Гiтлеpoм'>.

Paдянськe зBеpненt{я пpoдoв)кyBzrлo B тaкoМy сaп{olt'y
тoнi, yпеpтo пoвтopюючи' щo нiби yкpаiнськi нaцoнaлiсти
нiчoгo не зpo6или <(дJrя зaгaльнoi спpaви визвoлeнI{я yкpa.
Тнськoгo нapoAy з-пiд гiтлеpiвськoгo яpма>' щo Boни нe 86или
)кoдI{oгo tliп.lця, llе пyстиJIи пiд yкiс )кoдt{oгo нiмeцькoго

3вiдки такi твepдxeння' щo зoвсiм не вiдпoвi.ц'aлн icтуl-
нi? Tут e 6aгaтo пpичин. I{я дезинфopмацiя диктyвaлaся
нeпpимиpеl{нoЮ неI{aвистю Poсii дo yкpaТнськoгo <(сепapa.

тизмy>. Kpiм тoгo, paД'я}tськa Bлaда' якa пpaгнyлa кoнтpo-
люBaти пepекoнaн}lя yкpaiнськoг0 l{apoдy, 6aяuлa в yкpa-
iнськoмy нaцioналiзмi свoгo нaйне6eзпeчнiцroгo пpoтиBникa
тeпеp й y мaйбyтньoмy.. Paдянськi-opгaни вJraди ..}Iaмaгa-
лися пoсlяти сyмнlB' пlдlpвaти' poзoити сиJly yкpalнськoгo
незaJlexницькoгo pyxy' вiдipвaти йoгo вiд нapoдy. I, нapеruтi,
paдянське кеpiвництBo Bвaxaлo небeзпечним (i o6paзливим)
нaвiть чaстKoвo tiлнти пеpeмory нaд. нiмецькими зaгapб.
нI{кaми зi свoiм нaйгiprшим вopoгoм' yкpailrським нaцio-
Iraлiзп{oм.

Tвepдxсення, сфopмyльoвaнi в paдянськoмy звеpненнi
зa 12 сiчня |944 p. i в пoдйьrших звepl{еI{няx, пoстiйнo пoB-
тopюваJrисЬ yпpoд.oв)к мiсяцiв i poкiв, пiд vaс мiтингiв, y пpe-
сi, y пpoпaгaндистсЬких Bидaннях, i вoни тaки мzlли ДeякуlЙ
успiх. 3виuaйнo, не тaк сеpед yкpaiнськoгo нaсеЛeннЯ' як
сеpeд poсiян' сepед члeнiв кoмyнiстиннoi паpтii i y всiх пpo-
рaдянсЬкl{x i пpopoсiйських кoлaх зa кopдo}loМ.

Пpoте в |944 poцi yкpaТнський фaктop пoстiйнo бyв пpи-
сyтнiй. A зa кopдoнoм пoстiйнo стoялa пpo6лемa схiдних
кopдoнiв Пoльщi. 5 сiчня |944 p., зpaзy пiсля пеpехoдy
pадянсЬкими вiйськaми кoлиIII}tЬoгo пoлшькo-paдянськoгo
кopдoнy' пoльський ypяд в екзилi пpoгoлoсив у свoiй зaя-
вi, щo Зaxiднa Укpaiнa i Зaхiднa Бiлopyсь вхoдять to
Пoльщi i щo pадянськe кoМaн.щyвaння' y г"{ipy пpoсyBaння
paдянсЬких вiйськ пoви}l}lo пеpедaBaти eпaAy нa цих тepи-
тopiях пoлякaм.

Уpяд Мoскви вiдпoвiв, щo згiднo з pезyЛьтaтoм <<плe6iс.
цитy)) l939 poкy цi теpитopii вхoдять дo Pадянськoгo Coю-
зy. oт;ке, пoлrcьKo.paдянсЬкий кopдoн пoBинен пpиблиз-
нo вiдпoвiдaти лiнii Kеpзoнa. Мoсквa oдepлсilIа пiдтpим-
кy Пoльськoгo пpoгpесивнoгo lиy6y з Лoндo}ra, який пiд.
твеpдив y свoiй зaявi, щo <(пoлЬський наpoд пpo.цoвxy.
Bатиме непpиIиI{peннy i 6eззaстеpеxнy 6opoтьбy з I{ациз-
мoм> i <.вiтar Чеpвoнy apмiю як apмiю-визвoЛителькy''.ou.

Poсiйськo.paдянський ypяд пoстyпoвo ствopюBaв тaкy
ситуaфю, яKa t|Iaлa йoмy дoпoмoгги yсyl{yти вiд спpaв i вiд
влaди в Пoльщi пoльський ypяд iз Лoндoна.

3 iнiцiaтиви пoлrcЬкoi кoмyнiстиvнoi пapтii l сiчня |944 p,
y Bapruaвi бyла пiдпiльнo стBopенa ПoльсЬка Haцioнaль-
нa PaДa. ri пpoгpaмa пеpeд6aнaлa 6opoть6y зa <(}reзaлеx-
нy i дeмoкpaтич}ry> Пoльщy. Paдa вистyпИлa зa встaнoB,rteн-
ня дpy:к6и i спiвpodiтництвa з Pадянським Coюзoм i зa
спpaBeдливе виplшe}|ня питaння пoльськo-pa.ця}tсЬкoгo кop-

|t0 Укpaiна i заpубiл<ний свiт.- К., l970.- с. 328_з.]0.

l7 в кoсик

l ;9 
дoдатки, дoк. l87.
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дoнy' BiдпoBiднo дo пpaвa нapoдiв нa сaмoBизHaчeння. Пoль-
ськa Haцioнzrльнa Paдa oгoлoсилat щo y вiдпoвiдний мoмент
6yдe ствoрнo пoлЬський тимчaсoвий ypядlEI.

У сaмoмy Paдянськoмy Coюзi Мoсквa пpopodилa зaхoди'
якi пpисrryлtvш|уIcЯ 6 iй, з oдHoгo 6oкy, в uаpинi пpaв Hаpo-
дlB' a з дpyгoгo' y мixнapoдllих взarминax. l-гo лютoгo
1944 p. paдянський ypяд пpийняв зaкoн' якпЙ нaдaв pa-
дяHсЬким нaцioнальним pеспyблiкaм пpавo мaти диIuloмa-
тиннi стoсyнки з iнoземними деp,кaвaми. Biдпoвiднo дo цьo-
гo 6yлo змiнeнo i paдянськy кoнётитyцilo. Tепеp y нoвiй стaт-
тi кoнститyцii бyлo скaзaнo: <<Cтaття 18-6. Kolкнa сoюзнa
pеспy6лiкa мar пpaвo Bстyпaти y пpямi вiднoсини з iнo-
зeь{ними деp)кaBaми| Уклaд.aTИ з нt{Ми yгoди та o6мiнlo-
BaтисЬ диruroмaтичними i кoнсyльсЬкими пpeдставllицт-
вaMи)>.

У цeй чaс Bepxoвнa Paдa y Мoсквi пpийнялa зaкoн, який
дoзBoляв paдяIlським нaцioнaльним pеспy6лiкaм мaти свoi
влaснi з6poйнi фopмyвaння. У нoвiй стaттi кoнститyцii вкa-
зy&lлoсь: <<Cтаття l8-6. Koxнa сoroзIla pеспyблiкa мar свoi
з6poйнi фopмyвaння,,l82. нa пoчaткy 6ЪpезЪя (вiдпoвiднo
дo зaкoнy вiд 4 6еpезня) y Киевi бyлo ствopенo нapoдний
кolr{lсaplaт зaкopдolrних спpaв.

Hoвi зaкoни дали Poсii змoгy poзцlиpити сBoю пpoпaгaн-
дy пpo <<незaлеlкнiсть,> i <сyвеpеннiсть> paдянських нaцio-
нaлЬниx pеспублiк, зoкpeь{a Укpаiни. Paдянське кepiвництвo
.щyмilлo тaким чинoм yсyнyти пpичиl{y д.пя iснyвання yкpa.
iнськoгo нaцioнaлiзмy. У пpaцi з paдянськoгo пpaвa цi pi-
llIення 'кoмeнтyк)ться oсь таким чинoм:

<<Biднoвлeння зa Укpaiнoю пpaвa I{a встaнoвлення без-
пoсepеднiх вiднoсин з iнoземними дep)кaвaми' yклaдal{ня
з t{ими yгoд' пpедстaвництвo нa мi.lкнapoдних кoнфеpенЦiяx
i в iх opгaнax, тo6тo Bикoltaння фyнкцiй здiйснeння яких
УPсP у |922 poцi дoбpoвiльнo дopyчиJlа Coюзy PсP,
м:tлo великe знaчеIlt{я не тйьки B yмoBаx вiйни, a й oсo6ли.
вo y зв'язкy з нaбли.lкенl{яtr{ миpy. B пеpioд Beликoi Biтчиз-
нянoi вiйни Paдянськa Укpaiнa внeслa величезний вклaд y
спpaBy poзгpoмy нiмецькoгo фaruизмy, зaзнaвIllи paзoм з
тt{м дy,ке Bеликих втpaт пopiвHянo з iнrцими кpaiнaми. Toмy
пpиpoднo' щo Boнa 6улa в uислi дepxaв, нaй6iльtшe зaiнтepe-
сoвaних в oxopoнi свoсi 6езпeки вiд aгpесopiв>l83.

'E,тaм xе._C.330-33l .
'62 сбopник зaкoнoц т. l ,  Мoсквa, l9б8 т.- с. t38_l39.
' ." lстopiя деpлtaви i пpaв4 т.2.,_ к., 1967.- с. l09-l lo.

[IIвидкий нaстyп pa.цяttськoi apмii

Ha Boлинi, яка стaлa зoHolo 6oйoвих дiй, зна.rнo зpoслa
кoнцентpaцiя нiмецьких вiйськ. Пoстiйнo вiдбивaIoчи aтaки
знaчних pa.ц.янсЬкиx сил (паpтизaни i зaгoни Чеpвoнoi ap-
мii), дeякi зaгoни УПA не мoгли ще oднoчaснo атaкувaти
i нiмецькi вiйська. Heстaчa oз6poeння i 6oспpипaсiв пoчaлa
все бiльrце дaвaтисЬ взнaки. I{i зaгoни yкpaiнськиx пoвстaн-
цiв бyли пpимyrшенi o6ме,lкyвaтись зaхисними дiями пpo-
ти paдянських вiйськ, якi пepевaл<aли кiлькiснo, i yникa-
ли зiткнень iз вepмaxтoм.

Hiмцi дo6pе yсвiдoмлюв;Ulи цю ситуaцiю. Aле вoни тaKo)к
зHaлI|' як це вiдзнaчzutoся y дorrесeннi зa 15 сiння 1944 p.,
пiдписaнoмy Геленoм, шефoм ruтa6y <<lнoземнi вiйськa Cxiд>>
(Frеmdе Hееrе ost), щo в цих <(yкpaiнських нацioнaльних
6aндах, якi нaлеxaтЬ дo pyхy Бaндеpи... немaс xoднoТ схиль-
нoстi дo спiвpodiтництвa 3 нiмцями,>. .Цaлi в дoнесеннi
гoвopилoсь, Щo <<Дo тoгo чaсy' як не бyде виднo змiни в за-
гaльнiй пoзицii бaнд Бaн.цеpи>' не мoxе 6yти нiякoi п,to)l(ли-
Boсти сoroзy з t{ими' на вiдмiнy вiд тoгo, щo бyлo здiйснeнo
B дeяких мiсцях з oкpeмиN.rи пoлЬсЬKиМи 6андaмиol8a.

Пpoте 2o-2| сiuня y Злaзнo, нa пiвнiч вiд Piвнoгo, вiд-
6улиcя пеpегoBopи мi.lк oдним oфiцеpoм iз нiмецькoi 6oйoвoi
гpупи Пpюцмaнa i пpедстaвникaми oд}loгo iз загoнiв УПA.
Зa нiмецькиIvl дoнесеl{ням' pезyлЬтaт циx пеpегoвopiв 6yв
тaкий: <.Фopмyвaння 6aнp, пpoдoвЯ(yr бopoтися пpoти
pa.ц'янських бaнд i peгyляpl{их чеpвoн}rх вiйськ. Boнo вiдмoв.
;'IЯeTЬCЯ 6opoтися спiльнo з нiмецьким вepш{axтoм а6o склaс-
ти збpoю'>. €дине, нa щo пoгoдився yкpаiнський зaгiн, цe
пepедaвaти веpмaхтy poзвiдyвaльнi дaнi щoдo paдя}lських
вiйськ.

Koмaндyвaння ХIIl нiмецькoгo apмiйськoгo кopпyсу лiй.
tцЛo дo Bиснoвкy' щo нi в якiй мipi не Мoлtнa дoвipяти
yкpaiнцям i не мo.tке 6утn Й Мoви пpo спiльнi дii з <.yкpaiн-
сЬкими нaцioнaльними 6aн,ц,ами>. З iнtшoгo 6oкy, нiмецьке
кoмaнAyвaннЯ не BBa)кaлo нi мo.lrrливим, нi кopисниl\{ poз-
збpoiти цi зaгoни. Hiчoгo нe зaлицIилoсь' як l{aмaгaтися кo-
pистyвaтись pogэiдувaльними дaHими, якi мoжe пepедати
цей зaгiн УПA.o". Koмaндyвaння XlI l  apмiйськoгo кopпy-
сy з.rлиrцилo тaкий 3aпис нa цю тeЬ,ty: <.Збpoйнi сили УПA
6opяться за вiльнy й незaлея<ну Укpаiнy i фaнaтиннo вi-

.8n вA - мA Rн 2lv '  2||5 f .  79_80.
l85 вA - МA RFI 24_|з/|.72 Iс Gef.  Srd.,  dеп 2l . l . l944; RH 24_|3l

l7 l  Fеrnsсhreibеn an Pz A. o.
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pЯть' щo змolltyть дoсягти цiei мeти. Ixнiми вopoгaми с нiмцi
i poсiяни. Boни пoгoд)кyються тепеp iти з нaми Ha пеpегoвo.
pи тolt{y' щo в дaний I\{oмe}Iт вotll{ BBажaють нaйбiльш нe6ез-
печIll,tмt{ poсiян. З oглядy нa iхнro нeнaдiйнiсть нe мoxе 6yти
мoBI{ пpo якeсь спiльне дiяння з УпA нa дaJlьlцy метy. УПA
тaкo)t( вiдмoвляeться Boк)вaти нa бoцi нiмецькoго Bеpмaхтy.
Пpoте пpo BикoнaнHя згaдaнrtx мiсцевих yгoД не iснyс нiякиx
зaстеpеxеl|ы (з 6oкy веpмaхтy) lE6.

Koмендaнт ХIII apмiйсЬким кopпyсoм вважaB тaкo)t('
щo B деякиx випaдкaх мo)l(Ha 6yлo б пiти нa те' щoб пoдaти
зaгol{ам УПA бoспpипaси <в o6ме,xeнiй кiлькoстi> (слoвo
<o6мелtенiй> y звiтi пiдкpесленo) i лoкaльнo, oскiльки пo-
стaчaння УПA бoeпpипaсaпtи дJlя тoгo' щo6 po6ити зaпaси'
<y Bсякoмy paзi нeмoл<ливе>. Cкpiзь' де Hемolttливo 6yлo
уw|acтrД мiсцевi yгoди, 6yв нaказ <BoюBaти пpoти УПA тaк
сaмo' як i пpoти всiх iнlциx бaнд i зниuдyвaти iх>.

.('iзнавtшись, щo нiмцi rТpoпoнyBaли мiсцевi yгoди й щo
кoмaндиp oд}roгo з загoнiв УПA-Пiвнiч вiв iз нiмцями пеpе-
гoвopи' гoлoвнoкoмaндyBaння УПA зaбopollилo всiм свoТм
чaстинaм вeсти з вopoгoм пеpeгoBopи. 7 лютoгo |944 p.
кo}ralrдиp згaдaнoi сoтнi УПA.Пiвнiч П. Aнтoнюк-Coсенкo,
який вiв iз вopoгoм пеpeгoBopи, бyв зaсyд;rений вiйськoвим
тpибyналoм УпA i неpез дoбy стpaненийlE7.

.E[oнeсeння гoлoBнoкoманAyвaння нiмeцькoT apмii дyxе
тoчHo зl{:lлЬоByBаJIo ситyацiю нa yкpaiнських теpитopiяx,
якi зaлиrцились пiд нiмецькolo oкyпaцieю. У дoнесeннi вкa-
зyBaлoсь' щo' кpiм paдянськиx i yкpaiнських <6анд>>, У циx
paйoнax з'ЯвlуlлЦcЯ пoльськi <бaнди>. Tpи pyхи oпopy Boювa-
ли пpoTи Hiменuини, аJIе oднoчaснo i вoЁвали мix сo6oю.
У дoнeсеннi бyлo скaзанo: <Paдянськi 6aнtlц Boк)к)ть пpoти
нiмфв зa накaзaми Мoскви. Boни не тeplulять нi pyхy за не-
заJlexнy Укpaiнy, нi pyхy зa незaJlеxнy Пoльщy>. [i пap-
тизaни пеpе6yвaли пepеBaлrнo мi;rt piuкaми Гopинь i Cтиp
i звiдти пpoникtlли в iнrцi pайoни. Boни чaстo збйьruyвa-
ЛИcь зa paхyнoк peryляpних paдянськиx чaстин.

Дpyгy зa знaчeнням гpyпy стa}Ioвили <(yкpaiнськi нaцio-
нальнi бaнди>, якi бopoлися <(зa незалежнiсть Укpaiни>.
У дoнесеннi 6yлo скaзaнo' щo <ixня 6opoть6a спpямoBaнa
як пpoтl{ Hiме.luини, тaк i пpoти Paдянськoi PoсiiЬ, тa
пoвiдoмлялoсЯ пpo 6oi мix yкpaiнськими пoBстанцями i pa-
дянськими пapтизанaми. .['eякi з <yкpaiнських нaцioнaль-
них бaнд> Iцyкaють кoнтaктy з вepмахтoмi .lле бiльrцiсть

'.6 I b i d., Gеnеralkommаndo ХIlI ll. K. La/ Iс Nr 299/44 gеh.
't7 М. л е 6 е д ь, пoп. цит. C. 73; Лiтoпис УПA. n. ц.. т. 5. c. tsz.

з нt{х' згiднo з пoвiдoмленням' <6opeться пpoти веpмaxтy
з фaнaтиннoю нeнaвистю>.

Пoльськi пapтизaни' йrrrлoся дaлi в дoнeсeннi, 6opoли.
ся зa l{езaлежнy Пoльщy. пoляки знilли' щo вoни нe мo)кyть
poзpaхoByBaти t{a дoпoмory Hiмеччини в 6opoтьбi зa сBoю
незалелrнiстЬ тoмy Boни пoBеpнyлися дo Aнглii тa Cпoлy-
чених lШтaтiв Aмepики. Aле в пoлЬськoгo oпopy не 6yлo
eднoстi щoдo стaBJIення дo Paдянськoi Poсii. Чaстинa Boю-
BаJIa пpoти paдянських пapтизaнiв, тoдi як iнtца чaстинa iм
симпaтизyBaлa.-- .

5 лютoгo |944 p. Чepвoнa Apмiя узЯЛa Piвне, стoлицю
Paйxскoмiсаpiaтy Укpaiнa, i Лy**. 3 l веpeсня 1943 p.
нiмцi втpaтили бiльlце як пoлoвинy теpитopii Укpaiни (схiд i
пiвнiч) i пoнад 13 мйьйoнiв меrцкaнцiв' з якl{x l,5 мiльйo-
rra пpидaтI{их дo слyxби y вiйськy. Близькo 700 тисяч
бyлo нaсильнo евaкyйoвaнo чи втеклo iз зoни 6oйoвиx
дlй, з ниx l0 тисяч 6yлo пepевезенo дo Hiмеччиниl89.

Хoч Hiмеччинa oсь-oсЬ мoглa Bтpaтити всIo Укpai}ry, нa-
цioнaл-сoцiaлiстськi кеpiвники пpoдoв)кyвалу| ЛяKaTпcЯ
yкpaiнськoгo питaння. Boни дaпi }|е дo3вoляли i не теpпiли
лroднoi пoлiтичнoi дiяльнoстi yкpaiнцiв. Hiмцi виpiruили' щo
6iльrце нe мo;ttнa теpпiти пiдпiльнoТ дiяльнoстi деякl{x чJIе-
нiв oУH Мельникa. Bиявивrци aнтинiмецькi стaттi, oпyблi-
кoвaнi цiсю opгaнiзaцiею, 28 лютoгo |944 p. C.Ц. apеruтyвaлo
y Беpлiнi пoлкoв}rикa Aндpiя Мельникa, який хив лег:ulьнo'
а тaкo)t( 6iльrцiсть членiв Пpoвoду йoгo opгaнiзaцii, якi )кили
в Hiмeччинi, як тaкo;tt бaгaтo дeсяткiв йoгo пpихильни-
кiв y Гaличинi i нa eмiгpафi. Мельникa 6yлo iнтеpнoвa-
нo дo кoнцeнTpaцiйнoгo тaбopy Зaксенгayзeн' де 6yли в,жe
yв'язненi C. Бaндepa, Я. Cтецькo i вiд |{едaBнa T. Бyльбa.

У цьoмy тaбopi вxе 6yв тaкoлt €. oнaцький, вiдoмий
член oУH Мельникa, щo пepебyвaв y Pимi. Пiсля тoгo' як
y гaзетi <Укpaiнський Biсник>' щo BидaBaJlи в Беpлiнi кoлa
oУH Мельt|YIKa, з,ЯBt|лaся стaття e. oнaцькoгo' яKa Kpити.
кyBirлa iтaлiйський фaruизм, нiмцi нaкaзirли apeштyвaти йo-
гo в Pимi / веpеснi 1943 p. i депopтyвaти дo Беpлiнa.

Ha Укpaiнi, a 0с06лив0 нa тepитopiяx, якi кoнтpoлIoBaлa
УПA, нaселенHя зyстpivzulo paпянсЬкy Bлaдy з недoвipoю i
стpaхoм. oсi6, щo.я,кoюсь мipoю спiвpo6iтничaлп з oкyпaн-
тantи чи мaл|^ llllr{ецьке гpoмaД'Яtlствo' пеpеBaжнo oyлo
poзстpйянo. Пpацездaтнi чoлoвiкн цо 60 poкiв мaли <дoбpo-
вiльнo>> йти дo Чеpвoнoi ApмiТ, щоб <(змити безнестя пepе-

r88BAR6/szf.tst-ts2.
r8s Ibid- f .  l4B.
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6yвaння пiд фarшистськoю oкyпaцieю>. rх вiдпpaвпвпи
нa фpoнт нaйчaстirце без 6yдь-якoi вiйськoвoi пiдгoтoв-
ки i 6ез збpoi (iм KaзaJШ|' щo збpoя нa фpoнтi, y вopoгa).

Певнa кiлькiсть yкpaiнфв, спoдiвaючись вpятyвaти сBoe
rсиття' нaмaгaJtaся пpи€днaтися дo УПA, чисeльний склaд
якoi дyл<е зpoстaв.

Hа пoнaткy УПA yникalla бyдь-якиx бoiв iз pеryляpними
вiйськaми ЧepвoнoТ Apмii. Aле зa apмieю пpийшли вiйська
FIKB/ц. Ha Boлинi пеpцtе сepйoзне зiткнення мix зaгoнoм
УПA i 6aтaльйoнoм HKB.Ц вiд6yлoся l8 сiчня |944 p.3 цьогo
дня зiткнення i 6oi бyли дoсить чaстими. 6 лloтoгo вiйська
нKB.ц втpaтили 50 сoлдaтiв бiля Boлoдимrrpця. l0 лtoтoгo
pадянський пeнеpaл' iм'я якoгo Itе нaзBaHе в дo}Iесeнняx
УПA, нaпopoвся нa зaсiдкy i пoтpaпив y пoлol{ paзoм зi
свoiм ескopтoм. Пo6aчивltlи' щo гleнеpaлoвi нi в чoмy не
Мoлtнa бyлo дopiкнyти й щo вiн не 6yв нленoм пapтii, кo-
мaндyвaння зaгoнy УПA пiсля дoпитy йoгo вiдгryстилo,"u.

УПA poзrшиpюBaлa дiяльнiсть, спpямoвaнy нa iнфopмy-
вaнt{Я i пpoпaгaндy сepед сoлдaтiв Чеpвoнoi apмii. Пeprui
листiвки, пpизнauенi NIЯ patЯt|cьких сoддaтiв, 6yли нaдpy-
кoвaнi в xoвтнi й листoпaдi |943 p. У них йrцлoся пpo цiлi
i бopoть6y УПA, бyли зaкJIики' зoкpемa дo poсiян, вiдмo-
BитисЬ BoюBaти пpoти yкpaiнськиx пoвстaнцiв i пiдтpимaти
iх y бopoть6i зa незaтIеlкнy Укpaiнy. У сiчнi 1944 p. t{oBil
листiвкa УПA пoвiдoмлялa сoлдaтaм Чepвoнoi apмii, щo
yкpaiнськi пoвстaнцi пpoдoв)кyк)ть 6opoтьбy пpoти дBoх
iмпеpiaлiстllчних pеlкимiв_гiтлеpiвськoгo i стaлiнськo-

!ot '
гo.-. .

12 лютoгo |944 p. paдЯ}IсЬKе кepiвництвo BистyпruIo з
дpyгиIvt звеpнeнням' яке нa цей paз бyлo пpизнaчене дJrя
члeнiв УПA. 3веpнeння бyлo пiдписaне Микитoю Xpyrцo-
Bим' гoлoвoю Paди Hapoдниx Koмiсapiв, i М. Гpенyxoю' гo-
лoвoю Bepхoвнoi Paди рсrryблiки. У звеpненнi пpoгoлoury-
в:lлoсь нeзaбapнy пopaзкy гiтлеpiвськoi Hiмеччини вiд Чеp-
вoнoi apмii i аpмiй сoюзникiв. У вiйнi пpoти гiтлepизмy,
гoBopruroсЬ y звеpненrri, нapoди сPсP, зoкpемaъpoсiйський
i yкpaiнський нapoди, бyли paзoм. Щoб poзбити цю eднiстЬ,
зiulтoвхнyти }Iapoди мix сoбoro, нiмцi BtaлИcЯ нa 3axiднiй
Укpaiнi дo 6pexнi i пpoвoкaцiй. Hiмцям дoпoмaгaли ixнi
пpисJryxrrики _ <yкpaiнськi нaцioнaлiсти'>; цi <зaпpoдaнцi>,
щo пpи6yли з нiмецькolo apмieю з Беpлiнa. Boни, мoBпяв,
дoпoмaгaJrи гiтлеpiвцям гнoбити yкpaiнський нapoд' кaтy-

l90 лев lШaнкoBський, УПA, пoп. цит.- с.  1|4-1|7.

'9,  л iтoпис УПA. т.  l . -  с.  l l3- l16'  |20-|2|.

Baти' спaJltoвати сeJIa. Це нiмцi ствopили УПA, гoвopилoсь
y звеpненнi Xpyщoва. Paдянське кеpiвництвo зaкликaJlo чJIе-
нiв УПA здaвaтисЯ' щoб yникнyти <<сyBopoгo t{аpoднoгo
сyдy>. У звepненнi пoяснювалoсЬ' щo Чеpвoнa аpмiя, якa
poзIpoIr{илa кoлoсallьнy, дoбPе oзбpoeкy нiмецькy apмiю,
легкo знищить мiзеpнi' poзпopourенi й пoгaнo oзбpoенi
<6aндtуl нiмецькo-yкpaТнських нацioналiстiв>. < Iмeнeм ypядy
УкpаiнськoТ Paдянськoi Coцiaлiстичнoi Pесгry6лiки> Хpy.
щoв i Гpенyxa oбiцяли пpoщенHя. 3вepнення закiнvyвaлoсь
тaкI{ми слoBaми:

<.У склaдi Bеликoгo Paдянськoгo Coюзy yкpaiнський нa-
poд oдep'(aв свoю дep.lкaвнiсть, свo6oдy i незaлехtнiсть.
Tiдьки paдЯ}IсьKa влaдa' бiльtцoвицькa паpтiя д'aлуI l|1ox,J|t|-
вiсть yкpaiнсЬкoltfy нapoдoвi вoзз'eднaти свoi зeмлi в единiй
Paдянськiй Укpaiнськiй дepжaвi. Toмy кo.lкeн yкpaiнеЦь,
aктивI{o бopюuись за великий Paдянський Cotoз, тt,tм са.
мим-6.opeтrcя за Paдянськy Укpaiнy, зa yкpaТнсЬкий нa-
poд>l92..

20 лютoгo |944 p. з'явилoсЯ t|oве звepнення paдян-
сЬкot.to кеpiвництвa дo yкpaiнських oкyпoвaниx paйoнiв (pa-
йoни Львoвa, .['poгoбинa, CтaнiслaвoBa' Чepнiвцiв, oдеси).
3зеpнення зaстеpiгaлo yкpaiнui в вiд <.нaцi oнaлiстич ниx лaки-
зlB' щo пpoдaли свoю.\ylцy l тиo l{lмeцЬк}lм oкyпaнтaм' l якl
задypмaнюк)ть вaм poзyм>. 3веpнення знoBy зaкликzlлo
yкpaiнських пoвстaнцiв <пopBaти свoi зв'язки з нaцioнaлiс-
тl{чt{ими бaндaми, пеpeйти на бiк пapтизaнiв i ЧеpвoнoТ
apмii. Уpяд Укpaiни гapaнтyвaв yсiм, хтo пеpейде Ha нalЦ
6iк, пoвне пpoщeння iхнix тя:ккиx пoмилoкnI93.

Бyквaльнo нeрз кйькa днiв, 29 лютoгo |944 p., зa
п'ятдесят кiлoмeтpiв вiд фpoнтy' нa paдянськoмy 6oцi, 6i-
ля |,llvlлятuнa (мix Piвним i Cлaвyтolo) кoлoнa гoлoвt{oкo-
м.aндylочoгo l-м Укpаiнсрким фpoнтoм пeнеpaJla H. Ф. Baтy.
тlнa нaпopoЛacя нa зaсiдкy' вJlaцtтoванy зarонoм УПA.
Baryтiн 6yв тяlttкo пopaнeний, i l5 квiтня вiн пoмep y киiвсь-
кoмy госпiтaлi. .('eхтo твеpдить' щo B кoлoнi rенepaлa Ba-
тyтiна бyли тaкo:к Микита Хpyщoв i генepa,rr Kpaйнюкoв.
Чaстrrнa кoлoни змoгла виpвaтися iз зaсiдки й вiдстyпити
дo Piвнoгo. Haпeвнe, не бaлraючи BI{знaвaти poзмaх yкpа-
Тнськoго сaмoстiйницЬкoпo pyхy' paдЯHськa BJIaдa зaмoвчyвa-
лa дiйснi пp}tЧинl{ смеpтi Baтyтiнa, зaявJrяк)чи' щo вiн 6yв пo-
paнеIшй пiд чaс iнспекцiТ фpoнтy. I{oйнo дBaдцять po-
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l92 сoвстскaя Укрина в пoдьr... пoп. цtlт._ с. l79_l82.
, ,"Taмxе.-C. l l9- l20.



кiв пiзнitце paдянсЬкa &IIaдa Bиз.нaлa, щo Baтyтiн бyв пopa-
нений y бoю з <6aндеpiвцями,>l94.

З 5 сiчня дo 5 квiтня |944 p. УПA вeлa 6oi з зaгoнами
HKBд y paйoнax Koстoпoля, .Ц.y6нo, Кpeм'янця, Бep.u,иvевa
i в лiсaх )КитoмиpЩини, y6ивruи 850 члeнiв нKв.ц.l95

Hiмцi втpaчaють бiльIшy чaстиl{у
Укpaihи

Haйбiльrцa 6итвa мiж фopмyвaннями УПA (пpиблизнo
5 тисяч пoвстaнцiв гpyпи <<Пiвдень> i <гpyпи <<Пiвнiu'>)
i вiйськaми нKB.ц (пpи6лизнo 30 тисяч сoлдатiв, a тa-
кoлt тa}tки i aвiaцiя) вiд6yлaся y Гyp6aх, y pайoнi Кpем'янця.
Фopштyвaння УПA 6yли aтaкoвaнi oднoнaснo з 6aгaтьoх
напpямкiв. Пiсля зaйeклих бoiв, щo тpивaли тpи дt|i,
з 23 пo 25 квiтня |944 p., загoнaм УПA вдaлoсЯ BиPвaтися
з oToчeння. Tiльки в oднoмy сектоpi paдянськi вiйськa втpa-
тилu 6лцзькo l20 сoлдaтiв у6uтvlмvl, irле Bтpaти УПA тaкo.lк
6yли великil96.

Haстyп paдяHсЬких вiйськ тpиBaB тaкoж i в {ентpaльнiй
УкpaТнi. 8 лютoгo |944 p. нiмцi втpaтили Hiкoпoль i мiсцевий
кoп:lлЬняI{ий paйoн, oсoбливo daraтvlйt нa мapгaнeць. l4 лю-
тoгo paдянськi вiйськa BЗяJ|vl Kopсyнь. 24 лютoгo нiмцi
6yли змyruенi зaлиrцити Kpивий Piг i весь нaвкoлиrцнiй
пpoмислoвий paйoн.

2 6epeзня y Гaлиvинi 6iля ceлa Bеp6a, мixt Бpoдaми
i .(yбнo, y pyки УПA пoтpaпили тpи poсiйськi rЦпигyни.
Cepед них бyв вiдoмий секртни{ aгент М. I. Kyзнецoв, який
дiяв пiд нiмецьким iменем Пayль Зiбеpт i мaв фaльruивi yк-
paТнськi дoкyмеt{ти нa iм'я Пyxa. Cлyжбa кoнтppoзвiдки
УПA знайцrлa B Hьoгo дoнесеt{llя д.IIя свoгo нaчaльникa
генepaлa <(Ф) спeцслyлtби HKB!. У дoнeсeннi сepeд iнrцoгo
згaдyв:rлoсЬ пpo зaМaх нa зaстyпникa гyбеpнaтopа Гaличини
oттo Бayеpa, якцil Kyзнецoв здiйснив у Львoвi. I{ей замax
викликaв стparшнi pепpесii з 6oкy нiмцiв: двi тисянi poз-
стpiляних залoxникiв i кiлькa сoтенЬ пoвirцeниx yкpaТнсЬких
пoлiтичних в'язнiв. У дoнесеннi Kyзнецoва з зaдoвoлеH-
ням пiдкpеслюB:lлoсь' щo як i в Piвнoму, пpoвoкaцiя y Львo-
вi бyлa ,цyxtе yспiuIнa,',.

l9.  B. м ar lсhеnko, La vёr i t6 sur la mon du g6n6rаl  Vaтout inе, in..L'ЕsJ, Еuгoфеn' ' , no l45, janviеr-fёvгiеr l976.- P. l0_l8., '" Лiтoпис УПA. т. 8._ с. l70.
' .u т a м л< е.- C. l45_lz16: |7o_ |.?|.|97 I\{нкoла Ле6едь УПA' пoп. цит._C. '10-.7|. ,  Лев l l laнкoв-

ський, Пoнатки УПA // Пpoвидiння>._ Фйaделфiя, |972._ с. lt8.
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Taк yкpaiнцi дiзнaлисЯ, Щo зaмaх y Piвнoмy пpоти мi-
нiстеpськoгo paдникa Гeлля i пpoти [apгеля, зaстyпни-
кa Koхa, 6yли здiйснeнi Кyзнецoвим, aби спpoвoкyBaти нi-
мецькi pепpесii пpoт}r yкpailrсЬкиx нaцioнaлiстичниx кiл.
.(iюни пiд iменeм i в унiфopмi нiмeцькoгo oфiцеpа з Kенiг-
сбеpгa лейтенaнта Пayля 3i6еpтa, poсiйський aгент Kyзнe-
цoв здiйснюBaв зaмaхи на нiмецьких дiянiв, Щoб спpoвoкy-
вaти pепpесii. Пiсля кolкt|oгo тaкoгo замaхy вiн зaлицrав
пiсля се6е <(дoкaз}t>' якi кидали пiдoзpy на yкpaiнських нa.
цioнaлiстiв. Kyзнeцoв визнaв' щo пiсля зaN,tаxy нa !'apгеля
вiн зaлиrцив 6iля }|ьoгo дoкyЬ{e}rт члеHa oУH Бaндеpи,
який 6yв знl|щеI{ий гpyпoю paдяHсЬких пapтизaнiв Медведе-
вa' дo кoтpoi тaкoх вхoдI{в Kyзнецoв. I-[ьoгo <(дoкa3y)) 6y-
лo дoстaтнЬo' щ06 нiмцi шlarдтyB:lли pепpeсii пpoти чле-
нiв i симпатикiв oУH Бaндеpи.

Пpoвoкaцiя в Piвнoмy, зpеrЦтoю' бyлa визнaнa Д. М. Ме-
дBед€вим. (eй кoмaндиp paдя}|ськl{х пapтизaнiв писaв y
свoiх мeмyapaхl щo йoгo <хлoпф> дy)кe Beceлнлv|сЯ y I-(yмaн-
сЬкoмy лiсi, дiзнавlцись' щo пiсля зaмаxy Kузнеuoвa нiмцi
знr,trцили тpидцять rцiсть нaцioнaлiстiвl98. Haспpaвдi кйь-
кiсть xepтв цих pепpесiй бyлa нaбaгaтo бiльrцa. lснyс пiдo-
зpiння, щo Kузнецoв тaкo)t( зpo6ив зaмax нa Йoaхiмa
Пaльцo, нaчaль}Iикa пpoпaгaнди Paйxкoмiсаpiaтy Укpaiнa,
y пеpшiй пoлoвинi лютoгo |944 p.

У Piвнoмy KyзнеЦoв ствopив пiдпiльнy opгaнiзaцiю нa
чoлi з якимсЬ Teoфiлoм Hoвaкoм; зaBдaння цiei opгaнi-
зaцiТ пoлягaлo y знищеннi yкpaiнсЬких aктивiстiв. 3a pa.
дянсЬкими д.lrtеpелaми, ця opгaнiзaцiя встиглa знищити l8
iз 23 <нaцioнaлiстичних кepiвникiB))' якиx пеpедбavалoсь
лiквiдyвaтиl99.

Kyзнецoвa пoвстaнцi УПA poзстpiлялlа 9 беpeзня |944 p.
4 бepезня paдянськi вiйськa пirцли знoвy в нaстyп' зoкpе-

ма в пiвденнoмy й пiвденнo.зaхiдIroмy нaпpяt\,tкy. Мiстa I.[eн-
тpaльнoi Укpaiни бyли зaxoгIленi oднe зa oдним: Умaнь
(l0.3), Biнниця (20.3,, Пpoскypiв (25.3'.27 6epeзня Чеpвo-
нa apмiя взялa Kaм'янeць-Пoдйьський i вийшлa-дo-pyмyн-
сЬкoгo кopдoнy нa pivцi Пpyт фpoнтoм нa 85 км. 29 6epeзня
вoнa зaвoлoдiлa Koлoмиею i Чepнiвцями. 3 тoгo Дня нaстyп
пpoдoв)кyBaвся yже нa pyмy}lськiй теpитopii.

Ha пiвднi Укpaiни paдянсЬкa аpмiя yзялa Хepсoн (l0.3)'
Boзнесенськ (24.3), Пеpвoмaйськ (24.3), Микoлаiв (28.3) '
oдесy ( l0.4) i  Ялтy ( lб.4.).  l5 квiтня paдянськi  в iйська 6yли

' ' .  Д. н. Медведев. Cильные дyхoм._ м.,  1957.- с.285.
l99 тaм же._C. зз1_340.



в- Tеpнoпoлi. У сеpединi квiтня |944 p. мaй.ltte вся Укpaiнa
бyлa в pyкaх paдянськoi BJIaди' зa BиI{ятKoм малеiькoi
смy)кки зaхiдних земелЬ. Ha |,7 квiтня фpoнт, який пoчи-
нaвся нa пiвнiuнoмy сxoдi вiд Koвеля, сгryскaвся мaйxе пo
пpямiй лiнii нa пiвдень (пpoхoдяни нa Cхoдi uеpез Бpoди)
дo Kapпaт' пpиблизнo зa б0 км нa зaхiд вiд Koлoмиi.

Хoн paдянськa apмiя ух<e дiялa в Pyмyнii, 20 квiтня
|944 p. paдянський ypяд oпydлiкyвaв заявy' в якiй oгoлoсI,tB'
щo пpийнятo piшeння пеpеслiдyвати вopoгa дo пoвнoi йoгo
пopазки. У зaявi пiдкpеслювaлoсь' щo Paдянський Coюз
не 6aлtae нi aнексii :кoднoi чaстини pyмyнськoi тepитopii, aнi
змiни iснyloчoгo в Pyмyнii pe:t<имy й щo paдянськa аpмiя,
Bикollyючи свoю мiсiю' пpoдoвж}tть l{aстyп на зaхiд дo пoB-
нoi пopaзки Hiмеччини i ii сoloзникiв200.

У цeй нaс Kpaйoвa Paдa Hapoдoвa y Bаprшaвi <(пoзбaBи-
Лa)> пoлЬськиЙ уpяд y Лoндoнi пpaвa пpедстaвляти пoльський
нapoд. Ha кiнець тpaвня |944 p..Boнa HaпpaBИЛa B Мoсквy
делeгaцiю дJIя встaHoB,IIeння oфiцiйних стoсyнкiв iз Coюзoм
Пoльських Пaтpioтiв y Poсii i paдянським ypядoм (<.з ypядoм
сPсP тa ypЯдaми iнrцих ^PaдЯнськиx pеспyблiк)>' Як пo-
дaютЬ paдянськi д;tсеpелa),u,.

. Ha фpoнтi спiввiднotllення .сил yсe бiльrцe i 6iльrце
змiнювaлoсь нe }rа кopисть Hiмеччини. Зa paдянськими
д)кеpелaми з 94 дивiзiй, якilстaнoвили нiмецькi гpyпи ap-
мiй <Пiвден.ь,> i <.A'> (щo дiяли нa Укpaiнi), 6улo знищeнo
59 дивiзiй202.

У цeй чaс aмеpикaнцi вiднyтHo пoсилили свoк' дoпoмory
Еaд.янськiй Poсii. 3a пoвiдoмленням aгeнцii Poйтеp вiд 2
квiтня aмеpикaнськi пoставки вiйськoвиx вaнтaxiв зa пepшi
два мiсяцi |944 p. дoсягли мiльйoнa тoнн (пpoтц 200 тlцcяч т
y сiuнi й лютoмy |942 p. i 6.70 тlцcяч т y сiчнi й лютoмy
1943 p.).  Зa пepioд iз. lкoвтня l94l  p. пo l  6ерзня |944 p,
Poсiя oдеpxaлa вiд Cпoлyнених lllтaтiв Aмepики 9,5 ltrlн т
вiйськoвих вaнтaxiв (ця цифpa lre вpaxoBy€ 4 тнcяч лiтaкiв,
дoстaB,IIених безпoсеpед}lЬo пoвiтpям). Усьoгo Poсiя oдеp-
xaлa 8 800 лiтaкiв, 5 2oo тaнкiв, 6iльrцe l90 тисяч Baнтax-
них мaцIиIl , 7 млн пap vo6iт. 2 мiльiтoнu 600 тисяч т хapчo-
виx пpoдyктiв, l 450 тисяЧ т стrrлi' 450 тисяч т кoльopoвих
метaлiв, 200 тисяч т ви6yхoвиx pечoBиIl i неyтouненy кiль-
кiсть вaгoнiв тa лoкoмoтивiв203. 

.

I{iкaвo тaкo)к дoслiдити змiнy зaгaльнoi кiлькoстi paдян.
сЬких вiйськoвoпoлoненl,tx' зaхoплених нiмцями з пoчaт.
кy нiмецькo-pa.цянсЬкoi вiйни: 2,4 мiльЙoнa paдянсьKих
вiйсь*o"o.'oлoнеI{иx нa кiнець l94l p. (тo6тo зa шiсть мiся-
цiв),  3,6 мйьйoнa нa l  квiтня |942 p.,5, l5 мiльйoнa Нa | ЛИ-
стoпaдa |942 p.

Caме пiсля цiei дaти ситyaцiя зlriнилaся: нiмцi зaхoплю-
вaли B)t(е зoвсiм нe6aгaтo вiйськoвoпoлoнeних. rхня зaгaль-
на кiлькiсть 6улa 5,3 мiльйoнa нa l квiтня l943 p., 5,5 мiльйo.
нa нa l  xoвтня 1943 p.,5,6 мiльйoнa нa l  с iння 1944 p.,
5,7 мiльйoнa нa l лI,tстoпaда |944 p20a.

Мiж мoлmoм i кoBa]UIoм

oтlке, Hiмеччинa Blке Bтpaтилa мaйx(е всro Укpaiнy.
Бaгaтo нiмцiв, y тolt{y числi й члeни нацioнал-сoцiaлiст-
ськoi пapтii, пoсиJtt{лo Kpl,lтикy пoлiтики нa Cхoдi.
Cepед цих кpl{тичних голoсiв oсo6лиBo виpiзнявся вiдoмий
мeмopaнДyм кoлI{tIIньoгo пeнеp:rл-кoп{iсapa Kpиму гaуляЙ-
теpa A. Е. Фpаyeнфельдa зa l0 лютoгo |944 p., в якoмy вiн
сyвюPo засyд)кyвав пoлiтикy i пoзицiю Е. Koхa нa Укpa-
iнi205. Фpayенфeльд пpиBepтaв yвaгy нa не6езпечнi пpoти-
piuuя, пopoджeнi пoзицiсю Koхa. Haпpиклaд, тoдi як веp-
мaхт фopмyвaв 6aтaльЙoни poсiйських i yкpaiнських дo6pо-
вoльфв, i нiмцi пoвиннi 6yли щoдeннo кoнтaктyBaтися з yк-
paiнцями' Kox зi сBoeю зBичHoю <(мyдpiстю> зaявляв: <(як-
щo я зyстpiнy yкpaiнця, якt4il зaслyгoByвaтиМе сидiти пo-
pяд зi мн^o^Io зa oдниМ стoлoм' я 6удy змуruений йoгo poз-
стpiляти>,uo.

lнrцi нiмцi, кpитикyючи 6iльцroю чи ltleнIцoю мipoю
пoлiтикy, щo пpoвoдилaсЬ дo oстaннЬoгo чaсy' нaмaгaлvlcЯ
зaпpoпol{yвaти зaxoди' якi 6 пoпpaвили ситyaцiю (Гaйнс фoн
Гoмaep, K^gpнep, генеpaл-кoмiсap Мaryнiя, Biльгeльмi,
Бpoйтiгам) 20,. Aле ця кpитикa i пpoпoзицii ax нiяк ttе вплt{-
I{yли нa пoлiтикy Tpeтьoгo paйxy. Bсe, нa щo спpoмiгcЯ Ha-
цioнaл-сoцiaлiстський aпapaт' це нaKpeслити нoвi oснoвнi
нaпpями - звичaйнo, секpeтнi - N|Я пpeси i пpoпaгal{ди.

Цi oснoвнi нaпpями' сфopмyльoвaнi 22 квiтня |944 p.'
cKлaдLaJШ|cЯ 3 п'яти пyнктiв, якi тpебa бyлo poзвинути B гa-

20a BA-мA R|| 2/v' 1925 Unwidеrgebl iсhе dег S. U. ab 22' 6. |94l.
205 l i l{т 5394_ PS; Ifz Fь 29l|_3; BA R. 6/259 f.2 ff.
206 |fz Pь 29/|_з.
207 BA R 6/25s f' 7l ff: R 6/ 259 f' 39 ff: I b i d.' f. б8 ff: R 6l |5 f.

146 ff;  R 6/261 f .  l3- l3RS; R 6/70 f .  155-158; R 6 86 f .  l -6.

1l i  с.  oёbo r in e, op. с i t . -  P. 333.
ill llив. Укpаiнa i зapydiлtний свiт. пoп. цит._ C. 33l.,,". Bтopaя миpoв:lя вoйнa 1939-1945.' 1958._ с. 55l-554..., '  BA _ мA Rw 5/v, 464 t. |24.
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зетaх дJIя yкpaiнцiв: l) нiмцi пoвepнyтЬся; 2) yкpaТнцi нa-
лелtaтЬ дo €вpoп-и;3) Hiмеччинa пpинеслa yкpaТнськoмy нa-
poдy )киття, свoбoдy, пopядoк' землю i хлiб;4) пiсля вiдЪoю.
вaI{ня Укpaiни бixeнцi зl\{o)t(yть пoвеpнyтt{ся дoдott{y;
5) зaвдaння мott{ентy _ BBести в дiю yсi сили yкpaiнськoio
нapoдy.

I{i п'ять aксioм тoчнo oкpеслюB:lли paмки нiмeцькoi
пoлiтики в yкpaiнськoмy питaнt{i. oт;rсе, пpесy зaклY|KaлЦ
HеBтoмt{o пoвтopювaтИ' a>K дoки Ilе сTвopиться HепopуrЦне
пеpeкoнaння' щo eвaкyaцiя Укpaiни _ тимчaсoва. .(aлi тpе-
6a 6улo пoсt{лl{ти в yкpaiнфв пoчyття пpиl{ilлеxнoстi yкpa-
iнськoгo нapo,\y дo €вpoпи. I{я iдeя мaлa, мaбyть, з"yviти
як пoстyпкa нaцioнaл-сoцiaлiстськoi Hiмеччини. Taкox

. oснoвнi нaпpЯми' пiдгoтoвлeнi нaйбiльцl пpавдoпoдidнo
мll{lстеpстBoм oкyпoваних теpитopiй Cхoдy, пpидiляли дo-

пoяснити iм щo, зaxищaючи €вpoпy зi з6poсю y pyкaх чи
сBoeю po6oтoю, Boни пpaцюютЬ rta вiдвoюiaння ЪвoЪi 6ать-
кiвщини. Heoбxiднo бyлo зaкликaти дo нaцioнaльнoi гop-
дoстi yкpaiнцiв, зaявити, щo yкpaiнський нapoд piвний y пp;-
вaх з iнцrими нapoдaми €вpoпи.

oснoвнi lraпpями pекoмендyBzlли нaгaдaти з цiеi нaгoди
I{едaвн€ piruення' пpийняте мiнiстepствoм oбopoни Paйхy:
пoвoдl{тt{ся з poбiтникaми зi Cхoдy тaк сaп{o' як i з iнrдими
eвpoпейськими poбiтникaми в Hiмеччинi i 6ли.lкчим чaсoм
скaсyвaти вiдзнaкy <.oст>.

Kpiм тoгo, тpе6a 6yлo пpигaдaти yкpaiнцям, щo Hiмеч-

428

Baлп зa межaми Укpaiни (poбiтники зi Cxoдy, 6ixенцi, сoл-
дaти) змoxyть пoBеp}lутися Ha бaтькiвщинy i взяти )Д{aстЬ
y вiд6yдoвi. <<У единiй i вiльнiй €вpoпi yкpai}rсЬкий наpoд' як
i всi iнrцi нapoди' змo)ке знaйти зaхист тa 6eзпeкy i poзви-
вати свoi cY|!|И>>. Aле в дaний Мoме}tт oбoв'язoк yкpaiнцiв,
тих' xтo пpaцюe i хтo с.lryxитЬ y сoлдaтaх' пoлягaв y тo-
мy, щo6 o6'eднaтися y 6opoть6i зa звiльнення нapoдiв €в-
poпи20E.

3ayвa;rrимo' щo нoBa oфiцiйна пpoпaгaнда нe пoвl|ннa
бyлa нi гoвopити' нi o6iцяти незaлexнiсть Укpaiни. Пoлiтич-
нi oбiцянки 6yли дylrсе poзIIлиBчaстi. Мiсце Укpаiни й yк-
paiнськoгo l{apoдy в €вpoпi нe бyлo визнaчеHo. Paдянськa
влaдa i бiльtцoвизм poзгляд:lлися як etИну|Й вopoг Укpа-
iни. Зaмoвчyвaлaсь пpoблeмa вiднoсин мixr Укpaiнoю i Po-
сirю.

УПA, нiяк rrе спpияли ведеtlню вiйни пpoти двoх чи тpьoх

o6iцяючи poзвiдyвalrьнi дaнi пpo пеpесyвaння paдЯнсЬKиx
вiйськ, вiк змyсить iх вiддaти зaгoнy, УПA збpoю i бoе-
пpипaси' якi нiмцi tIе мoглIl евaкyюBати пiд чaс вiдстyпy.

Caме в тaкiй сиryaцii кoмaндyючий нiмeцькoю гpyпoю
apмiй <Пiвнiu-Укpaiни> 20 квiтня l944 p. скJIaB зaпискy д,lя
apмiйськoгo кoмaндyвaння щoдo пoBoд)кення з УПA. У цiй
зaписцi вiн пpигaдaв пpo те' щo якщo сеpeд деяких зaгoнiв
УПA e тенденцiя пoгoд)кyBaтись нa мiсцeвi yгoди' тo це
лиtце тoмy' щo yкpaiнцi ввaxaють <тимчaсoвo pадянськi вiй-
ськa (y текстi <<Coветiв>) нaй6iльrц небезпечним Bopoгoм
дJIя пpaгнеI{Ь дo нез.rлexнoстi>.

У зaписцi гoBopилoся' щo пoзицiя УПA зaB)кди спpя-
мotElна пpoти всякoгo iнoземнoгo пaнyBaння' тoмy неoб-
хiднo щoдo нei дoтpимyBaтисЬ oбepeлtнoстi. .Цaлi сKaзaнo:

20E BA.МA R'}I 19 v/95 (||l342sl44 8еh.); BA R' 6/70 f. l52_l54.
209 ц'  кoлa Л е 6едь, пoп. цит.- C. 74.
2'0 BA-мA 24_|3 l72 Кampfgrupр Pri itzmаnn' |2.2.|944.
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<(Aле це.не. запepечJ € , Щo в oкpеlvtих випaдках 3aпpoпo.
нoвaнy вiддiлами УПA спiвпpaцю д.Дя вiйськoвих цiлЬй не
ь{oжнa Bикopt'стaти; зoкpеLla' Nroжнa нaДaTvl всякy пiдтpим-
кy тoдi, кoли йдетЬсЯ пpo пoсилеHнЯ гpyп УПA, щo дiroть y
paдянськoмУ T|t|лу.

Гapнiзoни oпopних тoчoк' якi слy.lкилу| ulя зaхисту нi-
l{ецЬкoгo мaйнa i лiсoвoгo гoспoдapстBа' здебйьrЦoгo скла-
ДaлИcЯ з 6ельгiйських i гoллaндсbких сoлдaтiв' якi здaвa-
лцcя 6eз бoю. УПA cTaBуU|a oпip yсiм нiмецьким кapaлЬI{иtvl
експедицiям.

Hiмцi дiзнaлися' щo B цей чaс УПA зpo6илa тaкi poз-
пopЯд)кrння нa Г:rличинi: yсi молoдi чoлoвiки 6yли мoбiлi-
зoвaнi, Bol{и пoвиl{нi 6улп пpи6yти в тa6opи УПA; нiмець-

кy влaснiсть i завo.ци тpе6a 6улo знищити; нiмцi не пo-
виннi 6ули oтpимyвaти нiяких пoстaвoк; тpe6a булo всiмa
зaсo6aN,rи yсклa,цнюBaти iм вiдстyп; не ДaRaTИ мolкливoстi
пpoвaдити евa1Уaчiro;. 6',j:-] i.o -чi'9З, ?u nuсaтис я збpoсto ;
нaПaДaTvl нa нlмцlB зl зopoeю у pyкaх-

У тpaвнi |944 p. C.Ц. дiзнaлoсЯ пpo iснyвaння dporuypи
пiд нaзвolo <.Pевoлюцiя poзpивa€ кaйдaни>' якa 6улa oпyблi.
кoвaнa oУH Мельникa i пpисBяченa aнтинiмецькiй дiяль-
нoстi цiсi opгaнiзaцii y Paйхкoмiсapiaтi Укpaiнa. C.Ц. зaпi-
дoзpюBirлo' щo аBтopoМ 6yв o. oльхич-KaнДп6a. oльжич
спpaвдi 6yв гoлoвним iнiцiaтopoм цiеi Дiяльнoстi. Biн зали.
rцив Kиiв i пiдпiльнo меtIJкaв y Львoвi. Taм йoгo apецlтyвa-
ли тa депopтyвaли дo зaксенгayзенa. 9 неpвня l944 p. пiд
чaс дoпитy oльxичa.Kaндп6У 6yлo зaкaтoBанo д.o смеpтi.,".

3 неpвня |944 p. y Львoвi вiдбyлися пеpегoвopи нa
нaйвищoмy piвнi мiлt пpeдстaвникoм УПA i пpедставникoм
Brplvraхтy стoсoвнo мo)(лt{Boгo спiвpodiтницTBa в деяKиx сyтo
вiйськoвих сфеpах. Пpeдстaвник УПA сфopмyлloвaв бaгaтo
yмoв для тaкoгo спiвpo6iтництвa. Пеpeдoвсiм УПA збеpi-
ГaJIa зa сo6oю пpaBo вiльнo нaBЧaти свoi зaгoни i здiйсню-
Baти oпepaцii без нaймеt|tl loгo нiмецькoгo втpyнaння. УПA
зaсyдxyв:rлa пoвoд)t(еннЯ веpМaхтy i сД. з yкpaiнським нaсе-
леtlням i вимaгaлa пoв}|oгo пpипинення гpy6oгo пoвoд)кен-
нЯ тa кapirльних захoдiв. Kpiм Toгo, УПA вимaгaлa звiльнен-
ня всiх укpaiнцiв, yв'язнeниx у кolrцeнтpaцiйних тa6opaх
i тюpмах. У paзi пiдписaння yгoди всi нiмецькi слyxби,
a Taкoх C.Ц' (гестапo), мали oдеp,(aти вiдпoвiднi iнстpyк-
цii. Мoлсливe спiвpo6iт}tицтвo мilлo зaлицIvITу|cЯ y секpетi,
щo6 paдянськi слyx6и пpoпагaнди не мoгли цr,tм скo-
pистатися. Мoлtливe спiвpoбiтництвo стoсyв:lлoся лиrце 6o-

. poть6и пpoти бiльrцoвизмy i Paдянськoi Poсii.
ПpедставниK веpмaxтy пpoсив yсi ui вимoги виклaсти

писЬt\{oвo' щo6 пoвiдoМl,tти пpo tlиx дo вищиx iнстaнцiй Paй-
xy, якi сдин.i мoгли пpltЙнятvl piшrення2I6. Пеpeгoвopи 6y-
ли пеpеpвaнI.

oднiсю з пpичt{н' чoIиу вepмaxт вважaв кopисниМ пlти
}Ia yгoдy з УПA, 6yлo те, щo нiмецькi слy;кби oдеp)кyBa-
ли iнфopмaцiю пpo 6oi мix <(yкpaiнсЬкими нaцioналiстами,>,
тo6тo УПA i paДянсЬкиr{и гaрнiзoнaми в paйoнax Kиевa,
)Kитoмиpa, Пpoскypoвa, Kaм'янця-Пoдiльськoгo, Cлaвyти.
A це цiкaвилo нiмцiв 3 вo €ннoгo пoглядy. У дoнесенняx' зo-

2r4 BA R '70 Polen/76 f. sRs.
, ' '  oУн y вiйнi, 6. д.- C. l04.
2|o вA-мA RH 2/v. 2544 t.8-9.

2l '  BA-мA RH 2/v.2544 f .6.
||| Ле в Шaнкoвський, УПA, пoп. цит._с.69l .2'3 т a м л< е.- C. 690_692.
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кpеIrla' гoBopиJIoся' щo ситyaцiя y uих paйoнax бyлa нaстйь-
ки склaд}Ia' щo paдянсЬкa влaдa бyла змylшенa ввести деякi
oбмеxення Щo,Ц'o в'iзду^.в Укpaiнy гpoмaдЯн з iнtuиx pес-
пy6лiк, зoкpемa з Poсiizl/.

Aле тим чaсoм бoi мiлt зaгoнaми УПA i нiмцями пpo.
дoв'(yв:lлись. Згiднo з oдним нiмецьким дoнесенHям' y чеpB.
нi |944 p. пiд чaс 6oю у pайoнi Микoлa €вa, нa пiвдень
вiд Львoвa, нiмцi в6или 29 члeнiв УпA i BзяJ|у| в пoлoн 250
пoвстaнцiв, зaхoпивtЦи пpи цьo.Ivty двi гapмaти' бoeпpипaси,
вaнтa,жнi мaцtи}lи' кot{ей тa iнzl6. Tpoxи пiзнitце зaгiн УПA
нeпoдaлiк Гpydеruoвa aтaкyвaв кoмaндy сД,'n. Укpaiнськi
дxеpeлa пoдaютЬ ще 6iльrце iнфopмaцii пpo сyтички
i бoi мix УпA i нiмецькими чaстиHaми B цей чaс.

Toдi тe;rr нe пpипинявся теpop пpoтl{ членiв i симпaтикiв
oУH Бaндеpи i  УПA. 3 l0;кoвтня |943 p. '  кoли в Гaличинi
бyлo ввeдeнo надзвичaЙнуlЙ стaн i нaдзвичaйнi сyди, i дo
чеpвня |944 p. згaдaнi сyди зaсyдYU|п Ha смepтЬ l5 780
yкpaiнцiв, чoлoвiкiв i xiнoк. Poзстpйи (iнoдi пoвirшення)
вiд6yвались rryблiннo. У спискax poзстpiлянttх чи пoвirце-
них, якi бyли poзклеенi нa вyлицяx' пopяд iз пpiзвищем стpa-
чeнoгo зaвлtди BказyBaлaсь пpичинa Bиpoкy; мi:rс пpининa-
ми Ay)ке вaстo бyлo зaзнaченo: <пpиl{aлe)t(нiсть дo oУH>,
<(пpинaлelt<нiсть,цo УПA>, <пpин:lлеxнiсть дo opгaнiзaцii
Бaндеpи,>220.

Бopmьбa 3a сBфoдy пpo,цoв)l(y€ться

Укpaiнськi кеpiвники yсвiдoмлювilли' щo ситyaцiя змiню-
Gться тaк' щo бopoть6a зa нeзaлe,жнiсть 6yде тpивaти дoBгo.
Kpiм тoгo, paдянськa пpoпaгaндa ще 6iльlше нaкинyлaсь нa
pyх зa незалеxtнiсть, на УПA i oУH. Kiнець вiйни нa6лиxaв.
ся. Якrцo мi;< зaxiдними деp)кaвaми i Мoсквoю tlе виникне
нiякoгo кoнфлiктy, тo мoсKвa мaтиме y свo€мy poзпopя-
д;rteннi знaчнi з6poйнi сl{ли' якi вoнa мoгтиме зaстoсyвати
пpoти УПA. Бopoть6a мoглa зaтягнyтися. oднoчaснo зi
з6poйнoю бopoтьбoю тpе6a бyлo вести пoлiтиuнy, iнфopмa-
цiйнy бopoть6у. Д'ля i.i кoopдинацii бyв неo6хiдний пoлiтич-
ний цeнтp, якпЙ 6п oб'еднyвaв yсi yкpaiнськi сили i мaв мaн-
дaт гoвopити вiд iменi всьoгo yкpaiнськoгo наpoдy. Iнiцia-

тl{вy стBopeнHЯ тaкoгo пoлiтичнoгo цеI{тpy в3ялo нa се6е кo.
мaндyвaння УПA.

Пoпеpеднi пеpегoвopи пoчaлися Boсeни |943 p, У 6еpезнi
L944 p. бyлo ствopенo iнiцiaтивний кoмiтет. Biн виpoбиB пpo.
ект пoлiтичнoi платфopми' якa N{aлa стaти oсItoвoro д/'lЯ пe-
pегoвopiв iз piзними yкpaТнсЬкими пpедстaвникaми. Hapеru.
тl пpедстaвники Bсlx пoлlтичниx сил' якl спpaвД lснyвaJlи B
УкpaТнi (a не в емiгpaцii) з l l пo 15 uеpвня |944 p. зi6pa-
лу|cЯ нa з6opи в Kapпaтax, y мiсЦeвoстi нa lriв.ц,ень вiд Caм6o-
pa, пiд oxopoнoto вiддiлiв УПA.

Пiсля poзгля.цy внyтpitшньoi тa мiжнapoднoi ситyацii
з6opи, нa якиx гoлoвyвaв Poстислaв Boлotшин, ствopиJrи
Укpaiнськy Гoлoвнy Bизвoльну Paдy (УГBP). Бyлo пptlilня-
тo тp}r дoкyменти: тимчaсoвий Устpiй УгBP, пoлiтиuнy
плaтфopмy i деклapaцiю пpинципiв (Унiвеpсaл). Ha збopаx
бyлo тaкoлt зaтBеpдxенo текст пpисяги воякa УПA.

oснoвнi шiлi 6yлo Bизнaчeнo y гIлaтфopмi тa деклapaцii
пpинципiв. Гoлoвна Paдa (УГBP) спиpaлaсь y свoiй дiяль.
нoстi нa тpaдицii Укpаiнськoi незaлеxнoi дepxaви |9|,7_
1920 pp., якa 6улa знищенa iнoземними aгpесopaми' a тa-
кoЛ( спиp:rлaся Ha пеpекoнaння yкpaiнськoгo наpoдy' щo
<тiльки сyвеPeнI{а нaцioнaльнa деp)кaвa.. € .умoвoю i гapaн-
тleю нopм:lлЬнoгo )киття' poзвиткy нaцll l кyЛьтypи' a тa-
кox мaтepi:tльнoгo тa дyхoBнoгo дoбpodyтy нapoд}tиx мaс)).

Biйнa мix двoМa <<тoт:lлiтapними силaМи,) poзгopнyлaся'
пepеBtl)t(t{o' зa вoлoдiння Укpaiнoю' якa 'мaлa стaти 6aзoю
д.пя пaнyвaння y Cхiднiй €вpoпi й yсiй €вpoпi зaгaлoм.
Укpaiнська Гoлoвнa Paдa yсвiдoмJtк)валa' щo цi двi сили
6yли. <нeпpимиpенниг{и вopoгaми iдеi yкpaiнськoi незaлеx-
нoстl)>.

У цiй загaльнiй вiйнi yкpaiнськi пoлiтичнi сил}r мaли
06oв'язoк yзяти нa себе зaxист yкpaiнськoгo lrapoдy' вбepе-
гги йoгo вiд винищення i вeсти 6opoтьбу зa свo6oдy. УгBP
мaлa нa метi oб'eднaти i кoop.пинyBaтrr зуcv|ллЯ yкpaiнсЬкиx
сил' щo 6opoлися зa незaлexнiсть yкpaiнсЬKoгo нapoд.у,
a тaкo)t( кеpyвaти 6opoть6oю пpoти poсiйськoгo 6йьrцoвиць-
кoгo iмпеpiaлiзмy тa iмпеpiaлiзму нiмецькoгo, гiтлеpiв-
сЬкoгo.

Гoлoвнa Paдa xoтiлa pеaлiзyвати i гapaнтyвaти в Укpa-
iнськiй незaлелснiй деpлtaвi тaку пpoгpaмy: свo6oдa oсвiти,
дyмки i pелiгii, poзBитoк нaцioнaльнoi кyльтypи, спpaвеIlr'.tи-
вий сoцiaльний pexим бeз клaсoвoi експлуaтацii тa гнoб.
лeннЯ' pе:lльнa закoннiсть тa piвнiсть yсiх пеpел зaкoнoм'
гpoмaдянсЬкi пpaвa нaцiorraльниx менll!иtlt вiльне пiдпpием.
llицтBo вiдпoвiднo дo iнтеpесiв гpoмaдян i нaцii, вiльнa фop-

2r7 Ibid"f ,23.
2.E 

дoдатки, дoк. М l89.
2l9 

дoдатки, дoк. lф l90.
220 лiтoпис УПA, пoп. ЦПTт T. 6.- с. 242-245.
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мa oбpo6iткy землi в пеpед6aнених межaх, нацioнaлiзацiя
гoЛoвI{их пpиpoдних pесуpсiв, пpot\{ислoвoстi й вaнтaжнoгo
Tpaнспopтy' пеpедачa легкoi пpoМислoBoстi кooпеpaтиBаМ,
свo6oдa тopгiшri i peмiсництвa' пpaвo нa вибip пpoфесii.

Як 6auимo, це бyлa демoкpaтичнa пpoгpaМa.
fl.aюни пpисягy yкpаiнськoмy нapoдoвi, Paдa уpoнистo

o6iцялa бopoтися зa pеaлiзацiю свoei гoлoвнoi Мети -
ствopеltl{я нeзaле)кнoi Укpaiнськoi деpлtaви в етнoгpaфiuних
Мeltсaх yкpaiнсЬкoгo нapoду, щo6 вiн мiг 6yти сaм сo6i гoсtlo-
,цapeм. УГBP вiтaлa 6opoть6у всix iнrцих пol{еBoЛениx нa-
poдiв за свoбoдy. У леклapauii гoвopилoся, Щ9 УГBP. змa-
гaс дo пopoзylvtlння l lr{иptloгo спlв)t(иттЯ з yсlNla сyсlдaMи
Укpaiни нa oснoвi взarlvrl{oгo визнaння пpaвa нa влaснi деp-
)t(ави в етнoгpaфiнних мe}кaх кo)к}loгo нapoAу. Гoлoвнa Pa-
Дa зaKлИKaлa всi нaцioнaльнi мeнцrини нa yкpaiнськiй теpи-
тopii пpисднyватись дo бopoтьби за Bизвoлен}|я yкpaiнЦiв,
гapa.нтyючи Тм yсi пpaвa в незaлеxнiй Укpaiнськiй дep-
)кавl--  

. .

З6opи вп6paлvl бюpo Гoлoвнoi Paди, кули yвiйrшли Kиpи-
лo oсьмaк, гoлoвa Paди, Bacиль Мyпpий, oтець lвaн Гpиньoх
тa Iвaн Boвнук, зaстyпtlики гoлoви' Яpoслaв Бiленький'
генерaльниЙ cуl,lяi Poмaн l.I-Iyxeвин, гoлoвa генep:rЛЬнoгo
секpeтapiатy i генеp:lлЬHий секpетap вiйськoвиx спpaв;
Микoлa Ле6iдь, генеpалЬний сeкpетap зaкopдot|}|их спpaB;
Poстислaв Boлotuин, ге}rеpaлЬний секpетap внутpiruнix
спpaв.

Генepaльний секpeтapiaт Paди стaB' oт)t(е, пiдпiльним
ypядoм Укpаiни. Бyлo виpirueнo' щo Гoлoвнa Pадa пеpe6y-
вaтимe в Укpaiнi' i всi iТ ЧЛени зzlлиIIIaтЬся y кpaiнi' А.лe BДя
пiдтpимувaння кoнтaктy iз зoвнirцнiм свiтoм Гoлoвнa Pa.
дa стBopиJla зoBнllцtl € пpедстaBHицтBo' члеttи якoгo MaЛи
виixaти за кopдoн. 0сo6ливo вaлtливе зaвдaн}Iя бyлo в Mи-
кoли Ле6едя-Py6aнa, який мав нaлaгoдити кoнтaкти iз зa-
хiдними сoюзникaltlи' зoкpемa з Aнглiею222.

Пpoте пoдii poзвивilлися пo-iнtuoмy. Poстислaв Boлo-
Цlvlla, який paзoм iз l l lyхевиuем тa iншими дiяvaми пo-
веp}|yвся нa paдяI{сЬку тepитopiю, 6ув в6uтнЙ пiд час бoю
з вiйськaми ьtKB.ц y сеpпнi |944 p. Чepез кiлька мiсяцiв
Baсиль Мyдpий, oтець Iвaн Гpиньoх тa lBalr Boвuyк бyли
змyrшенi емiгpyвaти. Ix зaмiнили iнrцi oсo6и. Микoлa Лебедь

,2' УгвP: 36ipник дoкyментiв, l944_l950._ Мюнхен, l956.- с. 3_
l8: Лiтопис УПA. o. с., т. 8._ c. 2.7_4|' l53_l60.

222 Лiтoпис УПA. т.8._ C. l0; Енциклoпедiя yкpaiнoзнавства. т.9_ C.
3348: Микoлa Лебедь' o. с._ C. 90.
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зl\{lг встaнoвити кoнтaкти iз зaхiдними сoюзникaмуI Лv|-
ше нa пoчaткy 1945 p.

Hiмцi дiзнaлися пpo стBopення УкpaiнськoТ Гoлoвнoi
BизвoльнoТ Pади нa пoчaтку )кoвтня |944 p., кoли iм 6yлo
пеpeдaнo тексти чaстини платфopми i деклapaцii""o, У Л|,7cTo-
пaдi нiмцям бyли вiдoмi всi пpийнятi на з6opax тeкcTlц22o.

Чеpез двa тижнi пiсля з6opiв' нa пoчaткy липня' pa.цяt|сЬ-
кa аpмiя пpoдoв)t(иЛa нaступ пo лiнii З6opiв-Koвель. l3 лип-
нЯ Boнa пеpeйшлa B aтaкy в paйoнi Бpoдiв, де впepше бyлo
ввeденo в дiю дивiзiю CC <.ГaличиHa'>. Чеpвoнa apмiя зaхo-
пилa Бpoди l8 липня. flивiзiя <<Гaличина,>, щo склa.цaлacь з
l0 тисяч стpiльцiв, встyпилa в 6iй l '7 лtlлня. Boнa 6yлa poзби-
тa нa чaстини пiд Чaс нaстyп)i paдянськoi apмii i poзгpotvtле-
нa пiсля п'ятиденниx 6oiв. Ciм-вiсiм тисяч yкpaТнцiв 6yлo
вбитo a6o взятo B пoлo}r. Iснyе пpипyщення' щo кiлька сo-
тeнь вoякiв зtr{oглo пpи €днaтися дo УПA. Бл-изькo пiвтopа-
двoх тисяч стpiльцiв в,Иpв,aлo-cЯ з o.тoЧення,,". !l,tвiзiя.пptа-
Пv|t|уIлa сBoс lснyвaння' zlле oулa вlдl{oвленa у веpеснl.

Paдянськi вiйськa пpЯIvtувaли нa зaxiд. Пiсля oпеpацii
oтoчeнI{я нiмецьких вiйськ 2.7 липня |944 p' вoни зaхoпили
тpи найвaxливirцi мiстa Галичини: Львiв, Пеpемиtuль i
Cтaнiслaвiв (Iвaнo-Фpaнкiвськ). Зaвoлoдiвtuи [poгo6инем
(6 сеpпня) i  Бopислaвoм з йoгo нaфтoвим бaсейнoм (7 серп-
ня) paдЯнсЬкa apмiя зупиt|ИлacЯ 6iля пiднi.lкxя Kapпaт.
oтxe, нiмцi втpaтплИ тpaKтv|чнo всю Укpaiнy зa виняткoм
гipськoгo xpе6тa i Kapпaтськoi Укpaiни.

Paдянський настyп тpиBaB тaкo,к y бiлopyськoму сектopi,
y нaпpяMкy нa l.[ентpaльнy ПoльЩу.22 cepпня Чepвoна ap-
мiя взялa Хoлм i 24 сepпня Лro6лiн. Хoлм _ yкpaiнське
мiстo, zlле вo}ro булo нa зaхiд вiд ,riнii Kеpзoнa i тoмy Мoсквa
BBa)кaла Йoгo пеpurиМ BизBoлениМ пoлЬсЬким мiстoм. Caме
в Хoлмi 23 липня |944 p. Kpaйoва Paда Hapo.цoBa стBo-
pИЛa Пoльський кoмiтет визBoленl{я' тимчaсo^B^ий opгaн
<(нoвoi нapоднoi i демoкpaтичнoТ Bлади)) Пoльщi,,o.

Caме в цей uaс, 26 лппня |944 p. Hapoдний Koмiсapiaт
Зaкopл,oнниx Cпpaв Paдянськoгo Coюзy oпy6,riкував зaявy,
згiднo з якoю paдя}IсЬкa apмiя yвiйrшлa-в Пoльщy paзР^y
iз гloльськoю apмiсю, щo6 визвoлити <.6paтнiй нapoд'>22;.

223 вA R ?0 Slowаkеi:  /  222 f .  l l l - l16.
224 вA R 6/150 f .40-54; Лiтoпис УПA' т.7. дoк. Ns 30.
225 сf.  wolf-Diеtг iсh Hеike. o. с._ S. 95_96.
22. 3a paдянськoю пpaцeю <Укpaiна i  зapy6i:кний свiт> (o. с. ,  с.33l)

(декpеD пpo ствopення Пoльськoгo кoмiтетy нaцioнальнoгo визвoлeнrtя
бyв затвepлxений Кpaйoвoю Pадoю Hapoдoвoю у Bаpruавi 2| лvtлня |944 p.

", ,  G. D6bo r i  n е. o. с._ P. зз2-337.
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.Ц.oля Пoльщi вltе 6yлa виpirшeнa' xoчa paдянсьKa аpмiя ли-
цIе почaлa зaвoюBaння пoльськoi теpитopii. Пoльський уpяд
y Лoндoнi бyв неспpoмoл<ний змiнити хiд пoдiй. Звичaй-
нo' y сеpпt|i й веpеснi в Мoсквi пpoдoвxувaтимyться 9нглo]
пoлЬсЬкo.paд.яtlсЬкl дискyсrl щoдo пoлЬських кopдotllв' aJlе
Boни tlе пpинесyтЬ нiяких pезyльтaтiв. Пo,rьський ypяд 1 еI.
зилi весь.чaс i iд'ou,"вся пoстyпv|Tу|cя yкpaiнськими i 6i-
лopyсЬкими теpитoplями.

Мoсквa зoвсiм не тypбyвaлася з пpивoAу пpoв:lлy пеpе-

сii й Литвi. 26 луtпня |944 p. згiднo 3 угoД,oю' пiдписaнoю
мiх< paдянсЬкиIu уpядoм i Пoльським кoмiтетoм нaцioнaль-
ttoгo ви3Boлен}lЯ' уся цивiльнa влaДа B Пoльщi пepейrшлa дo
цьoгo кoмiтетy. Пoльський кoмiтет нацioнaльнoгo BI{звoлеt|-
ня фaктиvнo став тимчaсoвиtr,t УPядoм Пoльщi..3 l гpyдня
9ai p. вiн 6ув oфiцiйнo пеpетфеннЙ нa уpяД228.

У липнi |944 p, нiмцi зpoзyмiли, щo oУH Бaндеpи й
УПA не з6иpaються з;lлиlЦaти Укpaiни тa цlo вoни пpoдoB-
)t(уIgTЬ 6opoть6y. Aлe iм не Bистaчa€ збpoi тa N{едикaмен.
тiB."o.

У тoй чaс лицIe невеликa чaстинa УПA пеpeбyвaлa нa
нiмецькoму 6oцi фpoнтy' y гopax. Caме тaм, y paйoнi Typ.
ки нa пiвденний зaxiд вiд Бopиславa, вiдбyлaся зyстpiн
пpедстaвникa веpil/raхтy з yпoBнoвa)r(еним вiд УПA. I{я зyст-
plч завеpцIилaсЬ yгoдoю.- 

Haчaльник штa6у кopпусy apмiй <.Пiвнiннa Укpaiна)> ге-
неpал фoн Kси,raнД'еp y дoкylvtеHтi зa l8 сеpпня |944 p.
пеpедaв rцта6aм apмiй i oKB piзнi пyнкти yгoди, a сaN{е:
УПA, якщo вoнa не 6у.п,е aтaкoвaнa' не бy.u.е aтaкyвaти.Bep-
мaхтi a вepl{aхт утpиI{a €тЬся вi.ц. aтaк пpoти УПA; нa мiсце.
вoмy piвнi мo)кутЬ Bестися пеpегoвopи пpo теxнiннi yгoди;
УПA пoвiдoмляe мiсцевим opгaнaм. Bлaди Bеpil.raxтy
пpo ситyaцiю i дoпoмaгaс BиBoдити нiмецькиx сoлдaтlв'
яii oпинилися за лiнiеlo фpoнту. oднaче ге}tеpzlл фoн Kси.
лан,д.еP дoдaв вa)кливе yтoчнeння:

<..Д.ля .п.aльruoгo спiвpoбiтництвa, Hезвaжaroчи на дoмoв-
ленiсть. тpе6a вpaхoвyвaти тoй факт, щo УПA, як i pанi-

ruе, дiе лу||rre зaДДЯ свoix власнИх , a не нiмецьких iнтеpе-
сiв,>.

Tpебa пiдкpеслити' щo згaдaнa yгoдa' yклaдена, щo6
збеpегги )l(иття yкpaiнських 6iйцiв, стoсyвaлaся лицre кiль-
кoх зaгoнiв УПA, якi пеpе6yвaли нa нiмецькoмy 6oцi фpoнтy.
УПA, звинaйнo, не хoтiлa poзгoлolllyBати цю УгotУ, якy вoнa
ввaжалa <(тaкт}lчtlим зaxoдoм' a нe спpaвx<нiм спiвpoбiт-
ництBollt)).

Генеpaл фoн Kсилaндеp нaкaзaв' щo неoбxiднo y всiх
Bипaдках yклaденI.tя мiсцевих yгoд пaм'ятaти: зaгoни УПA
нaBpяд uи дiятимyть y нiмецьких iнтеpесаx. Biн пiдкpес-
лювaв' щo УПA не мoл<нa дoвipяти нiяких бoйoвиx зaвдaнЬ
i нe мoxнa з нею вести пepeгoBopи пoлiтичнoгo xaрактepy230.

Зaгoни Bеpмaхтy в Kapпaтах oдep)кaли l8 сepпня |944 p.
iнстpyкцii, в яких' зoкpeмa' гoвopилoсь: yкpаiнське нa-
селеtlня' oскiльки Boнo не BиЯB,lяe вopoxoстi, мae 6yти тpaк.
тoвaне кopeктнo; нa <зaгoни УПA (теpмiн <.6aнди'> бiль-
ше нe тpe6a влсивaти), якi пoвoдятЬся миpt{o' He lr{o)l(нa чи-
нити нaпaдiв'>, yклaденi yгoди й тi, щo oбгoвoptoloтЬся' Ir{o-
.ltсyть 6yти лиrше мiсцеBими yгoдaми, якi o6меxуютЬся oдI{иIъl
селoм чи..oд}rим лiсoм; тopкaтисЯ пoлiтичних питaнЬ за-
6opoненo23|

Hезвaжaючи нa yклaденy yгoду' УПA зoвсiм не пpипини.
лa HaПaд:п пpoти нiмцiв, зoKpемa' як бyлo сказанo в нi.
мецькoмy дoнесeннi, пpoти oкpeмих сoлдaтiв i кoмaнд232. У
пеpruiй пoлoвинi сеpп}|я зaгiн УПA poззdpoiв l80 нiмцiв
i 50 yзбекiв. l5 сеpпHя вiд6yвся 6i* мiж УПA й yгop.
ськoю apмieю нeпoдaлiк )Кa6'с (6yлo вбитo l l yгopцiв).
У Лaстiвцi зaгiн УПA }raпaв нa кoнвoй зi з6poeю, який
oхopo}lяв нiмецький зaгiн. У pyки УПA пoтpaпилo 6лизькo
30 вoзiв зi з6poсю та 6oeпpипaсaми233.

oстаннiй 6iй мiлt УпA i нiмцями вiдбyвся l веpесня нa
пiвдень вiд Koлoмиi, y гopaх. Hiмцi втpaтнлtq 2 coлtaтiв, y6и-
тuмп, 2 пopaненими' oдl{oгo сoлдaтa й oднoгo кaпiтанa
булo зaхoпле}lo в пoлoн. УПA тaкo:к Bтpaтилa 2 стDiльцiв
у6uтпми, 2 пopaнeнимп, 2 зaxoплеHими B пoлoн23o.. Чеpез
двa тиxнi фpoнт пpoсy}lyвся впеpед тaк' щo всi тepитopii
УПA вxtе бyли oкyпoвaнi paдянськoю apмieю. 24 веpесня
фpoнт пеpe6yвав нa кoлиttIньoМy пoлЬсЬкo-чехoслoвaцЬкotvy
кop.п.oнi. Tpeтiй pайх oстaтoчнo втpaтив УкpaТнy. Мaйx<e вся

22^ I b id.-  P. 331-332.
22! BA-мA R'H 2/v. 2545 f '  4.

23o Ibid.,  f .9.
23'  I  b id. ,  f .  lo.
232 Ibid- f .  l l .
2з. УпA Ё свiтлi..., o. с.| т. 2' c. 65' 69' 7o.
23. IЬid.-с.70.



Pyмyнiя i Бoлгapiя тaкoltt 6yли oкупoвaнi paДянськими вiй-
сЬкaМи.

Чеpвoнa Apмiя пpoдoв)кyвaлa нaступ нa зaxiд чеpез
Kapпaтськy Укpaiнy i Чехo-CлoBaччину. 26 листoпaД,a
|944 p. мiсцевi <(нapoдHi кoмiтeти,> Kapпaтськoi Укpaiни пpo-
гoлoсyBaли зa <<пpt{€.цнaння'> цiсТ тepитopii дo PaдянсЬкoТ Ук-
paiни. 29. неpвня l945 p. в Мoсквi Пpага пiптвеp.Цилa uе pi-
tЦенt|я пiдписaнняtr,t l loгoBopy з CPCP.

ПеpеД oстaтoч}Ioю пopaзкolo

Hавiть Bтpaтивlllи УкpaТнy, Tpетiй paйx пpoлoBxувaв
пo-свoeмy зaймaтися укpaiнським питанttям' спoдiвaючись
викopистaти йoгo з кopистю ддя ce6e.

Ha пoнaтку вepeсня |944 p. с,ryxбa нiмецькoi poзвiд-
ки пpи yгopськiй аpмii oлеpltirлa дoнесeння' y якoгt,ty зoкpе-
Iиa' гoвopилoсЬ пpo нaмipи УПA встaнoBити вiднoсини з
Aнг,' l iсlo. lнфopмaцiя 6yлa тoнна. Угopui нaпеBHе дiзнaлись
пpo це вiд пoстiйнoгo пprдстaвникa УПA пpи гoлoвнoшrу
ruтaбi yгopськoi apмiТ у Бyл,aпeштi (пoслaнoмy дo yгopськoТ
стoлицi пiсля llepегoвopiв у гpyлнi l943 p.), a нiмЦi, мo)l(Ли.
Bo, oдep)Kirли цi вiдoмoстi зaвдяки недискpетнoстi. У цьо-
N{y lк тaки дoнесеннi 6улo скaзaнo, щo oдин iз кеpiвникiв
УПA Мaксим Py6aн (Mикoлa Ле6едь) мaв виiхaти чи вл(е
виТxaв дo Aнглii aбo дo IспaнiТ'

.[I'oнесення тaкo)t( пoвiдoмлялo, Щo УПA ввa>кaЛ3 с €бе
дpyгoю пoлiтичнo-вiйськoвoю сиЛoю нa Cxoдi пiс,rя Чеpвo-
нoi apмii. УПA булa гoтoBа встaнoBити вiднoсини з iнo-
зеM}lими деp)t(аBaDrи зa уМoBи' якцlo вo}|и BизнaютЬ неза-
ле.ltнiсть Укpaiни в i i етнoгpaфiuниx Ме)ках i пoгoдяться
пoдaвaти вiйськoвy дoпoМoгу. l lo стoсуeться Hiмeччини' тo
oднiеlo з пoпеpеД'нiх-умoв бyлo звiльнення yсix укpaiнських
пoлiтичних в'язнiв""".

Koмeнтуtoни цю iнфopмaцiю, iнrцa нiмецькa вiйськoва
слу.lкбa нaгoлoц.lуB.lлa нa тoMу, цIo BстaнoBлення Hiмеч-
чинolo вiднoсин з УПA зМoжe стaтися тoдi, кoли тепеpiruня
нaпpyxенiсть мilк HiмeччинoIo i Укpaiнoro 6yл.е пoвнiстto
vсvненa""o.

Paйхмiнiстеpствo oкyпoBaних теpитopiй Cхoлу вислo-
Bилo свoю Aумкy з цЬoгo пpивo.цу в листi зa 16 веpeсня
|944 p. дo oKB i  oKГ.

235 BA-мA RH 2/v.2545 f .  l09- l09.
236 lb id- f .  lo7.

<.Тoдi, як в Укpaiнi не iснye нiякoi цивйьнoi (нiмецькoi)
aлмiнiстpaцiТ i, oтжe, не iснyс xoднoi мoxлиBoстi ведення
вiйськoвих дiй пpoти нiмецькиx циBiJ'Iьних oсi6, неtr{а €
)кoдttoгo зaпеpеченttя пpoти встaнoвU'tеl{ttя кoнтaктy з
yкpаiнськими нaцioнальнуlмц 6aнДaМИ ДJ|я iх пiдтpимки в 6o-
poтьбi пpoти Pад>>.

Пpoяв"'lяtoни t.цедpiстЬ, цей лист, пiдписaний oттo Бpoй-
тiгaмoм, зaстyпникoм нaчaлЬникa пoлiтичнoгo вiддiлy мiнi-
стepствa Cхoдy, нагoлolЦyвaв, щo кеpiвникa}t yкpаiнськoгo
<(пapтизaнсЬкoгo pyхy)) бyДь.якими зaсo6aми тpебa пoвiдo-
мити' щo <.Hiмеччинa не N{a€ xo.цlloгo нaмipy po6ити з Укpa-
iни нiмецькy кoлoнiю, a спoдiвaeться 6ачити Укpaiнy вiль-
нoю i нeзaлеЛ(нoЮ вiд Giльц.loвизlvty в paМкaх Hoвoi €вpo-
П|4,>237 .

I{iлкoм oчевиднo' щo нiмецькi кoлa цJyкaли плaн пopя-
тyнкy. Бyлo пеpенитaH^o МемopaндyN,rи ФpаyенфелЬдa, Kеp...
неpa 

-тa iнrцих дiячiв."o. Cитyaцiя стaлa сеpйoзнoю. Укpa.
Тнy бyлo втpaченo, i тепеp укpaiнське питaння He стa-
нoвилo д.пя Hiмеччини нiякoi не6езпеки. Haвпaки, BихoдЯЧи
3 тoгo' щo yкpaiнui пpoдoвxyва"rи 6opoть6y пpoти Pap,ян.
ськoi Poсii i стa,riнськoгo pеXимy' це питaння' як tума-
ли B деяких нiмецьких Koлax' Мoxнa булo пoвеpнyти нa кo-
pисть Hiмеччинi.  Укpaiнське питaнHя мoглo мoбiлiзувaти
yкpaiнцiв' щo пеpе6увaлИ B Hiмеччинi тa сoюзних iз нею
кpaiнaх (oстapбaйтepи' евaкуйoванi,  б iл<eнцi).

Пoдiбнi мipкyвaння iснувa,rи й щoдo poсiян тa iнruих
нaцioнa,rьнoстeй Cхoлу.

У нiмецьких пoлiтичних кoлaх паt{yB&'lи двi кoнцепцiТ'
Пeprua пoлягaлa в тoМy' щoб мodlriзyвaти всi сили всiх
<.наpoдiв Poсii '> (тo6тo Paдянськoгo Coюзy) I{aвкoлo pyxу
A. Bлaсoвa. Дpyгa кoнцепцiя пoлягa B тol{y' щo6 ствo-
pити нa piвнiй oснoвi нaцioнaльнi кoмiтети нapoлiв Cхiл.
нoi €вpoпи. У цьoм1' Bипaдкy кo)t(еt| нapoд' у тoМу числi й
poсiяни, мав 6и свiй нaцioнaльнuЙ кoмiтет. свoю нацioнa,lь-
нy apмito23n. ц" дpyгa Koнцeпцiя 6улa кoнцeпцiеro мiнi.
стеpствa A. Poзен6еpгa. Пеprшa кoнцепцiя мaлa нaбaгатo
6iльrце пpихильникiв у всix нiмецьких кoлaх' i i i пiдтpиму-
вaв paйсфюpep CC Гiммлеp.

oскiльки Укpaiнa 6iльrце не 6yлa oкупoвaнa Paйхoшl,
.цеякi нiмецькi пo,riтичнi дiячi ввa)кaJ,Il{, щo тpе6а звiль-

23' BA R 6/354 t.  16l:  BA.МA RH 2/v. 2545' t .  2|.238 вA R' 6/354 t. I ft '
2.9 сf. Iмт Dokumеnt R'osendеng, 14'



нити нaцioнaлiстичних кеpiвникiв, yв'язнених y кoнцентpa-
цiйних тaбopaх, i викopистaти iх д.пя мo6iлiзaцii yкpaiнських
сил. Фaктичнo iдея звiльнення нaцioнaлiстичниx кеpiвникiв
бyлa вислoвленa ще з.пoчaткy poкy' хoч тoдi нiмцi ще зaймa-
ли чaстинy Укpaiни,.u. Aле тiльки в сеpпнi l944 poку булo
виpirшенo пiти нa тaкпil кpoк. Haсa}rпеpед бyлo звiльненo
Tapaсa Бyльбy-Бopoвця, який дo apeштy нaмaгaвся oдеp)кa-
Tуr длЯ свoiх пapтизaнiв дoпoмory вiд веpмaхтy' щo6 бopo-
Tу|сЯ з paдянськими пapтизal{aми i Чеpвонoю apмirю. Aле
пiсля йoгo звiльнення y сеpпнi нiмeцькa RЛata пoбaчиЛa,
щo кaндидaтypa не булa з нaйкpaцIиx. Toдi виpirшенo пpи.
тягнyти кiлькoх oсiб i стBopити Укpaiнський Haцioнaль-
ний Кoмiтет, ЯкпЙ би o6'eднав yсi yкpaiнськi сили в емi-
гpaцii.

Aлe нa Укpaiнi цi сили в,lке нiкoгo нe пpедстaBлЯлvI, зa
виняткoМ Бaндepи i йoгo пpихильникiв, якi мoгли легкo встa.
нoвити зB'язoк з УПA й oУн.

Kpiм тoгo, нiмцi, якi вистyпaли за ствopе}|ня Укpaiнськo-
гo HaцioнaлЬнoгo кoмiтетy, хoтiли пoстaвити нa йoгo чo-
лi лloдинy, щo мoгЛa б зpiвнятися з Bлaсoвим i, oтже, ypiвнo.
вa)кити вiдoмy <(aкцiю Bлaсoвa>.

25 вepсня |944 p. Poзенбеpг i Kaльтен6pyннep' нa-
чaльник PсГA i сД, нарurтi дiйrцли згoди щoдo неoб-
хi.цнoстi звiльнити yкpaiнськиx кеpiвникiв. 27 ьеpecня 6улo
звiльнeнo Cтeпанa Бaндеpy i Яpoслaвa Cтецькa. Toгo .lк
дня пoчilлoся звiльнення чaстиl{и yкpaiнoк iз тaбopy Pa-
венсбpюк i кiлькoх пpиxильl{икiв oУH Бaндеpи, якi 6улп
в piзних кoнцeнтpaцiйних тaбopaх,"..

Пiд час poзl{oви з Кальтенбpyн}lеpoм Poзен6epг зaпpo-
пoнyBaв зaпитaти Мельника i Бaндеpy, чи пoгoдятrcя вollи
з пpизrtaчeнням Cкopoпaдськoгo-^I{a пoст гoлoBи Укpa-
iнськoгo Haцioнaльнoгo кoмiтету,',. o6пдвa yкpaiнськi кe-
piвники вiдкинyли цlo iдеlo. Aле C.[l', яке пpoдoвжyвaЛo гpa-
ти виpiruaльнy, нaвiть ви}tяткoвy poЛь y пoлiтичниx спpaвax
Cxiднoi €вpoпи, нaмaгaлoся викopистaти звiльнення Бaнде-
pи нa кopисть <.aкцii Bлaсoвa'>. Бo великa iдeя C.Ц i CC, а тa-
кo)t( деЯких кiл веpмaхту 6улa тaкa: o6'еднaти всi aнти6iль-
rцoвицькi cvrлLl B €динoмy кoмiтетi Bизвoле}t}lя <<нapoдiв Po-
сii>, a oтxrе, i Бaндepa, i yкpaiнцi мaлп 6 пplr€днaтися дo
pyхy Bлaсoвa2a3.

lдея ствopення yкpaiнсьKoгo нaцioнaльногo кoмiтету,
згi.цнo з пaм'яткoю Бpoйтiгaма зa 28 веpесня. 6улa пiдтpи-
Ivlaнa штypмdaнфюpеpoм Apльтoм, якlцil займaвся схiднo-
свpoпeйськими спpaвaми в гoлoBнoму вiлдiлi CC, a тaкo)к
oбеpфюpepoм Kpегеpoм. Boни ввaЛ(aли, щo тpеба якнaйскo-
pirше ствopити Укpaiнський нaцioнaльний кoмiтет нa чoлi зi
Cкopoпaдським, Бaндеpolo чи киMoсЬ iнurим. fuтe ствopен-
ня укpaiнськoгo нaцioнaльнoгo кoмiтету виявилoсЬ Bа)t(кoю
спpaвoIo. Kaндидaтypa CкopoпaДськoгo itу)+(е скopo вiд-
пaлa, бo Cкopoпaдський не мaв нiякoгo впливу в yкpa-
iнських кoлaх. Ц{o стoсусться Бaнlеpи. тo нiмцi, a oсoбливo
CД., не дoвipЯли йoгo л'yxу непoкipнoгo <.вi, ' lьнot.tl стpi, ' lь.
ця,>. Boни скopirле дуtt,tzlли пpo люItину з йoгo oтoчення.

Tим чaсoм ду)ке aктивнi нiмецькi пpopoсiйськi  кoлa
6paлu гopу. Iхнi 3}сИлl.rЯ увiннaлися успiхoм. 29 веpесня
|944 p. poсiйський генеpaл B;1?COB, гoлoвнoкoМaнлуюний
Poсiйськoю Bизвoльнoю apмiсю (PoA), був пpийнятlцЙ
oдниМ iз найнепpимиpеннiurих пpеДстaвникiв нaцioнaл-
сoцiа,'tiстськoгo paсизму paйхсфropеpoм сс Гiммлеpoм.
B oфiцiйнoму кoмюнiке, oпублiкoвaнoму пiс, lя зустpiнi ,
гoвopилoсЬ, щo 6yлo виpoб,'Iенo зaхoди, щoб <.ввести в дiю всi
сили poсiйсЬкoгo нaРоДу fu.|я звiльнення йoгo Бaтькiвцtи-
ни вi ,ц бi; . lь l l loвиЗм}>

Гiммлеp пoгoдився нa ствopення <.Koмiтету визвoлеtlня
нapoдiв PoсiТ'> i фopмyвaння нoвих дивiзiй д,rя Poсiйськoi
Bизвoльнoi apмi i .  oфiuiйне нiмецЬке aгенствo пoвiдoми-
лo 4 )кoBтt lя |944 p.,  щo <пеpеДбavaсться спiвpoбiтництвo
нapoдiв Pадянськoгo Coюзy в opгaнiзaцii спiльнoi бopoтьби
з 6iльruoвизМoМ> i щo <.iснус пpoект.б-,rи)кчиМ часoм oпy-
6,riкувaти мaнiфест кoмiтету нapoД'iв'>,{,. oднo с,roвo, кepiв-
ники Tpетьoгo paйху зa згoдoю з Гiтлеpoм виpiruили po-
зiгpaти poсiйську кapту.

Aле не зДaBaлИсЯ i пpихильники iдеi, tцo кo)кeн наpoД
eвpoпейськoi чaстини сРCP Мaс пpаBo на свiй нaцioнaльний
кoМlтeт l не вхoдити Дo рoсlисЬкoгo кoМlтетУ' яKу|t4' зpеIIIтoЮ'
нaзивaвся <.Koмiтет нapoдiв Poсii '>.

3 Бaндеporo кol{суЛЬтyвaЛv|сЯ д'екiлькa paзiв Щoлo ствo-
pення yкpaiнсЬкoгo кoмiтету i склалу йoгo кеpiвництвa.
Aле Бaндеpа вi,ц,мoвився 6paти yчaстЬ у нiмецьких плaнaх
i нaзвaв кaнДи/laтуpy lopистa B. Гopбoвoгo' вiI'tе.пpези-
дентa Укpaiнськoгo Haцioна,rьнoгo Koмiтету в Kpaкoвi в
l94l  p. Були спpoби зa, ' lvчити дo спpaви B. Гоpбoвoго,

2n' BA R 6i '12 f . 2'1, 8s.
21' i  Ib id. ,  f .86.

240 вA R' 55 1483 f. 6l, лист Tay6еpтa i Кypцa зa |.7.2. |944.
2nl BA R' 70 Slowаkеi /2з3 f .2,
2o2 BA R' 6/|4| f .  з2.
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aJ'Iе дapемнo, бo вiн зaJ'IиlIlиBсЯ Ha paДянсЬкiй теpитopii.
oбеpгpупенфюpеp CC Беpгеp' нaчaЛЬtiик гoлoвнoгo вiддiлу
CC i  нaчa,rьник oпеpaцiйнoгo пo,r iтичнoгo ruтa6у мiнiстеpст-
ва Cхo;rу, 5 жoвтня викликaB Дo себe C. Бaн,шеp1'.  Poзмo-
вa 6улa дoситЬ гoстpa. Беpгеp дiйruoв вис}|oBку, tцo Бaнде-
pa вa;ккий паpтl lеp. Biн тaкoж скaзaв. Щ0 <<нинi '> Бaнлepa
мorкc 6ути пoтpiбний. <(aле нaдaлi в iн не6езпечниЙ,,2{.. .

Bибip нiмеuьких дiячiв зvпиtIивсЯ нa A. Ме,rьнику. який
6ув звi ,rьнeний iз Зaксенгаvзенa l7 ;кoвтня. Йoму зaпpoпo-
нyваЛи сфopмувaти Укpаiнськийl Haцioнa,rьний Кoмiтет i
oчoЛити йoгo. Мельник пoгoдився. Чеpеa ти)кд'е}lЬ вiн rlpел-
стaBив 6aзoвvtЙ ,Д'oкyМент, який 6ув спi,rьнo виpo6лений i
пoгoi l , lкений з yс iМа vкpaiнськими пaртнеpaМи. вpахoвvЮ-
чи й Бaндеpу. У roкr 'ментi  I 'oвopилoсЬ, tцo Hiмеччинa пo-
виннa oфiцiйнo зaЯBуIтИ.. вoнa не мaс iнтеpесу дo }'кpaiнсЬких
теpитopiй, i  якщo нiмецькi в iйськa знoвv пpoникЕIутЬ нa
укpаiнську зеМ,тIo. вoHи пoви}tнi  пoвaxати сt 'веpенiтет деp-
)кaви' ствopен<ri  укpaiнсЬкиМ нapoдoм].. .

oтxc, у pелaкuii дoкуМентa, пpе/цстaв,'Iенoгo A. Мельни-
кoм' пеpевa)Kaлa Кol{цепцiя oУH Бaнlеpи. Якби ueй дoку-
мент був пpийнятий, в i l l  схиляв би HiмеччиtI! '  дo визнaння
не3aле)кнoТ i сувеpеннoТ Укpaiнськoi .rеp.tкaви в етtlo-
гpaфivних Ме)кaх YкрaiнсЬкol-o нapoд! ' .  A,rе нiмцi не хoтiли
йти цим IU;. lЯХoМ. Boни виpirшили вiдкинvти укpаТнськi  умoви
й пoчaти пpoект з нуля. У цей нaс зaхвopiв Беpгеp, який
зaйМaвся циМ питaнням, i  пеpегoвopи П €p €pв3;. lиCя нa тpи
ти,,кнi2] ' .

Toму' щo Укpaiнa 6у,' la oстaтoчнo втpaЧенa. нiмui пo;r1'.
MYBaлиt l l lo нaстaB чaс poзIloчaти , 'I lквlДацllo пlдпpисМств'
стBopених j! 'Iя експ.. lуaтацi i тa евaкvaцii пpo.l1'кцir i  сиpo.
Bиl{и 3 paйoнiв Cхoл1'.  У дoнесеннях Рoзенбеpгa з цЬoгo Пpи-
вoду пoвiДoМЛялoся, tцo гoлoвне тoвapистBo <.Cхiд> 3вез, ' lo
нa склaди й евaкуювaлo, пеpеBa)кнo з Укpaiни, 9 мi,тьйo-
нiв 200 тисяЧ т х,r iбa i  Bелику кiлькiсть iнrцих хapчoвих
пpoпуктiв, пеpеBезення яких дo Paйху пoтpeбyвaлo l  мiль-
i ioн 4|8 тисяч вaгoнiв i сулен зaгa. 'IЬнolo вoДoтoна.lкнiстlо
170 тtцсяч т. TopгoвиЙ oбiг т<rвapиствa стaнoвив 5,6 мiльйoнa
Маpoк.

Toвapиствo викopистання с i .rьськoгoсt loдapсЬких pе-
суpсiв Мa; ' to B Укpaiнi  нa 30 vеpвrrя l9. l .]  p. rцтaт iз -1,5 тисяч
нiмцiв i  гo,rлаrtдцiв.. . ' .

I tz Е^P |6|6-|2/з62.
rfz No-3040.
rfz No -3039.
[oдaтки, дoк. Nq. l9 l;  IМT 327 - Ps.

Cлyx6a сс (с.ц.' служби Kpегеpa' Aльквенa, o,rендop.
фa, Беpгеpa) пpoДo.в)кyвaли бopoтьбy нaвкoлo питан}tя пpo
учaстЬ сил Cxoл,у,".,. oстaтoчнo 6pаЛa гopу poсiйськa Ko}t-
цепцiя o6'с.цнaння gил <<yсieТ Poсii,> (тoбтo iмпеpii). 8 жoвтня
|944 p. гaзетa poсiйсЬких..емiгpaнтiв <Зapя> flИсaлa.: <Cкopо
нaстaне д,еttЬ' кoЛи .цивl3ll ' нaopaнl з poсlяtl ' укpalнцlв' ol-
лopусiв' кaвкaзцiв, туpкестaнцiв тa iнrцих. нapoлiв Poсii,
пiдyть нa штypМ бiльrцoвицькoi сoлд'aтнi'>..,..

Toгo .lк дня Poзен6epг дiзнaвся, ulo гiтлеp дaв згoдy }ra
<<акцiЮ Bлaсoвa>, i вже бaчив мaнiфест, який Bлaсoв з6иpaв-
ся скoрo oпy6лiкyвaти. Poзенбepг бyв лyх<е poзлюuений. Biн
пoпpoсив Бopмaнa, щoб тoй утpимaв Гiтлеpa вiд пpийняття
pirшення 6ез кoнсультaцii з .Ццм, Poзенбеpгoм. Poзен-
6еpг хoтiв зyстpiтися з Гiтлеpoм252. Koли це виявилoся нeМo-
)t(ЛивиIvt' l2 xoвтня вiн пoдав чеpез ЛaмМеpсa д.oBГoгo
ЛИстa' в якoмy вистyпaB пpoти poсiйськoi кoнцепцii.

Ця кoнцепцiя, писaв Poзeнdepг у ,rистi, нaМaгaсться
<.пiдкopити poсiйськoмy диктaтy всi неpoсiйськi нapoди'>. Biн
пoясl.lк)вaв' щo виKopистoвyвaти тepмiн <<нapoди Poсii>
oзнaчaс визнaти зa poсiянaми rIpatso вoлoдiння yсiмa теpитo-
piями i  нaцiями Poсiйськoi iмпеpiТ i  змуruyвaти неpo-
сiйськi нapoДи пpистaти нa poсiйсЬку кoнцепцiro. Poзенбеpг
вкaзyвaв нa неoбхiД,нiсть ствоpення нaцioнzrльниx кoмiтетiв
i нaцioнaльних визBoлЬ}rих apмiй (poсiйськoi, yкpaiнськoi
i  т.д.).

Poзен6еpг зайняв тaку пoзицilo пiд впливoм' Мo)кнa
скaзaти' пiд тискoм 6aгaтьох пpaцiвникiв i  експеpтiв свoгo
мiнiстepствa, якi 6yли вихiдцями з кpaТн eвpoпейськoгo сxo-
дy. Aле вiн нe пirшoв тaк д..L'rекo, шIoб визнaти пpaBo нapo-
.цiв нa незaлеxtнiстЬ. Koнцепцiя Poзенбеpгa 6yлa кoнцепцi-
€ю сBpoпи нapoдiв, нaцiй в етнiннoмy poзyмiннi .  Ha йoгo
Дyrt{кy' Hiмецький paйх пoвинен 6ув узЯTИ Ha се6е ..зoбoв'я-
зaння нiкoли 6iльrше H€ ,Д.oЗBo:.rИTи 6iльrцoвицЬкoМу центpa-
,riзму зaгpo)кyвaти л<иттro схiднoсвpoпейсЬкиx наpoдiв,>.

Ц{o стoсyсться мaй6утнЬoгo' тo вiн казaв:
<.Усi нaцiТ eвpoпейськoгo Cхoпу - poсiяни, укpaiнui,

бiлopyси, пiвнiчнi кaвкaзцi, кoзaки' aзеpбайд;кaнцi, l 'pузи.
ни, в ipмени' тaтapt{.. .-  мaтиМyтЬ свoi-в iльнi кpaiни, вони
зМo)кутЬ незtlле)Kl{o пpoвoдити lхtl lo вlдoyltoву у Bсlх гaл}'зях
)t(иття' вiд6yдoвy, якy гapaнтyBaтиМе Hiмецький paйx... Haз-
вa Poсiя, якa 6улa пеPекpeс,'Iенa в iстopii paД(янсЬкolo Д.ик-

BA NS 8/132 f .  129.
B^6/.12f.з.7.
Ibid.,  f .48.
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тaтypoto, пoвиннa знoву 3aйняти свo € мlсце' a пopя/ц lз l{oвoК)
Poсiсю iнц.li oнoвленi нapoди Cхoдy змo)кyть пiсля вiдвoro-
вaннЯ пoчaти [roBе )t(иття y свoiх звiJ.tь}rених ^кPaiнaх y сис.
темi зaxищеtloгo сBpoпейсЬкoгo Koнтинентy'>,.' ' ' .

oт;ке, Poзенбеpг дуrvraв пpo iнтегpацiю PoсiТ' УкpaТни
тa iнЦJих нaцiй в €вpoпу пiд кеpiвництвoМ Hiменнини, a не
пpo незaлежнiсть цих нацiй.

Bi.цoмo, щo, 0с06лив0 кoли в Paйxу з,яBv|лv|cя сеpйoзнi
тpуднou:'i ' дeякi нiмeцькi кoлa вваx<aли неo6хiдним зoсеpе-
дити yвaгу на oб'сднaннi сил нaвкoлo iаеi €вpoпи. У вepеснi
|943 p. кoмiсiя мiнiстеpствa зaкopдoнних спpaв BИpo6Илa
нaпpямнi пpиt{ципи стoсoвнo yнiфiкaцi i  eвpoпи*. Aле неяснa
iltея €вpoпи нapoдiв не МoгЛa пpoбити пaнциp paсистськoi
й iмпеpiaлiстич}roТ iдеo,roгii нaцioнaл-сoцiaлiзмy. A в yмoвax
oкупaцiТ свpoпейсЬкoi iдеi пpaкTич}ro не МaЛи )t(oДнoгo цIaн-
су 6ути пpийнЯтиМи, aЛе iх викopистoBуBaлИУ спpo6ax o6'сд-
нaти емiгpaнтiв i 6i;кенцiв iз кpaТн Cхoду, a тaкo)t( рaДЯн.
сЬKих вiйськoвoпoЛoнених.

Tа нaвiть y цiй сфеpi нaцioнaл.сoцiaлiстичнi кеpiвники
Bp,aBaЛИcя дo .цBoзнaчнoстeй. Aле oстaтoЧнo ця iдея 6улa
пiдтpимaнa i  свpoпeйським бюpo пpи CC, a тaкo)K мiнiстеpст.
вoМ oкупoвaних теpитopiй Cхoду, oсoбливo пiсля тoгo, кoли
Paйx утpaтив цi  теpитopiТ. Мiнiстp Poзeнбеpг нaмaгaвся
oб'еДнaти aнтибiльtuoвицькi си,rи Cхoдy нaвкoЛo iдei eвpoпи
нarl iй в етнiuнoмy poзyмiннi '  в якiй би кoхнa нaцiя, вpa-
хoBytoЧи poсiян, зaйМaЛa свoe Мlсце.

Пpoте на кiнець |944 p. кеpiвники Tpетьoгo paйxу виpi-
tшили poзlгpати I.tе тaк сBpoпейську, як p<rсiйськy кapту.

l3 листoпaдa |944 p. Лaммеpс пoвiдoмив Poзенбеpга,
що Гiтлеp oстaтoчtto схвaJ'IиB плaн Bлaсoвa i дoвipив зайМа-
тися цieю спPaвolo paйxсмiнiстpу зaкopдoFlних спpaв i  paйхс.
фropеpy сс,'o.

Гiммлеp 6yв духtе зaдoвoлений хoдoм <<aкЦiТ Bлaсoвa,>.
Biн piзкo кpитикyвaв Poзенбеpгa й дiяльнiсть йoгo мнiстеp-
ствa i нaBiтЬ нaзвaв цю дiяльнiстЬ (<нaцlo}tilльниМ нещaстяМ)).
Г iммлеp не пiДтpиМувaв нi  саМу кoнцепцlIo '  н l  lн lц laтиви
Poзен6еpгa тa йoгo слулrб. Aле вiн ще вaгaвся, чи тpе6a
зaкpиBaти мiнiстеpствo oкупoвaниx теpитopiй Cхoду, теpи-
тopiй, якi в.lке 6ули втpaяенi, й усунути Poзен6еpгa з пo-
сaди pайхсмiнiстpa. Гiммлеp нaкaзaB Kpeгеpу пpoдoв)кy-
вaти д'iяльнiсть Bласoвa paзoМ iз мiнiстеpствoМ зaкopДoн-

] l . r  lМT Doсumenl Rosеnberg - l4,  хLI.-  s.
.*- Teкст цих пpинципig див. Das Dr i tтe Reiсh,
' " '  r fz No - .1125.

l87 '  l88. |92'  |9з.
t lp. сi l . ,  Band 2._ s. l55

}lих спpaв i не пiддaвaтись пiД вп,' lив iдей Poзенбеpгa. У <.нi-
МецькoМy .Цoкумeнтi rцoдo тoгo булo скaзaнo тaке: (... 6)
Paйхсфюpеp CC ввaхаr' щo з чaсoм спpaвa Bлaсoвa стане
кo}lстpyктиBtlolo oснoвoЮ .ц/'tя opганi зaцii схiltнoгo пpoстopу.
Biн ввaх<aс, щo HiмецькиЙ paЙх тaкo)t( зМo)ке )кити y дpуx6i
з сильнoIо Poсiсlо' якrцo вoнa вiдмoвиться вiд iмпеpiалiстич-
нoi експансii нa Зaхiд i бLrьrце opiснтувaтиIvrетЬся нa Cхiд.
7) Щo стoсy €ться нaцioнaльних кoмiтетiв, тo paйхсфюpеp
CC застyпaс дyN{кy' rцo тpe6a пpoвeсти фaктинне oб'еднaння
усix кoмiтетiв з Bлaсoвиtd' aле цi кoмiте^ти не тpe6a стa-
вити пiд кеpiвництвo Bлaсoвa пpиМусoМ'>?". ' .

oтxtе, Мoл<нa зpo6ити виснoвoк, щo пoзицiя Г iт-
леpa i  Г iммлеpa цIoдo Poсi i  i  poсiйськoгo питaння змiнилa-
ся. Пpoте Гiммлеp y тoй хсе чaс вiдмoвлявся скaсувaти oбМе-
xувaльнi iдискpимiнaцiйнi зaхoди щoдo рoбiтникiв з i  Cходy
i  скaсувaти нoсiння 3H3к} <<Qg1р.

Ha пoнaтку Листoпaдa |944 p. нiмецькi слу>к6и пiдгoту-
вaли пaм'яткy пpo УПA. У цьoМy дoкyментi 6улo скaзaнo,
щo УПA дiйснo вiйськoвa opгaнiзaцiя oУH Бaндеpи. УПA
6yлa ствopена в к iнцi |942 p. Пiсля бopoтьби пpoти нiмцiв
i  уклaдення пеpемиp'я з пoлякaМи oснoв}lе з1'силля УПA
тепеp спpЯМyвaлa прoти PaДянськoгo сoЮзy i  Чеpвoнoi ap-
мii. oсеpеддя цiсi apмii ' щo пpoйшl,ro вiЁrськoву пiдгoтсrвку,
[oCЯГ; ' to, зг i .цнo з пaм'яткolo, 80 тисян. l00 тисяч вoякiв pе-
гyляpнoгo вiйськa. Мo;к,' lива кiлькiс:ть пoвстatlцiв, якi мoг,lи
6yти пoк,rикaнi, мoглa Дoсягти цифpи, Ц|o Кo;1ИB6ll.taся мi.lк
400 тисячaмvт i 2 мiльйoнами. .Ц,iя,rьнiсть УПA стaнoвиJ.ra
сеpйoзнy пpoблему для рaдянськoгo pе)киму', якиЙ нaМaгаB-
ся скеpувaти укpaiнський нaцoнaлiзм iз дoпoмoгotо пoлiтич-
них пoстyпoк нa цIлях paдянськoi пoлiтики256. У дoкyмен-
тi, пiдгoтoвленoмy l7 листoпaдa Apльтoм, бy,' lo скaзанo, щo
УПA мaлa б0 тисяч oз6poeних вoякiв25' .

Tpебa визнaти' щo устiйнити кiлькiсть членiв УПA не 6у-
лo i  не €  l . r € ГКo. Зa aрхiвaми УПA, т iльки гpуr la УПA__
Зaхiд, Ц{o Мo;1? rra 3l  гpулня |94З p.4.160 6iйцiв, Ira к iнецЬ
|944 p. Мaлa 6лизькo 40 тисяч,58. Зaгальнa кi ,rькiсть
бiйцiв УПA, oтrке' мoглa бути вiд 80 тисяч дo l|)0 тися.l. A;lе
уIvtoви бopoтьби i неo6хiднiсть oбме.lкитИ ЧИCЛ.l жертв зМу-
сили гoлoBне кoмaнДування УПA пoстуt loвo l l l ;\)Bес,г l t  чаLт-
кoвy демoбi,r iзaцiю. Пiс,rя зaкiнчення {pyгoi  свiтoвoТ вiйни,

255 AА Inlаnd I l  g.438, B. R. Hi lger Nr. l ,4(). lб28-3(),. 'o [oдaтки. дoк. Ns l92; R 6/l50 f. 23-_2-] Rs.
'"  BA R 6/150 f .55.
, ,8 л e в II l  a н ковс Ьк и й, Пovaтки УПA, l loп.ttит.,  с.  l l .3;<Biсник>,

Hью-Йopк, Ns 6. l9?7.- с. t. ' .
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вiдпoвiднo дo нaкaзy гoлoвнoгo кoМaндyвaння. Baсиль Cи-
дop- lIIелест' кolr{a Hду юч ий У П A - За x iд, пoстyпoвo зМенцI и B
oсЬ6oвий склaд дo |2 тисяч дo6pе пiдгoтoвлених бiйцiв'
якi мoгли витpимувaти злигoднi зaтялtнoi пapтизaнськoi
вiйни. 0сo6oвий склaд iнrциx гpyп' зoкpемa гpyпи <.Пiв-
нiЧ,>' тaкoхt 6yв скopoнений.

Пiд час хвopo6и Беpгepa пеpегoBopи з yкpajнсЬкиМи

дiячaми пpoдoв)кив цIтaндapтеHфюpеp CC Фpiu Apльт, нa-
чaлЬник 6lopo Cхoлу гoлoвнoгo упpaвлiння CC. Йoгo спiвpoз.
мoвltики пoстiйнo вiдпoвiдaли' lцo Boни пoвipили весTи пеpе-
гoвopи Aнлpieвi Мельникy.

CпиpaюvисЬ нa силЬнy пiдтpимку Гiтлеpa, Г iммлеpa. i
нaйвищих iнстaнцiй Paйxy, геttеptrл Bлaсoв ствopив Koмi-
тет BизBoЛення нapoл, iв Poсi i  (KOHP). l4 листoпa.цa |944 p.
нa збopaх y Пpазi Bлaсoвa 6улo o6paнo гoЛoвoю цЬoгo
кoмiтетy. Toгo x дня вiн пpoгoлoсI,tв мaнiфест свoгo кoмiте-
тy, щo нaзиBaBся <.Пpaзький мaнiфест,>.

Пoвiдoмлення пpo ствopення цьoгo кoмiтеTу викликaлo
стypdoвaнiсть iнrцих нацioнaльниx гpуп. l8 гpyпня l944 p.

II[o стoсyсться Bлaсoвa i йoгo кoмiтету, тo пpедстaвHики
нaцioнaльниx гpyп зaЯBv|лу|i <.Генеpaл Bлaсoв, 6yдуuи poсiя-
ниttoМ' пoвинен o6ме.lкити свolо дiяльнiсть Poсiею в етнoгpa-

фiннoмy poзумiннi>. I{ей кoмiтeт не бyв ствopений" щoб зaй-
мaтися Укpaiнoю тa iнrцими кpaiнal\.rи. Biн не пoвинeH нa-
Мaгатися нaB'язaти свoe кеpiвництвo неpoсiйським нapoдaм'
пpaгнеHHя яких не вiдпoвiдaroтЬ пpaгненням poсiян.

Цi нapoди 6opолися зa вi.цдiлення вiд Poсii i зa ствopeння
. незaЛе,(ниx деp)Kaв.

Пpедстaвники нapoдiв сPсP BИMaГaЛИ вiд кеpiвництвa
Paйху зaбopoнити Bлaсoвy пoцlиpЮBaти сBoю дiяльнiсть нa
нaцioнaльнi гpyпи' i oбме,lкитисЬ Лl,tlЦе poсiянaми, Bизнaти
зa нapoдаМи CPCP пpaвo нa незaле.lкнiсть.

[eй лист бyв пiдписaний кepiвникaми пoлiтичниx гpyп'
щo пpeдстaBЛяЛ|1| Укpaiнy', 'Бiлopyсь, Kaвкaз, Typкестан i
тaтapiв (Kpимy й Уpaлу)." ' .

IJ,ей лист 6yлo нaпpaвлeнo Poзeнбepгy, oскiльки мiнi-
стepствo oкyпoвaних теpитopiй Cxoдy пiсля втpaти циx
теpитopiй ст:lлo свo €pi.цним 3aхисникoм нapoдiв eвpoпейсь-
кoгo Cхoдy вiд зaгap6ницЬких тендeнцiй poсiян. [ншi yстaнo-
ви Paйхy пiдтpимyвaли poсiян i <.aкцiю Bлaсoва>.. Tим чaсoм дедaлi 6iльrце зpoстaв тиск циx iнстанцiй, oсo-
6ливo слyxб CC, спpямoBaних нa те' щ06 iнrшi нaцioнaЛЬI{oс-
тi CPCP в,vlзнaлИ Koмiтeт BизвoленHя нapoдiв Poсii i ввели
свoТ нацioнaльнi кoмiтети в пiдпopядкyвaння дo poсiйськoгo
кoмiтетy. 0сo6.llивo цей тиск чи}|иBся нa yкpaiнцiв.

Bикликaний l7 листoпaдa Apльтoм, Мeльник пoo6iцяв
пpедставt{ти нoвi пpoпoзицii неpез п'ять-rшiсть днiв. Aле вiн
дaв зpoзyм!'n, ;rдno не 6yдe кaндидaтoм нa гoЛoвy yкpaiн-
ськoгo кoмlтетv-"-.

Bиглядaлo, щo yкpalнцi, якi пеpе6увaли y Cлoвavvинi,
нaмaгалися ствopити свoгo poдy Укpaiнськy нaцioнальну
Pаду. Toдi y Cлoвaннинi пеpe6yвалa 6iльrцiсть нoвoi yкpa-
iнськoi емiгpaцiТ, дeсЯтки тисяч 6ixенцiв i евакyйoвaних.
У нiмeцькиx дoнесeнняx гoвopилoсь' щo дo цiсi PaДи мaли
увiйти БaнД.еpa, Мeльник, Cкopoпaлський, Левицький, Ky6i-
йoвин, Cеменeнкo, Бyль6a i Пaнькiвський. Cеpед yкpаiнuiв
Мo)кна 6улo видiлити двi oснoвнi тен.цeнцii. Пeprua, якy
пpедстaвляв Бaндеpa, виМaгaлa Bизнання нiмеЦьким ypя-
дoм }|езirле.lкнoстi Укpaiнськoi деpжaви, тoдi як пPедстaв-
ники iнrцoi тен.ценцii 6yли гoтoвi лo спiвpodiтництBa з нiмця-
ми пpoти 6iльrцoвизмy, нaвiть якщo HiмeчЧинa цIе tlе гoтoBa
Bизнaти незaле.lкнiсть Укpaiни26|.

.I|.ивiзiя CC <<Гaличинa>' яка з 27 uepвня |944 p. нaзиBa-
лaся <<|4 Гpенaдеpнa дивiзiя CC (гaлицькa Ns l)> (l4 Waf-
fеn-Grеnadiеr-Division dег SS (galizisсhe Nr. l), тaкo)к ди-
слoкyвaлaся y Cлoваннинi, пеpe6yвaючи в стaнi pеopгaнiзa-
цii. l7 листoпaда |944 p. Гiммлep дoзBoлив змiнити нaзвy нa
<<l4 Waffen-Grеnadiеr-Div is ion dеr SS (ukrainisсhе Nr. l )>.
oтлre, щoйнo y листoпадi |944 p., кoли Укpaiнa вжe не бyлa
oкyпoBaнa Hiмеччинoю i кoли yкpaiнське питaння пеpe-
стaлo бyти не6езпечниt,!| N|Я Paйxy, Гiммлеp пoгoдиBся нa
тe, щo6 дивiзiя <<Галичинa'> нaзивалaся <<yкpаi.нськa,> (B дrJ)к-
кax!).

Bлaсoвський Koмiтет BизBoлeHHя нapoдiв Poсii xoтiв пiд-
пopядкyBaти сoбi yкpaiнськy пpeсy' зoкpеN{а ти)t(нeвик
<.Гoлoс,>, щo вихoдиB дpyкoil{ у Беpлiнi пiд пoкpoвитeЛЬст-
вoм мiнiстеpствa Cxoдy. Бюpo Apльтa вiдмoвилoсЬ зaдo-

259 вA Ns 3|/28 lrn den Hеrr R'eiсhsministег... '  Beгl in, dеn l8 Novеmbеr
1944; R 6/281 t. t62 ft.
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Boль}|ити це пpoхaння. oнiкyюни стBopеttня Укpаiнськoгo
нaцioнaльнoгo кoмiтетy, Apльт зaпpoпoнyBaB стBopити 3в'яз-
кoвий кoмiтет нa чoлi з Cемененкoм' нaчaльникoм yкpaiн-
ськoi слyxt6п пptа мiнiстеpствi Poзенбеpгa,u,.

A. Poзен6еpг I{е poзyмiв, як мoлtнa 6улo дiйти дo тoгo,
щo6 нaцioнaльнoстi не бyли тpaктoвaнi oднaкoвo' зoкpеIиa
пiсля пpaзькoгo мaнiфестy Bлaсoвa. Biн знaв, щo нa зiбpaннi
y Пpaзi з poсiянaми нe зaсiдaли нiякi пpeдстaвники неpo-
сiйських нapoдiв. Kpiм тoгo, спiвpoбiтники Bлaсoвa пoiнфop-
мyв:lли нiмцiв, щo вot{и мaли нaмip стBopити 6динy Poсiйсь-
кy *:pл(aвyl кyди вxoдили б УкpaТнa, Kaвкaз тa iнrшi кpа-
lни-"".

B oднoмy з дoнeсeнь iз Cлoвaччини гoBopилoся: <...пе-
неpaл BлaсoB не зtt.lo)ке виpirшити yкpaiнськy пpoблемy. 3 yк-
paiнськoгo бoкy пoстiйнo пiдкpеслtoютЬ' щo Bласoв хoчe
Bключити Укpaiнy в мaй6yтню aнтибiльцroBицЬку Poсilo.
Укpaiнцi нiкoли нa це нe згoд,ЯтЬся' oскiльки вoни нaстpoeнi
нe тiльки aнтиpaдянськи' a й aнтиpoсiйськи. Tpe6a, кpiм
тoгo' oстеpiгaтися, щo6 анти6iльIдoвицька Poсiя l{е ста.
лa у 6лизькoмy мaйбyтньомy тaкoю lк Beликoю нe6езпeкoю
N|Я Hiмецькoгo paйху i мlя €вpoпи' Як 6iльцloвицька
Poсiя... '>26a.

!.iяльнiсть A. Bлaсoвa BикJIикaлa pеaкцiю зaкopДot{Iloгo
пpедстaвництвa Укpaiнськoi Гoлoвнoi Bизвoльнoi Patп
(yГBP)' щo виpaxtirлa дyмкy кеpiвникiв УпA. У сBo €мy
кoмюнiке зaKopдoннe пpедстaBlr}tцтвo кaтегopичlro зaсy-
дилo нiмецькy пoлiтикy щoдo нaцiй Cxoдy €вpoпи, а зo-
кpемa <(aкцiю Bлaсoвa>. Бyлo зaявленo' щo пopазка Hi-
rr{еччини нa Cxoдi бyлa peзультaтoм iT iмпеpiaлiстичoi пoлi-
тики. Hiмеччина пoвиннa бyлa зpoзyмjти, uдo вoна нiкoли
нe змoже зyпиllитl,t пpoникненrrя стaлiнськиx вiйськ y €в-
poпy 6ез aктивнoi yvaстi пpигнoблених нapoдiв €вpoпeйсь-
кoгo Cxoдy. Koмюнiкe piзкo вiдкидaлo кoнцепцito Bлaсoвa
i нaзивaлo йoгo агeнтoм <(нoBoгo poсiйськoгo iмпеpia-
лiзмy, спa,ц,кoeмцем цapськoi тa сталiнськoi пoлiтики>. У дo-
кyмeнтi 6улo зpoблeнo Bиснoвoк, щo yкpаiнський нapoд пpo-
яw|Яe сoлiдapнiсть з iнrцими нapoдaIuи €вpoпейськoгo Cхb-
пy в бopoтьбi зa незaлеxнiсть i свoбoлy пpoти всiх iмпepia-
лiстiв. Укpaiнцi, oтxе, вiцкиДaлИ ЯK нiмецькi плaни' тaк i po-
сiйськi плaнlr Bлaсoва265.

2"2 tfz No -30.39.- s. 2-3.
263 вA R 6/з8 f ' .51_56.
26n вA 70 Slow. / 22l f. l07 R's.
26s Ibid..  f .98-t02.
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Пеpеt..tяО Qхlpмувattь УПА в pаt|ttllti Осl.цltу

Гpуttu укpu'iltCЬКЦ.\ la !?оpL'ьКЦX офiцеpiв nid чuс. ttеpl,ztххlpiв -ui;x
!?оpсь|tо!|) вiitськoвоlо .uit,iскl i lЦтсlбо.u УII^ - Пiвtl iч ( I94.] р.)
У nецuо.uу pяii, з.l iвu ,шnpаво: кaniт.l|I А. ,Ц,о,tьttut1ькuЙ' (). JlоzуIu'
nо!ковll l lк Mup,rtltt (кt,piвltuк уztlpс'ькti i.uiс.i ' i), P. Bо,чtltuttl l- Пав-lt,ltкtl '
кtlлluttittp пiк)с,tl lttlztl окpу?у УПA__IIiвtl iч П. ()-l iЙlluк; ЕtlеЙ

i кll-uulп|up )'кpu.i,!сl 'к|'z.' luztltlу :lахttс.ту lаlр

Чtlpltо,tiськu сотI.я niо кtlмапdtlкl Гuмu.li.i ltа вiitttluuttку
(тpuвeпь 1944 p.)
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ApтuлеpiЙськuЙ niОцlзdi-,t zpуnu УПА - Пiвнiч (zpуdень 194.3 p.)



Г.'швu У к1хl'iнс.ькtl'i Гpекtl-
Kuтtlлu цькtii I!е pк<зt,,

мuтp()n()'пuт
АпipеЙ IIIеnтuцt,кuЙ

( 1865- t944)

Апdpiй Mельttttк
( l890- l9б4 ) 'nолKoв'lut< Аpмti У It P,

Го.'toва П prntх)у
У кpа.i ltс' t,к u.'с Huцilпtu.'tiс.тi tt

€вzеlt Ktlнotlа,,tець

(189t-t938),
nолKoв'.l1к Apt+ti'i У H P,
комаlк)апт УB(),
Гolкltlа Пpllшх)у
У к pа'i нс ькu х Н сtцi otш:i с.riв,
niОстуnlю вбuтuЙ аzсttttl*t
HKRД в Ptlтtеp0а.мi

Стеnан БанDt,pа
( 1909- 1959),
Голоttсl П цlсltllу oУ 11
( l940- l959), в 'я:tе l tь
коttцтабtlpу 3aксеltхау:lеlt
( l94 l  -  l944). Bбuтuй
u?еlrтол1 K,ЦБ в Mхlпхеlti
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Яpсlc.лaв Cтецt'кtl
( r9t2-t986),

Г сlltсюa У к pаI нс ькtl z tl

,Q,еplкавllсlztl П paвлittttя
( l 94 l )' tl ' я:]еttь кtlнцтабсlpу

3акс.енхuу:lеtt ( l94l -
l944)' Гoлllвu Пpoвodу

oУII ( I9б8.- 1986)

Оленa Tелiza
(t907-t942),

n()eтeсa' аKтuв|l.. учаc,|uця
ОУIl Meльtluкu.

p():,cт, Pl Jlя'lа pt]:'()'| :,
?pуnою уKp<Ilн...,кuх

uaцiоttа.пicтiв у Ба(luпс>лу
Яpу нсt oко.ttuцi Kueвa

Длuт llo M upсlн-() pltuк
(r9l t-1942),
член llpoвu)у oУH
(l94l-1942)' вбuтuЙ
ttiлtцямu в Kuсвi

I ваtt K л utlli в- Л е еe нО a
( te09- t942).
нлен ПpoвoОу ОУH
( t94t-1942),
закатoванuй C,\ у Львoвi



Bаcuль Cudop-lllелеcт
(t9tt-1949),

noлKoвl|u K, кot''tа tld u p

УПA-3ахi0' KpaсвuЙ
Пpoвidнuк QУН в

Каpnaтськoму Kpаto.
3aеuнувубotoзzpуno'o

MBД,-MГБ в doлuнi
pircu Лiлнuцi

ПpoкoнсyльтyвaBцIисЬ iз нiмцями, гeнepaл Bлaсoв пoгo-
диBся зpoбити диплoмaтичний <(N{aнeвp>' мaючи I{a метi
змeнцIити пpoтистoяння yкpaiнцiв i BoДнoЧaс пoBepнyти Ha
свoю кopисть 6opoтЬбу Укpaiнськoi пoвстaнсЬкoi Apмii.

Taк в iнтеpв'ю, oпyблiкoBaнoмy в гaзетi <<Vбlkisсhеr
Bеobасhter> зa 7 гpyдня |944 p.' Bласoв гoBopиB пpo Bиз.
вoльнy 6opoть6y нa Укpаiнi. I-[я бopoть6a, зa йoгo слoBaми'
Bелaсь y фopмi tllиpoKoгo пoвстaHсЬкoгo pyxy' який бyв пеp-
IItим етaпoМ y 6opoть6i yкpaiнцiв зa визвoлення. Aле як i
знищeння 6iльtшoвизмy (6ез чoгo Hе мox(е 6yти звiльнeння)
пoтpe6y€ спiвpo6iтництBa. Bсix сI,tл' тaк i визвoлення
yзaгaлi пoBI,tHtIo вi.цнинi всiх oб'еднyBaти. Bлaсoв тBepдив:
виxoдячи з <<Пpaзькoгo манiфестy> 

' 
ЯKуIi| <(гapaнтyBaв))

кoЛ(нol'{y нapoдy пpaвo нa вiльний poзBитoк i пoлiтиuнy нe-
зaле)кнiсть' yсе lr{ae йти дyxtе дoбpе, i всi наpoди <,Poсii'>
o6'€днaloться y спiльнiй бopoтьбi пpoти 6йьruoвизмy, 6o
бiльtцoвизм oднaкoBo пpи.гнo6люe як poсiйськt,tй, тaк i yкpa-
iнський тa iншi нapoди.,oo.

Haспpaвдi Пpaзький мaнiфeст був зyмисне дy)ке poз-
пливчaстий Щo.Ц'o ,Ц,ol.ti наpoдiв сPсP. У ньoмy нe бyлo
xoднoi гapaнтii незulле)к}loстi циx нapoдiв пiсля звiльнeння
вiд 6йьшoвизмy. Мeта Koмiтeтy Bизвoлeння нapoдiв Poсii
BизI{aчaлaся oсЬ тaким чинoм: <.a) yсyнyтt{ тиpaнiю Cтaлiнa,
звiльнити нapoди нarцoi Бaтькiвщини вiд 6iльцroвицькoi сис-
теми i Нaд'aTИ iм пpaвa, якi вoни зaBoIoBaJrи зaBдяки нapoднiй
peвoлюцii l9l7 p.>267.

Biдзнaчимo фopмyлy <(нapoди нaцroi Бaтькiвщинv|>' ЯKa
oзнaчaлa' щo йдетЬся пpo числelrнi наpoди poсiйськoi 6aть-
кiвщини. Hiде не згaдyвtlлoсь пpo пpaBo нацiй нa незaлеж-
нiсть.

C.( нaкaзaлo всiм свoiм пoстaм сте)кити зa peaкцieю
yкpaiнських кiл нa iнтеpв'ю Bлaсoвa, якe бyлo пolllиpeнe зa
дoпol{oгoю пpeси i paдio. Ha дyмкy CД, це iнтеpв'ю мaлo
0с06лиBе пoлiтичне зHaчеHHя y lr{olvlент' кoли пpoxoдили
пеpепoвopl{' щo мaJIи нa метi стBopенtlЯ Укpаiнськoгo нaцio-
нaльнoгo кoмiтeтy. I{ентpaльне бюpo C.Ц y Беpлiнi кoнфi-
дeнцiйнo пoвiдoмилo свoiм пoстaМ, Щo гoтyeтЬся ствopeння
Укpaiнськoгo l{aцioнaлЬнoгo кoмiтетy I{a чoлi з yкpaiнсЬким
геIrepzuroм Пaвлoм lllaндpyкoм i щo цей кoмiтет Ьrae пepe-
йти в пiдпopядкyвaннЯ Koмiтeтy BизBoлeHня нapoдiв
PoсiТ26s.

Ptlман lII ухeвuн-Tа1юc
Чуnputtкa ( I907- 1950) '
zeнеrхIл' ГoловнuЙ
Koмtlн|up УПА (1943-
I950) ' Гllлtlва Пpoвodу
ОУH на УкJtаiнськuх
3eллях ( l943_ 1950)'
Гoлtlва Генеpaльнoеtl
Cекpетаpiату УГBP
( 1944- 1950 ) . 3аzuнув
у бoкl, oтoaенuЙ
cnецвi0diлa.мu
MBД-MГБ в cелi
Biлozopща бiля Львtlва

266 <vёlkisсhе Bеobaсhiеr''. ,I.|2. |944.
267 вA R 6/35 t .24.
26t вA R Slow. 220 f. l22 телегpaма. l3. l2. |944; Ibid:. 22З
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Peaкцiя yкpaiнцiв нa iнтеpв'ю Bлaсoвa 6улa oднoстaйнo
негaтивнa. Boнll poзгляДaлу| Bлaсoвa як дiяua, rцo хoче
ствopити <.Bеликy Poсilо'>, тaкy сaМу, як i Poсiя Cтaлiнa.
<.Poсiя Bлaсoвa вiдpiзняeться вiд сPсP лиrцe пoлiтичним 3a-
6apвленням>'- кaзали yкpaiнцi. I{я Poсiя зdepiгaлa тy .lк
сaп{y теpитopiю' тoй caмиЙ екoнoмiчний пoтенцiaл, тoк)
сal{oю ЗaлИ|naЛaся i свiдoмiсть poсiйськoгo наpоду: УПA
нiкoли 6 не пoгoдилaсь пiдкopv|Tv|cЯ Bлaсoвy чи йoгo i.цеям.
Близькi дo УПA кoлa зaявJtяли' lIIo УПA вoювaтиМе пpoти
apмii Bлaсoвa, як тiльки Boнa з'явиться на УкpaТнi. УПA 6o-
poтиметьсЯ з PoA тaк сaмo' як 6opoлaся з 6iльrцoвизмoм,69.

Укpaiнцi не дoвipяли Bлaсoвy тим 6iльrше, щo у Бpa-
тислaвi Boни мaли нaгoAу пoмiтити: poсiйськa емiгpaцiя, як
3Bичaйнo' 6улa нaстpoeнa .\yжe пpopalцЯнсЬки' 6o Boнa
6aчнлa.B paдянськiй влaдi заxисникa poсiйськoТ Бaтькiв-
щини вiд втopгttеt{ня нiмцiв, щo хoтiли з}lt{щити Poсilo2;0.

Hiмцi пpoдoB)кyвirли дoк,'Iадaти зyсилЬ ДДЯ o6'eДНaННЯ
всiх aнтиdiльll loBицЬкиx сил пiд €Диниtt,t кеpiвництвoм кoмi-
тету Bлaсoвa. Щoб зменtIIити недoвipy yкpaТнцiв, 5 сiчня
l945 p. нiмцi пеpeдaли пo paдio iнтеpв'ю Bлaсoва. B iнтеpв'ю,
пoсилaючисЬ нa ПpaзЬкий мaнiфест, BласoB зaЯBуIB' щo Ук-
paiнa мo)кe стaти l{eзaлeжнoю. Biн скaзaв, зoкpеМa: <.У тoй
)t(е чaс N/tи вl,tзнa €мo пpaвo Укpaiни нa пoлiтичну незaле)к-
нiсть i нa незaЛе)Kний нaцioнaJIьt|уIй| poзвитoк,,2;l.

I все-таки yкpaiнцi не вipили в щиpiсть цiеТ зaяви. Boни
не poзyмiли' чoмy iм тpeбa 6yлo yвiйти B пiдпopядкyBaння
кoмiтeтy <<нapoдiв Poсii,>, якщo вoни I{е BBa)кaли сe6е тaкиМ
нapoдoм' нe хoтiли бyти i нe 6a;lкaли вхoдити дo Poсii.

Гiммлep xoтiв, щo6 yсi нaцii oб'сднaлися пiд кеpiвницт-
вoм Bлaсoвa (apкe вiн ввaxaв всiх iх poсiянaми)' a,rе Гiм-
Ivtrtep не.цyмaв' щo тpе6a po6vlтt'l Ц€ CИl'IoЮ. Biн виpiruив викo-
pистaти весь свiй aBтopитет' щ06 пpoект здiйснився. 8 сiч-
ня l945 p. Гiммлеp зaявив' щo вистyпar пpoти сTвopення
незaлe)кнoгo yкpaiнсЬKoгo кoмiтету. I{iero 3aяBoЮ Гiммлеp
xoтiв пoкaзaти Bлaсoву, щo нiмцi не веAyтЬ пoдвiйнoi гpи
сo6i нa кopисть272. oднe слoвo. Гiммлеp хoтiв бyти лo-
яльI{им дo Bлaсoвa i йoгo спpaBи.

Pеopгaнiзaцiя, а тouнiшrе нoве oфiцiйне iснyвання PoA
пoчzlлoся з веpесня |944 p. Пеprшa poсiйська дивiзiя,
фopмyвaння якoi пoчaлoся }' листoпaДi, у гpупнi нaлivу-

26e I b i  d. ,22l  f .  ПoRs -П1.2,c I b i  d. .  22з f .  l3Rs.27, вA R 58/1005. f .23.2,2 NA ЕAP l6 l  с.-32_l0 9; A. Dаl l in.  Gеrmаn RuIе in Russiа. oo. с iт.
p. 64.5.
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вaлa |3 тисяч сoлдaтiв. Пoтiм 6yлo ствopенo д,pyгy дивi.
зiю, пepeд6aчалoсЯ ствopе}tня i тpетьoi. 28 сiчня l945 p.
Гiтлеp пpизнaчив Bлaсoвa гoлoвнoкorv{аtIAyIoчим <.poсiйськи-
ми з6poйними силaми)>. Bлaсoв oдеp)кaв пoвнoвa)кення фop-
МyBaти нoвi дивiзii i пеpегpyпoвyвaти в)t(е ствopенi poсiй-
ськi зaгoн},r тa Bклroчaти ix дo PoA. oдин нiмецькlIй iстo.
pик зayвaжиB з цЬoгo пpивo.цу: <.3 28 сiчня l945 p. PoA сталa
apмieю сoюзнoi Hiмеччинi Ilеp)кaви, зaгoни якoi Мoгли зали.
цIaтися пiд кoмaндyвaнняМ веpмaхтy пiд час 6oйoвих цiЙ луl-
l l.Iе тигvrчaсoвo,,2'3.

Ha пoнаткy 1945 p. сyхoпyтнi вiйськa apмii Bлaсoвa
нaлiчyвaли 6лизькo 45 тисяч сoлдaтiв,.a вiйськoвo-пoвiтpянi
сили нiuliчyвaли 5 тисяч вiйськoвих2ia.

Tим чaсoм Укpaiнський Haцioнaльний Koмiтет пoтeнцiй-
нo iснyвaв, aле }lе 6yв визнaний, не бyв нa легaлЬнoмy ста-
нoвицIi i нe пpoвaдив якихoсЬ дiй. Гeнеpaл ll laнл,pyк (якo-
гo дeякi yкpaiнськ.i кoлa xoтiли 6aчuтуl гoлoвoro кoмiтетy),
a тaкo)к дeякl lнцIl yкpаlнсЬкl дlячl тepпляче oчlкy-
вaли. Boни спoдiBaлися, lЦo нiмцi .цoзBoлятЬ Укpaiнськo-
мy Haцioнальнoмy Koмiтету opгaнiзyвaти нaцioнaльнy apмilo
i цro дивiзiq Cс <(Гa,'Iичинa> пеpетBopиться y пеptцy yкpa-
iнську дивiз iю2;5.

Йrцoв чaс. Укpaiнцi .Ц'3l.IЬlll € не 6a;кaли пеpeйти пiл
кoN,ta}Iцyвaння poсiян i вхoдити дo poсiйськoгo кoмiтетy i дo
poсiйськoi apмii Bлaсoвa. Hapеruтi 23 лютoгo l945 p. Po.
зенбepг пiс,rя пoгoдлtеннЯ з Беpгеpoм виpirшив пpoсунyти
спpaвy Укpаiнськoгo Haцioнaльнoгo Koмiтетy. Biн.визнaв ге-
неpaлa Пaвлa ll laндpyкa пpезидентoМ цЬoгo кotиlтетy t дo-
pyчив йoмy йoгo фopмyвaння,,o.

oтxе. l2 беpезня l9a5 p.6yлo ствopенo УкpаiнсЬкий Ha-
цioнaльний Koмiтет у тaкoмy склaдi: генеpaл Пaвлo
ll lанлpyк, гoлoBa: B. Kyбiйoвич (ко,' lиrцнiй гoлoвa Укpaiн-
сЬKoгo Центpaльнoгo KoМiтету в Kpакoвi), i o. Cемененкo
(кoлиц:нiй меp Хapкoвa). зaстyпник}r гoлoви: П. Теpешreн.
Ko. тимЧaсoвo викoнуroчий otjoв.язки.-.секpетapя. Koмiтет
6ув визнаний Poзен6еpгoМ тoгo >к Дня,',. Biн був ствopений
лиlltе зa Yчaстю oсi6, щo Bхo/Iили ,п'o нiмецькoi цивiльнoi
a;rмiнiстpaЦii нa oкупoвaнiй Укpaiнi чи Мtlли кoнтaкти з
окyпauiйнolo Bлaдolo. Kеpiвники, якi  чинили oпip нiмеuькiй
полiтицi нa Укpaiнi  i  вимaгaли визнaння нeзaлея(нoстi  Ук-

:, ' . i  Joaсhim Hottmаnn. op. сit.-. s. 32. 64.
::r  Ibid.-s.80.
2'5 вA R 70 Slow. 223 I.26.
..u A. Dаl l in. op. сit.. p. 646.
2;: ЕнцикJ.loпедiя Укрaiнoзнaвствa. т. 9.- с' 3435.
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paiни, вiдмoBилися 6paти учaсть y uiй спpавi a6o iх нiмцi нe
6a>кaли. Бaндеpa i Cтецькo ви6paлп rцлях пiдпiлля, щ06
уl{икl{yти нaгляду C.Ц..

Гeнеpaл ll laнпpук 6yв пpизнaчений Укpaiнським Haцio.
нaлЬHим Koмiтeтoм гoлoвнoкoМaнДyloчиМ yкраiнськoi ap.
мi i .  l9 6еpезня l945 p. в iн нaкaзaв змiнити назву л'ивiз i i  CC
<<Гaличина>> нa <.Пеprшa укpaiнська ,Ц.ивiзiя>>. Hiмцi не вистy-
пaли пpoти цiеi змiни, aJ'tе пpoдoB)куBaли Bлtивaти кo,lицJнto
нaзвyт.

30 беpезня l945 p. Укpaiнський Haцioнaльний Koмiтет
oпy6лiкував заяBy' в якiй, нe пoсилaЮчисЬ нa Hiменнинy ни
нa спiльнy бopoтьбy з Bлaсoвим' заявив' цIo BиpaжaтиМе
пpaгнеt{Hя укpaiнuiв дo сyBepеннoТ нaцioнaльнoi деpжaви.
Biн 6paв нa себе opгaнiзaцiю Укpaiнськоi Haцioнaль-
нoi Apмii. Kpiм тoгo, Укpaiнський Koмiтет пi.u.твеp.Цив свolo
гoтoвнiсть дo спiвpoбiтництBа з iнrцими нaцioнaльними кoмi-
тетaми пoневoлених рoсiйським бiльrшoвизмoм нapoдiв, щo
бopяться,^-як i yкpaiнський нapoд' зa нeзaлел<нiсть i вiль-
нe х(иття.,o.

Пpи6лизнo в цeй .lке чaс' кoли yкpaiнцi, }lе N'aк)чи ве,rикoi
пi.птpимки вiд нiмцiв. нaмагaлися стBopити нацioнaльнy
apмiro, незaле)кнy вiд poсiйськoi аpмii (нaгадaeмo, rцo
геI{epaл IIIандpyк нe був пpизнaчений Гiтлеpoм ) , геt|е-
paл Bлaсов oчoлюBaB apмiю, opгaнiзoвaну зa дo]loМoгoю
найвищих кеpiвникiв нaцioнaл-сoцiaлiстськoТ Hiмeччини,
i ..п9исягaв нa вipнiсть <.святiй, еДvlнiй i непoдiльнiй Po-
сl l ' )- .- .

Ha пoнaтку квiтня УкpaТнський Haцioнaльний Koмiтeт,
зoвсiм незaлeжний вiД кoмiтету Bласoва, зa дoпoмoгoю
нiмецькиx opгaнiв влaли вн6paв свoТм мiсцeм пеpебувaння
Aугс6ypг. Укpaiнськa нaцiонaльнa apмiя, щo фoрМyвaлa-
сЯ, зaлиlЦилaсь незале)t(нoю вiд PoA Bласoвa. Aле усвiдoм.
люючи' щo нa6ли)t(a €тЬся пopaзкa Paйxу, укpaТнськi дiя-
нi виpituилlц Йтtц нa кoнтaKт iз зaхiдними сoloзникаМи.
Koнтaкт булo встaнoBJrенo у тpaвнi 1945 p.' дo кaпiтyля-
цii нацioнaл-сoцiaлiстськoi Hiмeччини. УкpaТнська дивi-,
зiя, щ9 6paлa yЧaсTЬ у 6oях лиtIIе нa Cхiлнoму фpoнтi,

. Koли нiмeцькi пeнеpaли зГal\aлн в poзмoвi 23 бepезня 1945 p. yкpa.
iнськy щ.lвiзiю, Гiтлеp нe знaв' чи мoвa йпe пpo гaлицЬкy дивiзiю, чи пpo
якyсь iнruy. Гiтлep з цiсi нагoдш висловив свoю нeпoвipy дo yкpaiнцiв, a oсo.
6ливo дo сaвстpiйських pутeнiвr, яких вiн нaзвaв пoганими сoлдaтами i пa-
цифiстами й пoрaдив вiдi6paти в них збpoю. !ив. Hitler pаrle a ses gёnёra-
uх._ Par is.  l964._ P. 340_343.

2'E вA R'  6 l4 l  f .  5з-54.
2i9 Joасhim Hoffmann. oo. с i t ._ S. 84.
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бyлa виведенa з фpoнту у Cлoвaччинi i пoдaЛaся нa зaxiд.
Boнa здалaся aнглo-aмеpикаHським вiйськaм i булa iнтеpнo-
вaнa B Piмiнi  ( lтaлiя).* З пaдiнням Tpетьoгo paйхy пpипи-
нив свoс iснyвaння i  Укpaiнський Haцioнaльний Koмiтет.

,(aнинa Укpaiни вiйнi
Пеprш нixt po3гляl.lути питaн}Iя втpaт Укpaiни, тpебa

кopoткo 3yпинитись нa втpaтах Paдянськoгo Coroзу.
Hа l8 листoпaдa |942 p. нiмецькa аpмiя oкупувaлa

6лизькo .ц'Box МiлЬйoнiв квaлpатних кiлoме.тpiв теpитopii, яку
дo вiйни населялo 85 мiльйoнiв меurкaнцiв,o. ' .  Заxiднi pеспy6-
лiки CPCP (бaлтiйськi  pеспy6,r iки, Бiлopусь i  Укpaiнa)
6ули пoвнiстю oкyпoвaнi нiмецькими вiйськaми, якi  зaте
oкупуBали лиrше 600 тисЯч км2 теpитopii PPФсP, де пpo)ки.
Baлo 2.7 мiльйoнiв мeшкaнцiв.

3а pa.ЦянськиМI,r д)кepелaми бiльrше 20 мLrьйoнiв pалян-
сЬкиx гpoМaдяH зaгиHулo пiд чaс вiйни. I{я цифpa oxoплюс
Bтpaти всiх нaцiй сPсP. Упеpшlе вoнa 6улa нaвeденa }ra
пoчатку 60-х poкiв. .[l.o цьoгo часy ця цифpa 6улa секpетнa.
l  це дoстaтня пpичинa, щoб припускати, щo вoнa не зoвсiм
тoчнa' шo спpaвдi пiдтвеpл.lкуloтЬ poзpaхунки. Бi, 'IЬtu iмoвip-
нo, ulo зага,rьнi  втpaти CPCP; спpининеlt i  в iйнoю, стaHoB-
J.lятЬ N{eнцJе 20 мiльйoнiв.

Hiмцi захoпилн 6лизькo 5,7 мi,rьйoнa paдЯ}lськиx вiйсь-
кoвoпoЛoнених. .Ц.o кiнця вiйни ви)t(илo близькo l мiльйoнa'
i  в iд 800 тисяч дo l  мiльйoнa вступили дo дoпoмixних зaгo-
нiв, oхopoннoi пoлiцi i ,  сx iдних , ' lег ioнiв тa iн.!3 l .  oт. i t<е, у тa-

.  Bзятi  п iд oniкy aнглiйцями вoяки укpaiнськoT дивiз i i  oдеp)кaли статyс
uлеtriв вopoxих збpoйних сил' щo 3да,1ися дo6рoвiльнo. Пiсля pозслiду-
вaння 6pитaнський уpяд пpийняв рiruення не зaстoсoвyвaти дo них секpет-
ний пapaгpaф ялтинських yгoд стoсoвнo pепaтpiацii (дoбpoвiльнo ни си-
лoю) paдянських гpoмaдян. l-lе рirшeння бyлo пpийняте тим пачe' щo бiль-
tшiсть члeнiв дивiз i i  6улa пoльсЬкими гpoмaдянaми' a секpeтний пaparpаф
стoсyвaвся pадянських гpoмадян згiднo з кopдoнaми нa l веpeсня l939 p.
Укpаiнськi  в iйськoвoпoлoнeнi 6yли звiльненi в l946 i  l947 poкaх i  мoгли емi-
гpyвaти y Bеликo6pитанilo чи у с[IA.

[oля poсiйськoТ apмi i  Bлaсoва 6y,rа iнакtt la.  Бiльur iсть poсiйських
вiйськoвoпoлoнeних i кoзакiв 6yлo нaсильнo рeпaтpiйoванo дo Paдянськoгo
Coroзу (.Цеяких стpаченo). Boни вважалися <зpaдниками> i  тoму пoтpa-
пили дo кoнцентрaцiйних тa6opiв. Bласoва й oдинадцять генеpaлiв PoA
6улo пeрданo paдянсЬким влaстям' i вoни 6y,rи засyД,жeнi дo смеpтi та пoвi.
rценi нa пoчaткy l946 p. Прo нaсильнy pепaтpiацiю 2 мiльйoнiв paдянсЬ.
ких гpoмaдян див. Niсholas Bеthel .  Lе dеrniеr sесrеt._ Par iq 1975, а пpo
pепaтpiaцiю сoлдaтiв apмi i  Bлaсoва див. Joaсhim Hoffmаnn. Diе Gesсhiсhte
dеr Wlassow _ Armeе. oo. с i t . -  s.  286-324.

18o сoвeтскaя Укpаина в гoды..' пon. цит.._ с. 525.
28| Anаtomiе des Ьs-sraatеs. op. с i t . .  Baпd 2.- s.  l6. ' .  2з2.
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бopах зaгинyлo вiд 3,'7 дo 3,9 мiльйoнa paдя}rсЬкиx вiйськo-
Boпoлoнениx.

Зa oфiцiйними дaн}lмИ нa paш,ЯHськiй теpитopiТ нiмui
знищllли 6лизькo 6 мiльйoнiв цивiльних oсiб. .Цo цих дeсЯти
мiльйoнiв цивiльних х(еpтв (вiйськoвoпoлoнeнi i цивiльнi
oсo6и) тpе6a лoдaти l0 мiльйoнiв вiйськoвих xepтв, щoб
зaгaлoм вийrцлo 20 мiльйoнiв282.

Aле iншe paдЯнсЬкe ДжеpeЛo дae цифpy 8 мiльйoнiв
вiйськoвиx Bтpaт,o.. I{я цифpa зда€тЬся бiльrц iмoвipнoto. У
цьor'ry pазi лloлськi втpати в CPCP не пеpеBищyють 18
мiльйoнiв (3'7 _3'9 мiльйoнiв вiйськoвoпoлotlеIlих, 6 мi:rьйo-
нiв цивiльниx, 8 мiльйoнiв yбитих нa фpoнтi)*.

llto стoсyеться Укpаiни, тo цивiльнi втpaти (вiйськoвo.
пoлoнeнl тa цивtльнi oсo6и) 6ули 6iльuli, нiл< iT втpaти нa
фpoнтi, чеpез те' щo вiдбyвалoся Nlaсoве виHиIценl{я вiйськo-
вoпoлoнеHих i цивiльнoгo нaселеl{}tЯ y тa6opaх, тюpМaх'
геттo' пiд чaс oпеpaцii пpoти oпoPy тa пiд чaс 6oйoвих дiй.

За paдянськими д)кеpелal\{и' на УкpaТнi 6yлo бiльruе 200
кo}lцентpaцiйних тaбopiв i тaбopiв пpимyсoвoi пpaцi. Бaгaтo
з ниx 6yлo тa6opaми смеpтi. oсь кiлька oфiцiйниx uифp пpo
BиниlценнЯ лloдей у тaбopах на Укpaiнi: 102 тисячi в Piв-
нoмy, бiльure 200 тисяч в Янiвськoмy тa6opi у Львoвi,
б iльrцe l00 тисяч y Бaбинiм Яpу (з яких 50-70 тисяч
eвpeiв). l4 тисяч у табopi вiйськoвoпoлoнениx у Львoвi, l50
тисяч y Гpoсс.Лaзapет Cлaвутa (paйoн Kaм'янця-ПoдiлЬсЬ-
кoгo).340 тисяч y.Ц.apницi бiля Kисва. )Kiнки iд iти стnaж-
дaЛи не ме}IцIе чoлoвiкiв (8 тисяч дiтeй лиrше зa I\Ba мiсяцi
в Янiвськoмy тa6opi)28a.

У свiтi знають дoлю чесЬкoгo селa Лiдiце i фpaнuyзькoгo
селa opaдyp.сlop-Глaн. Hiмцi cпaлvlлv| цi селa paзoМ iз сoт-
нЯми мецlкaнцiв. Aле хтo у свiтi з}|аl' lцo нa Укpаiнi бyлo
250 тaкиx Ci;1, ЯК Лiдiце i opaдyp (97 нa Boлинi, 32 y )(итo-
шtиpськiй o6ластi . .2 l  y Чеpнiг iвськiй o6лaстi .  l7 1 '  Киiвськiй
oблaстi тa iн.)?,o'' Д.o цьoгo тpеба дoдaти стpaти пyблiннi
i в тlopмaх, пoмеpлиx вiД гoлo,пу, вiд xвopoб, зaги6лих пiд
чaс 6oТв, a тaкo)t( винищення свpейськoгo }laселення.

2ь? B. Urlanis. Guеrгеs еt poрulations' пеpeклaд з poсiйськoi._ М..
t975.- C. 32t.

2E, в. I , t .  К o з л o в. Hациoнaльнoсти CCCP'- М., 1975._ с. l59.
. Haпевlte, ця цифрa зaкрyгле}tа дo 20 мiльйoнiв, щo6 oхoпr,rт}i Bтpa-

т},l' спpичиненi не вiйнoю, a yмoвitми утримaння y кoнuентpauiйних та6o-
paх тa репpесIями paдЯнськoгo pеxимy.

,".' Coветскaя Укpaина в гoды..., пoп. цит._ с.25']' 262' 2.71' 289' 290:.
Hiме^шькo'фarшистський oкyпaцiйний... пoп. цит._ с. 340' 347' 353' 354.

.n '  Укpaiнська PCP у Beликiй.. .  пoп. цит. т.  3._ с.  l49.
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У пеprui ти;кнi oкyпаuii eвpейське нaселення Метoдич-
нo Bинищyвaлu aЙнзaЦкoмaн,IIи. пoтiм свpeiв згaняли B гет-
тo в мiстаx i депopтyвaли ,цo кoнцeнтpaцiйних тaбopiв' ouiн-
ки стoсoBнo винищeння свpейськoгo Haселення нa всiй теpи-
тopii PaдянсЬкo^гo Coюзу BaгaютЬся вiд 700 тисяч дo l мiль-
йoнa 50 тисяЧ,nn (нa пpи6. ' rизнo l0 мiльйoнiв цивiльник
л<еpтв). Tpебa всe ж дoдaти Дo цих oцiнoк i 6лизькo l,2
мiльйoнa свpейських лtеpтB на зaхiдних теpитopiях Бiлopyсi
тa УкpаТни, якi зapaxoвyютЬ дo втpaт Пoльцri. Qтл<е, свpей-
ськi втpaти стaнoвили' мaбyть, вiд l мiльйoнa 700 тисяч дo
2 мiльйoнiв 200 тисяч чoлoвiк. .(еякi aвтopи ввa)кaЮть
бiльru дoстoвipнoю цифpу вiд 2,5 дo 3 мiльйoнiв28;. Зaтe
paдянськi джеpелa .цаютЬ цифpy l,2 мiльйoнa.

Bтpaти свpейськoгo нaселel{Hя нa Укpаiнi пpи6лизнo стa-
}loвлять l ,5- l ,8 мiльйoнa (нa 5,5 мiльйoнiв yсix цивiль.
них xеpтB).

Bивчeння ЗaГil-|ЬHl{Х втpaт CPCP пpивoлить дo тaких
цифp стoсoвнo Укpаiни: бiльrц 5,5 мiльйoнiв цивiльних лtepтв
i 2,5 мiльЙoнa зaги6лих нa фpoнтi, щo paзoМ стaнoвить
8 мiльйoнiв зarп6лнх, тo6тo |9% вiД yсьoгo нaселеI{ня.
Bтpaти Укpaiни стaнoBJtятЬ 40_44% зaгaлЬ}Iих Bтpaт
сPсP.

Aле демoгpaфivнi втpaти Укpаiни ще 6iльrцi. У сiчнi
l94l p. в Укpaiнськiй PCP пpo)t(ивaлo 4l,9 мiльйoнa oсiб,
з ниx l4 мiльйoнiв y мiстaх' У l945 p. нa Укpаiнi пp.oxивaлo
лvllue 27,4 мiльйoнiв, з ннx 7,6 мiльйoнiв у мiстах,o8. oтltе,
зaгaльнi лeмoгpaфiннi втpaти стal{oвлятЬ пpи6лизнo l4,5
мiльйoнiв (yбитi, пoмеpлi вiд хвopo6 i ' гoлoдy, eвaкyйo-
вaнi, депopтoвaнi, мoбiлiзoвaнi, емiгpaнти, втpaти y пpиpoд-
нoму пpиpoстi) .

Hе тpеба зaбyвaти i пpo 2,2 мiльйoнa ..loлoвiк, якi 6ули
депopтoBaнi з Укpаiни дo Hiмеччини як po6oчa cИЛa (6iль.
rшiсть булo pепатpiйoванo пiсля вiйни). Усьoгo нiмцi дeпop-
тувaли з paд'sl{сЬкиx теpитopiй 2,8 мiльйoнa чoлoвiк. oт,ке,
депopтoванi з Укpaiнськoi PCP стaнoвлятЬ .78,6o,ь 

вiл yсiх
.цепopтoBaних з CPCP28".

286 Gerаrd Rеit l inger, Diе Еndldsung, Ber l in,  l956, p. 573; Waltеr Hofеr,
Der Nаt ionаlsozia l ismus. Dokumlеnlе l933- l945._ s.  306_30?.

28'  Rеubеn Ainsztеin. Lеs Jui fs sovie l ioues.. . .  in ' 'Lеs Jцi fs еn Union
soviеt iquе dеpuis l9 l7 ' ' . -  Pаr is,  l97l ._ P. 38з_J84: Sеrge-Ala in Rozеnblum,
Еtгe Jui f  еn UR.SS._ Par is,  l9 l i2.--  P. 44: Книга o pyсскoм евpeйствс'
|9|.7-|96.1. Hью.Йopк, l96t i '  ч.  7 l .

2^. Укрaiнський lстopиvний Жуpнa.r.-  N(r l2._l973. Гpулень.- C. 8.
вaл ь B. C. Мiжнaooдний iмпеoia,r iзr .r  i  Укnаjнa._ К..  l96б.-

с.  l5.] .
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У l940 poцi в Kисвi бyлo 900 тисяч ме.rшкaнцiв, y l945 po-
цi y стoлицi зaлИ|Цvт|ocЯлише l86 тисяч,9o. Bелиvезними бy-
ли й мaсштaби pyйнyвaнь' спpичинeних вiйнoю: 7l4 мiст iмiс-
течoк тa 28 тисяч сй 6yлo зpyйнoвaнo чи спilлеI{o. l0 мiльйo-
нiв oсi6 oпинилoся 6ез пpитyлкy, бyлo знищеtlo l6 l50 пiд-
пpи €мств' 33 тисячi lшкiл i нaвчaльниx зaклaдiв. l8 тисяч лi-
кapенЬ i диспaнсеpiв i т. д. i т. iн.29|. Мaтеpiaльнi з6итки нa
Укpaiнi oцiнroвaлись у 286 мiльяpдiв кap6oвaнцiв (зaгaльнi
збитки CPCP: 679 мiльяpдiв, з яких 255 мiльяpдiв y Poсii.
75 мiльяpдiв y Бiлopyсi, 20 мiльяPДiв. y Лaтвii, l7 мiльяp-
дiв y Литвi i 16 мiльяpдiв y ЕстoнiТ),92.

Збитки нa Укpaiнi стaнoвили' oт>кe, 42o/o вiд зaгaльних
збиткiв сPсP. Paдянський УpЯt У |943-1945 poкaх ви-
дiлtlв 

,75 мiльяpдiв кap6oвaнфв нa вiд6yдoвy paдя}rських
теpитopiй, яким 6yлo зaвдaнo з6иткiв. Aлe Укpai.нi 6yлo ви.
дiленo лиu.rе .!8,3 мiльяpди кap6oванцiв, тoбтo 24o/o вiд зa.
гtlльIloi сyluи293.

Дpyгa свiтoвa вiйнa кorптyB:UIa людствy 50 мiльйoнiв
xиттiв, з них 2l,8 мiльйoни вiйськoвиx втpaт i 28,2 мiльЙo-
ни цивiльних стpат. Як мlц 6aянлн, Укpaiнa мaлa 6ЛуIзьк0 2,5
мйьйoнiв вiйськoвих втpaт i не меI{IIIе 5,5 мiльйoнiв цивiль-
них втpaт' т06т0 всЬoгo 8 мiльйoнiв lкиттiв. Bеличезних
втpaт зaзнztлa тaкo)t( Пoльщa: 6лизькo 5 мiльйoнiв зaги6-
лих. Hiмеччинa' якa poзв'язaлa вiйну, Bтpaтилa 6,5 мiльйoнa
лк'дей. Д.y)ке Ba)ккo пpoвести пiдpaхyнки втpaт Poсii. Biдo-
мo' щo Boнa втpaтилa l мiльйoн 78 l тисячy цивйьниx oсiб
(пpoти 5,5 мiльйoнa нa УкpaТнi). Bpaхoвyloчи' щo Poсiя
BтpaтиJIa 3-4 мiльйoни нa фpoнтi (нa 8 мiльйoнiв зaгaль-
них вiйськoвI{x втpaт' з яких 2,5 мiльйoнa зarп6лпх з Укpa.
iнп, |,5_2,5 мiльйoнa з iнlцих pеспy6лiк)' мoжнa гoвopи-
ти' щo загaльнi втpaти Poсii дopiвнюютЬ пpиблизнo 5_6
мйьйoнaм зaW|6лу|х..To6тo ця цифpa ни)кчa' нiл< цифpa за-
ги6лих нa Укpaiнi2ga.

[I{o стoсyeться oфiцiйнoi цифpи 20 мйьйoнiв paдянськиx
втpaт' тo' зBичaйнo' тyт не йдеться пpo тe' щo це 20 мiль-
йoнiв <<poсiйськиx втpaт>' як пpo цe чaстo пиIrryтЬ y зaхiд-
них кpaiнaх.

BисHoBKи

Гiтлеp нaмaгaвся встa}IoBити беззaпеpеннy гегемoнiю
Hiмеччини в €вpoпi iy свiт i .  У веpеснi l94l  p. в iн вважaв,
uдo бopoть6a зa цIo гегемoнito <(виpiulитЬся iз зaвoлoдiнням
poсiйськoгo пpoстopу))l.

To 6ув ;t<иттсвий пpoстip для нiмецькoгo нapoдJ не лиlIIе
нa дyм*y Гiтлepa. Ta oсo6ливo Hiмеччинi 6ули пoтp-iбнi
бaгaiствi Укpaiни. Зa лoгiкoю Гiтлеpa, }rеМo)t(ливo 6yJ'Io
дoмiнyвaти в eвpoпi,  не домiнytoни нa €вpoпеЙськoму
Cxoдi. Haвiть пiсля Cтaлiнгpaдa Гiт,rеp 6ув пеpекoнaниЙ,
щo HiмецькvlЙ paЙх Кo;.IИСЬ дoмiнувaтиме в усiй €вpoпi,
i тoдi, нa йoгo ДУМкУ, вiдкpився 6и шлях дo всесвiтньoi
гегемoнii Hiмеччини, oскiльки <(тoй' хтo вoЛo;liс eвpoпoю'
стaне кеpiвникoМ свiтy>,.

HaпaдaIovи нa Paдянський сoloз, }taцистськa Hiмеччи-

змlнилaся нa poзчapyBaння' стpaх l  oпlp.
Hелюдське пoвoД)кен}tя, теpop' 6езмipнa експлyaтaцiя

нaсеЛеtl}lя нaцioнaл-сoцiа,riстськolo влaДoЮ спpияли пoси-
лeнЕIIo пoзицiй Pa.цянськoi Poсii, якa 3МoГ:'I3 скopистaти-
ся усiмa пoмиJ.IкaМи Tpетьoгo paйху (а тaкoл< пo.ц.aтлиBl-
стю зaхiдних леpxtaв). Пoмилки нaцистiв спpияли пoси-
.ценнIo pyхy pа.цянсЬких пapтизaнiв нa всiх oкупoвaних теpи-
тopiяx. Aле нa Укpaiнi  кpiм paлянсЬких пapтизанiв 3 'явив-
ся iнrций oпip, лу.lке cильниЙ нaцioнaльrrиЙ oпip, спpяМoвa-
ниЙ як пpoти нaцистсЬкoгo пaнувaння, тaк l  пpoти пaну-
вaння paдя}Iськoгo.

290 Paдянськa Укpаiна, l3. l0.1968.
.', 

.(oдатки, дoк. lФ l93.
292 т. дepев'янкiн. Рaдянськa екoнoмiка на с;rулt6i фpoнтy / / Bicтi з

Укpaiнн. l974.-5 гpyд
. ' .  Tам , lке.
29n 

дoдaтки, дoк. tф l94.

4.56

. Dаs Drit lе Rеiсh' op. сit.-S.
'?Ibid.-s.  t54.

l8.5.
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Рoзмax нaцioнaльнoгo нeзaлеxl{ицЬкoгo oпopy нa
У.кpaТнi здI{ByBaв нiмцiв. Boни спoдiBaлИся зiткнyтися з нa-
цioнaльним pyхo}r' який мoxнa 6улo б лeгкo пpибopкaти,
i тo якpаз y тiй vастинi Укpaiни, Щo мix двoмa вiйнaми
Нaлex'aлa Пoльф. Aлe нiмцi не спoдiвaлисЯ' щo yкpaiнцi
з Paдянськoi Укpaiни, де B,Iaдa' здaвaЛoсЬ' знищилa-6yдь-
який пpoяв нaцioнaльниx пoнyттiв, Щo Щ yкpaiнцi тaк скo-
po пpистaнyтЬ дo iдei 6opoть6и зa нез:lлелrнiсть. Hiмцi не
.щyм:lли' щo opгaнiзaцiя УкpaiнсЬKllх Haцioнaлiстiв Бaнде-

пpивеpнyти yкpaiнськi cу|л|^ нa свiй бiк i не дoзвoлити
yкpaiнськoмy нaселеI{ню пoтpaпити пiд вплив yкpaiнськoгo
нeзалexн}tцЬкoгo pyхy, a 0сo6ливo oУH Бaндеpи. Paдян-
ське кеpiвництвo виpiurилo, щo нaйкpaщий спoсi6 дoсяrти
свorl метt{ _ цe пpичeпити yкpaiнсЬкиi,r нaцioналiстaм
Яpлrrк кoлadopaнтiв (кoлaбopaцioнiстiв) iз нaцистськими
oкyпaнтai,tl{. .[,искpедитoвaнi тaким чинoм B oчaх нaсе-
леl{ня -l мiжнapoднoi гpoмaД.ськoстi, yкpaiнськi нaцioнa-
лiстu 6улн пpиpеuенi нa гaньбy i знищення.

Haцioнaл-сoцiaлiстськa Hiмеччинa не зaдoвoлЬ}|иJtaсЬ
пpидyцIeнHям спpoб yкpaiнфв узЯTу1 Bлaдy y свoi pyки i пpи-
.щyшeнням пpoгoлoцrен}lя незaле)кнoстi. Hiмeччинa пoчалa
пpoBадит}r пoдiл Укpaiни, пеpедaBlrrи чaстиHy if теpитopii
Угopщинi i Pyмyнii тa пpиrднaвrци Гaличинy дo Гeнepaль-
нoгo гyбеpнaтopствa, yтBopенoгo iз зaлиц.lкiв Пoльщi.

тpимyBатиI{еться йoгo iнстpyкцiй, i ще тoмy, шo Koх бyв
дy,же 6езпoщaдI{oю людиlloю. У гoлoвнoмy-ruтa6i Гiтлeiа
Koxa чaстo нaзив:lли <дpyгим Cтaлiним>>, i 6улa tyмка,
щo вiн eдиний здaтний якнaйкpaще викoнaти свo € зaвдaн-
ня нa Укpaiнi*.

I Tр6a вiдзнaнити, шo Еpix Koх, вiдпoвiдa.lьний за пpоведення нa-
цистськoi пoлiтики на УкpaiЬi в пoлiтиннiй, paсoвiй, екoнoмiчнiй i кyль-
тypнiй гa.пузях, нiкo.шr не бyв засyдxeний зa свoi злoчIlни в Укpiiнi.
Пpmс, сaме вiдпoвiднo дo йoго дЁrpектив нiмеrщкi кoмiсapи (пpинiймнi
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ки Paдянськiй Poсii. Tут Дaлпcя взнaки' 3 oднoгo 60ку'
Bpaжaюче незнaння paдянсьKoi дiйснoстi, a з iнrцoгo бoку -
пpopoсiйськi нaстpoi. Йrшoв нa пoстyпки пеpед CталiЬим

poсiйськoмy диплoмaтy в Лoндoнi Бoгoмoлoвy, чи CPCP
пoгoдитЬся пpvtЙнятvl йoгo i йoгo apмito нa paдяI{сЬкiй теpи-
тopiТ. [е Гoлль хoтiв пoслaти Hа Cхiдний фpoнт фpaн-
цyзькy дивiзiю з Леванту, aле Aнглiя 6y.l la пpoти цьoгo
з технiчниx пpичин. У гpулнi тoгo )t( poку .цe Гoлль скaзаB
нoвoмy paдянсЬкoмy пoслy в Лoндoнi. <,Я спoдiвaюсь,
uto poсiяни 6удуть y Беpлiнi скopll lе' нi,к aмеpиканцioa.
Pадянськa apмiя спpaвДi зaЙнялa Беpлiн, як бyлo зaплaнo-
Baнo сoюзI{икaМи. Aле Мoсквa зpo6илa й iнruу piv, якi мoхt-
нa булo легкo пеpед6aчнтvt: вoнa Bзялa пiд свiй лtopстoкий
кol{тpoлЬ yсi кpaiни, якi зaйнялa iT apмiя i нaкинyла iм
кoмyнiстиvнi тoтaлiтapнi pe;кими.

Ялтинська кoнфеpенuiЯ, Щo пpoхoдилa з 4 дo l l лю-
тoгo l 945 p., зaтBеpдилa стBopену ситуaцiю. oдним i3 нa-
слiдкiв вiйни 6yв тoй фaкт, щo пoзицiя Cтaлiнa стaлa дo-

Ш{o стoсyстЬся кopдoнiв Пoльtцi, тo Pyзвeльт пiлтpиму-
вaв лiнiю Кеpзoнa l9 l9 poкy. Чеpviлль пpoпoнувaB пpo-
вести кopдoн дaлi нa схoдi, aле Cтaлiн зaпеpечyвaвt пpигa-
дytoчи пpавa Укрaiни.i Бiлopyсi. Пoльщa мaлa oдер)кати
кot\,lпенсaцlю нa заxoд'l.

У циx теМl{иx пepегoвopaх нiхтo нe цiкавився Boлею
нapoдiв чи iхнiми пpaгненняtvtи. Bтpатившrи нaдiIo нa пoвеp-
Hе}ll{я дo Bapшaви' tloлЬсЬкиЙ уp"д у Лoнлoнi пpoдoB)ку-
вaв бopoть6у зa дoвoеннi сxiднi кopдoни' вpaхoвуtони 

-й

укpaТнськi теpитоpii, де нa6yв нaй6iльrдoгo poзМaху укpаТtt-
ський pyx 3a незaлexнiсть. I{ей пoльський ypяд }|е ввa)кaв

з сf. wiеfr iеd Loth. Die Tеi lung dеr WеIt
1983. S. 52.

a J' B. Duгosel le, I 'Abimе, op. сit.. P. 347, 408.
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кopиснигvt зpoзyмiти yкpaiнцiB i iхню 6opoтьбу чи пiти з ним
нa yгoду. У Ялтi зaxiднi сoю3ttики лиlIIе кotlстaтувaЛи, щo
Мoсквa мae у свoelvtу poзпopя,Ц')кеt{нi t{oвий пoЛЬсЬKий
ypЯд _ y Лrо6лiнi. Boни нaiвнo спoдiвaлися' щo Мoсквa
пoгoдитbсЯ ствopити з дBoх уpядiB oдин <(тиt\{чaсoвиЙ ypя.ц
нaцioнaльнoi сднoстi'>. Aле цьoгo не стaлoся. Щo ж дo aМе-
pикaнцiв, тo iх цiкaвилa хi6a yчасть Мoскви y вiйнi пpoти
Япoнii ' aдxе тaкиМ чиHoМ мo)Kнa 6улo з6еpегти )киття
aмepикaнцiв.

У Ялтi odгoвopIoвaлoсЬ тaкo)к i мaй6yтнс opгaнiзaцii
oб'сднaних Haцiй, oдин з aспектiв якoгo стaнoвить для
нaс 0с06ливий iнтepес. 3 сaмoгo пoчaтку paдянський уpяд
Bимaгaв Bключення пo opгaнiзaцiТ ul iстнaлцяти paдlянсЬкиx
pеспyблiк, як членiв ooH. 7 лютoгo l945 p. Мoлoтoв зaявиB,
iцo Мoсква зa.цoвoлЬHитЬся пpийняттям дo ooH дBoх-
тpЬoх paдянсЬких pеспyблiк як членiв-зaснoвникiв, зoкpе-
мa Укpaiни i  Бiлopусi .

I{я вимoгa за слoBaми Мoлoтoва, спиpaлaся на тoй

фaкт, шo згaдaнi pеспyблiки oДеp)кaли в |944 poui пpaвo
Bе.цення зoвнitцньoТ пoлiтики i ,  oтл<е, стaли пoBнoпpaвниМи
деpжaвaми. Цi двi pеспу6лiки (нa пovaтку Moлoтoв гoвopив
пo три pеспу6лiки, зapaxoвyючи д.o iх числa i  Литву), кpiм
Toгo' (зaзHaлу| у вiйнi нaйтя;кчих )кеpтв' зoкpеМa Укpai-
нa>". Cтaлiн o6гoвopив,Дaне питaння з Pузвельтoм. Елвapл
Cтеттiнiус писaв з цiс i  нaгoди: <.f lpeзидент скaзaв менi
цЬoгo вечoрa' щo Cтaлiн вi,пuувaв, щo йoгo стaнoBиtце в
Укpaiнi 6улo тя;ккe i ду.lке непеBHе. Мaршaл (Cтaлiн) скa.
зaв йoму, щo пpaBo гoлoсу Укpaiни (в ooH) €  суттсBиМ,ц.Ля
з6еpeжeння paдянськoi €д}toстl{. Hiхтo не мiг визHaЧити
тoч}Io стa}I тpуднoцliB в Укpaiнi, aле, oчевид}|o' Mи чули

у Baшrингтoнi пpo Tе, lЦo пiд чaс нiмецькoгo наступу iсну-
Baлa Мo)клиBlстЬ вlдoкpеМлення Укpaiни вi.ц. Paдянськoгo
Coюзуon.

Пpининoю стуpбoвaнoстi  Cтaлiнa був сильний незaле)к-
ницький pух нa Укpaiнi .  Укpaiнськa Повстaнська Apмiя
i  oУH Банaеpи в Укpaiнi ,  oкупoвaнiй Чepвoнoro apмieю,
дoсЯгли aпoгеIo y свoiй дiяльнoстi. Укpaiнцi бaчили вихiд

у кoнфлiктi  мi;к зaxiд}lиМи деpxaвaпlи i  стaлiнськoю Мoск-
Boю' у конфлiктi, яKoгo Boни стрaшенHo 6a>кaли. Aле Pуз-
вельт i 6pитaнський уpяп' з.цaстЬся, не I!{али чiткoгo yяBлеt|-
ня пpo те, r .цo вiл6увалoся нa Укpaiнi .  Boни не з6пpaлиcя

.  Еdward Stett in ius. Ya|tа. Rоosеvcl l  е l  les Russes._Par is,
1951.- P. 168.

" IЬid. P. l77.

l94l  _ l945. Мi inсhеn,
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скopистaтися тpyднoщaми paдянськoi eIIaди в цiй кpaiнi.
Зaxiднi дepжaви дoсить нepiIшyне пoгoдились нa тe, щo6
Укpаiнa i Бiлopyсь 6yли сepeд членiв-зaснoвникiв ooH.

Дpугa свiтoвa вiйнa зaкiнЧИrlacя y Cхiднiй €вpoпi яBним
вiдстyпoм зaxiднorю вплиBy в yсix кpаiнax, oкyпoвaниx
Чepвoнoю apмieю, тa встaнoвJrеннЯМ У циx кpaiнaх диктa-
тyp, скoпiйoBaних бiльIдoю чt{ менlцoю мipoю з paдянськoi
poсiйськoi мoдeлi. I y велетенськiй 6итвi зa вoлoдiння
бaгaтствaми Укpaiни, сaме Boна' Укpaiнa, зaзнaлa нaЙ6tль-
rшI{x людсЬких Bтpaт i найстpaIшнilциx pyйнyвaнь. Укpaiнui
зaBзятo Bели нapoднy 6opoтьбy за сBoю свo6oдy i дyжe
пoспpиялl| пopазшi гiтлepiвськoТ Hiмеччини.
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Пpoгoлolшення незaJrеж}|oстi Укpailrськoi p€с]ryбJtiки

22 ciчня l9l8 p.

Hapoдe Укpaiниl
Tвoсю с1lлoк)' вoлeк)' слoвoм yтвoprrлaсЬ нa Укpaiнськiй

3ем.lli вiльнa Укpаiнськa Hapoдня Pеспy6лiкa. 3дiйснилaся дaвня
мpiя твoiх 6aтькiв, 6opuiв зa Boлю й пpaвo po6oчoгo лIoдy! (...)

Biднинi Укpаiнськa Hаpoдня Peспyблiка ста€ сaмoстiйнoю,
нi вiд кoгo нeзaЛeхнoю, вiлЬнoro, сyвepеннoю .Ц.epxaвoю Укpaiн-
ськoгo Hаpoдy.

3 yсiмa сyсiдaми-дepя(aвами' a сaме: Poсieю, Пoльщeю,
Aвстрieю, Pyмyнieю, Typеннинolo й iнrцими ми бa)кaeмo )кити
в згoдi й пpиязнi, aлe нiякa з них не мo)кe вмiцryвilтися в )l(иття
сaмoстiйнoi Укpaiнськoi Peспy6лiки. (...)

Bсi дeмoкpaтичнi св060ди' пpoгoлoцreнi Tртiм Унiвеpсaпoм
Укpaiнськoi l{eнтpaльнoi Paди, пoтвеpдJкy€тЬся й oкpемo пpo-
гoлolllyGться: y сaмoстiйнiй Укpaiнськiй Hapoднiй Pеспyблiцi всi
нapoди кopистyються пpaвoм нaцioнarrьнo-пеpсoнirльнoi aвтoнo-
мii , якy пpизнaнo зa ними зaкoнoм 22-гo сiчня. (...)

Укрiнськa l{ентpальнa Pa.Цa
Хl l l /с.  83'  84'  87

tф2

Пporoлotшення нeз:Utе)кнoстi за хiднoi У крiни

l-гo листoпaдa l9l8 p.

Укpaiнський Hapoдеl
(...) Дня l8-гo xoвтня твo€lo вoлею yтвopvlлaся нa yкpaiн-

ських зеIr{лях 6yвuloi Aвстpo-Угopськoi мoнapхii Укpaiнськa

.Ц'еp:rсaвa й fi нaйвищa Bлata - Укpaiнська Hацioнaльнa Paда.
3 нинiruнiм днeм Укpaiнськa нaцio}lulлЬнa Paда пeр6paлa

влaдy в стoличнiм мiстi Львoвi й нa цiлiй теpитopii Укpaiнськoi

.Ц.eplкaви. (...)

,165-164



Усiм гpoмaдянaм Укpaiнськoi .ц'epжaви бeз piзниui нapoднoсти
й вipoiспoвiаанtlя запеBняGткя ГpoмaдянсЬкy, нauioнaльнy й вi-
рoiспoвtднy prвнoпpaвнiсть.

Haцioнальнi менlДoстi Укpaiнськoi .[ l .еpлсaви - пoляки' жи-
ди, нiмцi - мaють Bислaти свoiх l lpедстaвникiв дo Укpaiнськoi
Hацiона,rьнoi Paди. (...)
Хl l l i r : .  l59'  l60

Ns3

Уxвала Укpaiнськoi Haцioнaльнoi Pa.ши пpo 3лукy зaхi]l,{o-
Укpaiнськoi Haрo.uнoТ Pеспyблiки

з Укpaiнськoю нapo.цнoю Peспублiкolo

3 с iчня l9 l9 p.
УкpaТнська Hацioнальнa рaДa' викottуючи пpaвo сaмoвизнa-

чення yкpа[нськoгo нapoдy' пpoгoлolДy €  ypoчистo з'eДнaння
з нинirднiм днем Зaхiднo-Укpaiнськoi Hapoднoi Pеспу6лiки
з Укpaiнськoю Hapoднoю Pеспydлiкolo в oднy oднoцйьнy суве-
peннy Hapoлну Pеспy6лiкy.
ХIIt/с.  lб9

Ns4

Пoстaнoви Beликoгo 3бopу
opгaнiзaцiТ Укpaiнських Haцioнaлiстiв

2 лютoгo |929 p,

I. 3aгaльнi oзнaчення

(...) 9. УмoвoIo, щo зa6езпeчyс нaui i тpива.lу aктивнy yчастЬ

у свiтoвoмy сеpeдoвиrui, e нaйбiльru пpистoсoвaнa дo все6iчних
iнтepeсiв нaцioнaльнoгo )l(иття пoлiтична opгaнiзацtя, якoro с сy.
вepеннa дep,(aвa. (...)

|3. D,ля Укpaiнськoi Hацii в стaнi r i  пoлiтичнoгo пoнeвoлeння
нaчaлЬним пoстyлятoм e стBopення пoлiтиннo-пpавнoi opгaнt-
зaцi i , oзнaнeнoi Укpaiнськa Cамoстiйнa сo6opнa .Ц'еpлtавa.

IХ. opгaнiзauiя Укpaiнських Haцioнaлiстiв

(...) 3. Cпиpaюuись нa твopнi елементи yкpaiнськoгo гpoмa-
дянствa тa oб'еднyюни iх вкoлo yкpaiнськoгo нaцioнальнo-деpл(ав.
нoгo iдеaлy, opгaнiзauiя Укpaiнських Haцioнaлiстiв стaBить сo-
бi зa завдання yздopoвити вiднoсини внyтpi нацi i , викликaти
в yкpalнськoмy нapoдl дepжaвнo-тBopчI зуcI1лля' po3гopнyти
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yкpaiнськy нaцioнaльнy силy на всro iJ цtt{pинy, i тaким чинoм
зa6езпeчити вeликiй Укpaiнськiй Haцii вiдпoвiдне мiсцe сepел
iнrших дepxавних нapoдiв свiту.
ХlV/с. 4, 5, 16

Ns5

.Il,oпoвiДra зaпискa lЦiкeндaнцai
пpo opгaнiзaцiю Укpаiнських flaцioналiстiв

2l лютoгo 1938 p.
(...) Це yгpyпoвaння хаpaктepизy €  тoй фaкт, щo пiд чaс Baй-

мapськoi pеспy6лiки й дo6pe вiдoмoi пoлiтики Paпaллo щoдo
Мoскви Koнoвaлeцьt. мaв rшиpoкi зв'язки з пeвнltми чинникaми
тa кoлaЬ{и Беpлiнa, але вll<е нa дpyгoмy poцi iснyвaння Tpeтьoгo
paйхy' незвaжaючи нa те' щo нaцioнaл-сoцiалiзм ствopив кiлькa
пepeдyмoB дo зблил(eння yкpаiнськoгo й нiмeцькoгo нapoдiв,
вiн пoкинyв Hiмeннинy i poзгopнyв сеpед yкpaiнцiв aгiтaцiю,
спpямoвaнy явнo пpoти Hiмеччини. (...)

...У мoмент склaДнoi пiдгoтoвки дo нiмeцькo.iтaлiйськoгo
зблилсeння гoлoвний opгaн гpyп}r Koнoвальця (<.Poз6yдoвa нa-
цi i> Ns 5-б, Пpaгa' тpaвенЬ-червенЬ l934) нaдpyкyвaв дoвгy
стaттto прeдстaвникa Koнoвальця y Pимi Е. Oнaцькoгo пpo <lдеo-
лoгiчнi й тaктичнi вiдмiннoстi мiлс фaruизмoм й нaцioнaл-сoцiалiз-
мott{D' дe мoжнat мiл< iнrшим' пpoчитати тaке: (...)

<....внyтpiruня й зoвнirцня пoлiтикa фaruизму хapaктеpизy€ть-
ся 6iльrцoю гнyнкiстю, тoдi як пoлiтикa нaцioнaл.сoцiaлiзму хa-
pактеpизyстЬся фaнaтизмoм i нeтepпимiстю... Hацioна.lI-сoцiaлiзм
oтoтoжt{юe нaцiю з paсoю i визнaчaс кpoв як eдиний eлeмeнт, щo
стaнoвить i i  oснoвy>. (...)

Пiсля зaмaхy, здiйснeнoгo пpoти Псpaцькoгot+r i нaслiдкiв
цьoгo, тoй сaмий aвтop вислoвився ще з бiльц.roю ненaвистю
y стaттi пiд зaгoлoвкoм <.Ky,rьт yспiхy> (<.Poзбyдoвa нaцii>'
N9 7_8._ Пpaгa, липень_серпень 1934):

<...Hiмцi взагaлi ввaжaloтЬ' щo силa - це rдинa пеpедyмoвa
yспiхy. oсь voмy в t{их немa€ мiсця нi д,Iя щедpoстi, aнi д.rrя ми-
лoсеpДя. Bищa paсa (тoбтo нiмецькa) нe мo)ке Дoзвoлити сoбi
Kеpyвaтися пpaвилaми мopirлl l чeстl...')

* Bисoкoпoстав,llенa oсoбa дeпapтaментy Cхiд yпpaвлiння зoвнirш-
ньol пoлiтики нaцистськoi пaщt[.

|t  Заснoвник i  гoлoвa oУH.
|. l  Пoльський мiнiстp внyтpiurнiх спpaв' у6итий пiд чaс замaху чле-

нoм oУH y vеpвнi l934 poку.
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<<.'.злoв)t(ивaння силoю нiмцями в хoдi вiйни, iхня 6езжальнa
,lкopстoкiсть, iхнe зaпеpeчeння всякoгo милoсеpдя дo Bopoгa...
Ми знаeмo (принaймнi нa влaснiй шкipi  в uaс iснyвання Укpaiн-
ськoi дepжaви в l9l8 poцi), дo якoi ме;кi кaйзepiвськa Hiмеччина
не paхуBaлaся з пoчyттями iнUlих. Paсистськi тeopi i нацioнал-
сoцiялiзмy дoвoлi яснo пoтвepд)кyютЬ, як мaлo Paйх Гiтлepа
paхyeться з пoчyвaннями iнtuих... oстaннi пoдi i в Aвстpi i (лiтo
l934 p.) в знaчнiй мipi пoкaзaли вiдсyтнiсть нiмeцькoгo T6КT}...>>

Peдaкцiя гoлoвнoгo opгaну Кoнoвaльця ДoДaлa Дo цiei стат-
тi ще 6iльru yiл.гlивy пpимiткy:

<Ця вiдсутнiсть oсoбливoгo тaктy i uя 6pутaльнiсть нeщoдав-
нo пpoявилися у фopмi eкстpaдицii, нeяувaнoi у мixнаpoдних
взaсминах: yкpaiнсЬкi пoлiтичнi 6i,женцi були пoвeрненi в Пoль-
щy... цей ваpвapський акт нe eдиний... '>

Тa.lк сaмa тенДенцiя пpopвaлaся нaзoвнi у пpeсi Кoнoвальця
iтpи poки пiзнiruе, хoча в iнrшiй фopмi тa з iнrцoi нaгoди. ( . . .)

Фaкт, щo сеpeд пеplшиx пoвiдoмлень, oпydлiкoвaних недaв-
нo зaснoвaним Hью-ЙopксЬкиМ пpeс-Бюpo Koнoвaльця' с сеpед
iнrцих й iнтеpв'ю aнглiйця [евiсa, щo пpи6yв дo сlIIA прoвадити
<<aHтифaшистськy>) пpoпaгaнду, тaк сaмo' як й iнцrе iнтeрв'ю
йoгo спiввiтч|4зt|ИKa' яKoгoсЬ I. Cтiда, сyмнiвнoi pепyтaцii, e лишIе
лoгiчним пpoдoвл(eнням тенденцii гpупи Koнoвальця, пpедстaв-
ленof тут.

lIIyкаюvи пpичини цих aнтинiмецьких нaстpoiв, нe слiд yпускa-
ти з yвaги тoй фaкт' щo деякi близькi дopaдники Koнoвальця
мaють дpy)кин eвpeйoк. (...)

ЯpиЙ - Д.pyжинa eвpeйка.
Cuiбopський _ дpy)кинa eвpейкa.
Гeн. Kапyстянський

r/Ns/43/41, f .  t14-178

Nsб

Уpивoк з il{емopaндyмy дeлегaцii Kapпaтськoi Укpаiни
дo нiмeцькoгo кaнцлepa

24 л<oвтня 1938 p.
(...) l .  Kapпaтськa Укpaiнa - склaдoвa чaстинa теритopii

yкpaiнськoгo нapoду. Toму i i  нaсeлення yсвiдol*rюс свoi oбoв'язки,
щo пoстaютЬ пеpeд, ним у ДaнИi| мoмeнт не лиll.lе стoсoвнo свoei
кpaiни, : lле тaкo)к стoсoвнo всЬoгo укpaiнствa. (...)

3 цiсi причини ми стaвимo такi вимoги:
a) Kaprlaтo-укpaiнсЬка кpаiнa 6yДe пoвнiстю нeзалe)кна i нeю

кеpyBaтимe виключнo укpaiнський ypяд. Biн гoтoвий нeгaйнo

468

взяти нa сeбe всi ypядoвi спpави, якi бyлуть йoмy пepeдaнi те-
пepirшнiм ypядoМ, пpизнaчениМ Пpaгoю. (. . .)

6) D,ля oхopoни кpаiни уpяд (укpaiнський) ствopить нa-
цioнальну мiлiцiro, яка 6уле с, 'rу)кити як мiсцева пoлiцiя.

в) Щo6 перецrкoдити якiйсь з сусiднiх кpaiн спрoвoкувати
кoнфлiкт, Kapпaтська Укpaiнa, якa' чекaючи o6'сднaння з Укpai-
нoю, вiддaлa се6е пiд чесЬку oхopoнy' тепеp перехoдить пiд мix-
нaрoднy oхopoнy' т06т0 насампеpед пiд зaхист чoтиpЬoх великиx
дep)кaв' кoтpi 6yли представлeнi в Мюнхeнi... Cимвoлiзyюни цeй
фaкт, Кapпaтськa Укpaiнa пpoпoнy €  чoтиpьoм згaдaним деp)кa-
вaм нaпpaвити невеликi кoнтингeнти' якиМ 6улo 6 Дoрyченo paзoм
з укpaiнськoю нaцioнaльнoю мiлiцiсю oхopoну кopДoнiв i внут-
pirшньoгo пopядкy. (...)

Tакa мiлrнapoДна oкyпaцiя (пpисутнiсть) i тaкa пiл.тpимка 6y-
дyть спpияти вiдвepненню бyДь-якoгo кoнфлiктy; i  як нaслiдoк,
всi гoстpi питaння бyдуть улaгoдrкeнi цlляхoм перегoвopiв.

I{e pirueння oзнaчa€ дrlя yкpaiнськoгo нapoдy peaпiзaцiю свoгo
пpавa нa сaмoвизнaчeння' чoмy дoсьoгoднl зaвaжaли; a тaкo)к
пoвepнення дoвipи д.o пpoгoлolДених мixнаpo.цних гapaнтiй. (...)
II l  / Ukгаinisсh-ruthеnisсhe Frаgen
Pol.  IV 134, t .209, 215,216

Ne7

Teлeгpaмa Driнiстpa зaкopдotlних спpaв fliil,rеччиl{и
дo пoсoльствa Paйху в Пpaзi

l9 листoпада l938 p.
(Згiднo з нaкaзaми фюpеpa й дo нoвoгo накaзy) нeoбхiднo

пpoявити стpимaнiсть y слoвaцЬкoму й кapпaтo-yкpaiнськoмy пи-
тaннi. 3 цir i  пpияини пpeсi 6yли данi iнстpукцii нiяoгo не публi-
кyвaти пpo пoдii у Kарпaтськiй Укpaiнi. Kpiм тогo, питання пpo
ствoрeння гeнepaлЬнoгo кoнс)iльстBa в Хустi* вiД.к,rадаеться.

BихoДячи з цьoгo, oднaкoвo нeбaхraнo в Д'aний Мoмент як
втpyчатися у питaння нaзви <.KаpпaтсЬка Укpаiнa'>. тaк i стaви-
тися oД,нaкoвим чинoм дo Кapпaтськoi Укpaiни i дo C,roвaччини.

Bepмaн
l l  /  Pol .  Iv 134. f .  153

i  Cтoлиця KаDпaтськoТ УкoaТни
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Ns8

Лист пoслa Пoльщi в Cпoлуvених [Цтатaх Aмepики
.Цo мiнiстpa зaкopдo}|}|их спpав ПoльЩi

2l листoпaдa l938 p.
(...) .Цалi Бyллiт Гoвoрив прo yкpaiнськy пpoблeму i пpo нi-

мецькi пpетензi i  щolo Укpaiни. Biн твеpлиB' щo Hiмеччинa маe
пoвнiстю сфopмoвaний i пiдгoтoвлений yкpaiнський штaб, який
пoBинeн згo.цoм взяти в pуки в,тaдy нa Укpaiнi й yтвopити Укpaiн-
ськy tIeзaлe,(ну .цеp)кaву пiд eгiдoю Hiмeччини.

[я Укpaiна, пpoдoв,кy€ Бyллiт, звиuaйнo, станoвилa б д,.ltя
вaс вeлиKy нeбeзпeку, oскiльки Boнa мaлa 6и безпoсepеднiй вплив
нa yкpaiнuiв Cxiднoi Maлoпoльщi*. Biд сьoгoднitцньoгo дня'
кaлtе вiн, нlмецькa пpoпагaндa пoвl.| lстю пpацю€ y нaпрямку
yкpaiнськoгo нaцioналiзмy. Pyсo-кapпатсЬкa Укpаiнa, дo якoi
Hiмeччина мaс незaпеpенний iнтepeс, oсoбливo зi стpатeгiннoгo
пoгЛя,щу, пoвиннa в мaй6yтньoму стaти oснoвoю для цих дiй.

3Дaeться, щo БулЛiт не oсoбливo л,o6ре пpoiнфopмoвaний прo
ситyaцiю у Cхi,rнiй €вpoпi, i  йoгo виснoвKи с пoвеpxoвими.

Пoсoл Пoльськoi peспyблiки
€л<и Пmoцький

vl l  /  с.  8-9

Ns9

Уpивoк з тексту poзмoв]r пoвtioвaл(}loгo пpеДстaBникa
CPCP у Bелlrкo'6pитaнii з Ллoйдoм джopд)кем

6 гpу,пня 1938 p.
(...)Ha дyмку Ллoйдa [;кopл'лra, Гiт,rеp цу)ке скopo poзв'я)кe

кaмпaнiю. Aле в якoму нaпpямку? (...) Плaн Гiтлеpа пoлягa €

} 'тol}ry, шo6 забрaти <(кopиДOp> i Ciлезiю, вi,Цтopгнyти вiд Пoльщi
i i  укpaiнськ5r Чaстину тa пpисднaти i i  лo 3aкapпaтськoi Укpaiни й
ствoрити з цих двoх чaстин вaсaлЬну Укpaiнськy держaву нa
зpaзoк Чexoслoваччини. Taкoю с, нaЙ6лнжчa метa. У 6iльцr дaле-
кoмy мaйбутньoмy' tt,to)клиBo, Гiтлеp думae злiйснити aкцiю пpo-
ти Paдянськоi Укрaiни, aле в дaний мoмент вiн на це нe oсмi-
лl{тЬся. Йoгo сили недoстaтнi, йoгo apмiя далeкa вiд тoгo, щoб
6ути такoю бездoгaннoю' як AyМаютЬ, у кpaiнi iснус великe нeзa-
дoвoлeння. ( . . .)

I. Мaйський
|Xlс.  19

lф l0

Уpивoк iз тексту pозмoви пoв}roBitж}|oro пprдстaвн}lка
CPCP y Лoндoнi з noлoвним дипЛoмaтичн]rм pадl{икoм

мiнiстеpствa зaкopдo}|}|}|х спpaв Bе.пrкoбpитaнiТ

8 гpyдня 1938 p.
(...) У бpитaнських ypядoвих кoлaxi за слoвaми Baнзиттapтa,

tyжe пoцrиpeнa кoнцeпцiя, зl. iднo з якoю Гiтлеp спpямye свiй
нoвий yдap на Cхiд зoкpемa на Paдянськy Укpaiнy. У зв'язку
з цим Bанзитгapт зaпитaв менe' якa нaцta дyмкa. (...)

I. Maйський
Iх lс.80

гф l l

Teлегрмa пoв}loва,(l{oгo пp€дстaвникa CPCP y Фpaнцii
в Hapoдний Кoмiсapiaт закopдoнrrих спpaв CPCP

8 гpyдня 1938 p.
(...) Гaмлeн.... пoвнiстю пoдйяс цi (Мaнделя) спoстeрлreн-

ня пpo сеpйoзнiсть пpигoтyвань i нaмipiв Hiмеччини щoДo Укpaiни.
Пoдiбнo як Мaндeль, Гамлен вa)кa€' щo <.нaй6йьu.r вipoгiднoю
i найбли.llсчoю ttlетoю нiмeцькoi експaнсii 6yде Укpaiнa>. Гaмлен
ма€ y poзпopядл<еннi iнфopмaцiю, згiднo з якoю нaстyп пеpед-
бaчaeться нa вeснy; вiн пoдiляе пo6oювaння Мaнделя щoдo пoлЬщi
й Pyмунii, яких мoжe спiткaти дoля Чeхoслoвaччиниt <(а це oзна-
чaлo 6 кiнець Фpaнцii>. Мaндел пoстaвив менi тaкo,lк дивне зaпи-
тaння' a сaме' чи CPCP зaхищaтимe (свoю чaстинy Укpaiни'>.
Мeнi нiчoгo не зaлицraлocя' яK вислoвити свoe здивyвaння' щo
тaкa сеpйoзнa людинa як Мандeль, мiг пoстaвити пoдi6нe питaння.

Пoвнoвaлtний прtстaвник
Iх / с.  8 l .

Ns 12

Уpивoк з листa пoв}roвaжнoпo пprдстaвникa CPCP
y Фpанцii дo нapoднoгo кo}riсapа зaкopдo}l}|их спщв CPCP

21 гpудня 1938 р.
(...) Чи бyлa poзмoва з Pi66ентpoпoм пpo Укpaiнy, rцo стzlла

тeпep злo6oденнolo тeмoю? Бoнне твеpдl,tтЬ' щo нi, й вiн пoЯснк)€

4'70

* Пoльськa назва 3aхiднoi Укpаiни.
. Haчaльник пeнepaлЬнoгo ruтабy фpaнцyзькoi apмii.
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цIo мoвчанкy бa,жaнням <нe пoсиJtювaти вpaл<eння сеpeд нiмцiв,
щo фpaнI1yзи сеpйoзнo стypGoвaнi цими чyткaми>. Bсe цe' на-
певне' мo)(Jlпв€, aлe тaк сaмo мo,(лиBo' щo мoвчанкa мa€ ствopити
y нiмuiв вpa)кення' нaчe фpaнцyзll не Ayже цrкaвJlяться дoлею
Укpаiни. У всякoмy paзi, зi свoгo бoкy, я не lr{aк) сyмнiвy, щo
Бoннe i йoгo oтoчення зiтxнyть з пoлeгцIeнням' якщo нiмцi спpaвдi
нaпaдyтЬ нa Укpaiнy. (...)

Cypiц
|х / с.97

Ns 13

lнфopмацiя paдникa пoсoльства Hiмeччини в Пoльщi
JUlя po3вiдyBaльнoi служби oднieт iз зaхi.Цних кpaТн

28 гpyдня 1938 p.
(...) ПodoIoвaння П.oльщi, a сaмe, щo Hiмevнинa мae нaмip

зpo6ити з Пiдкаpпатськoi Pyсi заpoдoк Bеликoyкpaiнськoi деp;lrа-
ви' riемaс нiякoi пiдстaви. Hiмеччинa B)ке дtrлa poзпopяджeння'
спpямoвaнi нa тe' щoб не ствopювати тaкr вpaжeння. Пiдкap-
пaтськa Pyсь з6eрex<е свoю незaпeлrнiстЬ y paмкaх Чeхoслoвач-
чини i не грaтиме нiякoi poлi в мiжнapoднiй пoлiтицi.

lx i с. l00. . 
P. фoн lllелiгa

lф 14

лист нapод}toпo кoiriсаpa зaкopдoн}rих спрв CPCP

'цo пoв}|oBа)кнoпo пpе.цстaвникa сPсP у Фpaнфi

3l гpyдня 1938 p.
(...) Гaлaс нaвкoлo yкрaiнсЬкoi пpo6лeми ствopений, чeснo кa-

)к)rчи' нe тaк нiмецькoю пpeсoц як пpесoю iнrших кpaiн, зoкpемa
Aнглii й Фpaнцii. I{iлкoм мoя(лиBor щo всiм цим керyBilли з Беp-
лiнa. Я нe дyмаю' rцo Гiтлеp i йoгo oтoчення дiйснo ввaжaютЬ
yкраiнське питaння aктy:lльнoю пoлiтичнoю пpo6лeмoю. Aстa-
хoв* нaс пoвiдoмив, щo Гiтлep Bислoвив здивyвaння y кoлi 6лизь-
ких дpyзiв щoдo цЬoгo гaлaсy i зaявив, щo yкpaiнськe питaння
не 6yде виpirueне paнirпе, нiл< нepез п'ять, ruiсть poкiв мiнiмyм i 6ез
вiйни. Hавiть ЯкIцo вiн цe нe скaзaв' вiн, мa6yть, тaк i ,цyмаe. Мo.
тиви цiei кaмпaнii, якrцo тiльки Hiмeччинa 6epe в нiй yнaсть, нa-
вeдeнi в пeщдoвiй стaттi oстанньoгo нoмеpa <<Мoскoвськoi гaзе-

ти>. oднaк, мoxливo' щo пpихильники Чeм6epленa i Бoнне рoзпa-
лили сaмi цю кaмпанilo, пiдкaзyюни Гiтлepy дiяти y схiднoмy
нaпpяь.rкy. (...)

Лiтвiнoв
Ix / сс. l00- l0 l

Nq 15

Tекст pозмoBи кarrцлеpa Hiмeцькoгo paйхy
з мiнiстpoм зaкop.цollниx спpaв пoльщi

5 с iчня 1939 р.
(...) Фюpеp вкaзaв нa тe' щo свiтoвa пpeсa пiдсyвaс Hiмeч-

чинi певнi iнтeнцii щoдo Укpaiни i зaявив, щo пiд цим oглядoм
Пoльщa нe мae нaйnrerrшoi пpичини 6oятнся Hiмeччнни. Hiмеччи-
нa не мa€ нiяких iнтеpeсiв пo тoй 6iк Kapпат i iй 6aйдyл<е те' щo
в цьott{y ргioнi po6лять зaцiкaвлeнi дep,(аBи. (...)

II{oдo Укpaiни, тo Бeк пpигaдaв слoвa Пiлсy.Цськoгo пpo
<6aлкaнiзaцiю Cepeдньoi €вpoпи>. Пoльщa знoвy 6aчить в aгiтaтo-
pax, якi тeпep aктивiзyються нa кapпaтo-yкpaiнськiй теpитopii,
свoix дaвнix вopoгiв, i пo6oюсться, щo Kapпaтськa Укpaiнa мo:кe
oднol'o дня poзвинyтися в oг}|ище тaкoi тpивoги для Пoльщi, щo
пoльський ypяд бyдe пpимyrueний взяти ,цo yвaги втpyчaн}rя' якe
il{oже пpизвести дo дальrцих кoмплiкaцiй. I{е гoлoвнa пpичинa'
voмy Пoльщa змaгаe дo спiльнoгo кopдoну з УгopЩинoю. Пoль-
ща тaкo)( нaмaг.Uraся вплиBilти нa УгopЩинy y вlrзнaчeнoмy Гiт-
леpoм нaпpямi i дopад)кyвaпa пopo6ити eнеpгiйнi зaхoди. Biн
(пoлкoвник Бек) пpивiз д;rя Мaдяpщини iз свo€i пoiздки дo
Pyмyнii зaпeвнeння' щo Pyмyнiя iJ не зaaтaкy€l a пpезидeнт
Пoльськoi дep)кaви зaявllв пepeд iнoзeмними диIuroмaтaмиi щo
Пoльщa в сepйoзнiй ситyaцii дoпoмaгaтимe Угopщинi. Пoмимo
цих зaпeвнeнь УгopЩинa' нa я<aль' нe пpoявилa лсoднoi iнiцiaти-
ви. Бeк, кpiм цьoгo, зрoбив зayBaження' щo нaселeння тaк зBaнoi
Kaрпaтськoi Укpaiни (pyсини) нe Nla€ нiчoгo спiльнoгo з нaсeлен-
}tям BJraстивoi Укpaiни. <Укpaiнa> - це пoлЬськe слoвoi якe
oзнaчae <пoгpaниннi землi на CхoДi>r. B,rке вiд стoлiть пoляки тaк
нaзив:lли oкoлицi нa схiд вiд iхньoi теpитopii, нaд .Ц'нiпрoм. (...)

.(-p lЦмiлт
пoвнoвaxний мiнiстp

IV / Seriе D. Bd v' Dok. l  19

r C-.лoвo <Укpaiна> е yкpaiнським, вoнo з'явилoся в ХlI стoлiттi,
y чaсt кoли Укpaiнa бyла незалеxнoю дeр)кaвoю у фopмi Kиiвськoro кня.
зiвства, щo нaзивалoся <Pyсыr. Haвiть якщo спoчаткy йrцлoся пpo (пoгpа-
ниччя)' тo малися нa yвазi пiвденнi землi Киiвськoi дepлtaви, a не Пoль-
щi .п Poсii. Це слoвo дyл<е скopо сталo oзнaчати: <крalнаD' (нaцIa кpalнaD.

I Tимчасoвий пoвiрний y спpaвaх CPCP y Hiмеччинi.

473



Ns 16

Tекст poзмoви мiнiстpa 3aкopдot|}lих спpaв Hiмeurини
з мiнiстpoм зaкopдollt|их спpав ПoльЩi

Baршraвa, 2б сiчня 1939 p.
(..., 2, Пoтiм я знoвy гoвopив з пaнoм Бекoм пpo пoльсЬку

тa нiмецькy пoлiтику цtoДo Paдянськoгo Coюзy, i пpи цiй ,же нaгo.
дi пpo питaння Bеликoi Укpаiни. Я пoвтopив пpoпoзицilo пpo спiв-
po6iтництвo Hiмeччини й Пoльщi в цiй гaлyзi.

Пaн Бeк нe пpиxoвyвaв' щo Пoльщa пpетeндy€ нa Paдянську
Укрaiнy й нa вихiд дo Чopнoгo мoря' aле oднoчaснo вiн звepнyв
yвагу на тaк звaнy нeбезпeкy, щo стaI{oвить д.пя Пoльщi, нa Ii
дyмкy, дoгoвip iз Hiмeччинoю' спpямoвaний пpoти Paдянськoгo
Coюзy. Гoвopяни пpo мaй6yтнс Paдянськoгo Coюзy, вiн вислoвив
tУмкУ, щo CPCP aбo poзвaлиться внaслiдoк вHyтplцtt{ьoгo Poз.
пaдy, aбo, цro6 yникнyти тaкoi дoлi, пepшrий з6epe всi свoi сили
i пitе в нaстyп. (...)

Piббентpoп
IV / Sегie D. Bd v, Dok. 126.

Ns 17

Уpивoк iз листa }|apoдtroгo кoмiсapa зaкopдoнних спpaв
CPCP дo пoвl{oвal(нoгo пpедстaBникa CPCP y Bеликoбpитaнii

19 лютoгo 1939 p.
(...) Пoки щo Гiтлеp yдa€' щo не poзyмie нaтякiв Фpaнuii

тa Aнглii пPo свo6oдy дiй нa Cхoдi' aле, мoхливo, вiн iх зpoзyмie,
якщo oкpiм цих нaтякiв Aнглiя й Фpaнuiя зaпpoпoнyють йoмy
щoсь iнrше a6o якrцo вoни пooбiцяють йoмy, в paзi кoнфлiктy нa
Cхoдi, нe лиrue нейтpалiтeт, нaвiть пpихильний нейтpaлiтeт, aле
пeвнy дleвy Дoпoмory' хoч я Bвaл(aю, щo це зoвсiм немo'(ливe.
Пoльськa й кapпaтo-pyськa opieнтацiя, здaeться' гaлЬмyrться'
oскiльки сама Пoльщa пpoдoв)кy€ мpiяти пpo BJraснy сфеpу впливy
нa Укpaiнi. Aлe в paзi неo6хiднoстi вoнa 6yде гoтoвll вiдiинути
свoi мpii й не пpoтестyвaти пpoти кaмпaнii Гiтлерa пoчеpeз Pytr{у.
нiю. Hе вapтo oсo6ливo звалсaти нa oпip Kapoлa+. Пoльщa зoвсiм
не пpoтиBитиметься кaмпaнii Гiтлеpа пoчeрез 6aлтiйськi кpaiни
тa Фiнляндiю зa yмoви, щo вoнa самa змoжe втoргнyтися нa
Укpaiну, синхpoнiзуючи всe це з пoлiтикoю Япoнii. (.. ')

lХ / с. l . l0 
Лiтвiнoв

Ne l8

Кopоткий BикJraд зoвнiulнЬoi пoлiтики Bеликoбpитaнii
в 1938 poцi, склaдe}rий пoв}roвa)кHиIu пpедстaвникoм

CPCP y Лoндoнi

25 лютoгo 1939 p.
(...) Зpазy пiсля Мюнхeнa aнглiйськa (i фpaнцyзькa) пpесa

ст.Цa poздyвaти чyтки й iнфopмaцii, згiднo з якиЬlи Гiтлеp нацi-
лив9я тeпep нa схiд" щo Укpaiнa r йoгo }raйближчoю вaxливoю
мeтoю. У сyспiльних тa пoлiтичllих кoлaх цi пpипyшення oбгoвo-
pюloтЬся нa Bсi лaди. Hемa нiякoгo сyмнiвy, щo .п.еякi вaxливi
пoлiтичнi дiячi (вpaхoвyюни кiлькoх члeнiв кaбiнетy) пpямo спo-
нyкaютЬ Гiтлеpa нa цю схiдну aвaнтюpy' oбiцяючи йoмy в кpaй.
l{ьoмy paзi прихl{льний нейтpaлiтeт з 6oку <(зaхiдних демoкpaтiй>.
Aле Чем6epлен i всi йoгo пpибiнники були дy:ке poзvаpoванi.
Гiтлеp, який yхиляeться yсiмa зaсo6ами вiд великoi вiйни i кoтpий
пpекpaснo рoзyмiс, щo бyдь-яка aвaнтюpa пpoти Paдянськoi Укрai.
t{и пpизвeлa б 6езпepe.rнo дo дoвгoi' 6eзнaдiйнoi дJtя ньoгo вiйни, не
BIяBЦB нiякoгo 6aлсaння pyцJaти нa Cхiд (xoча вiн ввaжaв вигiдним
певний чaс пoluиpювaти тaкi нyтки). Пo сyтi, Гiтлеp пoчaв зpaзy
пiсля Мюнхeнa чинити тиск нa 3aхiд. (...)

Ix / с.  l45
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Tелегpaмa пoслa великoбpитaнii y Hiмеrнинi
дo Miнiстpa 3aкopдottних спpaв y Лoндoнi

Беpлiн, 9 бepезня l939 p.
(...) Щoдo Укpaiни, тo я рoзцi l{юю гiпoтезy пpo i i  зaBoювaння

як мaлoвipoгiпнy, пpoтe менi зД.aеться rtеминyчим' щo Hiмeч.
Чина зaхoчe вiпipвaти цю 6aгату кpaiнy вiд пpoстopoi Poсiйськoi

дepxави' Якy вoнa ввaхa€ свoiм гoлoвним вopoгotr{. Bихoдячи з ii
i}Лaсниx iнтеpeсiв, Hiмеччина звичaйнo вoлiлa 6, щo6 Укpaiна
6улa нeзaлe.rкнoю i гpaла poль 6yфepнoi деp;кави мiл< нeю i цим
вoрoгoм; oчeвиднo' щo Boнa хo.гiлa б Мaти там пеpевaxaюuий пo-

.r iтичний тa екoнoмiчний вплив. Я не дyмaю. щo CPCP дo кiнця

с.. lухtlянo пiддaстЬся нa нiмецькi iнтpиги. й менi здаrться' щo чим
Меншe ми нaдaвaтимeмo пepевaгy oднiй iз стopiн y цьoМy кoнфлiк-
тi, тим кpaщe бyпе. (...)

l7. У <Maйн Kaмпф'> Гiтлеp чiткo вкaзaв, щo тiльки експансiя
нa схiд мo)|(е дaти Hiмеччинi <()киттeвий пpoстip,>, а експaнсiя
нa Cхiд oзначa € ,  щo pанo чи пiзнo мiх Hiмеччинoю i Poсi € to

дУ)i l .е lv l(})клиBe зlткнеl{ня.

* l1

+ Kopо,rь Pvмvнi i .
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Мaючи за сoбoю пpихилЬнy Aнглi lo, Hiмеччинa
глядaти тaкy Nlo)кливiсть без oсoбливoi тpивoги. (...)

Heвiлл
vlII /  с.  2|4-2|1

мo)ке poз.

Гeн.Цеpсoн
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.Ц.oнeсення пoвнoвaxнoгo пp€дстaвникa CPCP
в Hiмеччинi пpo жигтя y Hiмеvvинi в 1938 poцi

l l  6epeзня 1939 p.
(...) Екcnанciя на ПiвdеннuЙ cхiО i ПiОкаpnатcьку Pуcь.

У яroвтнi мiсяцi Hiмеччинa певнoю мipolo дoпoмагaла УгopЩинi,
якa чинила тисK на Чехoслoвaччинy. 3perштoю, oсo6ливa лiнiя
Беpлiнa щoдo питa}|ня пpo пiдкapпaтськy Pyсь ylсе вйpисoвyвa-
лaсь. Беpлiн, не пoтpебyючи бiльruе пoлЬсЬкo-yгopськoi пiдтpимки,
пoчaв явнo пpoтивитися пoдiлy Пiдкapпaтськoi Pyсi мiл< Пoль-
щею тa УгopЩинoю. Усi зyсилля пoсла лiпськoгo, який нaмal.aв-
ся дiстaти згoдy Гiтлepa щo.цo такoгo вapiaнтy пoдiлy i кoтpий, тaк
6и мoвити, зaпpoпoнyвaв взaмiну pя.ц дoмoвленoстeй в питаннi
<(кoридopy)) тa в галyзi екoнoмiки, нe Мaли нiякoгo yспiхy. Cтaвши
apбiтpoм y дискyсi i  мiлt Пpaгoю i Будaпerштoм, Бepлiн paзoм iз
Pимoм (де Piббeнтpoп yклaв дoмoвлeнiстЬ пpo цe з Муссoлiнi
27 >кoвтня| 2 лпcтoпaДa намiтили нoвий yгopськo-чeхoслoвацький
кopдoн' зaлиruаючиt oднaче' 3акapпатську Укpaiнy Чeхoслoвaччи-
нi, щo пeperuKoд,(алo yтвoрeнню спiльнoгo кopдoну мiя< УгopЩи-
нoю тa Пoльщею. I{е викликалo в УгopЩинi явнy пpoхo]roдy стo-
сoвнo Бepлiнa.

3гaдaнa ситyaцiя пiдлrивлloвалась piзнoгo рoдy чyткaми
пpo нoвi плaни aгpесi i  Беpлiнa нa Cxiд. Гoвoрили пpo нeминyний
тиск нa Pyмyнilo, пpo пpискopeнy фarшизацiю Угopщини' пpo
плaн ствopення <<нез.lлеtкнoi> Укpаiни з кaрпaтськoю oбластю,
дo якoi пpиeднaють чaст,tни Пoльщi й Pyмyнii, пpo експaнсiю
вглиб CPCP. Фpaнuyзи oсoбливo мнo)кaть чyтки щo.цo Укpai-
ни. (. . .)

oпip, шo назpiв y Пoльщi стoсoвнo yкраiнськoгo питaння,
змyсив сaм Беpлiн дeдaлi 6iльrше пpoявляти o6еpe;кнiсть y uiй
спpaвi. Hавpяд vи Беpлiн мae y нaйбли,lкчий .raс сеpйoзнi нaмipи
щoto Pa.цянськoi Укpaiни. Бiльru вiрoгiднo, щo це фpaнцyзька
стopoнa хoтiлa 6и 6aчптlа poзгopтaння нiмeцькoi експaнсii нa
Cхiд. Як 6и там нe 6yлo, yсi цi нyтки, a зoкpeМa пpo вiддiлення
пoльськoi Укpaiни не знaйцrли пiдтвepДл<eння й пiзнirше 6yли
спpoстoвaнi Гiтлеpoм пpи бесiлах з Чaкi й Бeкoм y сivнi l939 рo-
кy. ( . . .)
Iх / сс. lбб- lб7
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Tекст poзмoви нiмeцькoгo )кypнirлiстa з paдникoм

упpaвлiння мiнiстepствa зaкop.lloннlix спpaв
Hiмеччини Kляйстoм

13 бepeзня 1939 р.
Кляйст скaзaв' щo 6 беpезня l939 p. Гiтлep пpийняв piшeння

лiквiдyвaти тy чaстинy Чехoслoваччини' щo зaлИ|JrИЛacя' (...)
Biйна прoти Pa.цянськoгo Coюзy лицIaсться oстaннiм i виpi-

l l l : lльним етaпoм нiмeцькoi пoлiтики yспirшнoгo втiлення нiмeць-
ких плaнiв. (...) Toмy мo)кливo' щo Пoльщa спoЧaткy зaзнar те-
pитopiaльнoгo пoдiлy (вiддiлення peгioнiв, щo кoлись нaлe)кaли
Hiмeччинi й yтвopeння 3aхiднoyкpaiнськoi деp)кaви пiд нiмець-
ким пpoтeктopaтoм) i 6yле зopгaнiзoванa пoлiтичнo (пpизнaнення
кеpiвникiв пoльськoi Д.еp)кaв},r' нaдiйних з нiмецькoгo пoгля.цу)
дo тoгo' як мoЛ(нa бyле poзв'язaти вiйнy пpoти Poсii з дoпoMoгoю
Пoльщi й нeрeз Пoльщy...

Пoтiм Kляйст скaзaв' щo зaймaючи в 6юpo Pi66ентpoпa пoст
спeцiальнoгo редaктopa з yкpaiнсЬких пpoблeм, вiн зa oдин тил<-
дeнь (з б пo l l  6epезня) пiдгoтyвaв д.пя Гiтлepa, зa нaкaзoм Piб-
бентpoпa, дoкyментaцiю з укpaiнських пpo6лeм, пepeдdauaюни
дii пpoти Чехoслoвaччини.

B мoiх мeмopaн.щyмaх тa пoвiдoмлeннях' пpизнaчених дJlя
Гiтлеpa, сKaзaв Kляйст, я весь час нaмaгaвся зaхистити 3aкap-
пaтськy Укpaiнy. Я вкaзав нa значення' яке вoнa iJlae, Nlя нiмeць-
ких плaнiв нa схoдi. Я пiдкpеслювaв' щo o6ypеl lня yкpaiнuiв
Hiмеvнинoю 6yлe величезнe' якщo ми вiддамo 3акapпaтськy
Укpаiнy Угopщинi. Hapеruтi, я вкaзaв' щo ми нe мo)кeмo paптoвo
poзipвaти стoсy}lки з yкpaiнцями пiсля тoгo, як пpo6y.lили в нихl
oсoбливo yтвopeнням 3aкаpпaтськoi Укpaiни, великi спoдiвaння
як на Дoпoмoгy' тaк i на пiдтpимкy з бoкy Hiмеччини. I-{i аpгy-
мeнти не спpaвили нa Гiтлеpa нiякoгo вpaження. Як скaзaв ме.
нi Pi6бентpoп, Гiтлep o6ме.lкився тиМ' щo зaяB'1B y вiдпoвiдь:
<.[]е тpaгiннo' .rле це нeМинyче>. Piббентpoп кa)ке' шo Гiтлеp
тaкo)к спpoстyвав зaяви' згiднo з якими вiн бyв певнoю мipoю
зaмirцaний в yкpaiнськiй спpaвi. Гiтлеp мав 6yв скaзaти: <.Якщo
я бyв би пoв'язaний з yкpaiнцями тa iх пoлiтичними плaнaми'
тo y Biднi не прoгoлoluувaли 6 aрбiтрал(нoгo рiurення, яке зpoбилo
3aкapпaтськy Укpaiнy не'(иттсздaтнoю>.

Koли я спитaв' uи, пpиймaючи цю пpoпoзицito, Гiтлеp пpи-
дiляв великy yвaгy yкpаiнськiй кapтi, Kляйст вiДпoвiв: <Гiтлеp,
з yсiсю oнeвиднiстlo, мaс намip знoвy ввeсти yкpaiнську кapтy
в нiмeцькy гpy тoдi, кoли IIлaни Hiмеччини нa схoдi будyть нa
urЛяхy дo pеaлiзaцii. Biн, нaпeвнol Aумa€' щo yкpaiнцi з}roву пpи-

4'17



eд}|aютЬся дo нaс' oскiльки в кoхнoмy випaдку вoliи пoтpебyвa-
тимyтЬ нiмецькoi дoпoмoги)>. Taке тлyмaнення слiв Гiтлеpa пiд-
твеp.цJкy€ i тaкий фaкт. У мeмopaндyмi' признaчeнoмy дJlя Гiтлеpa,
я дoдав y виглядi дoпoвнення кapту' взятy з yкpaiнськoгo aтлaсy'
дe бyла пoзнaченa мaйбyтня дepжавa Beликoi Укpaiни. Гiтлep,
скaзaв менi Pi66ентpoп, вiдклaв цю кapтy в6iк i прoмoвив: <<У дa-
ний мoмент yсe цe ще тiльки мpiя>. Якщo вiн скaзав <ще'>, вiн
Ayмaв, нaпeвнe' щo кoл}lсь це стaнe peaльнiстю.
Iх / сс. lб8_l70.
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Уpивoк iз листa пoслa Фрaнцii y Беpлiнi
мiнiстpу зaкopдoнних спpaв Фpaнцii

Беpлiн, l3 6epeзня l939 p.
(...) Евoлюцiя, щo намiтилася зa кiлькa oстaннix мiсяцiв

y став;leннi дo сyсiднiх кpaiн, стaлa, вpеruтi, зpoзyмiлoю. Цiлкoм
вipoгiднo, пoлiтикy вaсaлiзoвaнoi Чехoслoвaччини зaмiнюr пoлi-
тикa poз'eднaння нaцioнaльнoстей, якi вхo.цять до нei. .('o тoгo .lк
здa €ться, щo Paйх, спpияючи нeзaлeжнoстi Cлoвaччини, зaймаe
пoзицilo нa кopl,tсть пoльськo-yгopських дoмaгaнь стoсoвнo Pу-
тeнi i , якa пoвиннa' вiддiливruись вiд Чеxoслoвaччини' }tеминуче
пoтpaп}tти дo pyк свoiх сyсiпiв.

Kyльoнлp
|х l 2437-Ps' хххI' с. 328.
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Уpивoк iз листa пoслa ФpaнцiТ y Беpлiнi
мiнiстpy зaкopдo}l}|их спpaв Фpaнцii

Бepлiн, l4 6еpезня l939 p.
(...) Cейм Бpaтислави пpoгoлoсив сьoгoднi вpaнui незaлех-

нiсть Cлoвaччини' угoрськi вiйськa пеpейruли кopдoн iз Пiдкapпaт-
ськoю Pyссю. (...)

5 лtoтoгo люДинa з кoла нaцioнал-сoцiалiстiв, якa зa свoiNrи

функцiями мaлa тiсний кo}tтaкт iз нaй6лижчим oтoченням фIo.
pepa, заявилa oднotv{y з мoiх спiвpo6iтникiв, щo тpeбa пiдгoтy-

Bатися дo мoжливoстi' кoли <.лiквiдaцiя'> (Aufliisung) Чeхoслo-

Bаччини 6yде нeминyчa. У цьoму paзi слoвaчЧинa стaнe незilЛе)t(-

нoю, УгopЩинa aнексy€ Пiдкapпатськy Pyсь, i Paйx пoвtiнеll

118

бy.пe в тiй чи iнrпiй мipi встaновити кoнтрoль нa.ц БoгемiсIo та
Мoрaвieю. (...)

I дiйснo, приймaю.Iи 7 сiчня y Бeрхтeсгaдeнi пaнa Бeкa. фюpeр
зaявив йoмy, щo, нa йoгo tуМкy, укpаiнське питанl. lя не €  <(aктyaлЬ.
}lимD...

Paхyюнись 3 yгoрсЬкo-пoлЬськиМи нaмipaми, Paйх, oднaнe,
гapaнту €  Bизнання мaляpiв' мo)иивy iх пiдтpимкy пpoти Рy-
мyнii, i тoдi, кoли Paйх poзгopнe настyп нa схiд, вiн мaтимe пe-
peд сo6oю ruиpoкий rДлях чеpeз угopсЬкy piвнину, зaмiсть вyзь-
ких й вa;ккoдoстyпних стeжoк Kapпaт. Ц{o стoсуeться [Ioльщi,
тo вoнa зaпoбiгалa пеpeд Бepлiнoм, щo6 кyпити нeвтpaлiтет y pa-
зi свpoпeйськoгo кoнфлiкту, звiльняloчись вiд небезпеки, якy
стaнoвитЬ нa iJ пiвденнoмy кopдoнi yкpаiнська нeзалел(нa пpo-
вiнцiя, цeнтp пpoпaгaнди й ippeлeнтизмy*! (...)

кyлЬotl,цp
x/с.67tt.
x| / 2943-Ps' ххxI. с. 330-333.
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Уpивок iз листa пoслa Фpaнцii y Бepлiнi
мiнiстpу зaкopдoн}r}rx спpaв Фpaнцii

Беpлiн, 14 бepезня 1939 p.
(...) Пoдii y слoвaччинi знaйrцли зpaзy вiдгoлoс y Пiдкapпат-

ськiй Pусi; пан Boлorцин сBo €ю чepгoю пpoгoлoсиB незaлел<tl iсть
сBoгo кpaю' якoгo ситyaцiя здaеться нaдзвичайнo склaднoю.
Cпpaвдi, y хoдi пepeстpiлoк з чeськими елемeнтaмиt yгopськi
вiйськa пpoникли нa теpитopiю pyтeнiв, в тoй нaс, кoли уpяд Бy-
дaпeштa нaпрaBив y пpary yльтимaтyм' вимaгaючи негaйl loгo
вивoдy чесЬких вiйськ з Пiдкаpпaтськoi Pyсi. 3i свoгo 6oку, пaн
Boлorцин телeгрaмoю дoмaгaсться Дoпoмoги й пi lтpимки Paйху
й lтaлi i . Мaлo вipoгiднo' щo ui двi кpaiни пpиймyть тaке прoхaн-
ня. ( . . .)

Kyльoндp
х / CC. '70-.7I.
х| l 2943-Ps' хxхI' с. 335.

* Ippелентизм - вoзз ' €днання теnитopi i i
мoви (пpим. пL'реЮ1адet la).

з l  сп|. . lьI{oст|вихo,.Iячи
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Пpoгoлou.lення сaмoстiйнoсти Kapпaтськoi Укрaiни

l5 6еpезня l939 p.
Koнститyuiйний зaкoн ч. l .

$ l. Kapпaтськa Укpaiнa e нeзaле)t(на .Ц.ep:r<aвa.
$ 2. Haзвa деp)кaви с: KAPПATсЬKA УKPAIнA.

$ 3. Kapпaтськa Укpaiнa e pеcnубiка з прeз}rдентoм, ви6pа-
ним Ceймoм Kapпaтськoi Укpaiни, на чoлi.

S 4. l lepлсaвнa мoвa Kapпaтськoi Укpaiни с УKPAIHCЬKA
МoBA.

$ 5. Бapвa дepжавнoгo пpaпopy Kapпатськoi Укpaiни €  синя
i х<oвта, пpичoму бaрвa синя гopirшня, a Л(oвта д,oлituня.

$ б. .Ц'ep;кaвним геp6oм Kapпaтськoi Укpaiни e дoтепеpirш-
нiй кpaсвий геp6: медвiдь y лiвiм нepвoнiм пiвпoлi i  uoтиpи синi
тa три xoвтi смyги y пpaвoмy пiвпoлi i  тPизУБ св. Boлoдимиpa
Bеликoгo з хpeстoм нa сеpе.цнЬoМy зy6i.- Пpoвeдення цьoгo мiсця
зaкoнy пoлишaeться oкpеrrroмy закoнoBl.

$ 7. .Ц.еpлсaвний гимн Kaрпатськoi Укpaiни с <.Ще нe вмеpлa
Укpaiнa... '>

$ 8. Цей зaкoн o6oв'язye зaрaз oд йoгo пpийняття.
хlv / с. 20.

Ne 26

Tелeгpaмa прм'сp-мiнiстpa кapпaтськoi Укpaiни
дo мiнiстpa зaкoPдoн}rих спpaв Hiмeнlини

15 6ерзня 1939 p.
Ми пpoгoлorшyeмo незaлеxнiсть Kаpпaтськoi Укpaiни й пpo-

симo зaхистy в Hiмецькoгo paйхy. Oднovaснo iнфopr'ryсмo вaс' цр
щopськi вiйська сьoгoднi o 6 гoдинi пeрйu.lли кopдoн пoблизу
М5lкаueва...

Aвгустип Boлoшrrrн' гoлoвa ypядy
Ill / Politisсhе Bеziehungen
PoL lY, 121, f. 2'1.

гф 27

Лист пoслa Фpaнцii у Беpлiнi дo мiнiстр
3aкopдo}lних спpaв Фрrшд'ii

Беpлiн' 16 берзня 1939 p.
(...) .{,o нaйвaжливirцoгo пpaвa нapoдiв - пpaвa нa сaмo-

визнaчeння - зaклика€ тепеp Hiмeuнинa' вистyпaк'чи зa незaле)к-
нiсть Oloвaччиt{и' зpeurтolo' дoситЬ iлюзopнy, aле в тoмy x( сa-
мoмy пpaвi вiдмoвляють кapпaтo-yкpaiнцям, якиx пoлиlIIенo
Угоpщинi, тaк сaмo' як i нeхaм, щo 6yли нaсильнo пpисднaнi дo
Paйхy. (...)

3i свoгo 6oкy, ПiдкapпaтсЬкa Pyсь тaкo:к пpoгoлoсилa l2 6е-
peзня свoю нeзaлелснiсть i дoмaгалaся пiдтpимки Беpлiна. Aлe
гiтлеpiвськi кеpiвники зaлишaються глyхнми дo закликiв цiei
кpaiни, якa пoклaдаG нa них yсю свoto нaдiю, i якiй свoгo нaсy вiд-
вoдилaсь poль <УкpаiнсЬкoгo П'емoнтy>.

3aкapпaтськa Укpaiна зaхoпленa yгopськими вiйськaми. У вiд-
.rai ypяд Хyстy вiддaс кpаiну Pyмyнii. Пpем'ep-мiнiстp пaн Peвaй
y телегpaмi дo пoсoлЬства ФpанЦii в Бepлiнi напoлягae на втpу-
яaннi фpaнцyзькoгo ypядy paзoм з ypядotr{ БуДaпеrштa нlя уw|у-
лIoваI{ня дoлi кpaiни диплoмaтичI{tlм чинoм' a нe силoю з6poi.

3дaсться, yсe вкaзy€ нa те' щo Paйх втpaтив iнтеpес дo цiсi
д.еp'(aви й пoлиtшив i1 Угopщинi. (...)

Кульoндp
хl / 2943-Ps, xxxl, с. 3з9' 342.

Ne 28

Teлегpамa пoвl|oва)кlloгo пpедстaв}|икa CPCP у великo-
бpитaнii дo нapo'щroпo кoмiсapa зaкoрдoн}tих спpaв сPсP

9 квiтня 1939 p.
(...) Чем6еpлeн i Бoннe, здaeться' щe нe втpaтили надiю нa-

pеurтi скеpyвaти Гiтлepa нa Paдянськy Укpaiнy. Мeнi вiдoмo, щo
Ciмoн бaгaтo paзiв o6opoняв пepед ка6iнетoм тезy, згiднo з якoк)
лiнiя зaхисту 6pитaнських iнтеpесiв пoвиннa пpoхoдити чеpез
Typeuuину, €гипeт i т. д., .Ure не vерз Бaпкaни.

Пoвнoваlкний пpе.цстaвник
rx / c.227.

20 B. кoсrк 481
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Уpивoк з листa тимчaсoBoгo пoвiрнoгo в спpавах Cпo-
лyче}rих lllтaтiв y Фpaнцii дo ДеpЛ(авl|oгo сeкртapя CIIIA

24 sepвня 1939 p.
(...) Bпливoвi кoлa нaпoлeгливo вислo&Irюють пy6лi.lнo дyм-

кУ, Щo Фpaнцiя бyде змyrшенa вpеruтi-perшT зaлvI|ЦI7Tu t{eнтpaль-
нy й Cхiднy €вpoпy Hiмeччинi з надieю, щo Hiмeянинa oпинитЬся
y стaнi вiйни з Paдянським Coюзoм i щo Фpaнцiя зaлиrциться
y бeзпецi зa лiнiсю Мaх<iнo. I{я дyмка пoхитl{yлaся l5 6еpезня
1939 p. oднaчe вoнa iснyе дoсi.

Едвiн К. Biльсoн
х / C. |94.

Ns 30

Ceкpетний дoдaткoвий пpсrтoкoл нiмeцькo-pa,Цянськoпo
пaктy пpo ненaпaд вiд 23 сеpпня 1939 poку

Moсквa' 23 сepпня l939 p.
3 пpивoдy пiдписaння пaктy пpo l{енaпaд мiхt Hiмeцьким

paйхoм й Coюзoм Pадянських Coцiaлiстинних Pеспy6лiк пoвнo-
вaх<нi пpeдстaвники o6oх стopiн o6гoвopили в хoдi сyвopo конфi-
.цeнцiaльнoi рoзмoви питaння взaeмнoгo рoзмежувaння зoн вплиBy
y Cхiднiй €вpoпi. I{я poзмoва зaвepцrилася тaкими peзyльтa-
тaми:

l. У paзi теpитopiaльнo.пoлiтичних зм1н нa теpитopiяx,
щo нiulе)кaть дo бaлтiйських деpл<aв (Фiнляндiя, Естoнiя, Лaт.
вiя, Литвa), пiвнiчний кopдoн Лtлтвvt 6yдe oднoнaснo кopдoнoм
сфеp iнтеpeсiв Hiмeччини й сPсP. (...)

2' У paзi тepитopiальнo-пoлiтичних змiн на тepитopiях, щo
нaлeл(aтЬ Пoльськiй дepлraвi, сфepи iнтepесiв Hiмeччини й CPCP
бyдyть poзмeл<oвaнi пpи6лизнo пo лiнii piк Hapви, Biсли й Cя-
нy. ( . . .)

3a ypяд Hiмeцькoгo paйхy: фoн Piббентpoп
3а дopyveнням уpядy CPCP: B. Moлmoв

v / с.  90-9l .
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Ne 3l

Tекст poзмoви мiж Pi6бентpoпoм з oднor0 fuку
й Cтaлiним тa гYloлoтoвим 3 Дpyпoпo бoку

Мoсква, 24 cepлня 1939 p.
(...) У нiч iз23 нa24 сepлня 1939 p. в хoдi poзмoви пaн Cтa-

лiн спoнтaннo вигoлoсив тoст зa фюpеpa тaким}t слoBaми:
<Я знaю, дo якоi мipи нiмeшький нapoд лю6ить свoгo фюpepa'
тoмy я хoтiв би BуI1r|ту| зa йoгo зДopoв'я,>. (...)

Пaн Мoлoтoв пi.цняв noтiм свoю чapкy зa пaнa ст.rлiнa' зa-
yвa,(ивrДи пpи тoмy' щo це сaме Cтaлiн свoсю пpoмoвoro y фpез-
нi ц. P., якy .пoбpe зpoзyмiли в Hiмеvнинi, зaпoчaткyвaв пoвopoт
y пoлlтичниx вlдttoсинaх.

Пан Мoлoтoв i пaн Cтaлiн кiлькa pазiв пiднiмали свoi uapки
зa пакт пpo }|енaпaд' зa нoBу epy в нlмeцькo-рaдя}lсЬких стoсy}l-
кaх' зa нiмецький нapoд. (...)

9. Пpoщaюнись' пaн Cталiн зaявив мiнiстpy закopдoнних
спpaв Paйху бyквальнo тaк:

Paдянський ypял. спpиймa €  нoвий пaкт Дy)кe сеpйoзнo, мoл(нa
дaти слoвo честi, щo Paдянський Coюз нiкoли нe o6trане свoгo
пapтнеpа. 

Генке
v/с.88.

Ne 32

.Ц.oкyмент бюpo мopськoi стpaтегii Paйхy

(...) Укладення пактy пpo ненaпaд мix Hiмeччинoю й Poсi € to
23.08.l939; пiдписaння дoмoв,rе}Ioстей пpo кopдoни й пpo пpyя<бy
28.08.l939. фть дoмoвленoстей пoЛяг.Uta y:

l. 3o6oв'язaннi, щo o6идвi деp'(aви не 6yдyть нaпaдaти oднa
на oднy й 6yдyть )l(ити в дo6poсyсiдськl{х стoсyнкaх.

2. Poзмеxyваннi зoн впливy з тим' щo Hiмецький рaйх пoв.
нiстю вiдмoвля€ться вiд вrutивy нa Фiнляндiю' Лaтвilo, Естoнiю,
Литвy i Бессapa6iю, тoд.i як теpитopii кoлиrцньoi Пoльськoi дep-
л(aви пo лiяii Hapва-Бyг-Cян пoвиннi, на виnroгy Pядянськoгo
Coюзу, 6yти aнексoванi Poсieю.



+*a

Уpивoк iз пpoмoви фюpеpa l.09. l939:
(...) (з цiсi пpи.rини ми виpirшили yкласти пaкт (paзoм iз

Poсiею), який yсyнe в мaй6yтньoмy для нaцrих двoх кpaiн зaстo-
сyвaння сили, який зo6oв'язyе нaс кoнсyлЬтyватися oдин з oдним
y дeяких свpoпeйських питaннях' пoлeгцIитЬ eкoнoмiчне спiвpo-
бiтництвo й oсo6ливo стaне гapaнтoм тoгo' щo сиJtи нaцtих вeли-
ких дepxaв не бyдyть застoсoванi oднa пpoти oднoi.

Усi спpoби 3aхoдy щoсь тyт змiнити зaзнaють невдaнi! l я хo-
тiв 6и запeвнити: це пoлiтпнне piruення oзнaчa€ пoвopoт д.IIя
мaйбщньoгo, i вoнo € oстaтoчнимt> (...)

Уpивoк iз пpoмoви Мoлoтoва l.09.l939 p.:
(...) <23 cepпня -це iстopичнa дaта великoгo знaчeння.

Пoчинaючи з цьoгo дня, Hiмевvинa й Paдянський Coюз бiльrше
не бyдyть вopoгaми...> (...)
хI / |70-с, ххxlv.  с.  676-677.

Ns 33

<Гaнебний 3лoчиl{ пpoтш УкpaТниD' стaття нaцioнaлiстичнoi
гa3ети <УкpaТнське слoвoD з пapиxar

24 вepeсня 1939 p.
(...) Te' щo стaлoся з Kapпaтськoю Укpaiнoю' дeщo кидar

свiтлo нa нiмецькy гpy. Hiмцi нaбивають iй цiнy, щo6 дopo;rсне
пpoдaти. (я спекyлятивнa нiмeцькa пoлiтикa й тopги стoсoвнo
пpигнodлeнoгo yкрaiнськoгo trapoдy 6aзyються нa цинiзмi, вipo-
лoмствi, ницoстi, бpехнi й злoвxивaннi дoвip'ям iнrдих.

.Ц.oсвiд КapпaтськoТ Укpаiни пoвтopивсЯ щoдo yкpaiнських
paйoнiв Пoльщi y нaмaганliях пpoдaти iх якoмoгa дopoxuе 6iль-
l l loвикaм.

Aле iснус ще oди}t згy6ний aспeкт злoчиннoi пoлiтики Hiмeч-
нини. Якщo дoля Kapпaтськoi Укpaiни мoглa викликати пeвнi.
сyмнiви щoдo метoдiв Hiмеuuини, тo пpoдaл( зaхiднoyкpaiн-
ськиx зeмeль, якi ввaлraються Укpaiнськими П'смoнтoм й цент-
poм спoдiвaнь yкpaiнцiв нa нeз:rле)t(t|iсть, пoкaзaв диявoльський
плaн Hiмеччини.

Щo цe зa плaн?
I{е _ <.Ц.paнг нaх oстеt{D з мeтoro зaвoювaння <<мiльйoнiв

квaдpaтних кiлoметpiв теpитopiй Cхoдy>, як пoяснюr Гiтлеp y

-. Ц{oтиxневa гaзетa' яку sАtaвaлп члени oУH. Перк,llад дoкyмента
з нiмецькoi мoвн.
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свoiй книзi <.Мaйн кaмпфD' щo стала aксioмolo нiмецькoгo iмпe-
piaлiзму. Heмae нiяких сyмнiвiв, щo цeй iмпеpiaлiзм нe зaДoвoлЬ-
н;rгЬся зaхollленняttt Чехii i Cлoвaччини та зl{ище}lням Пoльщi.
Hедaвнi зaзiхaння нa Угopщинy й Pyмyнiю свiдчaть пpo те' щo

ця пoлiтикa пpoвoдитимeться й нaдaлi... Пpoте дyлrе вaxливo'

щo нiмецькa iдея <.(,paнг нaх oстен') з'явилaся якpaз дo зaвoro-

вaння Чехi i , Cлoвaччини, Пoльщi й дo aгpесивних зaзiхaнь нa

Угopщинy й Pyмyнilo, i ця iдея зaв)кди 6yлa пoв'язaнa з теpи-
тopiями Poсii тa iнruнх нaцiй. Гiтлep гoвopитЬ пpo цe в <Maйн

Kaмпф>, тoдi як iнrцi нaцioна.r-сoцiалiсти (нaпprrклaд, Poзен-

6еpг) тouнo нaзивaють Укpaiну. Hiмецькi IIлaни щoдo Укpaiни
iснyвaли дo епoхи нaцioнaп-сoцiaлiзмy i пpo ue свiдчить l9l8 piк.

3aявa Гiтлеpa, щo нaцioнaл-сoцiaлiсти - цe <<сoлдaти нiмeцькoгo
нapoдy' a нe зaхисникrr 6iдних пpигнoблeних нapoдiв>, a тaкoж

зaявa Poзeн6еpг4 в якiй ствеpдлryстЬся' щo нiil{eччинa хoче

пеprц зa все скopистaтися циtr{и нapoдaми' свiдчaть прo тe' щo
нiмцi i нe дyм.rли пpo ствopeння незaлeжнoi Укpaiнськoi дepл<a-
Bи чи пpo тaкi a6стpaктнi pirueння' як сaмoвизнaчення нapoдiв.
Taким чиl{oм' Hiмеччинa AуЬ{aлa пpo yкpaiнськy тepитopiю, прo
yкpaiнсЬкe вyгi.llля й зaлiзo, пpo yкpaiнський xлi6, вoнa дyмaлa
пpo Укpaiнy як пpo нiN{eцЬкy кoлoнiю. кoлoнiю, нaселeнy пiддa-
l{ими' нapoдoм пPислyЛ(никiв, який мaс пpaцювaти нa нapoд <пa-

нiв> (зa вислoвoм Гiтлеpa), a не як пpo нeзaлe)кну нaцioнrЦЬIry

дep)кaвy' щo мar свiй кеpyюvий клaс, свoi власнi кyльтypнi кoлa

i свiй уpя.п.
otнaк хoчa цeй мepзенний злoчиl{ кoцIтyвaтиЬ{e Укpaiнi

мope кpoвi i слiз, нaдii Hiмеччини нiкoли нe 6удJтЬ випpaвдaнi.
Укpaiнськa нaцiя )t(итиtt{e сyпePеч диявoлЬсЬким плaнaм Гiтлe-
pa i Cтa.лiнa (...)

Укpaiнськa i.цея е i зaлицraeться непеpемoжl{oю, iJ не зни-

цraть нi бiльrцoвйки, нi нiмцi.
Пoвтоpимo Ъe, щo ми в)кe мyсt,lли 6ули нaписaти oднoгo

paзy. <Ми )t(ивeмo нa свoiй зeмлi нa пpoтязi тисячoлiть. Гepмaнui
вжe неpaз пpихoдили сюди i 6yли вигнaнi. Hi мoнгoли, нi гунни,
нi тaтapи нe змoгли нaс знищити' нe змoгли l кoлиlltня паtlсЬкa
Пoльщa чи цapськa Pосiя. Haвпaки' ми пеpелrили всi цi .цеpл<aви,
якi 6yли сBoгo чaсy )кaхoм для €вpoпи, a знaчитЬ' i дJtя всьoгo

сBlтy.
Haura нaцiя ви)к}tве' вoнa o6oв'язкoвo пеpе)t(ивe як aзiaтськy

iмпepiю Cтaлiнa, тaк i нiмeцькy iмпеpiю, o6идвi вoни з6yдoвaнi
нa нaсилЬствi, 6pехнi i гpaбyнку. lстopiя пoкaзye' щo тaкi iмпе-
pii iснyloть нeдoвгo. Ми 6yдeмo, ми пoвиl{l{i стaти свiдкaми poз-

пaдc/ стirлiнсЬкoi Poсii й iмпepiалiстичнoi Hiмeuuини, тaк сaмo,
як ми 6yли свiдкal 'и ганeбнoi втечi нiмецьких вiйськ y l9l8 poui '

вигнaних з Укpaiни yкpaiнсЬкими селянaми. Бo тaнки й гapмати
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нiчoгo нe зpoблять пpoти мoгyтньoi iдei' якa нe мoхе бути в6итa
нi Гiт,rеpoм, нi Cталiним.
l / Ns 43/42, t. 29-3t.

Ne 34

Лист нaчaльникa гестaпo дo oкц пo мiнiстpa зaкop.цoн}r}tх
спpaв Paйху й дo бюpo зoвнiurньoi пoлiтики HCДдп

Гoлoвний УPяt безпeки Pайху.
Nг. tV- l  |  

^-3-|067 
/39

Бepлiн, 20 xoвтня 1939 p.

(...) Бюpo yкpaiнськoi пpeси в Беpлiнi... щoйнo oпу6лiкoвалo
бpoulypy на l l0 стopiнoк пiд назвoю <Пpo6лeмa Зaхiднoi Укpai-
ни'r. (...)

...Aвтopи yтpимyються вiд зoсеpeд,кення нa sипaдaх пpoти
сPсP, aлe вoни' oднaчe' ввaжaють' щo &IIя випpавлeння вepсалЬ.
ськoi зpaди стoсoвнo yкpaiнцiв нe iснуr iнrцoгo lII,Tяхy' як цrлях
сили. (. . .)

...Bpахoвyюяи всю пoлiтиvнy ситyацiю i нaслiдки встaнoвлен-
ня демapкaцiйнoi лiнii (з CPCP), здa€ться дopeчниN.r зaвaдити
пolllиpенню цiсi 6porшуpи...

3 нaзвaних причин я зa6opoнив i i  пorшиpeння i кoнфiскувaв
iснyюui пpимipники, пpиблизнo l500 ruтyк.

3a дopyveнням:
(пiдпис)

III / Аngel. Ukrаine
Pol. V. 524.

Ne 35

Лист нaчaльHикa гестапo всiм пoстaм пoлiцii
тa irtспектopaм CIПo й C.Ц

Бeрлiн, 25 лсoвтня 1939 p.
Гoлoвний ypяд 6eзпеки Paйхy.
IV_II A 3-B'  Nг. l0бб / 39

oб'ект: Poсiйськa, yкpaiнськa' кoзaцькa й кaвказька емiгpaцii
y Paйхy.

Уклaдення нiмeцькo-paдянськoгo пaктy Bимагaс змiни в стaв-
лeннi.цo poсiйських, yкpaiнських' кoзaцьких i кaвкaзьких eмiгpaнт-
ських opгaнiзaцiй, щo iснyloть нa теpитopii Paйхy. (...)

Toмy нaкaзy€тЬся дo l{oвих poзпopядхeнь:
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a) opгaнiзaцiям eмiгpaнтiв i iхнiм ч.,reнaм зaбopoненo ви.

рaжaти yсtтo чи письмoвo вopoже стaвлeння дo Paдянськогo
Coюзy.

6) opгaнiзaцiям емiгpaнтiв i iхнiм чJIeнaм зadopoненo opгa.
нiзoвyвaти пy6лiннi вистyпи (y тor"ry числi й хyдo)кнi)' з6opи
i мaсoвi зaхoд.и (зi6paння, демoнстpaцii' пoклaдaння вiнкiв, р-
лiгiйнi вiдпpaви нa клaдoвищах i т. iн.), тaк сaмo як пyблiннo ви-
кoристoвyвaти прaпopи й вiдзнaки. (...)

в) opгaнiзaцiям eмiгpaнтiв i iхнiм члeнaм зa6opoненo пo-
lIIиpюBaти з дoпoмoпoю oгoлoцIeнь y пpeсi, aфiru' листiвoк i т. iн.
iнфopмaцiю пpo з6opи'i демoнстpaцii та вep6yвaти дJrя свoiх
oб'eднaнь. (...)

3a дopуueнням
Мюллеp

| / R 58/459, f .67 f .

Ne 36

<Мета вiйниD. Cтaття 3 rraцioнaлiстичнoт гa:}ети
<.Укpаiнськe с.roвo> (Пapиж)

29 жoвтня 1939 p.
...Hiмцi бyли oкyпyвaлн вaжлнвi yкpaiнськi зeмлi, пepш нix(

вiддaти iх Paдянськoмy Coюзy як кoмпенсaцiю зa дoпoмoгy
в пoдiлi Пoльщi. Ця oпepaцiя, щo вiд6yлaся пiсля пеpедaчi Kаp-
пaтськoi Укpaiни yгopцям' яснo пoкaзyr' щo мo)кнa чeкaти з бo-
кy нiмцiв... !дя нvlх yкpaiнське нaселeння _ це Pa6и, яких мo)t(нa
o6мiняти нa нaфтy vи вyгiлля, a yкpaiнськe питання - лиrцe динa-
мiт, який iio,(нa зaстoсyвaти дrrя зpyйнyвaння вopo)t(их деpx(aв.
Bихoдяни з цих фактiв тa з пaктy з Paдянським Coюзoм, Hiмeч-
чинa вiдтeпep стaнoвить дy)кe великy нe6езпeкy д'JIя yкpaiнсЬкoгo
питaння. .ll,ивнo, щo вeликi дeр)кaви нe yсвiдoм.'Iroють це' al нaвпa.
ки' п06010ються' щo нiмцi мaють нaмip ствopити t{езa,re)кнy
Укpaiнськy дep)кaвy...

3apaз нarшe зaвдaння _ зpo6ити тaк' щ06 yсi зpoзyмiли'
щo ствopeння l{eзiute)кнoi Укpaiнськoi деpЛ(aви aбсoлютнo не-
o6хiднe. Бo нirцo тaк нe пoлeгrцy€ дoмiнyвaння y Cхiднiй €вpo-
пi нiмцiв, з oднoгo 6oку, i пolllиpення poсiйськo-6iльIlloвицЬ-
кoгo впливy нa 3aхiд з iнruoгo 6oкy, як вiдсyтнiсть Укpaiнськoi
дepxaви. Poздaвлен4 пoз6aшIeнa свoiх пpaB' poзз6po€нa Укpaiнa'
якa не в змoзi виpirшyвaти вJIaснy дoлю' мoЛ(e пpo6удити y 6yДЬ-
якoгo 6aндитa aпетит дo легкoi з.цo6ичi. Cлa6a Укpaiнa не в змo-
зi прoтистoяти тoмy' щo чyxoзeмцi викopистoвyloть iТ пpиpoднi
бaгaтствa тa стpaтeгiнне пoлo)кeння. (...)
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Cтвoрнllя незaлелtнoi Укpaiнськoi дep)кaви yзгoдЛ(yeться
iз зaгarrьними цiлямrr захiдних деp,кaв i oзнaчаe вiдмoву вiд
визнaння rегeмoнii нiмцiв тa рoсiян y €вpoпi.

(пepеклaд з нiмецькoi мoви)
| / Ns 4з/42. f. 32_33.

tф 37

Ми зацiкaвлень щoб вiйна пpoДoв)кyвалaсьD. Cтaття
з нaцiФraJtiстичнor гaзет]| <УкрТнськe сJloвo) (Пapиж)

5 листoпадa 1939 p.
Пiсля тoгo, як Гiтлep пpoдaв poсiянaм yкpaiнськi зеrrиi i дo-

звoлив пpoникнyти в €вpoпy бiльrшoвицькiй зapaзi, д;rя якoi вiн
вiдкpив yсi двеpi, вiн тепеp xoчe зaлякaти €вpoпу, нaгадyючи
пpo 6iльцIoвицьку не6eзпeкy.

Ми, yкpaiнцi, нe пoвиннi 6oятtlcя цiei зaгpoзи, oскйьки вoнa
вrке сеpед нас, звннaйнo' 3aвдяки ГiтлePу. (...)

Щoб не Дaти нaм гoвopити ни щoб схилити нaс дo миpyi
нiмeцькi aпенти зaстoсoвyв.rли дoсить нaiвн}rй мeтoд. Як скa-
зaнo y пoвiдoмленнi аrентстЬа Гaвaс, гiтлepiвськi aтенти poзпoвi-
taютЬ нa oкyпoваниx тepитopiях, щo якщo Hiмеччинa веснoк)
poзгpoмить Aнглilo i Фpaнцiю, вoнa змoжe пoтiм кинyтись нa
бйьuroвикiв, Bигнaти ix iз Пoльщi, i тaким чинoм вoнa стBopить
нез:ulе)кrry Укpaiнy.

Якщo нiмцi дiйснo бaлtaють iaлякaти 6iльruoвицькою зaгpo-
зoк)' тo кpaщe iм зaляк5вати сaмих се6е. Iм тpе6a пpипинити
poзкaзyBaтrr 6aйки пpo ствopeння Hiмеччинolo нeзалелtнoi Укpai.
ни. ( . . .)

...Ми яснo зaявJlяeilo' щo нiчoгo t{е хoчеttlo oтpимaти вiд Hi-
i|eчrlини' нiякoi <не3aлеlrнoстi>, ясoднoi дoпoмoги' .lкoднoгo
iнтеpесy uи пpи6yткy. Haцrе €динe 6a)кання - щo6 нiмцi пpипи-
нили займaтися нaми' щoб вoни зa6ули., щo нa свiтi iснyе yкpaiн-
ський нapoд i yкpаiнська зеlUrя. Haм тaкox пoтpi6ен <,lкиттевий
пpoстip>, aле тiльки IJ|я нac сaмих' a яe N|я нiмцiв.

(пеpеклaд iз нiмецькoi мoви)
r / Ns 43142, f. 34-35

Ns 38

Уpивoк зi стaттi з yкpаTнськoi нaцio}raлiстичнoi гaзети
<Укрiнськe слoвoD (Пapи:к)

28 листoпaда 1939 p.
,Ц.yмкa, щo yкpaiншi нaстpoeнi пpoнiмeцьки, с смiruнoю i

пoзбaвленolo глyзty...
Hiмцi завжди 6улп вopoгaми yкpaiнцiв a6o iм зaвдaвaли цrкo-

ди 6езпoсepeдньo. Boни пpaцювали нa iхнiй зaнепaд i пoвepтa-
лись Дo них спинoю' кoли виникrura мoxливiсть сoюзy.
III / Angel. Ukraine
Pol. V, 524, Звiт пpo yкpaiнськy пресy.

Ne 39

Уpивoк зi стaттi з yкpaiнськoi гaзeти <Tpизyб'> (Пapиr<)r

l0 гpyдня |939 p.
...Ми мyсимo яснo poзyмiти' щo пеpемoгa стaлiнa.Гiтлepa -

це кiнець всiм, щe нинi вiльцим тa незaлeжним деpxaвaм' цe
змiцнeння тих кaйдaнiв, y якi зaкoBaнo нaш нapot. Haвпaки,
пеpемoгa вeликих зaхiдних демoкpaтiй дa€ нaм вeлиveзнi пep-
спективи' вiдчиняe пepед нaми нoвi мo:кливoстi i д.пя дoсягнeн-
ня нaцroi незaлеxнoстi.
III / Pol. v, 524' op. сit.

Ns 40

3aклик yкpaiнськoпo кoмiтeту Пapижa

лютий 1940 p.
Ha o6opoнy пpaва нapoдiв, нa odopoнy спpaвед.Ilивoсти в свi-

тi стали нинi двi великi деp,lкaBИ - Фpaнцiя тa Бpитiйська iмпе-
piя. !дя нaс' yкрaiнцiв, не мolt<е 6ути .lкoдних вaгaнЬ: нarцe мiсцe
пo iх 6oцi. Bсi нarцi нaдii зв'язaнi тiснo з iхнЬoю пеpемoгoю i ми
всiмa силaми мyсимo сприяти цiй пepемoзi.

Пeрд сaмoю вiйнoю, зBеpтaючись пoстiйнo дo yкpaiнuiв
Галичини та Boлинi, гoвopячи пpo ixнi кривди в Пoльщi, Hiмeч-
нинa вiддaлa iх, в пoдякy, сoвeтськiй Мoсквi зa i.i дoпoмoгy, вiд-

.  Гpyпa УHP.
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д.aлa B pyки нaйлютirдoгo нarцoгo вopoгa' вiддала нa пoт.L'ry' нa
знyщaння rцiсть мiльйoнiв укpaiнuiв.

Зa нaшy спpaвy' зa визвoлeння Укpaiни, мyсимo 6opoтись
yсiмa силaми, з усieю eнеpгieю нarцoю. Ми нe oднi: в невoлi мoс-
кoвськiй пoнeвipяються з нaми дpy:кнi нaм нapoди Kaвказу' Typ-
кeстaнy' всe кoзaцтBo, a пiд сoюзнoю Мoсквi Hiмеччинoto стpa'(.

дaють Чeхи тa Cлoвaки, a нинi oпинилaся y невoлi й Пoльщa.
Bсi цi наpoди мaloть oднe великe зaвданtlя: 6opoтьбa 3 двo-

мa iмпеpiалiзмaми' poсiйським тa нiмецьким, сoвiтським та нaцio-
нaл-сoцiaлiстичним' щo прoстягли 6paтеpськи oдиt{ oд}toмy pyки.
I / NS 43141, f .78-19.

I.ф 4l

Пoзицiя укpaiнськoпo уpядy в екзилi

l5 квiтня 1940 p.
(...) 3мiст мемopaн.\yмy мoжнa схoпити нaстyпними пyнктaми:
l. Уpяд УHP стoiть виpaзнo на гpyнтi дeмoкpaтиuнiм.
2. Biн пiдтpимyr пpинц}rп етнoгpaфivниx кopдoнiв Укpaiни.
3. Biн нaмaгa€ться рarriзyвaти сaмoстiйнiсть Укpaiни, aле

гoтoвий нa пopoзyмiння пoлiтичне, мiлiтapнe й eкoнoмiчне з i.i
сyсiдaми.

4. Пiдтpимyе y цiй вiйнi Фpaнцiю й Aнглiю.
r / Ns 43142, t. 24.

Ne 42

Лист lЦiкендaнцa (нaцистськa пapтiя) дo paйхскaнцеляpiТ
з пp]|вoДy стaвлення дo oУH

Бepлiн, l7 вepесня 1940 p.
Ceкpeтнo

(.'.) Tим чaсoм я toзвoлив сo6i пepедaти вaм ... ypивки з емi.
гpaнтськoi пpеси, якi дy)кe яснo пoкaзyloть пoлiтичнe стaru|ення
piзних гpyп' зoкpема тaкo)( a6сoлloтнo вoPoлre стaвJrеrrня гpyп
opгaнiзaцii Укpaiнських Haцioнaлiстiв (oУH), щo пepeбyвaють
зa меrкaми Hiмevнини' а oУH, як це вa[' мoxе вiдoмo' знaхoдить
тyт, y Paйхy, пiдтpимкy a6вepy...

Ми знoвy пpивepнyлrr yвaгy адмipaпa Kaнapiсa нa тoй фaкт,
щo oднoстopoннe нaдання пepeBaги oУH нaвiть тiльки y вiй-
ськoвих спpaвaх мaтиме нa пpaктицi пoлiтичнi нaслiдки в мaй-
6yтньorrлy. Kpiм тoгo, ми звepнyли yвary aдмipaла, щo oУH нiяк
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не мoже пpeтeндyвaти на пoлiтичне вивищeння. Boна с нiщo
iнure, як tt{irлa тepopистичнa гpyпa зi специфiнним мiсцевим гa-
лицьким зa6apшIeнням, i1. мo,жнa квалiфiкyвaти як мoлoдy гiлкy
сoцiaл.pевoлюцiйнoгo великopусЬкoгo деpевa. (...)
r / Ns 43143, f. 5-6.

Ne 43

Лист lЦiкeндaнцa лo Гaйлpiхa (сд) з пpoпoзицieю
зafupoнити дiяльнiсть oУH

18 вepесня 1940 р.
(...) ...Пiсля oкyпaцii Гaличини Paдянським Coюзoм ця

гpyпa (oУH) втpaтилa все свo€ пoлiтичне знaчeння. У кo.lкнoмy
paзi 6yлo неBчaснo й нepoзyмнo пpидiляти iй yвary й штy.rнo пiд-
тpимyвати lТ пpи лситтю' тим пaче' щo i.i. дiяльнiстьt як це в)кe
виявилoсЬ' зaгpo)кy€ 6eзпецi дepл<aви. Цiлкoм випpавдaним 6yв
6и poзпyск цiei гpyпи як пoлiтичнoi opганiзaцii. (...)
r  /  Ns 43143, t .20 t .

Np 44

Мaнiфст opгaнiзaцiТ Укрiнських Haцiottалiстiв
пiД пpoвoдonr Cтепaнa Бaндеpи

Гpyпень l940
Ми, yкpaiнф' пiднoсимo пpaпoр нaruoi 6opoть6u зa свo6oдy

нapoдiв тa люд,ини.
PoзвaлIoючи нaзaвжttl жaхливy тюpмy нapoдiв - Мoскoв-

ськy iмпepiю - твopимo нoвий спpaвepдuвнЙ лaд i клaдeмo oснo-
ви }toвoгo пoлiтичнoгo yKлaдy в свiтi.

I

Бopeмoся зa визвoлeння yкpaiнськoгo нapo.щy тa всiх пoнeвo.
лeних Мoсквoю нapoдiв.

Бopемoся пpoти мoскoвськoгo iмпеpiaлiзмy всiх видiв, a зoкpе.
мa пpoти 6iльruoвизму, щo дoвiв нацioнaльнo-пoлiтинний, peлi.
гiйний, кyльтypний, сoцiaльний i гoспoдapський гнeт дo кpaйнiх
мe,(.

II

Heсeмo нoвий лaд Cхiднiй €вpoпi й пiдмoскoвськiй Aзii.
Heсeмo всiм пoневoлeним Мoсквoю нapoдaм свoбoдy твopи-

ти вJlaснe )киття нa рiднiй землi пo свoiй вoльнiй вoлi.
Hесeмo 6езпекy всiм зaгpoxeним Мoсквoю нapoдaм.
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III

Kличемo pевoлюцioнepiв yсiх пoневoлених Мoсквoю наpo-
дiв дo спЬьнoi 6opoть6и тa спiвпpaцi з yкpaiнськими peвoлюцio-
нepaми-нацioн:tлiстaми.

Tйьки Укpaiнa € пpaвдивиtt{ сoюзникoм yсiх пoневoлeних
i зaгpo:кeних Мoсквoю нapoдiв y iх 6opoть6i з мoскoвськo-6oль-
tllевицьким iмпepiялiзмoi,'. (...)

VI

Бopеltlocя:
пpoти кpaйнoгo пoни)кeння людt{ни в ii пpaцi тa в ii. хaтi,
пpoти oгpaблeння i.i з yсякoi paдoсти ,KL|т.|я'
пpoти пoгoлoвl{oгo o,кeбpaчyвання гpoь{aдян'
пpoти o6тялсyвaння л<iнoк нaйтя)t(чими o6oв'язкaми пiд

6peхливolo зaслoнoю <.ypiвнoпpaвнeння>'
пpoти злoчиннoгo oглyrulroвaння дiтeй i мoлoд'i бpeхливoю

6oльruевицькoю <(нayкoю>' гaзeтolo' кiнoм, paдioм, тeaтpoм, мi.
тингaми тa всieю 6eзтoлкoвoю aгiткoю стaлiнськoгo pе)кимy.

Бopемocя:
за гiднiсть i свoбoдy людиl{иi
зa пpaвo визнaвaти oдвеpтo свoi пеpекoнaння'
зa свo6oAy всiх вipoспoвiдaнь,
зa пoвrry свo6oдy сoвiсти.

VII

Бopемocя:
прoти тиpaнii i теpopy 6iльrцoвицькoi клiки,
пpoти ,(ахJIивoгo pеЛ(иttf,y HкB.ц y кoлгoспaх, фaбpикaх,

зaвoдaх' apмii, фльoтi, пapтii, кoмсoмoлi, rцкoлi i хaтi.
Бopeмocя:
зa пpaвo пpaцюючих вияB,Ilяти вiдвepтo свoi пoлiтичнi пepeкo-

нaнrrя слoвoм i дpyкoм, вiдбyвaти свo6iднo пpилloднi з6opи'
твopити сBoi пoлiтичнi, гpoмaдськi тa пpoфесiйнi opгaнiзaцii.

VIII

Бopeмocя:
пpoти eкoнoмiчнoгo гpadeлty Укpaiни тa всiх

Мoсквoю нapoдiв,
пpmи невйьництвa в кoлгoспах' paдгoспaх' фa6pикaх i зaвo-

tiХ'
пpoти oгpa6лювaння гpoмaдян iз злиденних здo6yткiв вaлскoi

пpaцi,
пpoти нaсильнoгo Bисeлювaння з piдних зeмeль.
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Бopeлocя зa те' щ06 кoЛ(ний пoневoлeний Мoсквoю нapoд
мiг впoвнi кopистyвaтися 6aгaтстваlrи свo€i piднoi землi тa здo-
6yткaми свoсi щoдeннoi пpaф.

Iх

Bipимo i знaемo, щo 6лПзькrrй в)кe чaс' кoли здiйсrrиться зa.
вiтня мpiя нaших 6aтькiв i з кpoви дoвпoi чеpгtt пеpoiчних пoкo-
лiнь спa;raхне вoгoнь нapoднoгo гнiвy.

Bстaнe Укpaiнa i poзвie тЬмy нeвoлil
I тiльки чepез пoвний poзвaл Мoскoвськoi iмпepii i rrrляхoм

yкpаiнськoi Haцioнa.пьнoi PeвoлIoцii тa з6poйних пoвстaнь yсiх

пolreвoлeних нapoдiв здo6yдeмo Укpaiнськy .(,epжaвy тa визвoлt{-
мo пoнeвoленi мoсквoю нaPoди.

Укpaiнцi й yсi гнo6лeнi Мoсквoю нapoдиl
Cтaвaйтe дo нeщaднoi 6opoть6и з м0ск0всЬкo-6oльrцевиць.

ким гнeтoмt
Barriть t\.loскoвсЬкy тюрмy нapoдiвl
Cвo6oдa всiм пoнeвoлeнимt

хIv / с.  2|-2з.

гф 45

.Ц.ирктива oKB пpo встаttoBлен}|я oкyпaцiйнoгo pеIшtt{у
нa теpltropii сPсP

Гoлoвний rштa6 фюpepa, l3 бeрзня 194l p.
Bepхoвнe кoмaнд)вaння вepмaхтy
wF st/Abt.  L (Iv lQu)
44125/41 g. K. Chefs

Ceкртнa спpaвa кoмaндyвaння
Cпpaвa дпя кoмaндиpiв
Tiльки .lepeз oфiцеpiв!

Biднoснo: wF st/Abt. L (l) n 3з4o8l40
g. К. сhefs iз l8.l2.40.

5 пpимipникiв
4-ий пpимipник

.Ц.ирктиви д.llя спецiaльних paйoнiв дo нaкaзy Ns 2l (плaн Бapбa-
рoссa)

l. 3oнa 6oйoвих дiй тa викoнaвчa вJIaдa.
(...) 2. Poсiйськa пеpитopiя, oкyпoвaна в хoдi вiйськoвих oпe.

paцiй, пoвиннa' як тiльки цe д.oзвoлить poзпoPтaння 6oiв, 6yти
пepетвoprнa згiднo зi спeцiaльними iнстpyкцiями' y деpжaви'
нaдiленi свoiм в.lraсним ypядoм.
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3 цьoгo випливa€:
(...) 6) У зoнi 6oйoвих дiй вiйськ paйхсфюрp CC мaтимe

зa ,цopyчeнням фюрpа спeцiальнi зaвдaння щoдo пiдгoтoвки
пoлiтичнoгo yпрaвлiння, якi випливaють з oстaтoннoi 6opoть6и
двoх пpoтилежних пoлiтичних систеlrr. (...)

в) Koли зoнa 6oйoвих дiй вiйськ прoсyllеться дoстaтнЬo
вглиб' вoнa пoвиннa 6yти o6меxенa ззaдy. Koжен нoвий oкyпoвa-
ний paйoн, щo с пoзa зoнoю 6oйoвих дiй, oтpиrr{a€ влaснy пoлiтич-
ну адмiнiстpaцiю. Пoдiл 6yде вiдтaк здiйснeний за нацioнaльним
пpинципoм i згiднo Д,емapкaцiйних лiнiй гpyп apмiй, y paйoнaх Пiв-
нoчi (Балтiйськi pеспy6лiки), I{ентpy (Бйopyсь) i Пiвдня (Укpai-
нa). У цих paйoнaх пoлiтичнa aлмiнiстpaцiя 6удe в рyках pайхс-
кoмiсapiв, якi oтpимyвaтимyть iнстpyкцii вiд фюpеpa.

3. (...) У цiй якoстi вiн (гoлoвнoкoмaндуюuий веpмaхтy)
6еpе нa се6e тaкi зaвдaння: (...)

б) eксплyaтaцiя кpaiни i oхoрoна iJ eкoнoмiчних peсypсlв дJlя
пoтpeб нiмeцькoi eкoнoмiки...;

в) експлyaтaцiя кpaiни д.пя зa6eзпeчeння
вiйськ згiднo з пoтpебaми oKГ;

г) вiйськoвa oxopoнa yсiсi теpитopii . . . (...)

x| / 44.I-Ps, xxvl, с. 53 ff.
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Haкaз пpo дiяльнiсть сtпo i C.Ц пiд чaс схiднoi кaмпaнii

I.lIтaб oKГ, дня 26 бepезня 1941 p.
Bepхoвнe кoмaндyBaння apмii
Gen. St.  d. H. lGen. Qu.
Ceкpeтrlo

У зoнi вiйськoвих дiй викoнaння спецiaльних зaвдaнь 6езпeки,
oкpiм вiйськ' вимaгaс yведення y дiю зoндepкoмаl{д пoлiцii безпe-
ки (сД).

3а згoдoю нач.L'tьникa пoлiцii 6eзпеки i C.Ц, ввeдення пoлiцii
6eзпеки i C.( в зoнy вiйськoвих дiй 6yде pеryлювaтися тaким
чиltoм:

l. 3aвдaння:
a) У зoнi тилу apмii:

Узяти пiд кoнтpoль пеpeд пoчaткoм oпеpaцiй нaйвaxливirцi o6'ск-
ти (матepiал, apхiви, кapтoтeки opгaнiзaцiй, aсoцiaцiй чи гpyп' вo-
po,ких дo Paйхy чи деp)кaви i т. iн.), a тaкoж вая(ливих oсi6 (ке-
piвнi eмiгpaнти, сa6oталtнrrки' терoристи i т. iн.). (...)

6) У зoнi тилy вiйськ:
Bикpиття i пo6opювaння нaмaгaнь' вopoлсих деpл<aвi uи Pайхy,
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кoл'l вoни i не налелtaть дo дiй вopoяroi apмii, як тaкox iнфop-
мyвaння нaчaлЬникa зoни тилy вiйськ пpo пoлiти.rнy ситyашiю. (...)

2. Cпiвпpauя мiлt зoндepкorr{aндaми й вiйськoвим кoмaн.щy-
вaнням y зoнi тилу apмii ($ lа).

3oндepкoмaнди пoлiuii бeзпеки (C.Ц') викoнyють свoi зaвдaння'
6epyvи це нa вJIaснy вiдпoвi.цальнiсть. (...)

3. Cпiвпpauя aйнзaцгpуп чи aйнзaцкoмaнд пoлiцii 6езпеки
(сд) й кoмaндyвaння зoни тилy вiйськ (s lб).

(Ti сaмi poзпopядxeнняl щo й в $ 2...) (...)
3а дopyueнням

Пiдпис
Il / Rw 4/v. 515, t. 43-45
xrr / NoKw-256.
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Пaм'яткa Poзенбеpгa пpo мaйбутню oкупaцiю Hiмеччинoю
Paд,янськoгo Coюзу

2 квiтня l94l  p.

Mемopaндyм Ne l
Koпiя
Cтoсyeться CPCP

(.. .  )
Biйськoвий кoнфлiкт iз CPCP пpизведе дo надзвичaйнo цtвид-

кoi oкyпaцii Ba)х'л'1Rу|х чaстин Paдянськoгo Cotoзy. (...)

.[I.ля знaвця Cхoдy кapтa нapoлiв Poсii вiдoбpaжaс тaкi нa-

цioнaльнi абo гeoгpaфiчнi oдиницi:
а) Bеликa Poсiя з Мoсквoю як цeнтpoм,
6) Бiлopyсь з Мiнськoм згл. Cмoленськoм як стoлицeю'
в) Естoнiя, Лaтвiя, Литвa,
г) Укpaiнa i Кpим з Киевoм як центpoм'
l) paйoн .(oнy з Poстoвoм як стoлицею'
e) paйoн Kaвкaзу,
x) Poсiйськa сеpeдня Aзiя aбo poсiйський Typкестaн. (...)

A. Beликa Poсiя.
Poсiйськa iмпеpiя цapсЬкoi фopми сфopмyвалaся пiсля пaну-

вання тaтapiв, з yтвoрнням Beликoгo князiвствa Мoскoвськoгo.
I-[eй теpитopiaльний цеtlтp збеpiгас i сьoгoднi нaдзвичaйнo велику
yдapнy силy. Tpивaле 0сла6Лення йoгo 6yдe пoлiти.lнoю мeтoro

дiй пpoти сPсP, щo6 зa6езпeчит},t мoжливiсть poзвиткy iнrшим
paйoнам. Цe пoслa6леI{ня пoвинtlo виник}lyти внaслiДoк ти[lчaсo.

вoi oкyпauii тepитoрii зa тpьoх Мoжливих yмoв:

пpoдoвoльствoм

Haчaльник oКB
Кaйтeль
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l. uеpез пoвнe знищeння свpeйськo-Giльlдoвицькoi дepxaвнoi
aдмiнiстpaцii, 6ез тoгo, щo6 спpияти yтвopeннк) нoвoгo зaгaль-
нoгo aдмiнiстpaтивнoгo aпapaтy;

2. неpeз цIиPoкy eкoнoмiuнy eксплyaтaцiю...;
3. нepез пеpедачy вaлtливих pайoнiв poсiйськoгo цeнтpy }ro-

вим aдмiнiстpaтив}rим yтвopeнням' a сaме Бйopyсi, Укpaiнi й .Ц.oн-
сЬкoмy paйoнy.

Taким чинoм oд}ioчaснo вiдкpиeться rrloжJlивiсть викopистo-
вyвaти Мoскoвськy Poсiю як paйoн ,Ц.пя мaсoвoгo заслaння неба-
Л(aниx елементiв. (...)
Г. Укpaiнa (oкpaiнний paйoн).

Kиiв бyв гoлoвним цeнтpoм дepжаBи вapягiв, якi нaлeл<'aть дo
нopмaнiв. Aлe пiсля пaнyвaння тaтapiв Kиiв пpoтягoм дoBгoгo
часy пpoтистoяв Мoсквi. Йoгo нaцioнaльне Я(иття' нa пpoтивaгy
тoгo' щo гoвopить мoскoвськa iстopiя, uиi вepсii пoцrиpилися
i в €вpoпi, 6yлo зaснoвaне нa дoситЬ мiцнiй тpaдицii.

Пoлiтичним зaвдaнням y цьoмy рaйoнi бyде yтвеpд)кення
влaснoгo нaцioнaльнoгo )киття дo моxлиBoгo ствopення пoлiтич-
нoi фopмaцii, якa 6 мaла нa метi сaмa чи в пoeднaннi з paйoнaми

.(oну й Кaвказy y фopмi Чopнoмоpськoi кoнфедеpацii пoстiйнo
прoтистoяти Мoсквi й oбeрiгaти великoнiмецький ;<иттсвий
пpoстip нa Cхoдi. (...)
xl  /  l0 l7-Ps, xхvl ,  с.  548 ff .
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Пpoгpамнi пoстaнoви oУH Бaнлepи

Kвiтень l94l
( . . .  )

2. Tiльки впoвнi Cyвеpeннa Укpaiнська .Ц,epлсaвa мoлrе зaбез-
пeчити yкpaiнськoмy наpoдoвi свoбiднe життя й пoвний всестo-
poннiй poзвитoк yсix йoгo сил.

3. Tiльки ltlляхoм peвoлtoцiйнoi 6opoть6и з нaiздникaми з.цo-
бyдe yкрaiнський наpoд свoю дep)кaвy.

4. Tiльки спpaвeдJrивий нацioналiстичний сyспiльций лaД'
6yte oснoвoю сили Укpaiнськoi деp)кaви й oснoвolo вiльнoгo
)киття всьoгo укpaiнськогo нapotу. (...)

8. oУн бoрться зa свo6oдy всiх наpoдiв' пoневoлeних Moск-
вoю' тa iхнс пpaвo нa свoс влaсне дep,lкaвне )|(иття.

9. oУн змaгae дo з'сднaння всiх yкpaiнцiв в oднoмy виз-
вoлЬ}|oмy фpoнтi Укpaiнськoi нaцioнaльнoi Peвoлloцii тa opгa-
нiзye i твopить пoлiтичнo-мiлiтаpнy й визвoльну си./ty' здaтну пе-
pевести збpoйний зpив, здo6ути Укpаiнськy .Ц.epхaвy тa кеp-
мувати нeю. (...)
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Пoiтuчнi nocTaнoвu

l. (...) opгaнiзaфя Укpаiнських Haцioнaлiстiв 6oрться зa
Укpaiнськy Cyвеpеннy Coбopнy .Ц.еpяrавy, зa визвoлeння пoнe.
вoлеttих Мoсквolo нapoдiв Cхiднoi €вpoпи й Aзii, зa нoвий спpa-
вeryмвllil лaд нa pyiнaх Мoскoвськoi iмпepii сссP. opганiзa-
цiя Укpaiнських Haцioнaлiстiв пpoдoвжyвaтимe всiми силaми
pевoлroцiйнy 6opoть6y зa визвoлeння Укрaiнськoгo Hapoдy 6ез
oглядy нa всi тepитopiaльнo-пoлiтичнi змiни, якi зaiшlл:и 6 нa
тeрнi Cхiднoi €вpoпи. (...)

3. opгaнiзaцiя Укpaiнськиx Haцioнaлiстiв стae нa чoлi тих
yкpaiнськrrх pевoлloцiйних течiй тa спЬпpaЦloс з тиtr'и pевoлю-
цiйними pyхaми пoнeвoлених Мoсквoю нapoдiв й з тими дepжa.
вaми' щo змaгaк)тЬ дo пoвнoгo poзв:lлy сссP. opгaнiзацiя Укpаiн.
ськиx Haцioналiстiв ввaжаe сoroзникaми Укpaiни всi деpxaви,
пoлiтичнi yгpyпoвaнrrя тa cwlл|' щo зaiнтеpeсoванi в poзвалi CCCP
тa в ствopeннi нi вiд кoгo tlезirлелснoi Укpaiнськoi Cyверннoi
Co6opнoi,Ц.ep.lкaви. (...)
хvt / с.  24_3|.
| / R 43/|| l5(ю' f. 82-92.
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Уpнвoк з пpимiтки дo paпopгу прo lюЛiтlflrrих i вiйськoвих
дiячiь щo lкугpаItлятrriryть y Iюлoн

Гoлoвний rшта6 фюрpц 12 тpaвня l94l p.
Ceкpетнa спpaвa кoмaндyвaнI{я.

Cтoсyеться: пoвoд.'(eння з пoлoнeними пoлiтичними i вiйськo-
вими дlячaми.
Пpимiтки дo paпopтy.

(...) l. Пpедставникiв шlaди й пoлiтичних кepiвникiв (кoмi-
сapiв) нeoбхiднo зниuцти. (...)

3. Пoлiтичних кepiвникiв y вiйськaх нe ввa)кaти вiйськoвoпo-
лoнeними' вoни пoв}lннi пiзнirде бyти знищенi в Дyлaгaх*. )l(oд-
нoi eвaкyацii y тил. (...)

Bальpiпroнт
xl / 884-Ps' хxvl, Cg 406 ff.

. Первалoннi тaбopи.
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.Ц,eкрт пр вiйськoвy lopисликцiю y pайolraх
<Бapбapoссa'> й пpо спeцiaльнi зaхo.Ци apмii

lIIтa6-квapтиpa фюpеpа
13 тpaвня l94l  p.

Фюpеp i гoлoвнoкoмaндуюuий веpмaхтy
(...) Цe (пpoвeдення oпepaшiй веpмaхтoм) мoxЛивo тiльки

тoдi, кoли вiйська 6у,щуть сaмi безпoщаДнo зaхищaтися пpoти

зaгpoз з бoкy цивiльнoгo Bopo,кoгo нaселeння.
Bнaслitoк цьoгo виpirшeнo для paйoнy <Баpбapoссa>> (зoнa

вiйськoвих дiй, тилoвa зoнa вiйськ i теритopiя пi,ц пoлiтичнoю

адмiнiстpaцiсю) тaкe:
I. Злouини, вчинeнi цивiльними вopo)(ими oсoбaми.
(...) 2. Паpтизaни пoвиннi 6yти 6езпoщaднo знищенi вiй-

ськaми в хoдi бoю чи пiд нaс iх yтevi.
3. Taкoлr yсякa iнцIа aтaкa цивiльних oсi6 прoти Beрмaхтy,

йoгo членiв чи кoнBoю пoвиннa 6yти негaйнo пpидyцJe}ra вiй-

ськaмrt скpaйнiми засo6aми a,ж дo лiквiдaцi i aтaкyюuих.
4. (...) Пpoти мiсЦевoстей, в яких вepмaхт бyв aтaкoвaний

пiдстyпнo a6o вipoлoмнo' ...якщo o6стaвини }tе дoзвoляють rцЬи.ц-

кoгo BияB,Iен}Iя винних' тpе6а застoсoвyвaти кoлективнi нaсиль-

ницькi метoди. (...)

II. 3лoчини, вчиненi члeнaМи в €pмaхтy чи супрoвoдoм пpoти

мiсцевих :кителiв.
l . Д.i i ,  вчиненi членaми Bepмaxтy чи йoгo сyпpoвoдoм пpoти

цивiльних вopoжих oсi6, нe бyдyть пiддaнi нiякoму пepеслiду-

вaнню, нaвiть якщo сyмнiвний aкт е кpимiнaльним чи вiйськoвим

злoчинoм. (...)
3a дopyнeнням

нaчaльник ruтa6y вepмaxтy Кaйтель

хI / 050-с, хххIv, С. 252 ff .

Nq 5l

Уpивoк iз дoнесення пшлa тypеччиt|и в Moсквi
дo тypeцькoгo уpя.цy

15 тpaвня l94l  p.
(дoнесeння дaтoвaне l тpaвня l94l p.)

€  6eзсyмнiвl.lим' rцo oДнoгo дня нiмeцькi лiтaки пiднiмyться,
щoб зaвoлoдiти paйoнaми Укpaiни. l тiльки тoдi селянин Cтaлiн
зpoзyмiс liйснy пpaвДy - нiмецькo-pалянський зy,Д.аp' якнЙ
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пoчнетЬся з тoгO, щo нa гoризонтi в Мoсквi з'являться нiмeцькi
лiтaки. Aле тoдi вхte бyде занaдтo пiзнo. (...) Hiмеянинa, якiЙ цltя
peалiзацi i свoсi iдеi Bеликoi Hiмеччини неoдмiннo пoтpi6на теpи-
тopiя Укpaiни' тaкoж пoтpeбye д)керелa нафти в Pyмyнii тa Баку.
Як я ylке пoвiдoмляв у пoпеpеднix дoнесeннях, я бaгaтo paзiв
хoтiв poз'яснити свolo дylttкy гoлoвнoмy секpетapю зoвнiruнiх
зв'язкiв Coбoлeвy. Я вiдuув, щo ця oсo6a' якa пepeдa€ N,roю дyмкy
в Кpем,ть, ыnяBляс, нaдзвинaйнy байдy.lкiсть. У мене склaлoся
вpax<ення, щo вiн yникаe дyмaти пpo дoлюt якoi pезyльтaт не
виклиKae нiякoгo сyмнiвy. Я пoвинен скaзaти' щo пepeмoги, здo6у-
тi нa Бaлкaнax' Bд.apИЛ|l пoхмуpi лo6И PaF,, як 6лискaвки. (...) Hема
нiякoгo сyмнiвy, щo кoли Hiмеччинa пepеN,to)t(е' вoнa aнексye дo
свoгo )t(итт€вoгo пpoстopy Укpaiну, yз6epe)кжя Чopнoгo мopя
Й 6aceЙн Kpимy. I зaвдянyloни надзвичaйнiй системi opгaнiзa-
цii нiмeцькoгo сiльськoгo гoспoДapствa, Укpaiнa змo)ке гo.цyвaти
нiмeцький нapoд. (...)
IV / Cepiя D, xII, 2' с. ,726 ff .

Ns 52

Уpивoк з iнстpyкцiТ нiмeцькoro штaбy
щoдo пoвoд)кення вiйськ y Poсii

гIIIA' 4 чepвня l94l p.
I. l. Бiльц.Ioвизм - смеpтeльний вopoг нiмeцькoгo нaцio-

нaл-сoцiaлiстськoгo нapoдy. Бopoть6a Hiмеччини спpямoвaнa
пpoти цiei iдеoлoгii poзклa.цy тa iJ нoсiiв.

2. I.]я 6opoть6a вимaгae 6езпoщaдних та eнepгiйних зaxoдiв
пpoти aгiтaтopiв, пapтизaнiв, сaбoтaжникiв, eвpeiв тa пoвну лiк-
вiдaцiю yсякoгo aктив}Ioгo Чи пaсивнoгo oпopу. (...)
x l l  /  NoKw lб92.

Ns 53

Пoлiтичнi вкaзiвки oУH Бaнпеpи

тpaвeнь' l94l p.
Bcтуn

oУH викopистaс вiйнy з CCCP .ц.ля poзгopнeн}Iя бoрoтЬби
зa сyвеpеннy Co6oрнy Укpaiнськy .Ц.eр,жaву, для пpискopенl{я
i.i здo6yття. (...)

II. ?бpoЙнuЙ зpuв

3aсяг pевoлюцii: пipвaти мaси дo бopoть6и з Мoсквoю, дo
6opoтьби нa всiх дiлянкaх Я(иття, a пepе4усiм збpoйнoi.
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(...) Boднoчaс нaшa прoпaгaндa _ нaстaвлeнa нa здемo6iлi.
зyвaння вiйськoвих вopoжих чaстин i пеpетягнeння iх y нarui
лaви тa твopення спйьнo з ними yкpaiнськoi визвoльнoi pевoлю-

цiйнoi apмii, у склaд якoi бepeмo всiх yкpaiнцiв тa членiв пoнеBo-
лeних Мoсквoю нapoдiв, пpoгoлorцyк)чи вeликy мeтy нaцroi 6opoть-
6и: Peвoлюцiю на l/б зeмнoi кyлi з iдeями: свo6oди нapoдaм' свo-
6oди людинi й сoцiяльнoi спpаведJrиBoсти. (...)

III. Bмаptu чу''сuх вiйcьк нa Укpdiну
й У кpа|iнcькa .Qe pжaвнicть

l. Якщo фpoнт 6opoть6и тpeтiх дepх<aв з Мoсквoю 6yдe пe-

рeсyвaтися uеpeз yкpaiнськi зeмлi, тoдi вiйськoвa oкyпaцiя Укpai.
ни пoдiбними чy)кими вiйськaми нeминyнa. (...)

2. Hаruе зaвдaння в тaкiй ситyaЦii: не toпyстити, щo6и Укpаi-
нa 6улa тiльки теpeнoм poзгpи чy)ких сил з нaшим вopoгoмl
a вслiд зa тим o6'eктoм чy)кoгo вoлoдiння. Haвпaки, влaснoю
6opoть6oю, 6yдyвaнням влaснoi дep)кaви влaсними силaми тa зa
влас}toю iнiцiятивoю здo6yти сoбi poлю пiдметy i пapтнepa, учaсни-
кa вiйни тa спiвтвopЦя нoвoгo ла,\у на pyiнaх Мoскoвськoi iмпe-
pii. Biдкидaсмo poлю o6сepвaтopa тa пaсивнo-виviкyloнy пoстaвy
сyпpoти пoдiй, щo й.пyть нa yкpaiнськiй землi, a зoкpeма сyпpoти
вiйни iнrцих деpжaB пpoти Мoскви i iхньoгo пopядкyвaння.

3. I,ля тor0 дep)кaви' якi вeдyть 6opoть6y з Мoсквoю i не
стaвJlяться вoрo)кe дo Укpaiни, тpaктy€мo яK npupolнuх co'oт-
нuкiв. (..,)

4. oснoвнoю пеpeдyмoBoю тoгo e визнaння i пoruaнyвaння
з 6oкy тих дерtкaв сyBepeннoсти i сo6opнoсти Укpaiни та дiйснo
пoзитивнe стaBлеtll.|я to yкpaiнськoi дepжaвнoсти. (...)

5. .Ц'альrцe вiднoruення Укpaiни дo тих дep)кaв залe}(aтимe
вiд тorю, як вotll| 6yдyть тpaктуBaти i rшaнyвати пpaвa тa ;rиттсвi
вимoги Укpaiни.

IV' БуОoва Укpa.iнcькo'i !еpэкавu

(. . .  )
2. Hа звiльнeних вiд tr{oскoвсЬкo-бiльrцoвицькoi oкyпaцii чaсти-

нaх yкpaiнськoi землi, нe )кдyчи нa нiщo, oУH пpoгoлoruye вiд6y-

дoвy Укpaiнськoi .Ц.ep:кaви, встaнoвлlo€ Bлa,щy' якa мa€ зopгaнiзy-
вaти дep)кaвне )t(иття в yсiх дiлянкaх тa кepмyвaти ним.

3. Мaндaт дo пpoгoлoцIeння yкpаiнськoi дepжaвнoсти тa
встaнoвJteння в.лaДИ дae нaN{ дoвгoлiтня рвoлюцiйнo-BизвoлЬнa
6opoть6а, пiдняття нapoдl{ьoгo зpивy' tержaвнo-твopчa iнiцiятива
тa фaктиннa силa. (...)
хIv / с. 48_52.
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Iнстpукцiя oКB пpo зaстoсуванllя пpoпararrдIr
в тшaнi <Бaфapoссa>

Беpлiн, чеpвrнЬ l94l p.
Bepхoвне кoмaндyBaння вepхмaхтy
l44l4l g. Kdos. Chefs./WFSt/WPr

(. . .)
l. (...) a) Bopoгarrлн Hiмеччини не с нapoдrr Paдянськoгo

Coюзy, a лише eвpейськo.бiльrшoвицький paдянський ypяд з йoгo
кepЬникaми i кoмyнiсти.lнa пapтiя, якa пpaгне дo свiтoвoi рвo-
люцii.

б) Bихoдячи з фaкry, щo Paди toтeпep зaстoсoвyвeпи щoдo
нaсeлення пiдпopядкoванoi iм тepитopii 6eзпoщaднy й деспmиннy
в.пaщl, слiд нaпo,Iегливo poз'яснити' щo нiмeцький веpмaхт нe йде
в кpaiнy як вopoг }raсeлення. Biн хoчe скopirue звйьнити йoгo вiд
тиpaнii Paд. oднaк, якщo пpoявиться oпip з 6oкy нe6iльrшoвиць-
кoгo нaсeлeння, нiмeцький вepмaхт 6yде змyrпений йoгo злar.la-
тп, дe 6 вiн не 6yв i хтo 6 йorю не чинив. (...)

D opieнтaфя пpoпaгаI|ди' спpямoвaнoi нa poзпaд Paдян-
ськoгo Coюзy нa oкpемi деp'(aви' нe пoвиннa BxмBaTucя з сaмoгo
пoчaткy. Hiмецькa пpoпaгalrдa мyсить' щoпpaвдa' в piзних чaсти-
нaх Paдянськoгo Coюзy' зaлeжнo вiд oбстaвин' кopистyвaтися
нaй6iльцrе тaм y)киBaнoк) мoBoк)' aле це не lroвинtlo дoBoдити
дo дyмки' щo oкpемi пpoпaгaндrrстськi тексти дaloть пpaвo po.
бити пеpeд,raсний виснoвoк пpo poздpi6лення Paдянськorю Coюзy.

Hезвa:каloчи нa це' тр6a' oднaЬ Jrникaти тaких виpaзiв,
як <Poсiя>, <Poсiяни), <poсiйськa apмiя> i т. д., ix слiд зaмiнити
нa <Paдянський Coюз>, <}rapoдrr Paдянськoгo Coюзy>, <Чepвoнa
apмiя> i т. iн. (...)

Haчa;rьник Bеpхoвнoгo кoмaндyвaння вepмaхтy
за дopJrченIIям

Йoд,lь
II / R.H 2/v. 2082, ff. l7l.

гф 55

Mемopaн.ryм oУH Бaнлepи дo уpяду Рaйху

( l5) чepвня l94l  p.
l. (...) {eй мемopaндyм... 6aзyeться на пepeкoнaннi' щo весь

цей кolпlлекс питaнь вaхкливий зa свoiми вагoмими нaслiдкaми
нe тiльки для Укpaiни' :Urе тaкo'( для Hiмeцькoгo paйхy, i тiльки
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тaке рiцIення' яке Biдпoвiдaтиме iстopичним та нapодним iнте-
pесaМ Укpaiни' такolк пpи}lесе кoристь Hiмеччинi; pirueння, не-
спpийнятливе Для Укpaiни. зaBдaстЬ тaкo)к великoi цIкoди д.пя
Hiмеччини. (. . .)

.Ц.а,lьruе тyт бупyть висyненi тiльки тi aспекти, якi зaтop-
куloть iнтеpеси Hiмецькoгo paйxу' aЛе це нe oзнaчae, щo iнтеpеси
Укpaiни маютЬ 6yти дpyгopяднi. Бo yкpaiнськi нaцioнaлiсти
нaсaN{пepe.ц застyпaють iнтеpeси свoгo вЛаснoгo нapoдy. (...)

II l . Hавiть якщo пpи вхoдi в Укpaiнy нiмецькi вi l ' tська спo.
uaткy бy4уть сaмoзpoзумiлo зyстpiuaти як визвoлителiв, тaке
стaвлення мo;ке цrвидкo змiнитися якщo Hiмеuvинa yвiйдe нa
Укрaiнy 6eз нaмipy вi.цнoвлeння Укpaiнськoi .(eplкaви й викo-
pистaння вiдпoвiдних гaсел. (...)

Без незaлexнoi УкрaiнсЬкoi .ц,eрxaви нoвий пopядoк в €вpoпi
нeмислимий.. .  ( . . .)

Чepез двa,ццятиpiuне вopo)кe нaстaBлeння дo влaди нapoсц}i
в .uyrшi укpaiнськoгo нapoдy елемeнти, якi пpoявлятимyться пo
вiднorшeннi дo кo)кнoгo нaсильницЬкoгo pе)кимy' tцo не 6epe дo
yвaги yкpaiнських нацioнaльних дoмaгaнЬ... Лиrцe вiд нaстaнoви
yкpaiнсЬкoгo нapoду з.rлeжaтиме' ни Укpaiнa стaне дoпoвняю-
чим пpoстopoм д.Jlя нoвoвпopядкoвaнoi €вpoпи, чи Д)t(еpелoм нe-
6езпек. He тpe6a нiкoли зa6yвaти, щo, кpiм нiмeцькoгo впливy'
Укpaiнa тaкo)к мo)l(е зaзнaвaти впливу Мoскви чи Aнглii. Бo
в даний пoлiтичний lt{oмeнт' як би цe нe з.цaBaлoсь пapaдoкс.UlЬ-
ним, Укpаiнa нe пepeбувae' як у гeoгpaфivнoмy пpoстopi '  мiя< Hi-
мeччиl{oю i Moсквoю, алe мiл< Hiмеччинoю й Aнглiсю.

Пiс,rя двaдцяти poкiв нaсильницькoгo 6iльuIoвицЬкoгo pеЯ(и-
мy yкpaiнський нapoд стaB дy)кe чyтливий дo всiх питaнь, щo
стoсyються йoгo свo6oди, i тaкe психoлoгiчне стaвлeння мo)кна
нe тiльки пoяснити' a Й тpe6a мати йoгo нa yвaзi, якщo хтoсь хoчe
знайти в oсo6i yкpaiнцiв д'pyзiв i сoюзникiв. Бeзмел<нa лro60в
дo свo6oди пpoяв,'Iя€ться в yкpaiнцiв yxe прoтягoм трьoх стo.
лiть. a нe щoйнo вiд Двaдцяти poкiв.

(e пpaгнення нeзалeжнoстi, вoля дo 6opoть6и i пoстiйна
нaстpoeнiсть нa oпiр пpoти iнoзeмнoгo впливy ствopили oсoбли-
вий тип сyчaснoгo yкpaiнця. який пpoявлясться у нeдoвipливiй
i негативнiй пoстaвi дo BсЬoгo чyжoгo... Aле тaкoж нe тpeбa зaбy-
Baти' щo poзумrra пoлlтикa Мo)t(е пеpeтвopити цю нeгaтивнy пoстa-
вy нa нa6aгaтo бiльruy вoлю дo бyдiвництвa, якl.цo цю спpаву
лиuIиться сaмим yкpaiнцям. Haймeнrце нaсильствo викличе пpoти-
;.I €)t(нl н3CлlД,ки.

Bихoдячи з тoгo' щo yкраiнський peвoлюцiйний pух мaлo вi-
дoмий a6o зoвсiм нeвiдoмий в €вpoпi, тa щo тoмy не BpахoвyeтЬ-
cя 6aгaтo мoментiв цьoгo питання, тoдi як iнrшi мoменти недo-
oцiнюeться а6o пepeoцiнюeться, yкрaiнськi наtl ioнaлiсти Bвa-
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хaютЬ свoiм 060в'язкoм сфopмyлювати свoi хo.r скpoмнi нaстaнoви
щoдo мoжливoстi виpiurення yкpаiнськoгo питaння.

IV. Hе гoвoрячи пpo вiдпoвiдний взaeмoзв'язoк y тeпepiurнiх
нiмeцькo-poсiйських вiднoсинах, тpебa визнaти тaке:

Hа eвpoпейськoмy кoнтинентi зapаз дoмiнyють lвi iмпе-
piaлiстиннi iдеi: нiмeцькa iдея Pайхy, якa спpямoвaнa нa нoвий
пopядoк в €вpoпi, тa iдeя poсiйськoгo iмпepiaлiзмy' щo спи-
pa€ться нa свiтoвy рвoлюцiю. (...)

У Cхiднiй €вpoпi дoмiнyвання з дoпoМoгoro теxнiчних зaсo-
бiв дepжaви й aдмiнiстpaцii, щo спиpaються нa сильнy oкyпa-
цiйнy apмilo' немoл<ливе нa тpивaлий чaс. (...)

Bиснoвoк: Biйськoвa oкyпaцiя Cхiднoi €вpoпи не мoжe yтpи-
мyвaтися тpивалий чaс. TИьки нoвий пoлiтинний пopядoк' збy.пo-
вaний нa oснoвi нapoднoгo пpинципy' tltoхе гaрaнтyвaти здopo-
вий poзвитoк. Tiльки незалежнa Укpaiнськa дepхaвa змoжe вiд-
стoювaти цeй нoвий пopЯдoк.

V. Зpoзумiлo, щo Hiмеччинa плaнy €  пpилyчити Укpaiнy л,o
системи eвpoпейськoгo кoнтинeнтy гoлoвним чинoм з eкoнoмiч-
ниx пpичин. 3apaз Укpаiнa e нaйвaxливiцrим екoнoмiвним фaк-
тopoм PадянсЬкoгo Coroзy i нaй6aгатrдoю кpаilIoю €вpoпи на
пpиpoднi peсypси. (...) Пpи тoмy вoнa 6удe муcнлa сфopмyвaти
ria цьoмy вeликoмy екoнoмiчнoмy пpoстopi Bласну eкoнoмiuнy
зoну, бo лt сaме цЬoгo вимaгaс Укpаiнa з oгляAу нa сBoю вели-
ч}rну i свoс eкoнoмiчнe знaчeння. Toмy тo нeзвичaйнo вa,(ли-
вим e бpaти дo yваги нeзалеxнiсть Укpaiни. (...)

...Пepенесення екoнoмiчнoгo центpy дo Беpлiнa paзoм зi з6еpе.
,кeнням цeнтpaлiзoвaнoТ систer{и i 6ез зa6eзпeчeння незaлеж.
нoстt' yкpaiнськoi eкoнoмiки не змoЯ(е зaдoвoльItити стpeмлiння
Укpaiни дo спiвпpaцi з €вpoпoю.

Bиснoвoк: Ц{o6 мoгти викol{yвaти фyнкцiю opгaнiuнoi чaсти-
ни Bеликoгo свpoпейськoгo екoнoмiчнoгo пpoстoPУ i дoпoвню-
вати йoгo, Укpaiнськa .Il.epжaвa il{yсить бути eкoнoмiчнo сa.
мoстiйнoю.

VI. Bиxoдяvи з тoгo, щo iнтеpеси двoх нarцих нapoдiв пo-
тpeбyють пpиpoднoгo сoюзу' нiмецькo-yкpaiнськi вiднoсини пoBин-
нi базyвaтися нa щиpiй лpy:кбi... 1...1

...Укpaiнськi збpoйнi cу|лИ e нaйкpaщим зaсo6с.м нaдaти тpи-
вaтy фopмy вiйськoвим Чeснoтам (укpaiнцiв), i  вони бyдуть нe-
o6.<iднi дJ'Iя зaхистy Укpaiнськoi дepЯ(aви й оpганiзoвaнoгo пo-
нoвoмy схiднoгo пpoстopy. (...)

Bиснoвoк: Hезалe;rtнi yкpaiнсЬкi з6poйнr IhJiu, ЯKi вiдпoвi-
p,aлн 6н духу Укpaiни, 6yдуть гapaнтoul нiмеl lько-укpаiнськoго
союзy й зn.to)(yть пoслa6ити тиск Po:ii нa €вропy.

VII. Tpe6a ствepдити' щo для виpiruення j,,кpаiнськoгo пи-
тaння нeмa х<o,цнoi aналoгii. Biд i938 poкy в €вpoпi yтвopи-
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лися двi нoвi tepx(aви: слoвaччиtta й Хopватiя. He вкaзyючи нa
piзницю мix кpaiнaми зa iх poзмipaми чи зa нeселенням, yкpaiн-
ська пpo6лeмa Bсe тaки знaчнo вaxливiшa, бo виpirueння цiеi
пpo6леми спpичи}Iить paдикальнi змiни в пoлiтичнiй тa екoнoмiчнiй
стрyктypi свpoпeйськoгo кoнтинeнтy i пiднiмe питaння' щo Nlaroть
мilккoнтинeнт.ulьнe знaчення. Aлe евoлtoцiя нiмeцькo-yкpaiн-
ських вi,цнoси}t з.Uteжить l{е лицIe вiд oстатoчнoгo виpirueння
(yкpaiнськoi) пpo6лeми, a й вiд метoдiв, шo бyдyть зaстoсoванi
з самoгo пoнaткy. (...)

...Кoxнa пoтyгa' яка, д6aючи oднoчaснo пpo шraснi iнте-
peси, бaxaс eпацIтyвaти нoвий пopядoк y Cхiднiй €вpoпi, пoвиннa
ь{aти нa yвaзi цю piruyнiсть (yкpaiнцiв). (...)

Opганiзaфя Укpaiнськиx Haцioнaлiстiв
r / 43/П 1500, f .  64-71.

Ne 56

Aкт вiДroшення yкpaТнськoi деp)кaви

Львiв, 30 чеpвня I94I p'
l. Boлeю Укpaiнськoгo Hapoдy opгaнiзaцiя Укpaiнськиx Ha-

цioнaлiстiв пiд пpoвoдoм Cтепaнa Бaндepи пpoгoлoцry€ вiднoвлeн-
ня Укpaiнськoi .Ц.epжaви' зa якy пoклaли свoi гoлoви цiлi пoкo-
лiння наЙкpащux cuнiв Укpaiни.

opгaнiзaцiя Укpaiнських Haцioнaлiстiв' якa пiд пpoвoдoм i1.
твoрця i вoxдя €BгЕtlA кoнoвAлЬI{Я вела в oстaннiх дeсяти-
лiттях кpиBaвoго мoскoвськo-diльruoвицькoгo пoнeвoлeння завзя-
тy бopoтьбу зa cвoбoОу, взивaG увеcь укpa\нський нapoд нe скласти
з6poi тaк дoвго' дoки на всiх yкpaiнсЬкиx земJIях не 6yдe ствo-
peнa Укpaiнськa Cyвеpеннa .Ц.ерxaвa.

Cувеpеннa Укpaiнська Bлaдa зaпeвнить Укpaiнськoмy Hаpo.
дoвi лaД i пopядoк, всeстopoннiй poзвитoк yсix йoгo сил тa зa-
спoкoe}|ня йoтю пoтpеб.

2. Ha захiднiх землях Укpaiни твopитЬся Укpaiнськa Bлaдa,
якa пiдпopядкyrться Укpaiнськoмy Haцioнaльнoмy Уpядoвi, щo
стBopитrcя в стoлицi Укpaiни - Kиeвi з вoлi yкрaiнськoгo нaрoAy.

3. Biднoвлeнa Укpaiнськa .Ц.epxaвa бyдe тiснo спiвдiяти
з Haцioнaл-Coцiялiстичнoю Beликoнiмеччиltoto' щo пiд пpoвotolt{
Aдoлфa Гiтлеpa твopить нoвий лaд в €вpoпi й свiтi тa дoпo-
мaгаe yкpaiнсЬкoМу нapoдoвi визвoлитися з-пi.ц мoскoвськoi oку-
пaцii .

Укpaiнськa Haцioнальнa Peвoлюцiйнa Apмiя, щo твopитимeть-
ся нa yкpaiнськiй зeмлi, 6opoтимeться ,цалi спiльнo з сoюзнoю
нiмeцькoto apмieю пpoти мoскoвськoi oкyпaцii за сyвepeннy сo-
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бopнy Укpaiнськy ll.еpлtaвy i нoвий спpaвед.Jlивий лaд y uiлoмy
свiтi.

Хaй живe фвеpеннa Co6opнa Укpaiнськa .Ц.еpжaвa! Хaй л<и-
ве opгaнiзaцiя Укpaiнських Haцioнaлiстiв! Хaй л<иве Пpoвiдник
opгaнiзaцii Укpaiнськrrх Haцioнaлiстiв Cтeпaн Бaндepa!

Cлавa Укpaiнi! Гepoям Cлaвa!

xtv'  с. 57_58
Teкст згiдний з opигiнaлoм

Яpoслaв Cтeцькo, в. p.
Гoлoвa Haцioнaпьних 36opiв

Ne 57

Paпopт Гpoскoпфa Iця мiнiстеpствa закopдoнних спpaB
Pайхy щoдo мei{opaн,цyму oУH

Беpлiн, l  липня l94l p.
Мемopaндyм мiстить y сoбi дoкopи нa aдpесy Hiмevнини, якa

пiд чaс oкyпaцii Укpaiни y l9l8 p., <пopo6илa пoмилкt.t>' щo ви-
клaденi тaМ to пoдpo6иць. Щoдo мaй6yтньoгo' тo Hiмeччинi
aдpeсyeться тaкo,( вкaзiвки, мiсцями oстеpiгaюним тoнoм, щo
нoвий пopядoк мoже бyти впpoвaд;кeний y Cхiднiй €вpoпi не тpи-
вaлoю вiйськoвoю oкyпaцieю, а зaвдяки ствopенl{ю незaлежнoi
Укpаiнськoi деpжaви. I{я деpжавa пoBиннa 6yти незaлел<нoю тa-
кoж i eкoнoмiннo' i  не мaти свiй eкoнoмiнний цeнтp в Бepлiнi.
Boнa мyсить кpiм тoгo мати власнi з6poйнi сили, якi стaнyть <<гa-
paнтoм нiмецькo-yкpаiнськoгo сoюзyD й змoл<yть зменlllити тиск
Poсii. Ш{oб пiдкреслити вимoгy |naTн лg1я Укрaiни цю вallиивy
i сильнy пoзицiю, мемopaнtyм ствеpt)l(y€' щo пpиклaд нoвoствo-
pениx дep)кaв' тaких як Cлoвaччинa i Xopвaтiя' нe мoжe слyжити
I{oделJIю для Beликoi Укpaiни... (...)

Гpoскoпф
l l l  /  Al l .  Aktеn.
Pol .  ХII l .  24.
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Ns 58

Лист Гaйпpiхa (CД) .цo нaйвищих кеpiвникiв CC i noлiцii

Беpлiн, 2 лtлпня l94l p.
Taсмнa спpaвa Paйхy

Haчaльник пoлiцii 6eзпeки i C.Ц'
B. Nr lV - I100/41 geh. Rs.
B. Nr g. Rs 7/41
ЕK3

20 пpимipникiв
(. . .  )

Пoпepедня зayBaгa

Haйбли,жчa мeтa цiлoстн дiil _ пoлiтинне, т06т0 фaктичнo
пoлiцiйнe yспoкo€ння нoвooкyпoвaних теpитopiй.

Kiнцeвa мета - екoнoмiчне yспoкo €ння.
Хoчa всi пpийнятi неoбхiднi зaхoди poзpaхoвaнi влaстиBo

нa кiнцeвy мeтy...' тo все ж тaки' звaжaючи нa десяткaми poкiв
тpиBaючe 6iльrцoвицькe фopмyвaння кpaiни, цi зaхoди пoвиннi
6yти застoсoванi нa всiй тepитopii з бeзпoщaднoю сyвopiстlo.

Пpи тoмy тpe6a, oнeвиднo' пoклaсти в oснoвy piзницi oкpемих
племeн (oсo6ливo 6a,птiйцiц 6iлopyсинiв, yкpaiнuiв, гpyзинiв,
вipмeн, aзepdaйдлtaнцiв i т. д.) i всюди, дe мo)кнa' викopистoвy-
вaти цi piзницi д/'lя дoсягнeння мeти. (...)
4. Cтpa..leння (екзeкyшii).

фe6а стpauyвaти:
- всiх дiячiв Koмiнтepнy (як, зpeштoro' пpoстo всiх кoмyнi-

стичних пpoфeсiйних пoлiтикiв);
- всiх вищих' сepеДнiх i paдикальних ни)l(чих фyнкцioнepiв

пapтii, цеt{тpальнoгo кoмiтетy' oблaсних i paйoнних кoмiтeтiв;
- нapoдних кoмlсaplв;
_ свpеiв, члeнiв пapтii ни пpин.lлеж}tих дo дep)кавtloгo aпa-

paтy;
- всiх iнurих pa.u,ик.lльl{их

пaгaндистiв, вiльних стpiльцiв,
piв i  т.  iн.) .  ( . . .)
8. I{еpквa

eлемeнтiв (сaбoталtникiв, пpo-
yuaсникiв зaмaхiв, пpoвoкaтo-

Hе чинити нiяких дiй пpoти пpaгнень Пpaвoслaвнoi (еpкви

,цo пolllиpенltя свoгo Bпливy нa мaси. Haвпaки - слiд цe зaoхo-
чyвати' нaпoлягaloчи з цiei нaгoди нa вiддiлeннi цеpкви вiд дep;ка-
ви' але тpе6a yникнyти ствopення yнiфiкoвaнoi цеpкви.

Taкoл< нiчoгo не слiд чинити пpoти ствopeння рeлiгiйних сект.
9. Пopялoк в)кивaння мoB.

Cлiп звеpтaтися дo вiйськ Чepвoнoi apмii тiльки пo-рoсiй-
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ськи' a дo цивlльlloпo нaселення йoгo влaснoto tl|oвoю. Гoвopити
тpе6a не <poсiйська>, a <Чеpвoна apмiя>.

Tр6a гoвopити <poсiяни> (a не (вeликopoси>), <yкpaiнцi,l
(a не <мaлopqсиD), <6iлopyтени> (a не <6iлopyси>), <Paдянський
Coюз> (а не пpoстo Poсiя), Poсiя - це тiльки теpитopiя прожи-
вaння poсiян.

Психoлoгiчнo х116ним e всe iснуlovе пpямo зaпеpекyвати. He
тpе6a гoвopитti' щo сoцiaпiзм мaс 6yти зpyйнoваний y CPCP, aле
тiльки щo спpaвжнiй, дiйсний сoцiaпiзм, т06т0 сoцiaлЬнy спpaвед-
ливiсть д;rя yсix пpaцюючих' гapaнтoвaнy дepжaвoю' щoйнo
6yде ствopенo.

Haцioнaльне питаtfltя слiд тp311y3aти з oсo6ливoю oбeряс-
нiстю (з oглядy на пiзнirцe зaгaльнe вpеryлIoвaння). 3рyйнyвiння
кoлгoспiв нe 6еpeться пoкП щo дo yвaги з екoнoмiчкнх пpичllн.
Oсь voмy, вpaхoвyючи тe' щo тепеp нeмoл<ливo зaдoвoльнити нa-
дiro сeлян 6aчити се6е вrraсникaми' дo llих ма€ 6yти oсo6ливo вмi-
лий пpoпaгaндистський пiдхiд.

Гaйпpiх
| / R s8/241 f. 314 ff.

lф 59

Уpивoк iз дoнесення прo пoдii у CPCP lr|o l0

Haчальник пoлiцii 6езпеки i C,Ц'
M l-B. Nr l  B/4l  g. Rs-

l. Пoлiтичний oгляд
(.. .  )
б) У Гeнеpaльномy Гy6еpнaтopствi.

(. . .)
Елемeнти з гpупи Бандepя пiд пpoвoдoм Cтeцькa i PaшIикa

opгaнiзyвaли (y Львoвi) мiлiцiю й мyнiципальнe yпpaшliння. Aйн-
зацгрyпa ствopилa нa пpoтивary гpyпi Бандеpи ttезaлeжнe yпpaв-
,riння мiста.

Гmyються дalrьrшi зaхoди пpoти гpупи Бaндеpи й oсo6ливo
пpoти сaмortl Бaндеpи. Boни 6yдyть якнaйскoprше перведeнi. (...)
r / R s8/2r4 f. s3, s4.

- ] Е*]t-oпефя Укрiнoзнaвства вЛ(llваe теpмiнy <rеlleрзlьнa Гy-
беpнiяr.-Hiмеlщкий теpмiн: Gеrrcralgouvегnеmеnt. ГенерльнЬ гy6еpнi-
тopствo бyлo стEopeне декpетoм Гiтлеpа 12 ;кoвгня 1939 p. нa частинi пЬль.
ськoi теpитopii (uентp i пiцдень). Зa декpегoм вiд l сepпня I94l p. Гiтлеp
пpисднaв дo Генеpа.lънorо Гyбеpнaтoртва yкpaiнську Галrпrинy

Беpлiн, 2 лutlня l94l p.

Ceкpетнa спpaвa Pайхyl
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Уpивoк iз Дoнесення пpo пoлii у CPCP Nэ ll

Haчaльник пoлiцii безпеки i CД.
(. . .  )

l. Пoлiтичний oгляд

Беpлiн, 3 липня l94l

Ceкpетнa спpaвa Paйхy

(... )
6) У Гeнepaпьнoмy ry6epнaтopствi

Aйнзaцгpyпa Б дoпoвiлa 2 i 3 лппня пpo спpo6и нaцioнaльних
yкpaiнuiц якi стoять пiд пpoвoдoм Бaндepи, пpoгoлoцIeнням
Укpаiнськoi Pеспy6лiки (i) ствopeнням мiлiцii пoстaвити нiмець-
кi чинники пеp'ед дoкoнaним фaктoм.

T4 зpеu.rтoю, гpyпa Бaндepи poзгopнyлa oстaннiм чaсoм
цrиpoкy aктивнiсть стoсoвнo пolltиploBаllня листiвoк i т. iн.

B oднiй з цих листiвoк гoвopиться, мiл< iнruим, щo укpaiн-
ський визвoльний pyх, кoлись пpиAyшyвaний пoльськoю пoлi.
цiею, тeпep зaзнa€ цьoгo вiд нiмeцькoi пoлiцii. (...)

Toмy, щo зoвсiм зpoзyмiлo oкрмi yкpaiнськi пoлiтиvнi гpyпи
нa емiгpaфi пpaгнyтЬ пepевepшити oднa oднy в ixнiй aктивнo-
стi, 2 липня l94l p. бyли пpийнятi тaкi зaхoди:

l) Piзниx пoлiтичних кеpiвникiв yкpaiнськoi емiгpaшii, зoкpе-
мa в Гeнеpaльнol{y Гy6еpнaтopствi, пoсaдxенo пiд дoмarцнiй
apeцrт' мilt ними такox Cтепaнa Бaндеpy.

2) Kеpiвникaм yкpaiнських емiгpантських opгaнiзaцiй, якi
)кивyтЬ y Paйхy, щe paз стaвитЬся вимory пiд зaгpoзoю бiльur
сyвopих пoлiцiйних зaхoдiв пoстaрaтися 6yдь.яким спoсoбoм'
щo6 iхнi чJrеIrи дoтpимyвaлися пеpедaних poзпopядЛ(енЬ.

3) Bсiх yкpaiнЦiв, щo пepе6увaють y Гeнepaльнoмy Гyбеpнa-
тoрствi, ilле тaм не мaloть пoстiйнoгo мiсця пpoхrивaння, пoвi-
toмле}ro' щo6 вoни нeгaйнo пoкиtlyли Генepaльне Гy6еpнaтop-
ствo i вiд6ули тyдиi д'е )кивyть' 6o iнaкrцe 6yдyть apеruтoвaнi.
| / R 58/2t4 f. 58, 59, 60

Ne 6l

Уpивки poзмoви предстaвникiв нiмецькoi влaди 3 членaми
Укрiнськom Haцiotraльнoгo кonriтету i Cтепaнoм Бaнлеpolo

Kpaкiв, 3 липня l94l p.
Пpисyтнi:

З нiмeцькoгo 6oкy: lеpжaвний пiдсекртap Kунtт, t-p Фeль,
суддя фoн Бюлoв, пiзнitше пoлкoBник Бiзaнц.
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З yкpаiнськoгo 6oкy: д-p Гoфoвий, пpoф. Aндpiевський, Мyo-
Pий' Д.P lЦyхевин. Пiзнirцe Cтепан Бaндеpa.

Kyндт: Пaнoве! Я пoпpoсив вaс пpийти не як членiв Haцio-
нaльнoгo Koмiтету, а як пpивaтних oсiб. Пepeдoвсiм, я пpolJly
сказaти мeнi, ни цeй циpкyляp дiйснo пiдписaний вaми.'

Bсi пpисyтнi пaнoвe вiдпoвiдaли: <Taк>.
Kyндт: Я пoвинен вам зlясyBати всe щoдo цiei спpави.
3мiст цьorо циpкyляpy зoвсiм нe вИпoвiдаe фaктaм. Hi нi.

мeцы(a шlaдa, aнi слyжби Беpлiна нe пpoiнфopмoвaнi пpо iснy-
вaння yкpaiнсЬкoгo ypядy y Львoвi. Tакий ypяд 6yв ствopений 6eз
iхньoгo вiдoмa. (...)

...Гoвopнться тaкo,( (y циpкyляpi)' щo Hiмeцький paйx
i вepмaхт € вarцимrr сotoзl{икaми. I{e непpaBильl{o: фюрep -
едяний, хтo кepye 6opoть6oю, i нiяких yкpaiнських сoюзникiв не
iснye. Мoлс.тItlвo' щo yкpаiнцi oсo6истo вiднyвають велике пiдне-
сення i пoчyвaк}ть себе нarдими сoюзникaми' aлe в poзyмiннi
tеpжaвнoi тepмiнoлoгii l{и не e сoюзн1lкамll, ми e зaвoйoвникaми
poсiйськo-paдянськoi тrpитoPii. (...)

Я вiд'irrдлсaю сьогoднi в Беpлiн, дe бyдyть пpийнятi iнuri
piruення' Я тiльки хoтiв негaйнo пoпepедити вaс y пpистoйний
спoсiб, щoб ви не пpoдoв)кyвaли po6ити р.ri тaкoгo poдy й не
oсopoмJrювaJtи се6е пеpед ваlцoto в.пaснoю нaцiею.

Koмпeтентний пoлiтичний opгaн влaди Paйху' yпoвнoваxe-
ний фюpepoм' yвaxa€ пeрeдчaсниl{ ствopeння УкpaТнськoгo Ha-
цioнaпьнoгo Koмiтeтy, який тaкoж вистyпав 6и вiд iмeнi Укpaiни...
Я пeрt.aв дaлi вarш i{eмopaндyм. Aле oстaтoннe pirшeння y цiй
спpaвi нaлеrtить лиlltе фюpepy... (...)

...Mи нe знa€мo' щo виpiruить фюpеp, кoли 6oйoвi дii 6yдyть
зaкiнченi. B кo.lкнoмy paзi вiн сaм i тiльки вiн бyдe виpirшyвати.
.Ц'yмaю, це яснo. 3apaз я пoстaвлю кiлькa питaнь пaнy Бaндеpi:

У цiй тaeмнинiй paдioпеpeданi, пeрдaнiй зi Львoвa a6o, мoxсe,
з вopoЛ(oгo пoстa нa тiй сaмiй нaстoтi, скaзaнo' щo пaнa Бaндеpy
пpизнaченo нa пoст гoлoви вiльнoi дepжaв}i зaхiдних yкpaТнuiв
i щo вiн пoтiм пporюлoсив чи' тoннirше, дopyчив прoчитaти дeкpет
lФ l, в якoмy вiн пpизначив Cтeцькa глaвoю кpaiни.

Пeprпе питaння. Пaнe Бaндepo' вaс Пптaли нaпеpедs чи ви
пoгoд)кy€тесь пepебpaти кеpiвництвo Укpaiнськolo .Ц.ep,жaвoю
i ни звеpнeння пo pадio вiдбyлoся з Baцtoto згoдoю?

,[pyге питaння. Чи ви 6yли iнiфaтopoм декpeтy N9 l? (...)

. Мoва йде пр iнфopмацiйний листoк М l, *o йoгo випyстив
Укpаiнсьхий Hацioнальний Koмiтст y Кpакoвi l липня l94l p. i в якoмy
пoвiдoмлялoся пpo пpoгoлoцlення вiднoшиення незaлеЛ(ноi Укpaiнськoi
[epxави, на oснoвi iнфpмацii' перлaнoi yкpaiнськoю мoвoю пo Львiв-
ськoмy paдlo.
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Бaндеpa: Ми встyпили в бiй, щo рoзгopтa €ться нинi, щo6 6o-
poтися зa нeзaле)кнy i вiльнy Укpaiнy. Ми бopемoся за yкpаiн-
ськi iдei тa цLri. Koли цей oстaннiй бiй пoчaвся, я вiддaв нaкaз
мoiм лloдям зд,iйснити все мoл<ливе. щo6 Nlo)кна 6yлo взяти

учaсть y 6opoть6i paзoм iз нiмецькими вiйськaми. Я дaв poзпo-
pяlцJ(ення негaйнo opгaнiзyвaти в oкyпoBaних нiмецькими вiйськa-
ми paйoнaх aдмiнiстpaцiю та ypяД крaiни. Я вiддaв цeй накaз щe
пеpед пoчaткoм вiйни. (...)

Kyнпт: Чи на oснoвi вaших нaкaзiв вarцi люди прoгoлoсили
вaс тимчaсoвим гoлoвoю пеpцroгo укpаiнськoгo ypядy нa Зaхiд-
нiй Укpaiнi?

Бaндepa: Я вiддaв нaкaз, бyду.lи гoлoвoю opгaнiзaшii Укpaiн-
ських Haцioнaлiстiв (oУH)' тoбтo як пpoвiдник yкpaiнських
нaцioнaлiстiв, oскiльки ця opганiзaцiя пepeбyвaс y пpoвoлi yкpaiн.
сЬкoгo нapo4y. Я гoвopю тyт вiл iмeни oУH як пpoвiдник укpаiн-
ськoгo нapoAy. oУH - eдинa oргaнiзацiя, щo велa бopoтьбy,
i вoнa мaс пpавo нa пiдстaвi тепеpiruньoi 6opoть6и твopити ypя.ц.

Kyн.uт: l-[е пpавo нaлeжить нiмецькoмy веpN{aхтy i фюpеpy'
який зaвoював цю кpaiнy. Tiльки вiн мae прaвo пpизнavати yкpatн-
ський ypяд. (...)

Бaндepa: Я хoтiв 6и ще paз ствepдити i вияснити, щo стoсoвнo
всiх накaзiв, якi я Bидaвaв' я не пoкликaвся на ,(oден нaкaз aнi
на л(oдне пopoзyмiння з 6yл.ь-якoю нiмецькolo слyxбoвoю iнстaн-
цiею. .Ц,aючи всi poзпopядxeння' я I{e спиpaвся нa лroден нaказ,
на )кoднy згoдy нiмецьких чинникiв' a лиrше нa МaнД'aт' щo йoгo
я oтpимав вiд yкpаiнцiв. БyД.iвниuтвo й opгaнiзauiя yкpaiнськoгo
)киття мo)t(yть бyти зpeaлiзoванi пеpeдyсiм лиrue yкpaiнцями нa
зaмеrцкaлiй ними тepитopii , i  це мo)ке саМo сoбoю стaтися тiльки
тoдi, кoли .цo цЬoгo 6yдyть зaлy.reнi укpaiнськi фaктopи. Я е тoi
.цyмки' що тимчасoвo це мoл<ливe в пopoзyмiннt з нiмцями.

Kундт: Tiльки сaм Aдолф Гiтлep виpirшye, щo там бy.lе вi,п-
6увaтися.
l  /  Ns 25l l l98'  с.  | ,2,4,7, 9, l0,  |2, |4.
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.(ислoкaцiя: Львiв
Haчальник гpупи пoвiдoмляе:
Taк званий ypяд кpaiни пpoгoлoсивl щo хoче встaнoвити свiй

слy:кбoвий oсiлoк y Львiвськoмy yнiвеpситетr.
oсь тепepiruнiй йoгo склaД:
кeрiвництвo ypяД}' - Cтецькo (Kap6oви.r, Бeлендa);
oхoрoнa здopoв'я - лiкap д-p ПaнчиtДин;
юстицiя - ФeдyсeвиЧ, юpидичний paдник;
6езпeкa - Климiв;
екoнoмiкa - д-р Яцiв,
пpeсa i пpoпaгaндa - Гoлoвкo, пoeт;
мiнiстеpствo вiйни - Piкo Яpий, oдрylкений з свpeйкoю;
Kyльти - незaйняте.
Bеpхoвнa Paдa мae 6yти пopяд iз кa6iнетoм. .[митpo .Ц'oнцoв

пеpeдбaнaeтьс я l\{oxливим пpeзидeнтoм... *.
...Bизнaння (Hiмeннинoю) de faсto немас. oднaчe слiд yхили-

тись вiд в;l<ивaння енepгiйних зaхoдiв пpoти yзypпaтopiв, вpaхo-
вyroчи ситyaцiю нa фpoнтi й y всьoмy peгioнi. Бo oнiкyеться пoчa-
тoк пepед6aченoгo пoвстaння (зa лiнieю pадянсЬкoгo фpoнтy)
y нaпрямкy Бep.Циueвa й дo )l(итoмиpa-Kиевa. (...)
r/Rs8/2r4f.69.

Ns б3

Уpивок 3 дo}tесeння пpo пoдiТ в сPсP N9 t3

Hачaльник пoлiцil бeзпеки i C.Ц'.
(. . .  )

I. Пoлiтичний oгляд.
(. . .  )
6) У Генepальнoмy Гy6еpнатopствi

Як пoвiдoмлялoсь paнiruе' кepiвники yкpair lських нaцioнa-
лiстiв пеpe6yваtoть пiд дoмaruнiм apeштoм.

Бaндеpy дoстaвлеtlo в Беpлiн. Пpoвaдиться йoгo дoпит. (...)
|  /  R 58/2t4 t .  75.

Беp,riн, 6 липня l94l p.

Cекpетнa спpaвa Paйху!

Яpoслaв Cтецькo щe нe закiнvив кoltсyльтaцii;
нeпoвl lим l  мlстить пoмилки (див. склад уpящ'

Haчaльник пoлiцii 6езпeки i C.Ц'
(. . .  )

lI. .[oнeсeння aйнзaцгpyп й aйнзaцкoмaнд
(. . .  )
Aйнзaшгpyпa Б.
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Беpлiн, 4 лцnня l94l p.

Ceкpeтна спpasа Paйхy!

' 4 лппня l94l р.
дaний списoк 

,с. 
oтxe.

ст. l  l6).
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Уpивoк iз дolreсення пpo пoдii y CPCP ГФ 23

Бepлiн, 15 липня l94l  p.
Haчальник пoлiцii бeзпeки i C.(.
( . . .  )

Ceкpeтнa спpaвa Paйхy!
II. Paпopти aйнзaцгpyп тa айнзацкoманд
(.. .)
3 пpивoдy ситyaцii y Львoвi пoвiдoмляють:
ll i 12 липня l94l p. всi yкpaiнськi yгpyпoвaння Львoвa,

вpaхoвyючrr гpyпу oУH Мельникa i зa виняткonr гpyпи Бaндepи,
зaпевнили oфiцepa зв'язкy з oКB (кaпiтан пpoф.д-p Koх) y свoiй
лoяльнoстi щoдo нiмeцьких opгaнiв влaди i зaяBИЛп пpo 6aжaння
взяти yчaсть y пoзитивнiй пePебyдoвi (кpaiни). Гpyпa Бaндеpи пo.
д'aлa з цьoгo пpивoдy зaявy пpoф. Koхoвi, пoвiдoмляючи' щo
хoтiла б oтpимaти poз'яснeння з двoх пI{тaнь:

l ) пoзицiя щoдo питaння мaй6yтньoгo Укpaiни (нeзaлeл<нiсть) ;
2) пuтaння пpo звiльнeння з-пi.ц apеurтy Бaндepи.
Koх пoяснивi щo пpo пеpЩe питaння tr{o,кe вислoвлювaтlrся

тiльки фюpep. щoдo звiльнeння Бaн.п,eри, тo Koх заявиB' щo вiн
тут такo,к некoмпетентний. Ha зaкiнчення вiн дaв зpoзyмiти пpeд-
стaвникaм гpyпи БaндePи, щo нeoбхiднa po6oтa пo вiд6yдoвi
пpи нaгoдi мoже тaкo'( здiйснювaтись i 6ез iхньoi гpyпи. (...)
t lRsS/214f.t73.

Ns б5

Пpmoкoл зaсiдаt{ня Гiтлеpа з кеpiвникaми Paйхy

Гoлoвний ruтaб фюpеpa'
|6 лuлня l94l p.

Ceкpетна спpaвa Paйхy!
3a poзпopядxенl{ям фюpеpa, сьoгoднi o 15 гoдинi вiдбyлoся

зaсiдaння з yчaстю paйхсляйтеpa Poзен6epгa, pайхсмiнiст}a
Лaммepсa, мapцr.rлa Kaйтeля' paйхсмaprшaлa (Геpiнгa) i мeнe....

(...) У встyпнiй зaявi фюpeр пiдкpeслив, щo хoче виpaзити
кiлькa пpинципoвих пoлo)кеl{ь. У дaний мoь{eнт неo6хiднi пeвнi
зaxoди; нa це вкaзy€ мi,lк iнrцим deзсopoмнa гaзeтa Birui, щo мoв.
ляв, вiйнa пpoти Paдянськoгo Coroзy стaлa вiйнoю €вpoпи, ii.
Beдeться тaким чинott{ д.llя всiсi €вpoпи. Мaбyть, ця гaзетa Birui

хoтiлa 6 свoiми нaтякal\{и toсягги тoгo' щo нe лишIе нiмцi 6уAyть
мaти пpaвo кopистyвaння (з цiеi вiйни), aлe й Bсi eвpoпейськi дep-
л(aви м.lли б з цьoгo скopистaти. (...)

Мoтивaцiя нaцlих дiй пеpeл свiтoм пoвиннa 6ути узгoлл<e-
нoю з пoглядy тaктики. Tyт ми пoвиннi дiяти тaким сaмим чинoм'
як y Hopвегii, в .Ц.aнii, у Гoл,raндii i в Бельгii. У цих випaдках
ми зoвсiм нiчoгo нe кaзaли пpo нaцIу мeту' i ми бyдel{o дoситЬ
рoзyм}|ими' щ06 нe кaзaти цьoгo i в мaй6yт}rьoмy.

Ми знoвy пiдкpeслювaтиМемo' щo triи бyли змyrшeнi oкyпy-
вaти якyсь теритopiю, щoб встанoвити тaм пopядoк i вiднoвити
бeзпeкy. Ми мyсили в iнтepeсaх }taселeння зa6езпeчити спoкiй,
пoстaчaнняt тpa}rспopт тa iн. oсь тoмy зайцIлo нaцIе вpeгyЛю-
вaння. Hiхтo нe пoвинeн пoмiтити' щo йдеться пpo oстaтoчне
вpeгyJ'lювaння. A всi неo6хiднi зaхoди' такi як стpaти' Дeпoртa-
цii i т. iн., ми зaстoсoвy€мo i 6y.пeмo зaстoсoвувaти' нe звax(aюч}l
нa нiщo.

Aле ми }re хoчeмo hepед.raснo й лapeмнo нaхивати сo6i вo-
poгiв. Ми дiсмo лиrце тaк, нaчe ми хoчемo викoнyвaти мaндaт.
Aле мaс бyти яснo, щo ми нiкoли не пoкинемo uих теpитopiй.

oтхe, йдеться пpo те, щ06:
l) нiнoгo нe пеpебyДoвyвати для oстaтoчнoгo Bpeгyлювaння,

aле тa€мнo пiдгoтyвaти йoгo.
2) Пiдкpеслювaти' щo ми тi, щo несуть свo6oду.
3oкpeмa:
Kpим пoвинeн бyти звiльнeним вiл yсiх iнoземцiв i зaсeлений

нiмцями. Taкoлс стapo-aвстpiйськa Галичинa стaне теpитopiсю
Paйхy. ( . . .)

3aгaлoм, ty)l(е вaжливo те, щoб цей вeлиveзний пиpiг зpyчнo
poзклaсти для тoгo' щoб мoгти:

пo.пeprДе' l{им oвoлoдlти'
]lo-дpyге' }lим кеpyBaти'
пo.тpет€l йoгo експлyaтyвaти.
Poсiяни l{едaвнo вiддaли нaказ вести пapтизa}Iськy вiйну зa

нaщим фpoнтoм. I.{я пapтизaнськa вiйнa мae й вигoдy: вot{а дa€
нaм мo)t(ливiсть знищyвати всiх, хтo пpoтистoiть нaм.

Гoлoвнe:
Hе пoвиннo 6утп it мoви пpo те, щoб дoзвoлити ствopення

якoiсь вiйськoвoi сили нa зaхiд вiд Уpалу' нaвiть якщo д.rIя цьoгo
нaм тpeбa бy.Цe вoювати стo poкiв. Усi спадкoсмui фюpерa пoвиннi
знaти' щo 6езпекa Paйхy 6yле гapaнтoвaна тiльки тoдi, кoли нa
захiд вiд Уpaлу не 6yде х<oднoi iнoзeмнoi apмir. Hiмelчина 6epe
нa сeбе зaхист цЬoгo пpoстopy вiд мo.lкливoj небeзпeки. Hезмiн-
ним пoвиl{ен з.UIиl l lитисЬ oсь тaкий принцип:

Hiкoли не дoзвoляти, щo6 хтoсь iнtций, oкpiм нiмцiв, нoсив
з6poю.

21 9. кoсик 5l3
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! Aвтop цЬoгo пpoтoкoлy, мaбyть, Бopман.



Це нeзвичaйнo вaжливe. Haвiть якщo пoтiм нaм здaстЬся
зpyчним притягнyти пiдкopeнi iнoземнi нapoди дo вiйсЬкoвoi
дoпoмoги' тo це бyлo 6 пoмилкolo! B oдин пpекpaсний день цe
oбoв'язкoвo i неминщe пoвеpliетЬся пpoти нaс сaмих. Tiльки нi-
мeць пoBинeн нoсити з6poю, a не слoв'янин, нi .rех' нi кoзaк, нi
укpаiнeцьl (...)

У uьoмy ми мyсимo o6oв'язкoвo вчитися y aнглiйuiв. oт.lке,
ми нe пoBиннi нiкoли стaвити l{aшe ставJIeння в зaлeжнiсть вiд
тiei чи iнrцoi oсo6и. Taкox тyт пoвeдiнкa aнглiйцiв в lндii сyпpo-
ти iндyських пpинцiв i т. д. e д,Iя нaс прикJIaдoм: сoлдaт мa€
зaвх(ди зa6езпечити pеясим!

Ми мyсимo пepeтвopити нoвoздoбyтi тepитopii Cхoдy в paй-
ський сaд; вoни мaють N|я нac xrитт€ве знaчeння; y пopiвняннi
з ними' кoлoнii гpaють лиlllе дpyгopядt{y poлЬ.

Haвiть якцIo ми oкpемi paйoни вл<е тепep вiдoкpемлюсмo,
мyсимo зaвx<ди дiятvl як зaхис}tикl{ пpaв i нaсeлення. Toмy тpeбa
в'(e тепep ви6paти нeoбхiднi фopми. Ми нe гoвopитимeмo пpo
нoвy тeритopiю Paйхy, a пpo зyмoвJleнe вiйнoю зaвдaння.

(...) Paйxсляйтep Poзeнбеpг пiдкpeслив' щo' нa йoгo дyмкy,
y кo)|(нoмy кoмiсapiaтi стaв.,rення дo нaселеня пoвиннo 6ути
iнrцим. Ha Укpaiнi нaм тpe6a 6yде дoзвoлити певнe кyльтypне
пiклyвaння, ми пoвиннi 6и пiдняти iстopиvнy свiдoмiсть yкpaiн-
цiв, вiдкpити в Kисвi yнiвеpситeт i т. л..

Ha пpoтивaгy цъoN{y paйхсмapruал (Герiнг) ствepд)кyвaв' щo
ми пoвиннi .спoчаткy 

дyмaти' щo6 зa6eзпeчити сeф пpoдoвoль.
ствotrl' а дo Bсьoгo iнrцoгo спpaвa дiйдe нa6aгaто пiзнiruе.

(.Ц'pyгopядне питaння: uи iснyс щe взaгaлi нa Укpaiнi клaс
iнтелircнцii, vи yкpaiнцi вищих клaсiв пер6yвaють зa lleЛ(aми
сьoгoднiruньoi Poсii як емiгpaнти?)

Poзeн6еpг пpoдoв)кy€: нa Укpaiнi такo)к трба 6yлo 6 poзви-
нyти деякий пoтяг дo нeзaлеx<нoстi.

Paйхсмapruaл пpoситЬ фюpepa вкaзaти тepитopii, якi пpи-
oбiцянi iнrцим дep)кaвaм.

Фюpеp вiдпoвiдaс, щo Aнтoнескy хoче oтpимaти Бeссapadiю
i oдесy з oдесЬким кopидopoМ на зaхiд i пiвнi.rний зaхiд.

У вiдпoвiдь на зayвaги paйхсмaprшaла i Poзенdepгa фюpеp
вказaв' щo нoвий коpдotl' якнЙ 6aжae' Aнтoнeскy, тpoхи пepе.
ва)кa€ стapий pyмyнський кopдoн. Biн скaзaв д.lльlIIе' щo )кoдl{oi
кoнкpeтнoi o6iцянки нe бyлo дaнo нi yгopцям' нi туpкaм, нi слo-
вaкам.

Пmiм фюpep прoпoнy€ o6мipкyвaти, uи нe тpе6a . нeгайнo
пpиeдI{aти стapo-австpiйськy vaстинy гaличини дo Гeнеpaльнoгo
Гyбepнaтopствa. Biдпoвiдaючи нa заyвaги' фюрep виpiruye нe пepе-
дaвaти цю чaстиt{y дo Гeнepaльнoгo Гy6epнaтopства' a пpoстo
пiдпopядкyвати i i  paйxсмiнiстpy Фpaнкy... (...)
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Фюpеp пiдкpeслив, щo весь бaлтiйський кpaй пoвинен стaти
теpитopieю Paйхy. Taким сaмим нинoм Kpим paзoм iз тилoм
(тepитopiя на пiвнiч вiд Kpимy) пoвинeн стaти тepитopieю Paйхy.
(. . .  )

Фюpep пiдкpeслив, Щo нaйBаяqивirua тepитopiя y нaй6лижчi

'p, 
po*n - цe, 6eз сyмнiву, Укpaiнa. oсь тoмy Koх нaйбiльrце

пoтрi6ен тaм... (...)
,<r / 22r-r.
xхxvlII '  с. 86 ff .
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Бepлiн' |7 лиnня l94l p.

Haчальник пoлiцii 6езпеки i C.Ц..
( . . .  )

Cекpeтнa спpaвa Paйхy!

Il. Paпopти aйнзaцгруп тa aйнзaцкoмaнд
(.. .  )
г) Пpoпaгaндa oУH Бaндери.

Bся пpoпaгандиBнa дiяльнiсть гpyпи БaнД.еpи зд.iйснro€ться

згiднo з дo6pe визначеним i пpo,(умaним плaнoм. Пiсля пpoгoлo-

цleння <yкpaiнськoгo нацioнaльнoгo ypядy'> y Львoвi пеpевeде}|o

пoдi6нi сaмoстiйницькi пpoгoлorшення в iнrших мiстaх y минyлoму

пoльсЬких вo€Boдств Львoвa' Tеpнoпoля i Лyшькa. Гpyпа Бaнпе-

pи oргaнiзyвалa тaк звaнi пpoпaгaндистськi гpупи, кoтpi, як тiльки

Ba)rливy мiсцeвiсть зaймають нiмецькi вiйськa, I{eгaйнo влaштo.

вyloть мaнiфестaцii зa незaлeжнiсть i ствoploють нa мiсцях aвтo-

нoмнi адмiнiстpaтивнi opгaни. Kpiм тoгo, вoни пolшиpюють oгoлo.

цJення' листiвки, а чaсткoBo i нeлегaльнi гaзети' в яких пy6лiкyють

зaклики' вигoлotценi пo Львiвськoмy paдio (пpoгoлoruен1lя кpaйo-

вогo yкpaiнськoгo ypядy) й пpoвaдять пpoпaгaн,цy тiльки нa кo-

pисть opгaнiзaui i Укpаiнськиx Haцioнaлiстiв (oУн)' a тoчнirше -

.pyn" Б""л..pи. Ми зa6opoнили випyск piзних гaзет oУH, якi

BИДaBaЛИ 6ез дoзвoлу. .II.вaдцять дpyкapeнь' pеквiзoвaних гpyпoю

Бaндepи в пеprui днi вхoдy в мiстo Львiв, у них вiдiбpaнo. (...)

t/R58/2t4f.202.
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,Ц.еклярцiя пoлiтичнorо бlopo opгaнiзaцiТ Укpaiнськиx
Haцioналiстiв щoдo пpoпoЛolшенtrя УкрiнськoТ деpжaви

Беpлiн, 2| лнпня l94l p.
Пpo cuтуацito у Львoвi

l. Фaкти й пpинини.
l. Пporoлorшeння вiднoвrreння Укpaiнськoi деpл<aви 30 vepвня

l94l p. y Львoвi _ вжe iстopинний фaкт, щo займе мiсцe сеpед
нaйбiльrц слaвeтниx пoдiй yкpaiнсЬкoгo нapoдy. Taк сaмo, як
дepлraвнi aктlл22 сiчня l9l8 p. в Киeвi i  l  листoпaдa l918 p. yЛьвo-
вi стали сl'мвoлами визвoльнoi вiйни зa незалеxнiсть l9l?_
|92| pp.' тaк i aкт вiд 30 чepвня |94| p. тaкo,( стaнe симвoлoм
сyчaснoi 6opoтьби зa визвoлення yкpaiнськoi нaцii. (...)

2. (...') Укpаiнськa дep}(aвa 6yлa пpoгюлoшeнa не тiльки
y Львoвi. .{'epxaвна влaдra 6улa Bстaнoвленa скpiзь y кpaiнi, де
вжe Пe бyлo рсiйськoi влaди i такo;к y деякriх мiсцяx дo пpoгo.
лoцteння y Львoвi. I{e дoказye стихiйне пpaгнення yкpaiнськoгo
}|аpoдy дo дep)кaвнoгo сyвеpенrтетy.

Пiсля встaнoвлення деpxaвнoi eлaди все yпpавпiння y сeлaх'
мiстaх, paйoнaх i o6лaстяx пеpейurлo в pyки yкpaiнцiв.

Te лt сaме стaлoсь i y Львoвi. (...)
4. (. ' .) (Укpaiнський) ypяд yзявся зa opганiзaцiю yпpaшiн.

ня, eкoнoмiки, мiлiцii, oхopoни здopoв'я i т. iн., тo6тo всьoгo' щo
6yлo негaйнo неo6хiднo yкpaiнськoмy нapoдoвi, як такoлс i нi-
мeцькiй oкyпафйнiй apмii. (...)

5. Xoчa ypяд бyв сфopмoвaний oУH, тiльки декiлькa ypядoBих
пoстiв бyлo дoвiрнo чJIeнaм oУH, 6iльrдiсть пopтфeлiв нaлeлta-
ли лк)дяrr{' якi, не 6yдyни членaми oУH, 6yли спецiaлiстaми ни
вiдoмими yкpaiнськями дiячами. (...)

Удap пpmи yкpaiнськoгo ypяty pизикy€ 6yти poзцiненим
yкpaiнським наpoдoм як вopoxий акт Hiмецькoпo paйхy щoдo
сaмoi iдei yкpaiнськoi дep)кaвнoсти. Якщo Hiмеччинa пoтрe-
бyс щиpих i вipних сoюзникiв, Укpaiнa мoглa би 6yти oдним
з них' aле в якoстi незaлел<нoi деpжaви. (...)
lI. Пpaктиuнi виснoвки.

l. Пporюлorшeння Укpaiнськoi дepxсави y Львoвi _ дoвеpшe-
ний факт. Пoчинaючи з цiei дaтн, yсi aкти здiйснroються вiд
iменi Укpaiнськoi дepл<aви. I{e вiднoситься дo всiei вже звiльне-
нoi етнiчнoi yкpaiнськoi тepитoрii.

2. p'ля yкpaiнськoгo наpoдy yкpaiнський ypяд ствopений
y Львoвi пiд кepiвництвoм Яpoслaвa Cтeцькa, зaстJmникa гoпoви
oУH, пpoдoBxye мaти чиннiсть. (...)

Пoлiтичнe бropо opгaнiзaф УкрiнськJrх нaцioнaлiстiв
.(епapтaмeнт зoвнirцньoi пoлiтики i пpoпaгaндr

I lI  /  Ukrаine, Pol .  ХIII,  24.
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Уpивoк iз дoнесеtlня aйнзaцгpуп пoлiцiТ безпеки i C!.
пpo дiяльttiсть i ситуaЦiю в CPCP Ns l

Haчальник l loлiцi i  бeзпеки i C.Д..
(. . .)

Беpлiн, 3 l  липня l94l  p.

Cекpетна спpaвa Paйхy!
B. Екoнoмiчнa ситyацiя.
(. . .)Hа 3aхiднiй Украiнi  6yли виявленt несподiванo вeликi за-

паси з6iжхtя. 3aте на Cхoдi Чеpв<rнa apмiя знишдилa йогo нaд-
зBичaЁrнo великy кiлькiсть. ( . . .)

Г. Пoвoдл<ення нацioнальних Гр}'п.
(. . .)

У кpa'iна

Haцioнальна ситуaцiя lrа Укpаiнi в Дaний Мoмcнт неспoкiйна
чeprз вимoги aктивiстiв Бaнлеpи. opганiзaцiя Укpаiнських Hацio.
налiстiв (oУt|) Cтепанa Бaндеpи с найважливrrший фактopoм
бopoтьби в yкpaiнськoму полiтиннoму лtиттi. (...)

.Д,pyгa гpyпа пiд кepiвництвoМ noJ.lкoвникa Aнлpiя Мельникa,
y нaслiдoк вoйoвничoi пoлiтики Бaндери, все бiльruе i бiльruе втpа-
нaс пiдгpyнтя як серед 1'кpаiнцiв на Укpaiнi, тaк i сереД тих.
хтo пеpебyвae нa теритоpii Pайху. Гpупa Мельникa зaГaЛoм rvlас
хapaктep емiгpантськоi opганiзaui i й малo пoв'язана з eтнoгpа-

фiннoю yкpаlнсЬкoю тepитopieю.
Mетa гpyпи Бaнлepи - ствoреl{l iя незалеxtнoi УкpaiIrськoi

дерл(aви з пoвнiстю нaцioналiстичним уpя,l loм; Бандepa хoтiв
6п 6aчнтll нa чoлi цьoгo ypядy осo6истiсть, якa б не належaла
дo л<оДнoi вiдoмoi пoлiтичноi гpyпи й oсoбистo пеpе)киЛa у крaю
епoхy пoневt lлення. ( . . .)

Пpoпаганда людьMи Бaндepи нeзaлe)кн()стi, щo rlPoдoвxу €ть.
ся в nевнiй мipi, не зaлишlttj laсь 6eз rrаслiдкiв. Пopив дo незaле;к-
нoстi пpoяв.пяeться y всiх кoлaх, oсoбливo сеpе,Ц мiськoГo насе-
лення. Пiд час прot.oлorшeння незaле)кнoсти в бaгaтьoх мiстах
6yли самouиннo стBopенi opt.ани уl lpaвлiння (меpи й упpaвигелi
paйoнiв) без бyдь-якoгo погoдЛ(ення з нiмецькlrМи opгaIlaми BJIади.
Пpи тoмy пolt!иploвaнo такo)к нелегaльнi l 'aзети, B яких нaдpyко-
вaнo звеpнення' пеpедaнi пyблiннo неpeз pалiостaнцiю Львoвa
(пpoгoлolшенl{я стBopення крaйовot.o Ypяду). Aйн:lацкoмaн/:Iи змy-
ureнi були неoднopaзoвo в)l(ивати зaходiв прoти l l() l l lиpення t lих
газет oУH i т. iн.

Aйнзaцкoмaнди poзфopмoвyютЬ зapaз пос'г iйнo слулtби по-
pядкy, щo iх ствoрилa oУH, й зaймаюr'ься о1rгaнiзaцiсю нoвoi
мiлit t i i .  ( . . .)
I l l  i  Iп land 431 f .  .19, 49. 50, .52.
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Уpивок зi стaттi <Cмерь зpадникaм Укрlни!>; гa3ета
<.3a Paдянськy Укpаiну>, Ng l, вiд 3l ;п'tпня l94l p.

Хopстoкi вopoги yкpaiнськoгo нapo.\y' нiмeцькi фarшисти, вxe
здaBнa мpiяли нaклaсти яpмo нa шию свo6oдoлю6нoгo yкpaiнськo-
гo наPoдy. Poзпoчaвrци вipoлoмнo вiйнy, нiмeцькi фaruисти нa-
tiялlцcя зaйняти цiлy Укpaiнy зa l0 днiв. Aле 6oi вхе тpиB.lють

дpyгий мiсяць...
Гiтлеp пoкликав на пoмiч зpaдникiв yкpaiнськoгo нapoдy _

петлюpiвшiв, oУ H-iвцiв' гeтьмaнцiв...
Людoiд Гiтлep випyстив свoiх вipних псiв - пeтлюpiвцiв,

oУH.iвцiв, rетьмaнцiв, цих tr{еpзoтних зpaдникiв yкpaiнськoгo
нapoдy' i дopyнив iм гaтlьмyвати пapтизaнський pyх з дoпoмo-
гoю 6pexнi i в6ивств тa знищyвaти нaцtих слaвI{их пaтpioтiв
Бaтькiвщини...

...t{i 6peхyни' lцпиryни i пiд.,li в6ивцi iз rестaпo зaкликaють
вaс дo6poвiльнo пiддaтися пiд яpмo невiльtlицтва. Boни дoпo.
магaютЬ фarшистським гpа6iлсникaм гpaбyвaти нarшy кpaiнy' нaцte

дo6po i мaйнo, нaбyте кpoв'lo i пoтoм щotеннoi пpaцi, i пorteвo-
лити нaшy Бaтькiвщинy, o6'сднaнy в oдну вeликy yкpaiнськy

деp,(aвy.
Hа всi 6pехнi, пpoвoкaЦii i вбит.:твa мa€ нацr св060д0люби-

вий нapoд дrя xoвтo.6лaкитнoi 6aнNа i iхньoгo гoлoвaча Cте.
пaнa Бaндеpи тiльки oднy вiдпoвiдь: смеpть! (...)

Oлексaндp Kopнiй.lук
(пepeклaд iз нiмeцькoi)
I l l  /Ukraine, Pol .  Xl l l ,  24

Iф 70

Poзпopя,u,rrення Poзerr6еpгa пPo oбoв'язкoвy пPацlo
B oкyпoваних схiдlих paйoнaх

5 сepпня l94l  p.
Biдпoвiднo дo s 8 дeкpeтy фюpepa пpo yпpaвлiння нoвooкyпo-

вaними схiдними теpитopiями вiд |7 лllпня l94l p. нaкaзyю:

s l
l. Bсi житeлi oкyпoвaних схiдних теpитopiй вiкoм вiд l8 дo 45

рoкiв зo6oв'язaнi пpацloвaти згiднo з iхньoю пpидaтнiстю дo
пpaui.
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2. Paйxскoмiсapи мo;r<yтЬ poзlциpити чи oбмeлtити пpимyс
дo пpaщ пeвних гpyп нaсeлeння.

3. Ellя eвpeiв видaeтЬся oкpемe poзпopяд)кенl{я.
Miнiстp oкyпoвaних тepитopiй Cхoдy

Poзенбер
|/R26|У/33в'p.49.

Ne 7l

Уpивoк iз дoнeсення пр пoдii у CPCP Nэ 47

Haчaльник псiлiцii безпеки i Cll.
( . . .  )

Бepлiн, 9 сepпня l94l p.

Cекpeтна спpaвa Paйхy!
I. Пoлiтичrlий oгляд.
(...) Apeштoвaнo кеpiвникa пPoпaгaнди гpyпи Бaндеpи, пpo-

фeсopa Лeнкавськoгo...
II. 3aгальний нaстpiй y Гa,пининt.
(..) Ciльськe yкpaiнське нaселel{ня' Як лицrе пoпaдa€ пiд силь-

ний вплив гpyпи.Бaндеpи' стa€ надзвичaйнo нeвдoвoленим нo-
вим пopядкoм. (...)

Hoсieм yсiх вopoл<их тeчiй сepел yкpаiнцiв зaлиlшaсться,
як i paнirше' гpyпа Бaндepи. Пoruиpro€ться листtвкa' щo закликa€
члeнiв oУH poзгopнyти пiдпiльнy дIялЬнlстЬ l пpoтeстyr пpoти
aнцrлюсy Гaличини Гeнеpaпьним ry6epнaтopствoм. Члени кepiв.
ництвa гpyпи Бaн.Цepи вжe пepeхoвyються вiд нiмецьких opгa.
нiв влaди. (...)
r/R58/2ts,f .225-226.

Ne 72

Уpивoк зi стaттi <.Пaн не зaдoвoлений с6aкoro)D; гa3етa
<<3a Pa,цянськy Укpaiну>, I\р 5, вiд 9 сepпня l94l p.

...Harцa гaзeтa влсе пoвiдoмлялal щo нiмцi пoiнфoрмyвaJlи
cвoix сoлдaтiв пpo те' щo т. зв. <yкpaiнський yPяд> (кyпкa пiд-
плaчeних сy6'eктiв, якi мaprшyють y тaбopi гiтлepiвськoi apмii)
нe € незaлеx}roю влaдoю; вiн слyжить, як скaзaнo' лиtце як зв'яз-
кoвий пункт iз нiмецькoю вiйськoвoю влaдoю. (...)

I oсь y pyки Чеpвoнoi apмii пoпав oдин дoкyЬ{ент. Koмaндy.
вaння нiмeцькoi 296 дивiзii Bидaлo нaказ зaтpимaти .lленiв oУH,
пpихильникiв Бaндepи, i нe дoпyстити, щo6 вoни пpoник:UIи
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нa теpитopiю, зайнятy нiмецькими вiйськaми. Чoмy тaке нeдo-
вip'я дo слyги?

Мa6yть, тoмy' щo цим пpoкJrятим зpaдникaм y,(е нiхтo не
вipить, мaбyтЬ, тoмy' щo yкpaiнський нapiд з oгl{дoю плro€ в o6лич-
чя цих пiд..lIих Бaндеp. B наpoдi вx(e кpy)<ляе пpипoвiдкa: <Банде-
pa _ хoлерa, фaruистськa urкipa, зaчекaй _ тoбi il ще зде-
pyтЬ!D (...)

Cемен Coкiльський
(пеpeклaд iз нiмецькoi)
I l I  /  Ukrainе'  Pol .  ХII l '  24.

Ne 73'

Уpивoк iз дoнесення дpyгoгo кaвалepiйськoгo пoлкy сс

12 сepпня |94| p.
(...) Укpaiнське i 6iлopyсЬке нaсeлe}rня дy;Kе дo6poзичливе.

(e пpoявлясться' зoкpемa' y тoмy' щo нaсeлeння викpивae 6aндп'
якi кopoткo чи дoвцre вецtтaються y цьoмy paйoнi...

.Ц.aльrший дoкaз ввiнливoстi пoлягaс y тoмy' щo з пpихoдoМ
вiйськ iм зpaзу пoчaли пpи}toсити lr{oлoкo' яЙЩя Й iнrui пpoдyкти,
якi 6ули вiддaнi сoлдатaм deзкotuтoвнo й цiлкoм дo6poвiльнo. (...)
I i  Ns 33i42 f. 4б0.

Ns 74

Уpивoк зi стaттi <Mисливцi i хopти>; гa3етa <.3a Paдя}tську
Укpaiнy> вiл 13 сepпня |94| p.

Koли Гiтлep вийu:oв, Щoб пoлroвaти Укpаiнy, вiн знайrцoв сoбi
вi.ц,пoвitних хopтiв. (...)

<.Бix<iть дo poбoти, мoi пaнoве мiнiстpи,- кaзaв гiтлep,-ви
r ypяд. <<Coбopнoi Укpaiни,>. (...)

...Пepel 23 poкaми нaкaзи дaвaв BiльгелЬl' i iх пiдписyвaв
Петлюpa, a сьoгoднi нaкaзи дae Гiтлеp i iх пiдписye Бaндеpa:
piзнi пpiзвищa, aле тoй сaмий змiст. (...)

K. Пoлoнник
(пepeклaд iз нiмецькoi)
II l  /  Ukrаine'  Pol .  ХII l .  24.

Ne 75

меiropaндyt.l opгaнiзaфi Укpaiнських Haцioналiстiв
щo.цo виMoги Hiмеччини лiквi.Цувати yкpаiнський уpяд

Беpлiн, 14 сеpпня l94l  p.
(. . .  )

Mетa OУH _ Укpa,iнcька |epхсава

Мeтa 6opoтьби Opганiзaцii Укpaiнських нaцioнaлiстiв (oУH) _
тiльки Укpaiнськa tеpжaBa' алe нe тaкa деp)t(aвa, в якiй oУH
6улa 6 o6oв'язкoвo кеpiвнolo силoю. oУH пiдпopядкoвуeться
Укpаiнськiй дeр;rсaвi, a нe нaвпаки. .Ц.ля oУH вaxсливo' щo yкpaiн-
ський ypяд iснyс як зoвнiшнa oзнaкa Укpaiнськoi лepлtави; iй
не йдеться пpo якийсь визначeний УPяд, тoбтo пpo нaпepед визнa-
ченнx oсi6.

Якщo Hiмеччина прoгoлoсилa 6 як oд}ly зi свoiх uiлeй y 6o-
poть6i пpoти 6iльrшoвизму вi.цнoвлення Укpaiнськoi дep)кaви
чи пepебyдoвy Cхiдньoi €вpoпи нa oснoвi стBopення нaцioнaльних
дepxaв' тo питaння пpo iснyючий yкpaiнський yряд 6yлo б пoстaв-
лeнe зoвсlМ пo-lнцloмy...

Лiквiдaцiя iснуюнoгo .Ц.еp.lкaвнoгo пpaвлiння, щo yтBopилoся
нa yкpaiнськiй зeмлi згiднo з вoлeю yкpaiнсЬкoгo нapoдy' в ситya-
цii, кoли Hiмеччинa не з'ясyвалa свoсi пoзицii щoдo встаlloвЛеl{ня
Укpaiнськoi дepжaви' ь,roже вказyвaти тiльки нa тoй фaкт, щo
Hiмеччинa не 6aжaе iснyвaння Укpаiнськoi деprrraви. (...)

- Aкт 30 uеpвня I94I p.
Й у кpа.i нc ькo- нi ме ць ке c niв poбi т н u цт вo

(...) 8. Bсi стapання пpoвoдy oУH yвiйти в кoнтaкт з нiмeць-
кими пoлiтичними yстaнoвaми Paйxy' щ06 пoгoдити пoлiтиuнy
oснoвy й спiльнy тaктикy, зaлиruились 6eзyспiruними. Hiмeцькi
yстaнoви' з якими oУH 6улa в кoнтaктi, зaЯBv|лY| пpo свoю нe-
кoмпетeнтнiсть у цих спpaвaх' a нaпepeдo.цнi вiйни скaзzrли' щo
виpirueння yкpaiнськoгo питaння зaлe)кaти!r{e вiд poзвиткy пoдiй
y сaмiй Укpaiнi. БeзпoсеpеднЬo lrepeд вiйнoю гoлoвa пoлiтичнoгo
6юpo oУH, тeпepirшний гoлoвa ,[I.еpлсaвнoгo пpaвлiння Яpoслaв
Cтeцькo нaмaгався чepeз пoвнoвaxl ioгo пpeдстaвникa oУH
y Беpлiнi До6итися пеpегoвopiв iз зoвнirцньoпoлiтичним вiддiлoм
нсдAп y спpавi питaнь' якi стoсyються Укpaiни. I{я спpoбa за-
лИ|!rЙлacя, нa )к.lлЬl 6езyспirшнoю, ioУH не мaлa Я(oдl{oi мoжли-
вoсти yзгoдити свoto тaктикy l пoлlтичнy лl l] lю з нaлежними нl-
мецькими пoлiтичними opгaнaми влaди. Biдпoвiдaльнiсть зa цe нe
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леrкllть y )кoднoмy випaдкy пo стopol{i oУH. Taкoлс y пеprшi днi
вiйни пaн кaпiтaн пpoф. д-p Koх не спpoмiгся дaти жoд,нoi вiдrro-
вiдi пpoвiдникoвi oУH нa питaння пoлiтичнoгo змiстy.

Ctaвлення oУII 0o Укpaiнcькoеo deplсaвнoеo npeлiння

Укpaiнськe дep)кaвне пpaвпiння 6yлo ствopeне з i}riцiятиви
oУH, a;rе це нe oзI|ачae' щo цeй yPяд зaлe,(итЬ вiд oУH. (...)

oУH не мa€ ,(oднoгo зaкoннoгo пpавa poзв'язaти .ц'еpЯ(aв-
не пpaшiiння. l{е мoл<e зpo6ити лицrе yкpaiнськa зaкoнoдaвчa
Haцioнa;lьна aсaмблeя.

oУн i .['еpлraвнe пpaвлiння - це сЬoгoднi двa нeзaлежнi
oдин вiд oдt|oгo фактopи: ypяд € пoнaдпapтiйним, i вiн ствopе-
ний нa всеyкpaiнськiй 6aзi; в йoгo склaд вхoдять пpедстaвники
як Cхiднoi Укpaiни, так i 3aхiднoi Укpaiни (oстaннi з гaJrичиrrи
i,Boлинi). Гoлoвa Укpaiнськoгo дepxaв}roгo пpавлiння пiдпoPяд.
кoвy€ться пpoвiдникoвi oyн лиЩе в opгaнiзaцiйвих (пapтiйних)
питaнЕях. .[,еpжaвнoмy пpaшliннlo пiдпoPядкyвaлaсь не лиrцe
oУtl i iT uлeни, a й тaкo,( yкpaiнцi piзнl'х пoлiтичниx пoгля.
дв. (...)

Peзюме

oУH yвa;кae, щo:
(...) г) Лiквiдaцiя встaнoв,tенoгo y Львoвi 30 нepвня l94l p.

Укpaiнськoгo дepЛ(aвнoгo пpaвлiння мo,(e зaвдaти вeликoi цtкoдrt
нe лиtце для Укpaiни, a fi p1lя Hiмеччини.

Ha нaш пoгляд' тaкe Pilценrrя тiльки пoтyp6yвaлo 6 yкpaiнськo-
нiмецькi взa€мини' &у'(e пoцrкoдl,lлo 6 poзпoнaтiй вiд6yдoвi на
eвpoпейськoмy Cхoдi i мaлo б негaтиввi наслiдки l|е лt{шe нa
пoлiтrrнний, aле тllм сaмим i нa екoнoмiнний poзвитoк тa нa
спiвпрЦю.

Bпмoгa, щo6 oУH poзв'язaлa Укpaiнськe ,It'epxaвне Пpaвлiн.
ня, мiстить дaлекoйA)rчi внyтpiIшньoпoлiтичнi нaслitки: ця ви.
мoгa oзнaчa€' щo в yкpaiнськoмy пoлiтивнoмy xиттi oУH зpi.
кa€ться свoсi кеpiвt{oi пoзицii y визвoльнiй 6opoть6i i дepлсaв-
ницьких пpaгненнях. (...)
III / All. Akten, Pol. ХIlI' 24.

Ns 76

Зaявa roлoви yкpаil|ськoro уpядy Ярслaвa Cтецькa

Бepлiн, 14 сepпня l94l p.
(...) Як зaстyпt|ик пpoвiдникa oyH i гoлoвa yкPaiнськoгo

ypядy, пoстy' з Якoгo я не yстyпив' я несy пoвнy вiдпoвiдaльнiсть
зa пpoгoлolцeння вiднoвпення Укpaiнськoi дep)кaви i зa нaслiдки,
якi з цьoгo випливatoть. (...)

Я не yзrюдxyвaв пpoгoлolцeння yкpaiнськoi деp.xсaвнoi шla-

ди з rкoд}roю нiмeцькoIo ypядoвoю yстaнoвoю. Я пepeбpaв спpaви
yPядy нa нaкaз пpoвiдникa oУH.- 

Я звeлiв ввeсти в дilo львiвськy pацi6g11'цilo i пoзвoлив paдio-
пpoгpaЬ{y. Haкaз зaвoлoдiти paдioстaнцiею 6yв вiддaний кpaeвим
пpoвiдникoм oУH щe дo пoчaткy вiйни з Paдянським Coюзoм
y paмкax зaгa,rьнoгo luraнy pевoлюцiйнoi дiяльнoстi oУH нa
випaдoк вiйни. (...)

Яpoслaв Cтецькo
III / Atl. Aktеn, Pol. ХlII' 24.

Ne 77

Poзпopядкeння Poзeнфpгa пpo oбoв'язкoвy рбmу
IUtя €вpейськoпo }raсеЛенrrя

16 сepпня l94l p.
Biдпoвiднo дo s E дeкpетy фropеpa прo упpавпiнrtя нoвo-

oкyпoваними схiдними тepитopiямЙ вiд |7 липttя l94l p.
нaкaзyю:

sr
€врi o6oх стaтей' вiкoм вiд зaвеplцених 14 дo б0 poкiц щo

пpo)киBaroть нa нoвooкyпoвrrl{}rх схiдних тepитopiях, зo6oв'язaнi
пPaцювати. Boни пoвиннi 6yти зi6paнi з цieю мeтoю y вiддЙи д.ltя
пpимyсoвoi po6oтrr. (...)

Мiнiстp oкyпoвaниx тepитopiй Cхoдy
Poзенбepг

t/R26rV/33b,S.50.
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Ns 78

Уpивoк iз .цoнесeння пpo пoдii у CPCP Ne 56

Бepлiн, 18 сеpпня l94l  p.
Cекpeтна спpaвa Paйху!

Haчaльник пoлiцi i  бeзпеки i C.Д'.
(. . .  )
II. Paпopти aйнзацгpyп i aйнзaцкoмaнд
(...) У Львoвi oУtt пpoДae вiньeтки дця збopy кorдтiв нa вiй-

ськoвий фoнд i пoruиpюG листiвки, вимaгaючи пoвеpнeння Бан-
деpи. У Львoвi пoluиpюються плaкaти' нa якиx нaписанo' щo
<.Biльнa i неза,rел<на Укpаiнa>, мaс 6yти ствoPrна зa пpинципoм
<.Укpaiнa д.пя yкpaiнuiв'>. Hакaзи веpNtaхтy нaстo iгнopyються. (...)
t/R5812t6f.71.

Ns 79

Уривoк iз дoнесення пpo пoдiТ y CPCP Ne 58

Беpлiн, 20 сеpпня l94l  p.
Cекрeтнa спрaвa Pайхy!

Haчaльник пoлiцi i  Фзпeки i C[.
(. . .  )
II. Paпopт aйнзaцгpyп i айнзацкомaнд.
Пpoдoв>кусться' як i paнirue, прoпаГанда зa незалeл<нiсть

у Пiнськy i в Бpест.ЛитoвсЬку' хoнa вipа в неза,leЛ(нy Укpaiнy
силЬнo захитaнa чeрез пpиeДнaння Гaличини дo Гeнеpaльнoгo
Гyбepнaтopства. (...)

Укpaiнськa 6aндa з 20-30 oсi6 беrцкетyс у paйoнi Пiнськa.
Boнa сильнo нeпoкoiть oкoлицi мiстa, вистyпaючи з гaслoм <<Геть
нlмeцЬкy адмiнiстpацiю! Ми хoЧемo вiльнoi Укpаiни без нiмцiв,
без пoлякiв, 6eз poсiян>. (...)

Pyх oпopу пopoзклeювaв oгoлolllеl{ня y Tернoпo,ri. У Львoвi
вдaлoся зaтримати Д,eв'ять осi6 за пiлpoбку пaспopтiв. (...)
|  /  R 5812t6 f .  97, 98.

Ne 80

Уpивoк iз дoнесeння пpo пoдi.i y сPсP N9 60

Бepлiн, 22 cepпня l94l p.
Cекpетнa спpaвa Paйхy!

Haчaльник пoлiцii безпeки i C,[l..
(. . .  )
l .  Пoлiтичний oгляд
(. . .  )
ll. Paпopт пpo ситyaцiю.
(...) Пiдпiльнa дiяльнiсть тpивae. Пoruиpeнo листiвку, цIo за-

кликa€ poзфopмoвaнy yкpaiнськy мiлiuiю нe зДaвaти збpoю.
У Koвeлi нa стiнi 6yдинкy бyлo написaнo: <.Гeть чyлсoземнy влa-
ду! Хaй хсивe Cтeпaн БaндераЬ>. (...)
I I  R 5812t6 f .  r33.

Ne 8l

.Ц.oнесення пpo ситуaцiю в Укpaiнi

27 cepлня l94l p.
2l3-a дивiз iя бeзпeки

_vп_
(. . .  )
I. Пoлiтичнa ситyauiя.

а) Boлuнь

Пiсля ввeдeння y l iю дивiзi i  нa Boлинi пoлiтичнa ситyaцiя
зaзнaлa зМiн. спoчаткy yкpaiнське нaсeлeння Boлинi вiтaлo нi-
мeцький вepмaхт як визвoлtlтелiв вiд paдяIlськoгo панувaння.
Пoльськa чaстинa населе}tня такo)к B|||яBИлa свoю гoтoвнiсть дo
спiвпpацi... Пiсля тогo, як укpaiнцi пoчaли opгaнiзyвaтись у кoмi-
тeти взaeмoдoпoмoги й встанoвлювaти слyл<6y пoрядкy' в iхнix
pядax пoстyпoвo пoчaв зpoстати вияв пoлiтичнoi вoлi. (...) 3oкpе-
мat y тaких мiстах, як ЛуЦьк, Piвнe, Koвель, ,Ц'yбнo тa oстpiг yсe
сильнirце пpoявJtя€ться пpaгнеllня дo нeзaлeЛ(нoстi i дo звiльнeн-
ня вiд нiмецьKoгo впливy. (...) Cтpемлiння дo сaмoстiйнoi Укpaiни
стae щopaз 6iльrцe Bиpaзним. t-[i пpагнeння знaхoДять звичaйнo
гoлoвнy пiдтpимкy сepеД iнтeлiгeнцii мiст. (...)

б) Cтаpo-pociЙcька теpuтopiя

(...) oстaннiм чaсoМ тyт пpoявляють сeбe нaцioнaлiстичнi iн-
тeлекryaльнi зaхiднi yкpaiнцi, якi при6yвaють 3 oкoлиць ЛЬвoвa
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тa гeнеpaлЬнoгo гyфpнaтopствa. Boни намaгaloтЬся пpoникнy-
ти дo пoлiтичнoi aдмiнiстpацii i пpo6yдити сepeд нaселeння iдею
незrrлeжнoi i сaмoстiйнoi Укpаiни. I-ti eлемeнти пooдинцi бyли
схoплeнi i вислaнi нaзад to Львoва. oднaк нeo6хiднo oпpaцювaти
яснy диpeктrrвy пpo тe' як пoвoдLlту.cя з цими eлементами. Boни
стаrtoв.,Iять нa стapopoсiйськiй тepитopii нe6eзпeку д.llя вiд6yдoви,
6o нe тiльки нeпoкoять нaселeння пoлiтичнolo aгiтaцieю. a й нaмa-
гaються тaкoлr пiдipвaти aвтopитeт нiмeцькoгo вepмaхтy тверд-
л<eннящ щo нaстaнoвJrенi мiсцевi кеpiвники' меpи i нaчaлЬники
paйoнiв нeсyтЬ вiдпoвiдaльнiсть нe тiльки пеpед нiмецьким
вepМaхтoм' a й пepед ниtl,tи' пoслaнцями Укpaiнськoi дepлraви. (...)

фoн Кyфiep
rr / RH 22/204 S. l ,  3.
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Уpивoк iз дoнесення пpo пoдii y CPCP Nэ 66

Бepлiн, 28 сeрпня l94l p.
Ceкртнa спpaвa Paйxy!

Haчальник пoлiцii 6езпeки i C.Ц'.
II. (...) ,[.oнeсeння aйнзaшгpyп тa айнзaцкoманд.
(...) Cкpiзь пpo}цoвxy€тЬся poзфoрмyвaння yкpaiнськoi мi-

лiцii... .Ц'iяльнiсть пpихильникiв Бaндepи все 6iльrцe пoсl,lлю€ть-
ся. У Клyськy, щo 6iля Кoвeля, у листiвцi, пpиклеснiй на пpимi-
щeннi цeхy, вимaгaсться yсyнeння <iнoзeмнoi erlaдиD й пoвepнення
Cтeпaнa Бaндepи. У Лю6oмлi пiд нас пyблiuнoгo зi6paння мaли
зaчитaти текст пpoгoлoцIeння Укpaiнськoi,цepжaви. (...)
r/Rs8/2r6f.zrt .

Ne 83

Уpивoк iз пoстaнoви пpо пoBo.Uкеlit|я з paдянсьt(имl'
вiйськoвoпoЛoнeнимri

8 вeрeсня l94l p.
Cекpeтнo!

l. 3aгaпьне o6хoд,жeння з вiйськoвoпoлoненими
Бiльrцoвизм _ смepтельний вopoг нaцioнал-сoцiaлiстськoi

Hiмеччини. Упepurе нiмeцький сoлдaт стикaстrcя iз пpoтивникoм,
натpенoв:lним нe лиlцe з вiйськoвoгo пoгляДy' a й з пoлiти.rнoгo,
y дyсi 6iльruoвизмy' щo нищить нapoди. Йoмy пеpедaнo в кpoв
iдeaл 6opoть6и з нaцioнzul.сoцiaлiзмoм. Biн веде цю 6opoть6y
526

всiмa дoстyпними зaсo6aми: сaбoтax, зrубнa пpoпaгaндa' пiдпa-
ли, y6ивствa. oсь uoмy 6iльrшoвицький сoлдaт втpaтив пpaвo ввa-

'(атися 
чeсннм сoлдaтoм згiднo )(eнeBсЬкoi кoнвeнцii.

У вiдпoвiднoстi дo пoваги й гiднoстi нiмeцькoгo вepмaхтy
кoжeн нiмeцький сoлдaт мae тpиЬ{aтися якoмoгa дaлi вiд paдяrr-
ських вiйськoвoпoлoltених. (...)

oтлte, зa нaймeнrцoi oзнaки нeпoкopи тpебa в)кивaти енеp.
гiйниx i фзпoщaдних захoдiв, 0с06лив0 пpoти 6iльlцoвtfцьких
aгiтaтopiв. Heпoкopа тa aктивний ч}t пaсивний oпip пoвиннi 6yти
негaйнo i пoвнiстю пpидyrшeнi зa дoпoмoгoю з6poi (6aгнeти, пpи-
клaди' вoгнeпaльна з6poя). (...)

Пo вiйськoвoпoлoнених' щo втiкaють' стpйяти негaйнo, 6ез
пoпep€д)кerrня. (...)
xr / lsl9-Ps
xхvII' с. 275 tf.

Ne 84

C.rrужбoва зaпискa нiмецькoмy мiнiстpу зilкopдol|l|их спpaв

iз пpивoд)l paдянськol пpoпaгaнД{ пpoти oyl{ i Бaндеpи

8 версня l94l p.

Пoлiтичнe кеpiBництвo Пiвдeннo-3aхiднoгo фpoнту Чеpвoнoi

apмii видae, пoчинaroчи з 3l липня l94l p., 6йьuroвицькy гa-

зетy пiд нaзвoю <3a Paдянськy Укpaiнy>, pедaкцiя якoi скJlaдaeтЬ-

ся з вiдoмих письмeнникiв' тaких як Микoлa Бaжaн, oлексЬндp

Kopнiйнyк, Aндpiй Baсилькo i Baндa Baсилевськa (пoлька).

Гaзетa пoпtиpю€ться гoлoвним чинoм нa yкpalнсЬких теритo.
piях, oкyпoвaних нiмeцькoю apйeю, i пoвинна слy)китl{ д.пя пiд-

6ypювання нaселеttt|я дo пapтизaнсЬкoi вiйни. Гaзетy не тiльки

скидaк,ть iз лiтaкiв, пpoвoзять кoнтpaбaндoю чeP€з фpoнт' a й тa.

кo)к пolЦиpюtoть пapaшyтисти...
...У гaзeтi чaстo згaдyються yкpaiнськi нaцioналiсти, oУH

i i1 пpoвiдник Cтепaн Бaндepa. Biн _ eдиний, кoго згaдують

з yкpaiнськшx дiяviв, а це oзнaчa€, щo 6йьшroвики 6ачaть y lrЬoмy

i йoгo opгaнiзaцii пoлiтичнorо нoсителя нaцioнaльнoi 6opoть6и

нa Укpaiнi. Це пiдтвеpд:rryeться й тим, щo БaнлеPУ пopiвнюloть

з Пeтлюpolo, iм'я якoгo ще сьoгoднi мae oсoбливe пoлiтиuнe звy-

чaння Д,tя yсiei Укpaiни. (...)

l l l  / Укpaiнa, Pol. Хl l l '  24.
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Уpивoк iз дoнесення пpo пoпii y CPCP ГФ 7t

Бepлiн, 9 вeрсня l94l p.
Ceкртнa спpавa Paйхyl

Haчaльник пoлiцii 6езпeки i C.Ц''
( . . .)
|. IloiтuчнuЙ oеляd
(.. .  )

3аеспьна атмocфepа
(...) Пiнськ: Heспoкiй y пiвденнiй частинi paйoнy, спpoвo-

кoвaний пpoпaгандoю укpаiнфв iз Boлинi зa незaлежнiсть...
Ha Boлинi пoсилeння пpoпaгaнди за нeзaлел(нiсть Укpaiни,

oсo6ливo гpупoю Бандepи...
Paйoн Гaличини: пpoпaгaнta зa незaлежнiсть гpyпoю Бaн.

дepи...

Етнiuнi еpуnu
Укpaiнцi: ...Пepeхoплeнo двi yкpaiнськi листiвки... 3poстaюua

aктивнiсть пpoпaгaнди opгaнiзацiею Бaндepи нa Boлинi i в Гa-
личинl.

У Лyцькy вiдбyлoся пy6лiuне пpинeсення пpисяги yкpaiнцiв
Бaндepi з нaгoди peлiгiйнoi цepемoнii y пaм'ять лrepтв 6йьrшo-
вицькoгo pел<ltмy. Пoдi6нi пoдii вiд6yлися y Гaлининi. (...)
| / R 58/2t6 f. 354, 355.
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Уpивoк iз дoнесення пpo пoдii y CPCP he 79

Бepлiн, l0 вepeсня l94l p.
Cекртна спрaBa Paйхyl

Haчaльник пoлiцii безпeки i C.Ц..
( . . .  )
Il. .(oнeсeн:lя aйнзaшгpyп i aйнзaцкoмaнд.

Етнiaнi еpуnu

Укpаiнцi: ...Пo;квавлення пponaгaнди зa Бaндеpy. 36ip пiдпи-
сiв, щo6 дo6птvlcя дoзвoлy д1lя Бaндepи пoвepнyтися у свoto кpаi.
нy. Пoстiйнe пoшиpення стapих листiвoк пpo уpяд Cтецькa й де.
мoнстpацii зa незirле)l(нiсть. Taкoлr пoшиpeння нeгaтивнoi вiдпo-
вiдi Бaндepи нa виDroгy пpoфeсopa Koхa (мiнiстеpствo Poзeн.
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6epгa) poзпyстити уPяД Я. Cтецькa. 36ip фoндy 6opoть6и для
oУH; пpoдaж мapoк iз дaтoro пpoгoлoшelrня нeзa,lе,(нoстi
(30.06.1941). ( . . .)
| / R. s8/2r1 t. r0.
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Уpивок iз paпoру пpo дiяльнiсть i ст8rr afiнзaцгpyп
пoлiцiI безпски i сд y сPсP N9 4

( l5 вepeсня l94l  p.)
Пoлiцiя 6езпеки i C.Ц'.

(...) .Цiяльнiсть зaхiднoyкPaiнськoi гpyпи Бaндepи стae всe
6iльruе rцкiд,tивoto в iнIцих paйoнaх Укpaiни. Taм пpoпaгyють
нaцioнeпьнi пoлiтичнi itei' д:ltя яких paнiure нe 6yлo пpaктичнo
нiякoгo спpиятливoгo пiлдpyнтя. Цi iдei стaнoвлять гoстpy нe-
безпeкy ,фltя нiмeцьких iнтepесiв сьoгoднi i в мaйбyтньoмy.

Бyлo влrитo вiдпoвiдних зaxoдiв. (...)
III /  Inland l l  g.  431, f .  l3 l .
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oснoвнl вкaзiвкrr пpo пoк)Джeння з укpaiнським нaселенням

(Bеpесень l94l p.)
l. Фюpep з6epiгаe зa сo6oю пpaвo пpиймaти pirшeння пpo

деPxiaвнo.пoлiтичне oфop}rпення теpитopii, дe пpo)кивa€ укpaiн-
сЬке нaсeлення. Biйськoвi opгaни влaди пpиt{ципoвo не пoвиннi
зaймaтися цими питaннями.

Ha всi скapги yкpaiнцiв щoдo вiддaння певllих теpитopiй
Укpaiни пiд yпpaвлiнl{я генеpaп-гyбepнaтopa ни Pyмyнii i на всi
пoдi6нi скapги тpебa вiдпoвiдaти, щo Укpaiнa 6yлa вpятoвaнa
зaвдяки нiмецькiй кpoвi i щo з цiеi пpичини Hiмeччинa з6epiгae
зa сo6oю пpaвo poзпopяд)кaтися цими теpитopiями згiднo iз
зaгaJtьllими пo,tiтичнимl' пoтpe6aми.

2. У paзi нeo6хiднoстi в мaй6yтньoмy дaльЩe 6yд" дo.'y.цe'a
yчaсть дeяких yкpaiнфв в yпpaвлiннi кpaiни нa piвнi пoвiтiв
i ргioнiв y фopмi кoмiтетiв дoвipи. У вищих opгaнaх влaди пo-
oдинoкi дoстoйнi дoвipи yкpaiнцi мo'(yть бyли запporшенi тiльки
t,lя кoнсyльтaцii, 6ез тoгo, щo6 iз цьoгo rвvrlлнBaлr. 6yпь-якi пo-
мoв.ltенoстi чи зo6oв'язaння пo;riтичнoгo хapaктepy.

3. Kiнцевa екoнoмiчнa мeт8 - це пpиpoдrrий poзвитoк Укpai-
ни як xитt|ишi €вpoпи. 3 iнцroгo бoкy, вeсь схiднoсвpoпeйський
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пpoстip пoвtltlеll стaти гoлoвним pllнкoм пpoмислoвoстi Зaхiднoi
€вpoпи, тoвapи якoi 6yдуть orиaчeнi пpoдoвoльчими тoвepaми
й скpoвинoю. (...)

4. Biдпoвiднo дo фei кiнцевoi мети' дo yкpaiнськoгo нaселен-
ня тaк дoвгo' як вoнo пеpедyсiм y сйьськoмy гoспoдapствi пoкip.
нo спiвpoбiтничa€' тpебa стaвитися з дoбpoзичдивiстю. Aлe дyxе
пoulиpенi сepед нiмцiв пpaгнення зarrишити дoстyп}rими дJIя чyЛ(o.
земнoпo нaселення iх ьпaснi звинai, фopми, нaвiть лнrцe 3 пoвсяк.
дeннoкr )киття i в цeй спoсi6 пiдняти xиттgвий piвень, мaкугь
6yти кaтeгopиuнo зa6opoненi.

Bxивання yснoi тa письмoвoi укpaiнськoi мoви не тpе6a
oбмеxyвати.

.(oзвoляeться yкpаiнськa пpeсa зa yмoви' щo вoнa yтpимyеть-
ся в odмелrеrroмy o6'€мi i пiдrrягae сyвopiй цeнзypi.

Hiчoгo не слiд чи}tитt| пpoти нaйни:кчoгo шкйьництвa.
5. Укpaiнськa Aвтoкeфaпьнa l{еpквa, тaк сaмo' як i кoнфeсiй-

нi oб'eднaння' дoзвoленa з ти}r' щo вortи нe зaймaroться пoлiтикolo.
oднaк слiд зaвaдити тoщ|' щoб дaвнiIцi мiсця pелiгiйнoпo кyльтy
стa.пи мiсцями пaлoмництвa i, oт:кe, цеrrтpaми pyхy зa aвтoнoмito.

Pелiгiйнi пpедстaвнrrки iнrцих деp)кaв пoвиннi 61rти вислaни-
ми з теpитopiй, щo пеpе6yваloть пiд нiмeцькoю aдмiнiстpaцieю.

6. Учaсть членiв веpмaxry в yкpaiнськl{х нaцioнa.пьних святaх
пoвиннa oбмеrкyватись виняткoвDtми випaдкaми, безпoсePедньo
пoв'язaниьtи з oкyпaцiсlo нiмеIщкиx вiйськ. Hiмeцькi oPгaнrr вJIa.
ди нi в якoмy paзi нe пoвиннi бpaтrr нa сe6e opгaнiзaцiro цих свят.
rr / RH 22/r1r.
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ПoвiДoм.леrrня пoЛoшroкoi|alrДyю!юпo в€pмaxтoм ]tpo rюкapання
зa нr!Пкoflaння нaкflliв нiмецьких opгaнiв шlaдrr

l94l  p.
l. I{ивЬьнoмy нaселеннto за6opoнeнo пеpeсyвaтrrся зa мe.

'(aми 
сEoпo мiсця пporкивaння 6eз спeцiaJьнoгo писЬмoвoгo дo.

звoлy (пеpепyстки), видaнoгo нaйбли.lкчolo нiмецькolo вiйськo-
вoю чaстиlloю.

2. I{ивi.lьнoмy нaсфreннк) зa6opoненo пepe6yвaти нa вy-
лицi з нaстaнням нoчi фз спeцiaльнoгo пtlсЬмoвoпo дoзвo,ry (пеpe-
пyстки), видaнoгo нaft6лиxчolo нiмeцькolo чaстинoto. Чaс кoмен-
дaнтськoi гoдинrr oгФtolЦyкутЬ меPи. (...)

5. Bсi житe.lli нaселeниx rrунктiв пoвиннi зaPе€стPyватися.
Cпнски зaPe€стpoвalrих oсiб пoвинвi бщи прдстaшlенi мiсцевoмy
кoмeнддятy чи opгaнaм' пpизвaченим дJIя кoнтpoлю.
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6. 3a6opoнeнo нaдaвaти )китлo oсo6aм, якi нe нaлeжaть дo
мiсцeвoгo нaсeлeння.

7' Haсeлeння пoвl{ннo нeгaйнo iнфopмyвати стapoстy пpo
6yдь-якy стopoнню oсo6y в сeлi. (...)

8. oсoби, виннi y зdepiгaннi з6poi, зaпaсних чaстин' пaтpo-
нiв тa iнrдих 6oeпpипaсiв, як тaкoж у 6yдь-якiй дoпoмoзi 6iль-
Iдoвикaм i 6aндитaм тa в нaвмиснiй rцкoдi, завдaнiй нiмeцьким
вiйськaм, 6yдyть пoкapaнi смepтю. (...)
ХV / дoк. l8. с. 95-9б.
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Haкaз Кaйтeля пpo в)|0|ття кpaйнiх 3aхoДiв пp<rtи oпopу

Гoлoвний rштa6 фюрpa,
16 веpeсня l94l

Haчaльннк Bеpхoвнoгo кoмaндyвaння вepмaхтy
Ceкpетнa спpaвa кoмaндyвaння

(.. .  )
l. 3 пoнaткy вiйни пpoти Paдянськoi Poсii нa oкyпoвaних Hi-

меччинoю теpитopiях вибyхнyв кoмyнiсти.rний пoвстaнський pyх.
Фopми дiй пeрхoдять вiд пpoпaгa}rдистських зaxoдiв i нaпaдiв
нa oкpемих .lленiв вepi{aхтy дo вiдкритих зaкoлoтiв i rшиpoкoi
вiйни з дoпoмoгoю 6aнд. (...)

Bpaхoвyюни, ц{o в oкyпoвaних paйoнaх iснyс вeликa пoлiтич-
нa й екoнoмiннa нaпpyлсенiсть, трбa paхyватися з тим' щo нa-
цioнaлiстиvнi тa iнrдi кoлa BикoPистaють цю нaгoдyl щo6 з'eп-
нaвцIисЬ iз кoмyнiстичниr{ зaкoлoтoмl спpичинити тpyднoщi нi-
мецькiй oкyпaцiйнiй шlaдi.

Taким чинoм' y нapoстaюнiй мipi пoстar небезпекa .Фrlя веде}tl{я
Hiмeччинoю вiйнн, якa пpoя&'lя€ться нaсaмпеpед у фopмi зaгaль-
нoi нe6eзпеки дJrя oкyпaцiйних вiйськ i в,ке тепeр пpизвeлa дo
вiдвepнення сtlJl нa гoлoвнi вoгнищa нeспoкoю.

2. (...' Фюpеp нaкaзaв в)t(явaти скpiзь найсyвopirui зaхoдиt
щoб poз6ити цей pyх у нaйкopoтшrий чaс. (...)

3. (...) a) Koлсний випaдoк oпopy нiмeЦЬким oкyпaцiйним
влaстям' нeзaлежнo вiд o6стaвин, якi мoгли 6 y пooдинoких ви-
падкaх зaiснyвaти, мa€ toвести дo виснoBку, щo вiн пoхoдить iз
кoмyнiстиннoгo д)кepела.

6) щoб пpидyцIити тaкi iнтpиги в зapoдкy' тр6a пpи пep-
цriй ;кe нагoдi в:кити нeгайних i нaйсyвopiruих зaхoдiв FJ|я утpt|.
мaння aвтopитeтy oкyпaцiйнoi влaди й зaпo6iгти poзpoстaнню
pyхy. Пpи тoмy тр6a yсвiдoмляти, щo в цих кpaiнaх лкr,цськe
)кl{ття чaстo нiчoгo нe знaчить i щo зaлякyloчoгo eфeктy мoлtнa
,цoсягнyти лишe нaдзBиvaйнo лсopстoкими зaхoдaми. (...)
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д) oскiльки тpeбa 6уле виняткoвo пpoвaдити вiйськoвий сy.u
y зв'язкy з кoмyнiстинним зaкoлoтoм a6o iнrцими nopyшeннями
пpoти нiмецькoi oкyпaцiйнoi влaди, тoдi пoвиннi 6ути пpoгoлo-
rшeнi найвищi кapи.

Cпpaвя<нiм зaсo6oм зaлякyвal{}tя тyт мoжe 6yти тiльки смepтнa
кapa. Зoкpемa' тpeбa в oснoвнot\,tу каpaти смеpтю ruпигyнськi дii,
aкти сaбoтaxy i спpo6н встyпити нa слyлrбy вopoxих з6poйних
сил. Taкoлr y в}tпaдкax недoзвoлeнoгo пoсiдaння збpoi тpeбa зви-
чaйнo винoсити смepтний виpoк. (...)

Kайтeль
хI / 389-Ps
xxv, s. 530 ff.

Ns 9l

,Ц.yмки Гiтлеpa з пpиBoдy Укpaiни

( l7 веpесня l94l  p.)
(...) Hiмецький сeлянин pyхa €тrcя зaвдяки йoгo нaхилoвi

дo пPoгpeсy. Biн дyмaс пpo свoiх дiтeй. Укpaiнський сeляниl{
нe знa € пol{яття oбoв'язкy. (.'.)

Poсiйський пpoстip _ цe дДя нaс Iндiя. Як i aнглiйцi, ми
пpаBитl,tмeмo в цiй iмпepii 

'(N{eньKoю 
людeй.

Бyлo б пoмилкoю дaти oсвiтy мiсцевим людям. (...)
I я зoвсiм l{е пpихильtlик ствopен}tя yнiвеpситeтy в Kиeвi. Бyлo

6 кpaщe не вчити iх нaвiть читaти. (...)
Ми пoстaвгIятимемo зеpнo скpiзь y €вpoпу' дe в ньoМy с пo.

тpe6a. Kpим дaсть нaМ лиtr{oни' 6aвoвну, кayчук (l00 тисяч
aкpiв плaнтaцiй 6yле дoстaтньo' щo6 гapaнтyвaти нaшy нeзa.
леlкнiсть).  ( . . .)

Ми пpитягнемo на Укpaiнy дaтчaн' гoллaндlliв, нopвежцiв,
ruведiв. (...)
хvI / сс. l00. l0 l .
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Poзмoвa Гiтлеpa, зaписaнa Keппенoм

Гoлoвний Iштa6 фюpepa,
п'ятниця' 19 веpесня l94l p.

Panopт IФ 32

l. oбiд 18.09. 3aпporшeнi: paйхсмiнiстp д.P Лaммеpс, paйхс.
кoмiсap Koх.
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(...) Poзмoви зa стoлoМ тoчилися пepевaхнo нaвкoлo тeми
<.Biльнa Укpaiнa'>, не висуBaючи пpи цЬoмy якихoсЬ нoвих apгу-
ментiв. Фюpep i paйхскoмiсap вiцкttнули iдero вiльнoi Укpaiни.
Cлoв'яни - це poдинa кpoликiв. Якщo клaс гoспoдapiв iх нe пiд.
lIIтoBхувaтиме' вoни сaмi нiкoли нe змo)кyтЬ пiднятися вищe piвня
кpoляuoi poди}lи. Пpиpoдlr iй стaн' якoГo вoни пpaгнyть - цe зa-
гzlльнa дeзopганiзацiя. Бyль-якe зI{ання' дане iм, y кpaщoь{y ви-
пatкy пеpeтвopиться y них y нaпiвзнaння, яке зpo6ить iх незaдo.
вoлeниIltи й aнapхiнними. Cаме з цiсi пpиvини iдeя ствopeння yнi-
вepситeтy в Kисвi пoви}lна бyти вiдкинyтa. 3pеrштoю, вiд цьoгo
мiста мaйл<е нiчoгo не зi lлиutитЬся. Tенденцiя фюpepa, який poз-
глядae знищeння великих poсiйських мiст як умoву тpивaлoстi
нarшoi вгlaди в Poсi], знaйrцлa пiдтpимкy в paйхскoмicapa, якvlЙ
хoтiв зpyйнyвaти yкpаiнсЬKy пpoмислoвiсть, щoб змyсити пpoлe-
тapiaт пoвeрнyтися нa сeлo. ('..) Koх пiдкpeслив, щo тpe6a 6yти
твepдим l )|(opстoким з сaмoгo пoЧaткy; нe мoЛ(нa дoпyститися
пoмилки l9l7-l9l8 pp., тo6тo 6yти тo згoвipливим, тo нeпoстyп-
ним. Генеpaп Aйxгopн* бyв явнo в6lатtlЙ не 6iльrшoвикaми' a yкpaiн-
ськими нaцioнaлiстaми. Фюpеp пpе.цстaв}rв aнглiйськe пaнyвaння
нaд Iндiею як нaй6iльrц дoстoйнy мeтy нaцIих зyсилЬ щoдo yпpaв.
лiння нa Cхoдi. (...) У гoлoвнoмy ruтa6i фюpepa стaвлення .цo
Koхa дyrке пpивiтнe. Bсi ввarкаroть йoгo <<дpугим Cталiним'>,
який змorкe якнайкpaще Bикoнaти свor зaвдaння. (...)

Panopт Nl 33
Гoлoвний ruтa6 фюpepa,

20 вepeсня l94l  p.
l .  Узяття цитаделi Kисва з пiвдeннoгo 6oкv викликaлo великий

ентyзiазм y гoлoвнotvty ruтaбi фroреpa. (...)
2. .Ц.pyгий снiдaнoк l9.09. 3aпporшенi: paйхсмiнiстp Toдт,

paйхскoмiсap Koх. (...) Фropep скaзaв' щo нeoбхiднo пoбyдyвaти
aвтoмaгiстpаль нa .('poнтгайм й iнruy нa Kpим. Hiмeuький тo-
вapиrш+* пoвинeн пiсля вiйни мaти llo)lUlивiсть oсo6ист0 пoбa-
чити зi свoгo <<фoльксBaгенa') зaвoйoвaнi тepитopii, oскiльки вiн
пoстiйнo пoBинеIt 6yти гoтoвим вoroBати за l{их. Hе мoлtнa пoвтo-
рити дoвoeннy пoмилкy' кoли кoлoнiaльна iдeя нaлe)калa лицIe
кiлькoм кaпiтaлiстaм i пiдпpиeмuям. (...)

3. Пaдiння Kиева, пpo якe дoвiдaлися y гoлoвнoмy цIтa6i
фюpеpa o l7 гoдинi, викликilлo неймoвipнy paдiсть, 6o цiлкoвитa

. Гeнepал.фльдlr{apш:rл Г. фoн Aйхгopн y l9l8 p. бyв гoлoвнoкo.
мaндyючим нiмецьких oкупaцiйних вiйськ на Укpаiнi. У6итпЙ в Kиeвi
в липнi l9 l8 p.

.+ Tипoвий звopoт нaсiв нaцtoнaл-сoцlaлlзмy' oзначae
пo нiмецькiй, apiйськiй paсi  (пpим. пepекладava).

спlлЬн|стЬ
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кaпiтyляцiя, спPичинeнa втeчеIo paдянсЬких кеpiвникiв' 6улa

пoвнoю неспoдiванкoю. (...)

д.p Bеpнep Кетшrен
rштaндapтeнфюpеp CA i oсo6истий paдник

| / R 6/34a f. 12 ff.

Iф 93

tyмки Гiтлер з пpивo,ry Укрiни

(22 вewcня l94l p.)
(...) Ми з тpyдoir виpиBаeмo в мopя кiлькa мeтpiв землi,

ми щIчимoся' oсBotoючl{ 6oлoтa, тoдi як нa Укpaiнi 6езмея<нo
poдIoчa 3eмля' цrмyс якoi мiсцями мae тoвщиl|y дeсяти метpiв,
i ця зe*lrя чекa€ нa нaс.

Ми пoвиннi ствopитн дJrя нaшoгo нapoдy yl{oвli' якi спpияли
6и з6iльrцeнню йoro чисeльнoстi i вoднoчaс з6yдyвaш 6и дaм6y
пpoти poсiйських пPиrurивiв i вiдпливiв. (...)
ХVI / с.  l03.

lф 94

Poзмoва Птлepa' зaпиGaнa Кеппенoм

Гoлoвний rштaб фюрpa,
сepeдa' 24 вepecня l94l p.

Pаnopт IФ 37
(.. .)
2. Be.lepя 23.09.3aпpoшeнi: paйxспpoтeктop фoн Hoйpaт' дep.

;кaвний секp€тap Фpaнк, деp;кaвний сeкpетap Бaке. (...) Фlopep
пoвeprryвся дo питaвня пpo хapaктеp poсiйськoгo нapoдy' скaзaв-
tци' щo yкpaiнщ тaкo:к лiнивi, пoгaнo opгaнiзoванi, пo-aзiaтськи
нiгйiстиннi, як i великopoси. Tyт нe пoвинIlo стoяти питaння eти-
ки пpaцi й o6oв'язку, цi лoдr нe зpoзyмiloть тaких pеueй нiкoли,
oскiльки вoни peaгyroть тiлькл нa нагaйкy. Cтaлiн _ oдин iз най.
6iльIц ве.пrкиx с}пraснПкiв, oскiльки йoмy все-тaки Bдaлoся' щo-
пPaвда' тiльки зaвдяк}r нaйсyвopirшoмy пpD|мyсy' викyвати дep)кaвy
з цюпo сiмейства кpoликiв. (...)

Bеpнep Кеrпен
ruтaндaщенфюрp CA й oсo6истий paдник

r/R6/34at.28.
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Iф 95

Зarискa пpo лискyсilo y фюpеpa

29 веpeсня l94l p.
oкpiм фюpеpa i менe (Poзeн6epг) 6yли пpисyтнi Лaммеpс

i paйхсляйтеp Бopмaн.
Ha встyпi фюpep нaгoлoсив' щo нaдзвичaйнo вaxливo yспiru-

нo пpoдoвxyвaти всi po6oти.нa Укpаiнi... У зв'язкy з цим 6yлa зa.
тopкнyтa вся сyкyпнiсть питallЬ мaйбyтньoгo впopядкyвaння
Укpaiни. Фюpep гoвopив пPo чyдoвy земJrlo' якa чepeз нeдoстaтню
eксп;ryaтaцiю' щo пpaктикy€ться дoнинi, нe дaлa мaксиDryмy
з тoгo' щo вolla мoгла 6 дaти пpи нiмeцькoмy гoспoдapювaннi.
Biн пoвсpтався дo цiei теми кiлька paзiв пiдpяд ка;r<yЧи' щo пpo-
дoBoльствoм тa iнIrrиItоr бaгaтствaми мo)кнa 6улo 6 пiдтpимyвaти
нe лицte Hiмeннинy, a й iншi дepxaви. (...)

Пiд чaс oднoi пpeс-кoнфpенцii 6pат Aнтoнeскy зaявив' щo
сyть тeпepirшньoi вiйни - цe 6opoть6a пpoти слoв'ян. Пpисщнiй
6oлгapський пpeс.aтarцe встaв чеpвol{ий вiд гнiвy i пoкинyв зал.
Я скaзaв, щo якe 6 нe 6yлo пpийняте piшeння, )rвa,(aю пoдi6нi зaяви
непpaвильними i тaкими' щo мoxyть yтpyдl{ити мaй6yтню пoве.
дiнкy тaкo:к з yкpairпдями. (...)
t/R6/4f.4ff .

гф 96

.(умки Гiтлер з пpl|вoДy Укрiнш

(l3 xoвтня l94l p.)
(...) У €вpoпi не iснye xoднoi кpaiни, якa мoглa 6 6утп в тaкiй

мipi aвтapкiннolo.. .[,е ще iснy€ peгioн, в якoмy вtlплaвлялll 6 зa-
лiзo вищoi якoстi, нiл< yкpaiнське зaлiзo? ,[,е мo.lкнa знaйти 6йь.
rue нiкeлю, вyгiлля, }rapгaнцro' мoлi6денy? Укpaiнa мaс тaкi зaпa.
сrr мapгaнцкt, щo нaвiть Aмеpикa йде тyди зa пoстaчaн}rям. I, oкpiм
тoгo' щe стiльки iнцrих мoл<ливoстeйl

oлiя, ствopення rulaнтaцiй...
xvl / с. l07.

. Aвтapкiнний _ зддтниfi
(пpим. перкладачa).

дo ствoprння сaмoдoстaтньоl екolioмlки
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Уpивoк iз ,цoнeсення пpo пoдii y CPCP N9 ll2

Бepлiн, l3 ;кoвтня l94l p.
Haчaльник пoлiцii 6eзпeки i C.Ц..

( . . .)
|||. Пoлiтuка
(...) У Гopoдищi (Чеpкaськa o6лaсть) кoлиrцнi члeни CBУ

(Cпiлкa Bизвoлення Укpaiни), з якими пoпpaцroв.lли люди з oУH,
виN{aгaли нeзaлexнoi Укpаiни. Cтaття, щo з'явилaся зoвсiм t{едaв.
нo в пеpruoмy нoмеpi мiсцeвoi гaзeти' закiн.ryвaлaсь зaкликoм:
<.Хaй .живе вiльнa i нeзaлежнa Укpaiнa i i-i гoлoва Бaндepa>. I]я
тeндeнцiя 6yлa негaйнo зyпl{ненa.
r i  R 58/218 f .  159-160.

Ns 98

Poзмoва Гiтлepa' зaписaнa Keппенoм

Гoлoвний ruтaб фюpepa,
сy6oтa, 18 xoвтня l94l p.

Pаnopт IФ 45
oбiд, l7. l0. Зaпpoulенi: генеpaл Paйнeкe.
Генеpал Paйнеке poзпoвiв, щo сеpед рoсiйських вiйськoвoпo.

лoнених' якi пepе6yвають у Генеp.lльнoмy Гydepнaтopствi, зa ми-
нулий мiсяць бyлo 9 т}rсяч смеpтних випaдкiв... Майrrе всi рoсiйськi
вiйськoвoпoлoнeнi хoнyть пpaцювaти' тiльки б iм дали дoстaтньo
iя<i. Пoтiм фюpеp гoвopив' Щo в мaйбyтньoмy пеpeiзд нepeз Бaл-
тiйське мopе дoзвoлятиметься тiльки д.llя вiйськoвих кopaблiв при-
6еpeл<них кpaiн: Hiмеvuини, lll36цii' Фirrляндii, .Ц.анii. lI'ля Чopнo-
гo мopя тpe6а 6yдe пeрeглянyти такoж стaтyт Мoнтpe,l щoб тyди
мoгли пpoхoдити тiльки вiйськoвi кopaблi Hiменнини, Typeннини,
Бoлгapii, Pyмyнii...

2. Bенepя' l7. l0. Пpисyтнi: pайхсмiнiстp Toдт, гаyляйтep
3ayкель, мiнiстepський paдник 6юpo paйxсмаpшurлa Бетvеpa.

(...) Cпoнyкaний paпopтoм Toдта, фюpep щe paз oхapaктepи-
зyвaв y зaгaлЬниx pисах, яким вiн 6aчить poзвитoк y нoвих peгio-
нaх нa Cхoдi. Haйбiльrц вaxливим € дopoги. Фюpep скaзaв Тoдтy'
шo тpе6a знaчнo poзцlt,tpити пoчаткoвий пpoeкт. Biн мaтимe д.пя
цьoгo y свo€мy poзпopядженнi тpи мiльйoни пoлoнeних yпpoдoв)к

| Кoнвенцiя, пiдписaнa 1936 p.' згiднo з якoю Type,rнинa oтpимaJta
кo}lтpoлЬ нaд flаpдaнe:иaми з прaвoм зaмкнyтll пpoтoкy в час вiйни.

53б

двatцяти poкiв. Ш{oдo автoмaгiстpaлей, тo фюреp вiв мoвy сьoгoднi
нe тiльки пpo кpимськy, a й тaкoxс прo aвтoмaгiстpaль нa Kaвкaз
i пpo двi-тpи дopoги дaлi нa пiвнiя неpeз oсo6ливo пpива6ливi мiсЦя.
Ha пеpетинi великих pi.toк пoвиннi утвopитись нoвi нiмецькi мiста,
центpи для вepмaхтy, пoлiцii, aдмiнiстpaцii i пapтii. Уздoвл< дopiг
бyдyть пpoстягaтися нiмeцькi фepми, i мoнoтoнний aзiaтськo-пpи-
вaблюючий стeп скopo матиме зoвсiм iнruий вигляд. Чеpез дeсятЬ
poкiв тaм oселиться 4 мiльйoни нiмцiв, a чеpeз двaдцять poкiв
пpинаймнi l0 мiльйoнiв. Boни пpи6yдyть не лиIIrе з Paйхy, a Й тa-
кoxr пеpeдyсiм з Aмepики, зi скaндинaBсЬкиx кpaiн, з Гoллaндii
i Флaндрii. Taкox i perштa €вpoпи мoглa 6 узяти yчaсть в oсвoсннi
poсiйськoгo пpoстopy. (...)

Пoтiм фIopеp пoвеpнyвся дo тoгo' щo <всyпеpеv дyмui деяких
rцтaбiш не мoll<нa дoзвoлити нiякoгo нaвчa}tня i нiякoi дoпoмoги
мiсцeвoмy нaсeЛeнrrю. 3нaння сигнaлiв дopo,(ньoгo pyxy iм 6улe
дoстaт}rьo; нiмецькoмy вчитeлю нeЬ{a€ чoгo тaм цIyкaти. Пiд свo-
бoдoro yкрaiнцi poзyмiють, щo вoни бyдуть |4L1Tу|cя тiльки oдин
paз на мiсяць зaмiсть двoх paзiв. Hiмець зi свoeю кopенeвoю щiт-
кoю тaм скopo стaв би непoпyляpним. Як фюpеp' poзмipкoвylovи
хoлoднoкpoвнo, вiн бyДe встaнoвлювaти це нoве yпpaвJliння. II{o
пpo те Ayмaють слoв'яни, йoму aбсoлютнo бaйдyлte. Toй, хтo iсть
сьoгoднi нiмецький хлiб, yзaгалi в)t(е тим не xвилIoeтЬся' щo л<ит.
ниця нa схiд вiд Ель6vl 6улa вiдвoйoвaнa мeчем y ХIl ст. Tyт, нa
Cхoдi, вiд6yвaтиметься пoвтoрнo пpoцeс' пoдi6ний нa зaвoк)вaння
Aмepики. (...) Фюpер пiдкрслив кiлькa pазiв, щo хoтiв 6и бyти
мoлoдIIIим poкiв нa l0 чи l5, щo6 мaти мoxливiсть )кити пpи poз-
виткy цьoгo пpoцесy. (...)

5. Беpyни дo yвaги надзвиuaйнo пpoникливi й тoчнi пoяснeн-
ня фIoрерa щoдo кoЛoнiзaцii i гepмaнiзaцii oкyпoвaниx paйoнiв
Cхoдy, Bияв.,lясться неминyчим' щoб фюpep i paйхсмiнiстp Лaм-
меpс yзялися без нaймeнrДих затpимoк зa чiтке poзме)кyвaння
i встaнoвлeння кoмпетенцiй paйхсмiнiстpa oкyпoвaних схiдних
теpитopiй i yпoвнoвa;кенoгo дJtя заxистy нiмeцькoi нaцii. Iнaкrue
тyт пpийruлo 6 дo пiдipвaння дeкpетy фюpepa вiд |'l .0.7.|94l p., якe
дoBелo 6 дo знижeння poлi paйхсмiнiстеpствa &rrя зaйнятих теpи-
тopiй Cхoдy дo Д.pyгopядних спpaв. Йoгo завдaння o6мeжyвалися
б тим, щoб пo мoxливoстi скopo дoвeсти слoв'ян, зi6paних y pе-
зеpвaцii, дo тaкoгo стaнy, щ06 Bo}tи пoкинyли 6aтькiвщинy a6o
пoмepли. Iнrцi бiльrдe пoзитивнi зaв,цaння' пoчинaючи з 6yдiв-
ництBa дopiг i кoлoнiй, пepeйruли б дo o6oв'язкiв упoвнoвaжeнoгo
з питa}rь пiднесення нiмeцькoi наpoднoстi.

Bepнеp Кeппен
ruтaндapтeнфюpеp CA i oсoбистий paдник

537

l /R6/34af.50ff .



Ne 99

Уpивoк iз дoнесення пpo пoпii y CPCP l\tg 126

Бepлiн, 29 лroвтня l94l p.
Cекртна спpaвa Paйхyl

Haчaльник пoлiцii бeзпеки i CJI.
( . . .)

Il. Пoлiтичний oгляд.

Oкуnoвaнi теpuтopti

Генеpальне Гy6epнaтopствo. Кoмендaнт пoлiцii 6eзпеки i C.Ц'
y Львoвi дoпoвiдae:

Гpyпa Бaндepи y листi дo Львiвськoгo гестaпo, пiдписaнiм
OУH, знoвy вiдстoюe пoлiтнянy сaмoстiйнiсть i незалехснiсть
Укpaiни.

Лист пoяснюс, щo Гiтлep o6мaнyв Укpaiнy i щo Cпoлyяeнi
lЦтaти Aмepики, Aнглiя i Poсiя д,a.цyтЬ змory ствopити l{езa,Ieжнy
Укpаiнy вiд piки Cянy дo Чopнoгo мopя... .['aлi лист стaвить пiд
сyмнiв зaкiнчeння вiйни нa кopисть Hiмeччини i пpoгoлorшус, щo
Hiмeччинa не змoжe вигpaти вiйнy 6eз Укpaiни.

Kpiм тoгo, лист вимaгaс звiльнення yсiх apeштoвaних yкpaiн-
цiв. (...)
r / R s8/218 f. 323.

Ns 100

Пoпер.Ц,xення кoмендat{тa мiстa Киeва пpo стpaту
)l(I|телiB мiстa

Kиiв, 2 листoпaдa l94l p.

Пonеpеdхсeннл

Bипaдки пiдпaлiв i сa6oтaжy, щo пoцrиpюються y Kиeвi, змy-
цIyIoть мeне вдатися дo нaйсyвopituих зaхoдiв.

3 цiei пpI{чини сьoгoднi 6yлo poзстpiлянo 300 мeruкaнцiв
Kиeвa.

Пiсля кoxнoгo rtoвoгo випaдкy зyмисних пiдпaлiв i сaбo.
тaл(y poзстpirпoвaтиметься щe бйьrцa кiлькiсть лloдей. Koжен
мerцкaнець Kисвa зo6oв'язaшit негaйнo iнфoiмyвaти нiмeцьку
пoлiцiю пpo всякий пiдoзpiлий випaдoк.

Я встанoв.llю пopядoк i спoкiй y Kиевi зa всякy цiнy i всiмa
спoсoбами.

Е6еpгapл
гeнepaл.мaйop' кoмендaнт мiстa

хv / с. l05.
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Уpивoк iз дoнeсення пpo пoлii у сPсP Ns l29

Бepлiн, 5 листoпадa l94l p.
Ceкртна спpaвa Paйхy!

Haчaльник пoлiцii фзпeки i C]I.
( . . .)

I. ПoлiтичниЙ orляь
(...) 3. .EJ,iяльнiсть людeй Бaндеpи пpoдoвжye 6yти o6'eктoм

нaцtих спoстrpeJкeнь. Hoвi poзслiщвaння, oсo6ливo в Микoласвi,
пpt{звелl{ дo нoвих apеurтiв i дo зaхorrлeння в:l)<;Iивих дoкyментiв.
Cepeд них фiгypye oбrшиpний плaн зaхoдiв гpyпи Бaндepи. IJ'ей
плaн мiститЬ стpyктypy opгaнiзaцii, щo пoчинa€ться вiд стaницi,
якa € oдиницeю нaйнижчoгo стyпeня, пoтiм йдe paйoн, o6лaсть
i кpай. .Ц,a;lьцre йдyть дaнi пpo зaвдaння' застoсyвaння псeвдoнi-
мiв, пpoпaгaндy i т. д. Poзслiдyвaння y Хeрoнi пpизвeлo дo нo-
вих apеrштiв. 3a зaявами нaIIIих дoвiрних людeй., мo,кнa скaза-
ти' щo пpoпaгaнда пpихильникiв Бaн.Цеpи нaстiльки втUtивaс нa
нaсeлення пeBних мiсцeвoстeй, щo зaпaл дo пpaцi, який пpo.
яBляк'я дoтeпepl змeншy€тЬся i пooдинoкo пoявля€ться вeликe
незaдoвoлеIlня зaхoдaми кepiвникa сiльськoгo гoспoдapствa.
Пiсля o6гoвopeнrrя з oфiцepoм a6веpy, rптa6 apмii видaв пiд-
леглим йoму вiйськoвим чaстинaм циpкyляp' в якoмy скaзaнo'
щo д.iяльнiсть людeй Бaндepи зa6oрoнена i цих людeй тpе6a poз-
глядaти тaк' як цe зpo6лeнo в цьoмy дoкyментi. (...)
| / R s8/2r8 f. 363.
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ПoперДжeння кoмендiltlтa мiстa Хapкoва

Хapкiв, 14 листoпaдa 194l p.
.(,o нaселення Хapкoвa!

Bнaслiдoк вибyхy poсiйських мiн y Хаpкoвi сьoгoднi зaгинyли
нiмeцькi сoлдaти. Це свiдчить прo те' щo нaсeлeння нe вiдгyкнy-
лoся нa численнi зaклики i нaкaзи нiмецьких збpoйних clал.6paти
aктивlly yчaстЬ y poзмiнyвaннi. Biднинi нiмецькi збpoйнi ctlлll дiятu-
мyть 6езпoщaднo. Taк сьoгoднi 6yлo стpaseнo 50 oсi6 - членiв
кoмпapтii. Kpiм тoгo, 1000 oсi6 6yлo aреrштoвaнo як зaлoxникiв.

. Теpмiн, яким l|азивали
iнфopмaтopiв з yкpaiнцiв

нiмецьких aгентiв uи кoлaбоpaнтiв



Якщo пpoти нiмeцьких з6poйних сил чиt|итимyться нoвi aкцi i ,
200 з них зaлoл<никiв 6yдyть poзстpiлянi.

.Ц.ля меruканцiв Хаpковa встaнoвлю€ться кoмeндaнтськa гo-

д.Инa з 16 гoдини дo б гoдини.
Ti, хтo пepе6yвaтимe нa вулицi чи нa плoщi пiсля цьoгo яасy

i 6ез спeцiальt{oi пepeпyстки' 6yдyть poзстpiлянi. Koл<ен мeцIKа-
нець Хapкoвa свoiм xиттям вiд,пoвiДае зa 6eзпeкy нiмецьких
з6poйних сил. Toй, хтo вiднинi нe пoвiдoмлятимe пpo aкцi i , спpя-
мoвaнi пpoти нiмецьких з6poйних сил' стaвить пiд зaгрoзy не
лицre влас}lе )киттяl а й тaкoж )t(иття yсiх меruканцiв Хapкoва.

Koмeндaнт мiстa
хv / с. l07.
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Уpивoк iз дoнесення пpo пoдii у сPсP N9 l33

Беpлiн, l4 листoпaда l94l p.
Cекpетна спpаBa Paйхy!

Haчальник пoлiцii безпеки i C.Ц'.
(. . .  )
Aйнзaцгpytla.

Мiсце д,ислoкaцii: Kиiв.
(. . .)

Cuтуацiя i наcтpoi на Boлuнi

l. Пoлiтична ситyацiя.
(...) 2. Бандepa тa iнrшi yкpaiнськi пoлiтичнi течi i .
Cерд yкpaiнських пoлiтичниx тeчiй (нa Boлинi) oУH Бaнде-

pи poзгopтаe' як зав)кди, нaй6iльruy лiяльнiсть. BигляДас, щo
мiлiцiя Piвненськoi o6лaстi пеpeбyвaс пiд сильним впливoм цьoгo
pyхy. Cимптoми звичнi: вoни дiють сaмoчиннo з xвилинolo, кoли
poзпoряд)кення нiмецьких iнстaнцiй не вi.ц.пoвiдaють iнтерсaм
oУH; в oкpеtl,'иx Bипaдкaх вoни йдyть нa свiдoмий сa6oтaж нi-
меrlьких зaхo,цiв.

Cеpeп yкpaiнських пoлiтичних тeчiй слiд згадaти тaкo)к:
Гpyпy oУH Мельникa, якa мa €  т i самi цiлi, щo i гpyпa Бaн-

дери' а сalrre: ствopенt{я сувеpeннoi i нeзалеЛ(нoi УкpaiнуI' aлe
вoни виpa)кенi в мeнш гpy6iй фopмi. Чеpез бpaк iнiцiaтиви' хapак-
теprlий д.пя цiсi течi i  в oУH' i1 iснyвання y дaний мoмент не стa-
нoвить гoстpoi не6езпeки.

УHP* пiд кеpiвництвoм Лiвицькoгo Iloсить актl{внa, алe з|Ia-

| У нiмeцькoмy opигiналi пoмилкoвo написанo oУH.
A. Лiвицький 6yв пpезиДeltтoм УHP в екзилi.
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йurлa пiдтpимкy лицIe сеpед кiлькox кoлиrцнiх oфiцеpiв i вoякiв
аpмii Пeтлюpи' a тaкo)l( чaсткoвo сeрeд дyхoвенствa (пpaвoслaв-
нoгo). Якщo незнaчнi кoлa oфiцеpiв мo.lt<на ввaжати дpyгoряд-
ними' тo симпaтi i  сеpeд дyхoBенствa зaслyгoвyють нa yвaгy. Hа-
селен1|я стaвитЬся бaй.щvхrе дo цiei opгaнiзaцii.

Cкopoпaдський. маe певну пoпyляpнiсть } ;'Ito.ttей пoхилoгo
вiку i сеpeл, мiсцeвoi iнтeлiгенцii. oскiльки вiн викликaе лицte нe-
великy симпaтiю сepeд мoлoдi, тo виглядa€, щo йoгo пoлiтичнa
тeuiя пpиpeнeнa зникнути зi смертю стapшoгo пoкoлiння.

Як пiдсyмoк мoжнa скaзaти пpo yкpaiнськi пoлiтичнi течi i  нa
Boлинi, щo сеpйoзнy зaгрoзy стaнoвитЬ тiльки oУH Бaндepи.

Teчiя Мeльникa мoглa 6 cтaти кoлись небезпечнoю. якlцo нeю
зaнaдтo з}rexтyвaти в бopoтьбi з тeчiеIo Бaнлepи. Ц-(o стoсyeться
iнrших паpтiй, тo Тм мoЛ(нa 6улo 6 нeпoмiтнo спpияти, oскiльки,
rre мaючи пepспектив' щo пpизвели 6 лo тpивaлoгo yспixy, вoни
€  oснoвниМ елeмeнтoм poзкoлy пoлiтичнoi дyмки сеpeд yкрaiн-
цiв. ( . . .)

V. Haстpoi нaселення.
Пiсля тoгo, як пpи вxoдi нiмецьких вiйськ нaсeлення пiД вpa-

'(eнням' 
щo йoгo звiльненo вiд кpивaвoгo бiльruoвицькoгo теpopy'

6yлo спoвнeне нaдiй, тeпep, з oгля4y нa oбставини, oписaнi вище,
вiдзнaнaсться пoгaний нaстрiй з йoгo бoкy. Хovа 6iльruoвицька
пpoпaгaн.ца дoсi не мaс yспiхy сеpед lt]иpoкиx вepств нaселен}tя'
oднaк веp6yвa.пьнa дiя.rьнiсть укpaiнських пoлiтичниx пapтiй
зoвсiм }|е спpияe пoсиленllю дoвipи дo нiмецькoi aлмiнiстpaцii . l .tе
oсo6лиBo стoсyeтЬся пpoпaгaнди Бaндepи, aле такoж i Мельtlикa.
Bиглядaс, щo щe не вд.lлoся пpaвильtio встaнoвl{ти в нiмецькiй
aдмiнiстрaцii пoнat,пapтiйнy влa4у, якa t6aлa 6 прo лo6po6ут
yкpaiнцiв. (...)
l  / R 58/ZL9 f. 87 ff.

Ne 104

.[ирктиви Poзeнбеpгa paйхскoмiсapy кoхy стoсoвнo Укрaiни

Беpлiн, l8 листoпaдa l94l p.
Cекpетнa спpaва Pайхy!

(...) ...Ця бopoтьбa мa €  нa мeтi гaрaнтyвaти л(иття як нiмець-
кoмy нapoдoвi, тaк i всiй нoвiй €вpoпi, 6opoть6a iдeoлoгiчнoгo
хapaктepy' деp)кaвнo-пoлiтичнa вiйнa, щo мiстить y сo6i нoвy кoн.
цепцiю нaцloгo кoнтинeнту i якa piruyuе пpoсyне спрaвжню €вpoпy
нa Cхiд. ( . . ' )

Hаспpaвдi
'  Гетьмaн Укpaiнськoi .Ц'ержaви з тpaвня пo гpудeнь l918 p.
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...Heмае вини нiмeцькoгo нapoty в тoмy' щo скpiзь (нa Cхoдi)

вiдзнaчaeться зaгaлЬнa бiднiсть. Bеликa ,(epтва нiмецькoi кpoвi,

нeo6хiднiсть poзrцrrpення lJ.ентpaльнoi €вpoпи, тaк сaмo' як i 6a-

)кaння нaзaвжди зaпo6iгти 6pитaнськiй кoнтине}tтzlльнiй блoкaдi,

змyсиJtи нaс poзpo6ити u.Iиpoкi tutaни. Цi плaни мo)t(yть 6утп зa-

6еiпеченi тiльки пpи aвтopитapнoмy нiмeцькoмy yпpaвлiннi. Ca.

тaким д'иpeктивaм:
l. llpедстaвники нiмецькoi aдмiнiстpaцii пoвиннi yтримaтися

вiд вислoвllloвaння дyмки щoдo oстaтoннorю oфopмлення Укpaiнrr.

Ha питaння, щo йтимyть вiд yкpaiнцiв стoсoвнo мaйбутньoгo,

слiд вiдпoвiдати:
a) Пiсля жopстoких 6oiв тpе6a спoчaткy oцiнити, щo нaкoiв

( Укpaiнi ) 6iльцroвизм.
6) У 

"."*on'y 
paзi на сьoгoднi яснo' щo цi rшкoди пoтрбy-

вaтимyтЬ 6aгaтopiннoгo нiмeцькoгo yпpaвлiння, щ06 iх yсyнyти.

в) Tiльки фropеp бyде пpиймaти piruення щoдo oстатoчlloгo

yпopядкyвa}rня пiсля BttBчення всiсi ситyauii, oсo6ливo нa oснoвi

пoведiнки сaмих yкpaiнцiв.
2. Ha пpoтeсти щoдo в)кe пеpевед,eнoгo a6o мoлrливoгo вiд.-

дiлення yкpaiнських тepитopiй чи тaких' щo ввaжaються нi,tми,

тр6a вiдпoвiдaти:
a) Ця вiйнa на Cхoдi вимaгaлa вeличeзнoi ,кepтви нiмeцькoi

кpoвi. Hiмeцький нapiд пirцoв на тe, щo6 дoвгi poки знoсити не-

."u,*". Biн пoвинeв мaти гapaнтii, щo нe oпиниться y нaстiльки

л< нe6езпeчнiй ситyaцii , як y l94l p.

f) Hiмецький нapoд живе нa вyзЬкoЬry пpoстopi. Цiсю вiйнoю'

шo p''y" всю €вpoпy, вiн зaвoювaв пpaвo poзцrиpити свiй я<ит-

тсвrtй пpoстip. Hapoди Cхoдy мaють y poзпopяд)кeннi пpoстip на-

6aгатo 6iльrший, нiж йoгo мaютЬ нaцii Центpaльнoi €вpoпи' дo

тoгo яr не мaючи сили викoристaти 6aгaтствa цьoгo пpoстopy.

в) У Paйхскoмiсapiaтi Укpaiнa, який нaспpaвдi Далекo пеpе.

вицЦ/с етнoгpaфiuнi мeжi Укpaiни' пepeсeлення люд.eй нa пiвнoчi

i нa схoдi влaстивoгo етнiчнoгo пpoстopy видaeться цiлкoм мoлс-

ливиltl. Якщo Hiмeччинa пoгoдилaся, щo6 пoвеpttyлися дo неi

сoтнi тисяч кoлoнiстiв, тo пepеселення зaхiдних yкpаiнцiв нe пo.

винtto здaватися чимoсЬ нeчyва}|им.
г) Узaгaлi yкpaiнui сaмi пoвиннi 6yти гoтoвi дo )кepтв'

oскiльки 6eз нiмцiв вoни втpaтили 6 все i 6ули 6 знищeнi.

д) Щo6 paз i нaзaвжд.и пepецIкoдити нaпataМ Мoскви
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нa Укpaiнy, Hiмецький paйх мyсить yзяти нa се6е зaхист €в-
poпи нa Cхoдi, бo тiльки Hiмeччинa здaтнa взяти нa сe6e тaкий
зaхист.

3. ...Щoб ствopити зaгaльнi пеpeдyмoви для нaлагoдxeння
)KY|Tтя' дoстaтнЬo дoпyстити iснyвaння пoчаткoвих urкiл. Кpiм тoгo,
мo)кнa 6уде ствopити пpoфесiйнi rцкoли сiльськoгo гoспoдapствa
i ремiсництвa з oбмел<eними зaвдан}lями. (...)

5. (...)Hapoднa нiмeцькa вrlаснiсть на Укpaiнi гpaе виpiшrальнy
poль. Hiмeцькi кoлoнiсти великими зуc|1лля|4|n зpo1vlлtl земJrю
rtaвкoлo Чopнoгo мopя poдючoю i тaким чинoм пpинeсли великy
кopисть Poсii' a oсo6ливo yкpaiнствy. (...)

Tyт HiмeцькиЙ paЙх nryсить стoяти нa стaнoвищi' щo peзyль-
тaти poбoти нiмецьких кoлoнiстiв с нiмeцькoю нaцioнальнoю
влaснiстю, незaлeжнo вiд пoпepeднiх iндивiдyaльних влaсникiв...
У всякoмy paзi тpe6a вжити всiх зaхoдiв, a6и oфopмити в нi-
мeцЬкy кoлoнiю пiвoстpiв Kpим i пoки щo ще 6лил<нe неoкpеслeнy
теpитopip ax дo.(нiпpa, пoтiм пo дyзi дo Aзoвськoгo мopя (генe-
paльнvlil кoмiсaрiaт Taвpида). (...)

- 
...Boлoдiння Kpимoм, кpiм тoгo, видa€ться стpатeгiuнo не-

o6xiдним д/tя oпaнyвaння вiльнoгo пeревeзення нaфти з Kaвкaзу
дo .(yнaю. Пo.тpeтe, Paйхскoмiсаpiaт Укpаiнa мyсить пoстiйнЬ
Paхyватися з пpo6yдлtейням poсiян, a мoжe' навiть iз пoвстaн-
нями сaмих yкpaiнцiв. Oтxе, пoсiдaння Кpимy з пpилeглoю дo
ньoгo тepитopieю, якe 6улo 6 пiдсилeнe вeликим нiмецьким пoсе-
лeнням' мae виpiшraлЬнe знaчення i p1lя oхopoни нiмeцькoгo
панувaння. (...)

lr loгoю вiйськoвoпoлoнених чи iнrцим чинoм) пiд нiмецьким
кepiвництвoм poз6yдyвaти якpaз цi гoспoдapствa як зеpнoвi ви-
poбництвa д,;tя Hiмeччини i дoвipениx й нapoдiв. (...)

3aвдaння нiмeцькoгo paйхскoмiсapa нa Укpaiнi мoxyть мaти
всесвiтньo-iстopичнe знaчeння. Упеprue yкpaiнський нapiд мe-
хye з тeprrтopiсю Hiмецькoгo paйхy. Bпеprшe дiйснo вiдкpивaють.
ся технiчнi мo;<ливoстi poзвиткy пrляхiв спoлyчення вiд Бaлтики
дo Чopнoгo мopя. I BпеprДe з'яцпяeться пeрспектива в най6лилtчi
дeсятилiття зaвдяки цiй житницi Cхoпy зpoбити €вpoпу незa.
лeл(нoю вi.п 6yдь-якoi блoкaди. Якщo, вживаючи всi неo6хiднi
зaхoди' ця мeтa 6yде успiurнo дoсягнyтa' тo тиск Poсiйськoi
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iмпеpii, який нiмeцький нapoд
тyт злaмaний i 6yдe ствopенa
пoлiтики щoдo сврoпeйськoгo
меччи}lи.

| /  R 6169 f .  103 ff .

вiдчyвaв стoлiттями, бyдe сaме
пеpeдyмoвa шиpoкoмaсштa6нoi

пPoстopy пiл кepiвництвoм Hi-

Heзaпepеннo встaнoвленo, щo pyх Бaндepи гoтyr пoвстaння
y Pайхскoмiсapiaтi (Укpaiнa), ь{eтa якoгo - ствopeння незaлeх-
нoi Укpaiни. Bсi aктивiсти pyхy Бaндеpи пoвиннi 6yти негaйнo
aрerштoвaнi i пiсля гpyнтoвнoгo дoпитy та€мнo знищенi як гpa-
бiлrники.

Пpoтoкoли дoпитiв мaютЬ бyти пеpеслaнi айнзaцкoмaндi I{/5.
I!еЙ лucт мс.е буTu знuщeнuЙ кoманОoфюpepoм неzаЙнo

nicля npoнuтання.
пiдпис (нeчiткий)

CC.oбеpulтypмбaнфюpep
хI/0l4-UssR (I\e 7)
хххIx. с, .269-270.

Ns 107

Пoпер,Цлсення пpo знищенtlя сiл i стpaти Тх жителiв

28 листoпaдa l94l p.
Укpaiнськi сeляни!

3a oстaннi днi нiмeцькi вiйськa знищ!rли численнi 6анди,
членiв яких 6yлo poзстpiлянo' a вaтaжкiв пoвirцeнo.

Бyлo встaнoв,Itенo' щo 6aндltтl't oтplrмyв.lли дoпoмoгy вiд на-
селення. Bнaслiдoк цьoгo в)китo тaких зaхoдiв:. l .  

Ceлo Бapaнiвкy спалeнo;
2. Ceлo o6yхiвкy спzrлeнo i нaселення poзстpiлянo;
3. Численнi пoмiчники 6yли poзстpiлянi в piзних селах.
Чи xoчете ви, щo6 вас спiткaлa тaкa дoля?
Toй' хтo зв'язaний з 6aндитaми' надae iм пpитyлoк' пpoдo-

Boльствo' якимoсь чинoм дoпoмагас iм чи замoвчy€ мiсцe ixньoгo
схoвкy' 6yде пoкapaний смepтю. Кpiм тoгo, вiн нaкличе нeщaстя
нa свolo сiм'ю i нa все селo. (...)

Koмaндyюний дивiзieю,
3a мoiм нaкaзoм для всiх стapoст сiл,

Miсцевий кoмендaнт' лейтенaнт.
хv / с.  l08.
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3вiт пpо нapaдy в paйхскoмiсаpa oсвiти

5 гpyдня l94l p.
1...; ...<.(Пpeдстaвник paйхсфюpepа CC) пoiнфopмyвaв, щo

згiднo з iсную.rими диpeктиBaми укpaiнськi пpaгнeння дo l{езa-

,{. Poзенбеpг

Ne 105

Haкaз пpo стpaту 3aлo)|{I|икiB i знищення сiл

Гoлoвний штaб, l8 листoпaдa l94l p.

.Ц.aлi пoдaне oгoлorДeння пoвинlto 6утп у вiдпoвiднiй фopмi
дoвeдerre дo вiдoмa нaселення. Пo мoл<ливoстi це тpе6а зpoбити
y фopмi aфiru vи нa дoшкaх грoмaдсЬких oгoлoЩeнь. Пpo викo.
нaння пpoзвiтyвaти дo l5. l2.

<.У нiч iз 4 нa 5 листoпaдa l94l p. y селi Бapaнiвцi, зa 30 км нa
пiвнiч вiд Миpгopota, вчинeнo нaпaд нa 4 нiмецьких сoлдaтiв
i гoспoдapя дoмy. Як вiдплaтa l0 л<'итeлiв сeлa 6улу1 poзстpiля}ti,
сeлo спaлeнe i зpiвнянe з зeмлeю.

Укpaiнuil Якrцo ви хoчете' щo6 вaI.це сeлo не спiткana пoдiбнa
дoля' вt,l пoвиннi сaNri зa6езпeчитися вiд aтaк бaндитiв, якi, ке-
pyючись }tизькими пoчyттями пoмсти' нe лякаються пoстaвити
пiл. зaгpoзy ;киття i мaйнo tlеви}tних i iх знищити. Бopiться пpoти

цих 6aндитiв скpiзь, де ви iх зyстpiнeте, i пoвiдoмляйтe пpo l{r,tх
нiмецькi opгaни в.тlaдиD.

(Гeнеpaл) Фpiдеplнi
tr  /  RH z2/9.

Ns l0б

Haказ C.Ц. пpo стpaтy члеt{iB oyH Бaндеpи

Мiсце пoстoю, 25 листoпaю |94| p,
Aйнзaцкoмaндa ц/5 Пoлiцii Бeзпeки i C.Ц,
П. н. в щoденнrrкy Koмaнди: |243214|

.Ц'o 3oвнirцнiх пoстiв: Kиiв
.Ц'нiпpoпетpoвськ
Микoлaiв
Piвне
Хитoмиp
Biнниця

Cпpaвa: oУH (Pyх Бaндеpи).
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(Doн Cтехoв
Ne 109

Пoпер,Ц.lкенl{я кoi{ендaнтa мiстa .(нiщloпетpoвськa
пpо стpaтrr

. 2 rpудня l94l p. y д"i,'po#l'#J.:"ffi;Т'"l;,",#:"l1lJ;
нiмецькoгo oфiцepa.
. Як пoкapaння' l00 .зaлoлкникiв, yзятих iз ;rсителiв .(нiпpo-петPoвськa' 6yли poзстpiлянi.

У paзi пoвтopеI{ня пoдi6них фaктiв 6удyть влtитi сувopirшi
зaхoди.

Зaкликaeться нaселeння дoпoмaгaти в пoпеpeдЛ(еннi пoдi6-
ниx випaдкiв.

xl / с. l l l. 
KoмeнДaнт мiстa

Apеruтoвaнi oсo6и oтримaли вiд oУH зaвдання' iцo тovнo вiд.

пoвiдaють нaмaгa}Iняtt{ цiсi пoлiтичнoi гpупи, пpo якi oтpимaнo

iнфopмaцii yxe paнiure: yтвopeння укpaiнськoi мйiцi i ,  пpизнaчен-

ня старoст i нaчaльникiв мiлiцi i ,  yсyнeння кеpiвникiв, нeпpийнят-

rtих д.'tя гpyпи Бaндеpи i нa6ip пpихllльникiв ,&тIя спpaви Бaндери

сepед }raселeння. Як i paнirue, oсoблива вaгa пpoдoв,кyе.пpидiля-

тися нaмагaнням пoстaвИTуI нa всi aвтopитeтнi пoсти дoвipeних
пpихильникiв БaнДepи.

Бyлo нeзaпepеч}|o BстaнoвЛeнo' щo' нaпpиклад, нiмeцькoгo

,иeра (Volksdeutsсhеr) мiстa Г{oзeфruтaдт l{iлькe, якtlill нe був

il i.иль}tиttl викoнyвilти iнстpyкцii oУ H' yсyненo apеu|тoBaними oсo-

6aми. L[ей зaхiд щe paз дoвoдить' щo гpупa Бaндеpи не схиJIЬнa

Deспeктyвaти рoзпopяд)ке}Iня, звiдки 6 вoни не йruли, якщo вotlи

:le вiдпoвiдaють планaм oУH.
Bислoвлювaння oднoгo з apеutтoвaниx' Ceмена Мapuyка,

дaють зpoзyмiти, нaскiльки цi плaни влrе нa6paли недвoзнaчнoгo

спpяt\iyвirння пpoти Hiмeцькoгo paйxy. Мapuyк, зoкpeмa' пo-

ясt{ив' щo члeни oУH oтpимaпи дopyчення вiдruyкyвaти в лiсaх

poсiйськy з6poю i 6oепpипаси тa пepенoсити iх y схoвки' щoб
вo}tи не пoтpaпили дo pyк нiмецькoгo веpмaхтy. У мoмeнт, який

кеpiвництвo oУH ввaлtaтимe спpиятливим i кoли бyдуть сфop.

мoванi гpyпи пapтизaнiв (тoмy виrшкoлюeться вipнa Бaндеpi

мiлiцiя), poзпoчнеться нaстyп npoти нiмецьких oкyпaцiйних

вiйськ. Марuyк д.Цьrце скaзaв' lцo' нa думкy кеpiвникiв pyхy Бaн-

.rlеpи, нiмецький вepмaхт тpeбa ввaжати нaй6iльrшим вopoгoм

Укpaiни. Кеpiвнi кoлa oУH не вipять y пеpeмoгy Hiменнини нaд

Paдянськolo Poсiсю i Aнглieю. Boни скopirшe yвaл(aють' щo' здo-

6yвrши пеpeмoгy нaд Paдянськoю Poсiеlo, Hiмeччинa 6yде нaстiль-

ки oслa6лeнa' щo не змoл(e пpoдoв)кyвати вiйнy. Cкopистaвrшись

цieю ситyaцiеlo, ствopeнa yкpaiнцями apмiя змoxе зaвдaти oстa-

тoч}toпo yдapy пo нiмецьких з6poйних силaх i ствopити незilле)к-

нy Укpaiнськy деpлraвy. Cтвopeнню цiei дep)кaви не 3мo)ке пepе-

цtкoдит}i i Poсiя, знeсилeнa пiсля пopaзки y вiйнi пpoти Hiмеvvи-

ни. (. . .)

Pух БaнОepu у Sanopilкэlсi

(...) Цtoйнo 6йя 8.l0.l94l пoявилaся тyт пepшa гpyпa Бaндe-

pи. Tим чaсoм yдалoся Bи|яBу|тY| пpи6лизнo l5 oсiб зaхiднoyкpaiн-

сЬкoгo пoхoдxеtl}iя, 9 з яких, 6eз срrнiвy, € чJreнaми .rи eмiсapaми

oУн.
Цi oсo6и ltaмaгaroться зaйняти клroчoвi пoсти в aдмiнiстpauii

(мyнiципалiтeт, дoпoмixнa пoлiцiя i т. д.). (...)
|  /  R 58/2|9 f .25з tt .

Np l l0

Уpивoк iз дotlесення пpo пoдii y CPCP t\.9 l43

Haчa;lьник пoлiцii бeзпеки i C.Ц..
(...)

Aйнзацгpyпa Ц.
Мiсцe пoстoto: Kиiв

Бepлiн, 8 гpyдня l94l p.

Cекpетна спpaвa Paйхy!

,\iяльнicть pуxу Бaнdеpu в pйoнi )tr(uтoмuщ
Зoвнirцнiй пoст y Хитoмиpi aйнзaцкoмaнди 5 apeIштyвав

чoтиpьoх членiв oУH' ypoдлteнцiв ЛьвiвщиIlи' дoпит яких дaB дo-
дaткoвy iнфoPмaцiю пpo зaвдaн}rя oУH, rraпpяt|{кy Бaндеpи.
546
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Ns l l l

3aявa rэнещл-ryбеpнаmpa Фpанка стoсoвнo yкрiнфв

(... ) Ге неpaл- ry6e pнaтop зa к pи в зaс iдa н н я,'''.##fl j:".",",,;
тaкy пpoмoвy:

x| /223ЪPs
xхlх, с. 498_50l.

tф l l2

.(oнeсення пoлoвt|oкoмaндyючoпo !еpмaхтy
пpo вiйну прo]и пapтrrзaнiв нa Укрiнi 

-

Цей дoсвiд yчить' щo yспiх мoл<yть пpинести тйьки тaкi
зaхoди' яких нaсeлення 6oiться 6iльrшe, нiлt тepopy пapтизaнiв.

Гpyпa apмii pекoмe}rtye пpи пoтpeбi вдaватися дo тaких зa-
хoд.lв.

3a гoлoвнoкoмartдyючoгo
нaчальник ruтa6y: фш Крузе

II /  Rw 4| lэ|.

Iф l l3

Пoстaнoва YII секцiТ в€pмaхтy зoни Б (УкpaТнa)
стoсoвнo oб'еднaнь

20 гpудня l94l p.

Пoстaнoвa tф 33.
(...) 6. Toваpиства, збopи, пoхoди. Cтвopeння нoвих тoвa-

pиств зa6opoнeнo. Bинятки пoтpебyють дoзвoлy гoлoвнoкoмaн-

дyючoгo тнлoвoi зoни apмii.<Пiвдены.
lснyloнi тoваpПствa мaЮть бyти пeрвiрнi i зa дaних yмoв

poзпyщенi. Хopи дoзвoленo. Cписoк тoвapиств y мiсцeвoгo кo.
мeндaнтa. .Ц'oзвoлeнi тoвapиств{l пoвиннi 6yти пiд пoстiйним
нaглядoм.

Пpoведeння з6opiв зa6opoненo, зa виняткolt| с;ryx6oвих зa-
сiдaнь пpизнaчeних нiмцями opгaнiв адмiнiстpaцii. (...)

I l  /  RH l l l205'  с.  15.

t{e I 14

Пoстaнoва VlI секцii вepмаxту зoни Б (Укpalнa)
стoсoвllo нaBчaнllя

29 rpудня l94l p.
Пoстaнoва Iф 34.

(...) Iv. Haвчaння.3гiднo з пoстaнoвoю lф 30 вiд E.l2.4l p.
пoчaткoвi Iцкoли Дoзвoленi.

Кpiм тoro, дoзвorrенi:
Пpoмислoвi, сйьськoгoспoдapськi, лiсoгoспoдаpськi пpoфсiй-

нi ruкo.lпt, тaк сaмo як пpoфссiйнi кypси lкiнoчoго пcpсoнa'(y
д,rя нaвчartrrя ведeнвя гoспoдаpства' кpaвeцькoi спpaви' oхoporrи
здopoв'я тa гiгirни.

He дoзвoленo:
Bнсoкi нaвчaпьнi зaклaди: yнiвеpситeти' пoлiтехнiчнi iнсти-

тyти; вищi цtкoли: гiмнaзii, лiцei тa iнцli пoдi6нi зaклaди; сeрднi

lб гpyдня l94l p.
Ceкртнo
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tIIкoли; сeмiнapи, загaльнi сePeднi lцкoли; пPoфeсiйнi цIкoли:
зaгальlli цIкoли зi спeцiaлiзaцieю д.пя пeвнoi спeцia;lьнoстi.

Bсi rшкoли, Цo н.lлеЛ(aтЬ дo цих кaтегopiй, тpe6a зaкpити.
(. . .  )
II /  Rн 22/205' c.  16.

Ns l l5

Уpивoк iз дoнесення пpo дiяльнiсть i ситyaцiю aйнзацгpyп
пoлiцiТ безпеки i C.Ц Ns 8

3l гpyдня l94l p.
Cекретнa спpава Paйхyl

Пoлiцiя бeзпeки i C!'.
( . . .)

У, liяльнicть epуnu Банdepu.

Aйнзaцгpyпи пoлiцii 6езпеки i C.(' пpидiляloть oсo6ливy yвaгy
poзслiдyванню i бopoть6i прoти тeнденцiй oпopy сеpeд насeле}|ня
oкyпoвaних тepитopiй. У зв'язкy з цим встaнoвJleнo, щo кpiм
гpyпи oУH Бaнпepи нa Укpaiнi не iснyс лсoднoi opгaнiзauii oпo-
py' якa 6улa 6 зtaTнa стaнoвитtl сеpйoзну нe6езпeку. 3 цiеi пpи-
чини poзслlдyвaння пpoти гpyпи Бaндepи oсo6ливo активiзoвaнo.

Bстaнoвлeнo, lцo гpyпa Бандepи poзгopнулa свolo дiяльнiсть
у Kpимy, дe вoнa зaймaеться пpoпагaндoro i нaмaгaеться ствopи-
ти мiцнy opгaнiзaцiю. lIIiсть гpyп пo uriсть oсi6 кoЛ(нa спpямoванi
зi Львoва, щo6 здiйснити цe зaBдaння. oднoгo члeна гpyпи' щo
нaпpaвJrerra в pайoн Ciмфеpoпoля' yжe аpецtтoвaнo.

Aйнзaцкoмaнда пoлiцii 6eзпeки i C.Ц недaвнo зaтpим:UIа не-
д:rлeкo вiд )Китoмиpa чoтиpЬoх члeнiв oУH, щo пpu6улtl зi Львo-
84.. .

Bислoвлювaння oднoгo з apецtтoвaних яс}to пoкaзyють, в якiй
мipi цi плaни (oУH Бaндepи) з сaмoгo пoчaткy 6yли вiдвepтo
спpямoвaнi пpoти Hiмецькoгo Paйхy...

Члени oУH oтpимали зaвдaння poзlцyкaти poсiйськy з6рoю
i бoeпpипaси та iх зaховaти, щo6 вoни нe пoтpапили дo pyк нi-
мецькoпo вepмaхтy. Кoли настaне спpиятлиBий мoмeнт, вибpa-
ний кepiвництвoм oУH, i кoли бyлyть сфopмoванi гpyпи пapтизa.
нiв, вiдбyдеться нaстyп пpoти нiмецьких oкyпафйlrих вiйськ. ('..)
I / R 70 su/3l f .  |32_|3з.

Ns 1lб

Уpивoк iз ;ш,rстa меpa киeва з llpиводy пoлoду
внaслiдoк мirлrrx пaйкiB д.,rя нaсeлення

Гpy.Цень, l94l p.
Hа сьoгoднi xитeтri Кисвa зa нaкaзoм кoмiсapiaтy oтpимyють

200 г хлi6a нa тил(дeнь. Kpiм тoгo, po6iтники' щo пpaцюIqгЬ'
oтpимyють вiд iхнix yстaнoв дoдaткoвo 600 г хлi6a нa тиxдeнь....

Haселення зoвсiм нe oтprrЬ{y€ тaких пpoдyктiв як сilлo' м'ясo'
цyкop; y мiстi пoчaстiцraпи випaдки нaбpякiв, спpичинeних гo-
лoдoм.

lиеp Kиeва
хv / с.  ||1.

Ns l l7

Уpивoк iз дoнесення пpo пoдii в сPсP пt9 l55

Бepлiн, 14 сiчня |942 p.
Cекpeтнa спpaвa Paйхyl

Haчaльник пoлiцii 6езпеки i C.Ц..
( . . .  )
( . . .)

Aйнзацгpyпa D
Miсце дислoкaфi: CимфePoпiль

oУH у Xеpcoнi i в oкoлuцях

Koнфiденцiaльнo пpoведeнe poзслiдyвaння пoкaзaлo' щo
гpyпa пPихиJrьникiв Бaндepк rypтyeться нaвкoлo пеplцoгo кoмaн-
диpa сaмoofuPoни Koнpaдa... ця гpyпa... мae зв'язoк з iнlцolo гpy.
пoIo y мyнiципaJrЬнoiry yпpaвrIiннi Хeрoнa... B хoдi aкцii, здiйснe.
нoi пpoти пpиxильникiв Бaндepи, 6yлo aрrштoванo цi o6идвi
гpyпи. (...)

...Пiд пpивoдoir ствopeння вiддiлiв сaмoo6opoни нa сeлах
opгaнiзoвyвaли з6opи, в яких бpa;lo ylaсть дo 2 тисяч oсiб. oднo-
чaснo тaм пpoвaдили нaбip y члени oУH Бaндepи, пpoпaгyвitли
цiлi oУH, пolttиpювaли листiвки, щo зaкJrикa,rи людeй дo aктив.
нoгo спiвpo6iтництва (з oУH). (...)
| / R s8/220 f. 136-137.
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Na l l8

Уpивoк iз дolreсення пpо пoдii y CPCP п& 156

Бepлiн' lб сiчня |942 p.
Ceкpетнa спpaвa Paйхy!

Haчaльник пoлiцii 6езпeки i CJI.
( . . .)

,Цiяльнiсть oУH

Aйнзацкoмaндa 5 звepнyлa oсo6ливy yвaгy нa нелeгaльнy дiяль-
нiсть пpихильникiв Бaндepи. .Е|'oпити 6aгaтьoх yкpaiнцiв, звiль-
нених зi цIкoлt{ мiлiцii' BY|яBу|JIуI стoсoвнo peвoлюцiйниx плaнiв
oУH нoвий матеpiaп i пiдтвepдили iстиннiсть пoпepеднiх кoн-
статацiй.

У Kисвi тепеp пер6yвaють пpинaймнi двa BaЛ(лиBих члeни
oУH; oдин з них' щo мaс псевдoнiм <.3апopoxець> a6o <<Кoсap>,
так би мoвити' плaнyrться нa мiнiстеpську пoса.щy в деpxaвi
Бaндepи. 3в'язки oУH сягаroть у Kисвi aл< to кеpoвaнoi лloдьми
Мeльника мiлiцii. I{i зв'язки ст.rли' у всякoмy разi, настiльки
вa,(лl,lвиlt{1.l' щo людям Бaндеpи чaстo вдaвaлoся звiльнити члeнiв
свo€i пapтii, apецtтoвaних мiлiцieю. Удaлoся aрецIтyвaти чaстинy
пoсepeдникiв' Btlнних y цiй ситyaui i . (...)

II(o стoсy€тЬся цIкoли мiлiцii y Kлевaнi+, тo вд:rлoся дiзнaтися:
Haчaльникoм rцкoли e тaк звaний oстап, a6o нoлoвiк, вiдo-

мий як iнстpyктop цiei rшкoлй пiд iм'ям Cлaвкo. Oстaп знае зв'яз.
кoBих y Kиевi i прекpaснo знaс пpo мiсця, пoiнфopмoвaний пpo
пapoлi. Biн маe знaти' дe сxoвaна з6poя, тaк сaмo' як i пpo tpyкo-
вaнi листiвки, зaхoвaнi у Клeвaнi a6o в Piвнoмy. Baсиль II{еp6aк,
iнстpyктop lцкoли мiлiцii y Клевaнi, aрштoвaний y Kиeвi, видaв
iмeнa тpинaдцяти пpиxильникiв Бaндeри, B яких мaлa 6 6утп
з6poя'

Ha пiдстaвi oднoзгiдних зiзнaнь apецrтoкlних людeй Бaндepи,
'тoчнa дaта пoчaткy зaплaнoвaнoi рвoлюцii не бyлa нaзвaнa.
Cигнaл дo пoвстaння 6удe вiдданий Бaндepoю, нa звiльнення якo-
гo спoДiвaсться oУH. Cклaди з6poi пoхoдять iз знайдених вiй-
ськoвих та6oрiв, a6o цe з6poя, знaйдена у в6итих сoлдaтiв Чepвo-
нoi apмii. Пepeдбa.raюvи мaй6yтнi дii, oУH tlpндiulплa oднaкoвy
yвary як зaлиrцeним сoвeтaми склaдaм збрoi, тaк i 6aнкaм. Гporui
6анкiв пpизнaveнi нe тiльки ддIя фiнaнсyвaння oУH, aлe тaкoя(
ДJ|я oIU|aтИ витpат aктивiстaм, якi мaють пpaцювaти iз зaкoрдo-
нoм aбo зa кopдoнoм. Tим i пoясню€тЬся фaкт, щo люди Бaндepи
далi 6eзнастaннo нaмaгaються пpи6yвaти нa мiсця paзoм iз
Boюючими вiйськaми aбo зpaзy пiсля них.

Aperштoвaнi люди Бaндеpи ствеpдх(yють' щo пiд чaс вибyхy
пoвстaння зaплaнoвaнo пepевeсти пiдривaння мoстiв... (...)
|  /  R 58/220 f .  193-194.

Ne l l9

.Ц.eкpет (нaхт у}rд Hебель> (нiч i тyмaн)

Мюнхeн, 4 лютoгo |942 p.
Cекртнo!

Paйхсфюpep CC i нaчa,rlьник нiмeцькoi пoлiцii
Гoлoвнe сyдoве yпpaвпiння CC
I b ls4l l  Tgb. Ne 10/42 geh.
Koпiя
Cпpaвa: Пepeслiдyвaння зa злoчиннi дii, спpямoвaнi пpoти Paй-
хy i oкyпaцiйнoi влaди.

(. . .  )
,Ц.иpективи вiд 7 гpyдня l94l p. пpo пеpеслiдyвaння зa злo-

чиннi дii, спpямoванi пpoти Paйxу aбo oкyпauiйнoi влaди на oкy-
пoвaних тepитopiях.

Biд самoгo пoЧaткy poсiйськoi кaмпaнii нa oкyпoвaних теpи-
тopiях кoмyнiстиннi eлементl{ тa iншi вopo.lrсi Hiмeччинi кoлa пo-
cу|луIлt| свoi нaпади пpoти Paйхy i oкyпацiйнoi влa,ц,и. Poзмaх
i нe6езпeка тaких дiй змyrЦyють нaс вдaтисяl мaючи нa мeтi зaля-
кyвaння' дo нaйсyвopirциx зaхoдiв пpoти винyвaтцiв. Hинi требa

дiяти вiдпoвiднo дo тaких .циpектив:
I. Ha oкyпoвaних тepитopiях злoчиннi дi i  ненiмeцьких ци-

вiльних oсi6, щo спpямoвaнi пpoти Paйхy a6o oкyпаuiйнoi влaди
i зaгpoя<yють iхнiй 6eзпецi чи бoйoвiй гoтoвнoстi, зaслyгoвyютЬ
зaгaлoм сDrеpтнol кapи.

II. Зa злoчиннi дii, згaдaнi в I, пoвиннi бyти вiддaнi дo сyдy нa
oкyпoвaниx теpитopiях тiльки тoдi, кoли € певнiсть, щo винyBaт-

цi ни пpинaймнi гoлoвнi винyвaтцi 6yпyть зaсyдл<енi дo смеpтнoi
каpи, i  якщo сyд тa викoнaння виpoкy мoл(yть бyти здiйснeнi
в нaйскopiruий теpмiн. B iншoмy pазi винyватцi '  aбo пpинaймнi
гoлoвнi винyвaтЦi, мaють 6yти пepeвeзенi дo Hiмеччини.

III. Bинувaтцiв, пepевезeних дo Hiменнини, тpебa вiлдaвaти
пiд вiйськoвий тpи6yнaл' якцIo цьoгo вимaгaють вiйськoвi iнтерси.

Ha зaпити нiмeцьких тa iнoземних Bлaстeil пpo в},|нyвaтцiв тpе6a
вiдпoвi.цaти, rцo вoни 6yли apеruтoванi i хiд poзслiлyвaння не дoзвo-
,'Iя€ гoвoрити пpo нt,tх. (...)

3a дopуненням:
ачi lльник Bеpхoвнoгo кoмaнДувaння вepмахтy

Кaйтель
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r Ця мiсцевiсть на пiвдopoзi мix Piвним i Луuькoм.
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Беpлiн, 2 лютoгo |942 p.
Ceкртнo!

Bеpхoвне кoмaнAyвaння веpмaхтy
Amt Ausl. (Abw) Abt Abw III n 570/t-42.

(. . .  )
B iнrшoмy випaдкy o6винyвa.reних тpe6a в мaй6yтньoмy та€м-

нo пePевoзити в Hiмеччинy' дe пoвиннa прoвaдитисЬ вiдпoвiднa
пpoцeдypa щoдo iхнiх злovинних дiй.

Зaлякуtoний ефeкт тaких зaхoдiЬ пoлягa€:
a) y 6езслiднollry зникнeннi o6винyвaчeних;
б) y тoмy, щo нe дaвaтимeтЬся хсoднoi iнфopмaцii щoдo

iхньoгo пepе6yвання i iхньoi дoлi. (...)
Haчaпьник Bеpхoвнoгo кoмaндyван}lя вepмaхтy

xr / 090-L
ххxvl l '  с .  57l  f f .
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Уpивoк iз дoнесення пpo пoдii y CPCP N9 164

Беpлiн, 4 лютoгo |942 p.
Cекpeтна спpавa Paйxyl

Haчaльник пoлiцii 6езпеки i ClI
( . . .)
( . . .)

Aйнзaцгpyпa Ц
Мiсцe дислoкaцii: Киiв

У paйoнi Kиeвa oхopoннa 6opoть6a пpoти кoмyнiстiв yсe 6iльrцe
i 6iльцrе нa6vlpaлa фopм 6oрoть6и пpoти нaцioнaльних yкpaiнських
фopмyвaнь...

.(aльrue встaнoв.Irенo' щo мopttльний дyх нaселенllя пoгiprшився
нe тiльки з oглядy нa кoмyнiстiв' a тaкo)l( з oглядy нa нaцioналь.
нi yкpaiнськi фopмyвaння...

Як кoмyнiстн' тaK i члени yкpaiнськoгo нaцioнальнoгo pyхy
викopистoвyloть piзнi фaльruивi пoсвiдueння, псeвдoнiми, пapoлi
i  т.  д. ( . . .)

...Пepехoплeнi дoкyмeнти' як тaкoЛ( зiзнання нещoдaвнo aрeцr-
тoвaних людeй Бaндepи щe paз дoвoдять' щo пpивepнyти дo якo-
гoсь пoзитивнoгo спiвpodiтництвa пpихильникiв pyхy Бaндеpи
немoхливo. Taк щo зaлицra€тЬся сдиний цIлях _ пoвнe знищeн-
ня цьoгo pyхy. (...)
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IJ'eнтp opгaнiзaцii pухy A. Ilteльника нa Cхiднiй Укpаiнi тeпеp

у Kиeвi. Йoгo кepiвник нa пpiзвl|ще Kaндибa мa€ oтoчення з вi-

дoмих i невiдoмих людeй iз Зaхiднoi Укpaiни. Kpiм uьoгo urтa6y
oУH, iснyе ще ствopeнa Kандибoю Haцioнzulьнa Paдa, нa чoлi
якoi стoiть пpoфeсop Beличкiвський, a йoгo зaстyпникoм r Чyдi-
нoв... Beличкoвський.'. це пiд,ставнa oсo6a' якoю кеpye Kaнди6a'

щo фaктичrro e .цytцею Haцioнaльнoi Paди... (...)

lнтepеси 6iльrцoвикiв тa лю.цeй Мельникa в lllиpoкolr{y смислi
тi :к сaмi. Йд.eтrcя' зoкpeмa' пpo те' щ0.6 спpoвoкyвaти, нaскiльки
цe мoжливo' нeзaдoBoлeння сеpeд yкpalнцlв' щo вдa€ться дoситЬ
eфeктивнo.

Taм' де нeмae нiяких tiйсних пpичинl пpoвoкyeться нeзaдo.
вoлеI{}|я пеpeвaЛ(нo через твepд)кeння' щo нiби нiмцi дaвaли
yкpaiнцям oбiцянки, як!rх вoни нe дoтpимyвaлись... (...)

Pyх Мельникa пoстyпoвo зaйняв кepiвнi пoзицii y пpесi (oфi-

цiйнiй). Haвiть якщo eнеpгiйнi зaхoди i стpaти вин}|иx pедaктo-
piв дoпoмoгли oчистити нa дeякий чaс киiвськy гaзeтy вiд rцкiд-
ливих eлeмeнтiв, тo в pедaкцiях пpoвiнЦiйних гaзeт ще 3нахoдять.
ся пеpевa;к}lo нaцioнaлiстичнi eлeмeнти, якi не тiльки нaдaють
гaзeтaм 6aжанy pyхoвi Мельникa тeндeнцilo, aлe, мaбyть, зa6ез-
пeчyють oУH нeлeгальниI{и мaтеPiалaми. (...)

Cпйкa письменникiв' ствopенa в Kиевi нa чoлi з пoетесoю
Ядвигolo Teлiгoю,. € тaкo)к сyтo нaцioнaлiстичнoto opгaнiзaЦieIo...

Aкaдeмiя нayк y Kиевi тaкo.lк стaлa це}lтpoм укpaiнських нa-

цioнaлiстичних сил...
Ц{e oдним iнстpyйентoм yкpaiнськoi нацioнальнoi пoлiтики

e Укpaiнськa Aвтoкeфaльнa цepквa' зa якoю пeрвaлснo стoiть
oргaнiзaцiя Лiвицькoгo...

Гетьмaн Cкopoпaдський вeсь чaс спoдiвaсться стaти в нaй-
6ли:кuoмy мaй6yтньoмy вoЛ(дeм yсiх.yкpaiнцiв... .Ц.еякi пpt,lхиль-
ники Cкopoпaдськoгo зaявJlяю'гь' щo' нa ixню дyмку, не тiльки
Hiмеvuинa, a й Aнглiя пoBиннa ввa)кaтисЬ тaкoк' дep)кaвoro'
якa змo)l(е нaдaти дoпotr{oгy y ствopeннi Укpaiнськoi нaцioнaльнoi

дepл(aви' якщo fliмeччинa пpoгpa€ вiйнy. (...)

I I R s8/220 tt.292, 29s-298.

. fiдеться пpo пoeтесy oленy Tелiry (l907-1942)' нленa кеpiв-
ництва oУH Мельникa в Укpаiнi, аpеlцтoванy 9 лютoгo 1942 poкy i poз.
стpiлянy кiлькa днiв пiзнiцrе.
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Уpивoк iз ,цoнeсення пpo пoдii y сPсP Ne l83

Бepлiн, 20 6еpeзня |942 p.
Haчaльник пoлiцii бeзпеки i C.Ц'.

( . . .)

Укp|iнcькuЙ pуx onopу

25 лютoгo |942 p. apецIтoванo тpьoх yкpaiнських вoдiiв зa
нeвикoнaння нaказiв i нед6aлiсть, щo стaвилa пiд зaгpoзy 6eзпекy
тpaнспopтy l peгyляpне пoстaчання пpoдoвoльстRa N|я мiстa
Kиeвa. (...)

,,(oсить знaчнa opгaнiзaцiя Бaндepи 6ула poзкpитa в кiнцi
лютorю |942 p. в Хитoмиpi. B paмкaх aкцii, щo вiд6yвалaся з l0
пo l3 беpезня |942 p., 6улo apeштoBaнo r,} членiв opгaнiзацii
Бандepи.

8 беpeзня |942 p, бyлa aрr.uтoвaнa гpyпa пpихильникiв Бaн-
дePи y Кpeмeнvyцi. Пoдpo6ишi щe нeвiдoмi. 3гiднo з дoнeсeнням
aйнзaцкoмaнди 6, oдин aктивiст Бандepи apeurтoваний y Cтa-
лiнo. ( . . .)
r / R 58/22t t. tr7.
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Уpивoк iз .цoнeсення пpo пolii y сPсP Ns l85

Haчaльник пoлiцii фзпеки i CД..
(. . .  )

Бepлiн, 25 6еpезня |942 p.

У кptt.iнcькuй pух onopу

B Kисвi пеpехoплeнo нoBy нeлегaльнy листiвкy oУH Мельни-
кa... B нiй знoвy с гaслo: <<Xaй л(иве нeзалexнa Укpaiнськa держa-
вa! слaва Opгaнiзaцii Укpaiнських Haцioнaлiстiв! Хай Л(иBе пoл-
кoBник Aндpiй Мeльник!> Perцта листiвки пpисвЯчена piчницi
смepтi [IIевченкa i ruиpoкoму oписy йoгo 6opoть6н зa нез:rлежнy
Укpaiнy, йoгo .lкиттю' пoвнoмy стpa)кдaнЬ' i йoгo peвoлloцiйним
вiprшaм зa свo6oдy. У листiвцi poбиться висttoвoк: <IШевченкo ба.
чиB' щo тiльки дiяльнi, вiдвa:кнi i гopдi лIoди мo)кyть вийти пер-
мoл(цями з бopoть6и. Oсь тoмy вiн зaсyд.lкyвaв всiх, хтo згинaвся
пepeд oкyпaнтoм... Haшi дyмки линyть сьoгoднi дo йoгo святoi
мoгllли над .(нiпpoм, щoб тaм пeрд бeзсмepтним дyхoм oхopoнця
yкpaiнських peвoлtoцioнepiв пoклястися' щo lt.lи нe мaтимeмo
спoкoro' пoки йoгo зaпoвiти не бyдyть викoнaнi, пoки Укpaiнa нe
стaнe вiльнoю i незaлeжнoю дepxaвoю>.
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Haчальник пoлiцii 6езпeки i C,II. мiстa Piвнoгo пoвiдoмляe пpo
aperшт кiлькoх прихиль}|икiв Бaндеpи, якi пpoдaвaли пpoпагaн-

дистськi мaтepiaли в oкoлицях Kaм'янця-Пoдiльськoгo. (...)

3oвнirцнiй пoст Biнницi (кoмaндиp )(итoмиpa) пoвitoмляe
пpo зpoстaння aктивнoстi pyхy Бaнпеpи i пpo сильнe з6iльшeння
кiлькoстi клiтин y мiстi i нa селi. Haй6лил<чим vасoм тpeбa бyти
гoтoвиttt дo aкцii пoлiцii 6езпеки. Koмaндa з Kpeменчyкa apeштy-
вaлa двoх кyp'epiв oУH, якi пpямyвaли з Пoлтaви дo львoвa
i Кpaкoва. (...)
|  /  R 58/22| f .  l3б_l37.
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Уpивoк iз дoнeсення пpo пoдii y сPсP N9 l87

Бepлiн, 30 6epeзня |942 p'
Ceкpeтна спpавa Paйхy!

Haчальник пoлiцii 6езпеки i C.Ц'.
( . . .  )

Pуx БанОepu

У сeктopi кoмaндlrpа пoлiцii 6езпeки i C.Ц. )Kитoмиpa Btaлoся
apeцIтyвaти нaйгoлoвнirцих кeрiвникiв oУH y uiй oблaстi. Гoлo-
вa, Poмaн Mapнак, 6yв зaстpeлeний пpи спpoбi втeкти. Бyлo пe-
pexoпленo 2000 6poulyp i листiвoк. (...)

Cьoгoднi тoчнo встaнoв.'Iенo' щo pyх Бaн.пepи зaбeзпечуe

фальtшивими пaспopтaми не тiльки всiх свofх нленiв, a й тaкoж
rвpeIв.

Iз знaйtених нaкaзiв випливaс' щo poбoтa pyхy пiд чaс зимo-
вих мiсяцiв пepеBaЛ(нo пoлягaлa y пpoпaгaндивнiй i poз'ясню-
вальнiй дiяльнoстi сepeд l{aйшltpцIих веpств нaселeння, a)к дo
нaйменrциx сiл.

Poзвi,Цyвaльнa слyяr6a, яKа .цoбpe функцioнye, пiклyсться пpo
тe, щo6 кеpiвники oкpyг oтримyвали iнфopмaцiю пpo нaйменцlу
пoдiю, щo Biд6yвaстЬся в oкругaх i paйoнaх. lнфopмauiю ДoстaB-
ляtoть кepiвникoвi oкpyги, дoлаючи сoтнi кiлoмeтpiв вeлoсипe-
Д'oм, пirдки Чи Bикopистoвyючи aвтoмаll lини нiмeцькoi apмii. Цi дo.
нeсeння нaйчaстiшe зaruифpoвaнi.. (...)

У хoдi poзслiдувaнь poзкpитa opгaнiзаuiя <.Biльнi кoзaки))' якa
тaкo)к хoне 6opoтися зa вiльнy i незaлe.lкну Укpaiнy i вл<e чaсткo-
вo 6eзпoсepедl{Ьo спiвпрaцювzulа з pyхoм Бaндеpи. Члeни кеpiв-
ництBa pyхy Бaндеpи нaлeжaтЬ пеpевa)кнo дo iнтелiгeнцii. (...)

...[eй pyх y)ке пoцtиpиBся нa ширoкi веpстви нaселеtlня нa селi
зaвдяки aктивнiй пpotraгaндi aктивiстiв, якi мaйrкe всi пpи(ули iз
3axiднoi Укpaiни. opгaнiзaui i удa.loся прoникt|yти y всi сфеpи
yпpaвлiння У )Kитoмиpi. (...)
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Укpсt.iнcькuЙ pух onopу

Згiднo з paпopтoм кoмaндиpa пoлiцii безпеки i C^Ц' y Kисвi,
нeлeгaлЬнa гpyпa oУH Мeльникa пoцtирилa нoвy листiвкy y фopмi
6poшypи нa 12 стopiнкaх' яка мiстить мемopaндyм гoлoви (poз-
пyщенoi) Haцioнaльнoi Paшl Kисвa, Микoли Beлиuкiвськoгo,
звеpнений дo paйxскoмiсapa Укpaiни... У Piвнoмy нaнальник Ciпo
i C.Il, кoнфiскyвaв lФ 32l5| гaзeтп <Boлинь> зa22 6epeзвя |942 p.
чеpeз стaттro oДнoгo з пpихильникiв Мeльникa, Caмнyка, змiст
якoi 6yв вopoл<ий щoдo нiмцiB. 2| тYtcячa пpимipникiв цЬoгo нo.
мepa 6yли знищенi.

B oстpoзi меp, йoгo зaступник i 5 iнrцих oci6 6улvl apеruтoвaнi
зa те' щo дoзвoлили в мiськiй пpyкаpнi нeлeгaлЬне BигoтoвJIeння
листiвoк, якi мiстили <l0 нaказiв pyхy БaндepиD. (...)
r  / .R 58/22r f .  188-191.
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Уpивdк iз дoнесення пpo пoдii y сPсP г\& l9l

Беpлiн' l0 квiтня |942 p.
Ceкpeтнa спpaвa Paйxy!

Haчaльник пoлiцii бeзпеки i ClI'
( . . .)

Aйнзaцгpyпa {
Miсце дислoкaцii: Kиiв.

Cuтуацiя i нacтpdi на Укpa.iнi

Cитyaцiя i нaстpoi на 3aхiднiй Укpaiнi.
.. 'Ha 3aхiднiй Укpaiнi (Boлинь, Пoдi.lIля)..., сepet piзних

eтнiчних гpyп, тpeбa yвaл(aти yкpaiнський нaцioнaлiзм нaйсильнi.
rцoю пoлiтичнoю течiею. Pyх Бaндеpи, нaй6iльrц aктивний i нaй-
вaя<ливirций з yсiх нauioнaлiстичних гpyп' стaв opгaнiзaцirю пe.
peвa,кнo aнтинiмецькolo i нелeгaльнoю. (...)

Cитyaцiя i нaстpoi нa Cxiднiй Укpaiнi. (...) з iнu.loгo 6oкy,
бaгaтo yкpairщiв' Щo eмiгpyвaли vи пpи6yли iз Зaхiднoi Укpaiни
змaлЬoвyють yкpаiнськoмy нaсeлeнню ситyацiю тaк, щo нiмцi
мaютЬ нaмip нaвмиснe зaдyutити нaцioнaльнi нaдii тa 6a:кaння,
тo6тo фiзиннo зI{ищити всi нaцioнaльнi pyxи.

У цьoмy плaнi aгiтацiя бiльrцoвикiв i нацioнaлiстiв-eкстpе-
мiстiв з6iгaeться. (...)

558

Pуxu onopу
(...)

IIIoвi нicтuчнi укpа.iнcькi zpуnu'
Гpyпa Бaндepи' ядpo якoi спoчaткy бyлo сфopмoвaнe з мoлсi-

дoi iнтeлirенцii 3aхiднoi Укpaiни (стyденти Львoвal), малa пiд-
тРимкy сеpед мoлoдi, 0с06лив0 в oкpyзi Boлинь.Пoдiлля. Heлeгaль-
rra дiя.пьrriсть пoчaлася тyт з opгa}riзaцii пiдпi.lьнrrх кypсiв y Iцкo-
лi мiлiцii y Kлeвaнi. Мoлoдi yкpaiнцi пpoхoдиJrи тyт тaeмrry пiдгo-
тoвкy пoлiтичlloгo i вiйськoвoгo хapaктePy стoсoвIlo iхнiх o6oв'яз.
кiв як члeнiв нaцioнaлiстrrчнoi (peвoлюцiйнoi apмii>. Пpoпaгaндa
пoв}tннa 6yлa пpoвoдlтись 6езпoсеpед}|ьo сеpeд сiльськoгo нaсe.
лeння. У хoдi шrrpoкoi o6лaви 6yлo apешrтoвarro ще l0 uлeнiв opга.
нiзaцii Бaндepи. (...)

Ha пoнaткy лкугoпo в Kисвi бyлa poзкpитa нелeгaльна opгa-
нiзaцiя oУH (МельIlика)' яKa Inaлa нa метi poз6yдвaти стPyнкo
poзчJleнoвalry пapтiйнy opгaнiзaцiю' кoтpа' пdyдoEaнa нa систе.
мi п'ятичлeнних клiтин, poзшrrpювa,Iaся 6 yгopy дo o6ласнoi opгa-
нiзaцii. (...) opгaнiзацiйнa po6oтa oУH пoцIиpю€ться yл(e вiд
Kиeва нa великi чaстини Paйхскoмiсapiaтy Укpaiнa. Ha oснoвi дo.
тeпepiшних кoнстaтaцiй дoведe}Io' щo цeнтр цiei нeлeгalrьнoi дiяль.
нoстi y мyнiципa.пiтeтi Kисвa, а сaме в oднiй o6лaснiй aдмiнiстpaцii,
тa щo aвтopiв нeлeгaJrьних лeтючoк' iменa деяких вiдoмi, пpийняв
нa пpaцю y мyнiципалiтетi мep Kисвa Бaгaзiй, якoгo нeдaвнo 6yлo
apeштoвaнo. (. ' .)

Iз Укpаiнcькozo pуxу onopу:

(...) У Пoлтaвi apеurтoвaнo меpa i тpьoх iнlцих oсiб. Меp пpo-
вoдив y се6e з6opи пpихильникiв Бaндеpи, y хoдi яких вiн пpoпa.

ryвaв iдеlo ствopeння yкpaiнськoi apмii д,пя 6opoть6и з нiмeцьким
вepмaхтoм. (...)
| / R 58/22r ff . 228,294-295, 315-316.
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.Ц.yмки Гiтлер з пpивOдy Укрiни

( l l квiтня |942 p.)
He мoлtнa д,oзвoлити' щoб навiть oднoмy вчитeлю пpийrшлa

6 iдея paптoм oгoлoсити пpo oбoв'язкoвiсть д;rя пiдкopeних нa-
poдiв хoдити y lllкoлy. Якщo poсiяни, yкpaiнцi, киpгизи тa iн. yмi-
тимуть читaти й писати, це мolке нaм тiльки нarцкoдити. (...)

Haй6iльrцим a6сyp.Цoм, який мoxснa 6yлo 6 вчинl{ти на oкy-
пoвaних тepитopiях Cхoдy, 6улo 6 дo3вoлити пiдкopeним нapo.
дaм нoсити з6poю. Iстopiя yчитЬ' щo всi пaнiвнi нapoди бyли



дoведенi дo yпaдкy пiсля тoгo, як пoгoдxyв:ulисЬ нa те, щoб дaти
збpoю пiдкopениt\{ нapoдaм. (...)
xу| / с. |36-|37'
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Уpивoк iз paпoщy пpo пoiздкy дo пpаги i poзслiДyвaння
CД щoдo ситуaцii нa Укpaiнi

Беpлiн, 14 квiтня |942 p'
Ceкртнo!

(...) 4. Hoвa зyстpi.l iз rurypмбaнфюpepoм C.(' Гy6ureм дaлa
пoвчaльнi вiдoмoстi стoсoвнo ситyaцii укpaiнських eмiгpaнтiв, як
iJ 6aчить C.Ц. Ha пoчaткy стaв,Itення дo Hiмeннинн 6улo пpихиJIь-
нe' aлe згoдoм вoнo змiнилoся нa oчaх. У пorцтi мiж пpoтeктopa-
тoм (Чeхii) i Укpaiнoю бyлo знaйдeнo листiвки, щo зaкJlикzlли
дo сaбoтaлсy. Ha дyмкy C.Ц, Пpаги, тре6a сеpйoзнo paхyвaтися
з пoвстaнськrrЬ{и pyхaми нa Укpaiнi, oскiльки нeлeгaльна дiяль-
нiсть тaм цrвидкo poзвивaеться. (...)

oбеp.лeйтенaнт Kpayскoпф
I I  R 61t92 t .  s3.
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Пoстaнoви дpугoТ кoнфрнцii opгaнiзaфi УкpaТнських
Haцioнaлiстiв

(Kвiтень, |942 p. ')

(  Уpивки)
Bcтуn

Cвoю pевoлюцiйнy бopoтьбy за Укpaiнськy [еpжaвy 'ми тiснo
пoв'язyсмo з визвoльнoю бopoть6oю' якy вели в Укpaiнi БУ.(,
свУ' УBo. У свoiй сyнaснiй 6opoтьбi стoiмo нa засaдaх' нa яких
6yв oснoваний aкт 30 vеpвня l94l p., вважaк)чи йoгo iстopи.lнo
прaвI{им' рвoлloцiйним тa пoлiтlrчнoю мaнiфeстaцieю вoлi всьoгo
yкpalнсЬкoгo }rapoду )кити B,пaсниIu дep)кaвним )киттям.

Пo.ziтuчнi l.ocтaновu

(...) II. B сyнaснiй склaднiй i мiнливiй мiя<нapoлнiй ситyaцii
ми' Як i зав.lкди, прoBaдимo д{rлекoся)кнy пoлiтикy, якa пepeд6a-
uaс piзнi мox.пивoстi зaкiнчення вiйни. oднoчаснo вpaхoвy €мo
близькy мo.lкливiсть збpoйнoТ 6oроть6и зa yкpаiнськy дepл(аB-
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нiсть y слyruний нaс (poзбитгя lvloскви, зaгaлЬнe виснaжeння'
зoвнirцнс i внyтpirшнe пoтpясення Hiмeччини). Toмy, щoб енepгiя
нapoAy нe в,у|лИлaсь y пapтизaнrцИY|у| aлe oфopмилaсь y rшиpoкий
всeнаpoднiй pyх, який зa6езпeчить пoвнy пеpемory'_ ми в)t(е те.
пep opганiзoвyeмo' мoбiлiзoвyсмo плянoвo сили нa всiх дiлянкaх.

IIl. Cвoю пoлiтикy ми бyдyeмo:
a) нa твopеннi й poзбyдoвi влaсних peвoлroцiйнo-пoлiтичних

i вiйськoвих сил;
6) на сдмoстiйницькiй, нi вiд кoгo нeзaлe;кнiй всеyкpaiнськiй

пoлiтицi pевoлюцiйнoi бopoтьби;
в) нa викopистaннi всiх мoxtливoстeй i сил' щo спpиятимyть

пoвстaнню Укpaiнськoi .Ц.epл<aви. 3oкpемa на ствopеl{нi tttиpoкoгo
фpoнтy 6opoть6и пoневoлених наpoдiв Cхoдy й 3aхoдy €вpoпи;
(. . .  )

д) trfoскoвськo-fuльrцeвицькiй мiяtнapoднiй кoнцепцii - iнтep-
нaцioнaлy й нiмeцькiй кoнцeпцii т. зв. <Hoвoi €вpoпи> ми пpo-
тистaвJtясмo мi;кнapoдню кoнцeпцilo спpaвe,цJrивoi нацioнальнo-
пoлiтичнo-rюспoдapськoi пepeбyдoви €вpoпи нa зaсaдi вiльних
нaцiorrальних дepжaв пiд гaслoм - <Cвo6oдa нapoдaм i людинi>;

е) ми нaгoлoшyrмo нa iдei Caмoстiйнoi Coбopнoi Укpaiнськoi
.['еpxaви, якa e )китт€вoю нeo6хiднiстlo i вiчним стpeмлiнням
Укpaiнськoi Haцii, вваxaючи' щo тiлькн спpaвeдJtивa poзв'язкa
yкpaiнсЬкoгo питання мoлсe зpiвнoвa)кити сили схoдy €вpoпи
й зyмoвити вiльне .tкиття нapoдiв, пoневoлених Мoсквoю. (...)

ХХl. Kpитикy нiмeцькoi пoлiтичнo-гoспoдapськoi систeм}l
ведемo lllляхoм рoз'яснювaльнoi пpoпaгaнди сеpeд мaс' 6opoть-
6и з вислylкникaми й oпopтyнiстaми' стимyлювaння нaцioналь-
нoi сoлiдapнoсти нa всiх дiлянкaх )киття'

Bopoжe нaстaBляючи нapoд дo всякoгo oкyпaнтa-зaгap6никa,
ми пo6opюсмo всякi ледaчi спoдiвання нa чy)l(y дoпoмoгy i лaскy
й вихoвyсмo всенapoДне пpaгнення ви6opoти сaмoстiйнiсть
i сo6opнiсть Укpaiнi. Bсякi снoвиднi мaй6yтнi yстyпки кyльтypнi,
гoспoдapськi, aдмiнiстpaтивнi чи aвтoнoмнi, як тaкo,к yсякi пoлi-
тичнi кoмdiнaцii нiт'пriв y спpaвi Укpaiни пiд нaтискoм внyтpiш-
ньo-пoлiтичних сил i зoвнirднiх пoдiй вaлtaсмo тaктичнo-пoлi-
тичним мaнеBpoмi щoб витвopити oмaннi спoдiвaння i викopистa-
ти oпopтyнiстичнi eлеменTI| N|я свoei iмпеpiялiстичнo-кoлoнiяль-
нoi пoлiтики, вiдвepнyти yвary yкpaiнськoгo }raРoдy вiп 6opoть6и
зa пoвнy пoлiтиннy й гoспoдapськy нeзaлexнiсть Укpaiни... (...)

Пponaeaнduвнi nocтaнoвu

хLvII. 3мaгaсмo дo тoгo' щo6 нав'язaти яrивi взa€N,tини з пo-
неBoленими нapoдaми д.пя спiвпpaцi й спiвбopoть6и пpoти oкy-
пaнтiB-зaгapбникiв i iмпepiялiзмiв. Пpaгнeмo oхoпити всi пo-
нeвoленi нapoди пpoпaгaндoto нarцoi визвoлЬнoi спpaви й виpi-
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цIaлЬнoi poлi Укpaiни в 6opoть6i пpoти зaгapdницькllх iмпеpiя.lliз-
мiв.
Пoстiй, квiтeнЬ, |942 p.
ХlV / сс. бl ff.
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lнстpушrii в€pмaхтy gl0сoBllo цеpквrr

Гoлoвний rштaб' l0 тpaвня |942 p.
Гoл. кoм. зoни <Пiвдень>
Biддiл vII/l |73/42

(...) I. 3a сyпеpeчкoю мiлt цеpквaми тр6a спoстepiгaти дy;кe
пиJtьlto. Tр6a мати дoвiрних oсi6 тaкoж i в цepквaх, щoб пе.
pевipяти, чи нe пPoвoд}tтЬся антинiмецькa' сeпaрaтистськa a6o
нацioнaпiстичнa пpoпaгaндa в цepквaх a6o назoвнi. (...) Якщo
6yдe встaнoBJIеl{o' щo свящeники чи члeни Гpeкo-Kaтoлицькoi
[epкви вистyпaють зa pyх Бaндepи, неo6хiднo пoвiдoмити пo.
iменнo пpo них y сД. (...)

3a rюлoвнoкoмaндyючoгo apмii зoни <Пiвдeнь>
Haчальник Гoлoвнoгo rштaбv

Il / Rн 22/204.
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Уpивoк iз дoнесенъ з oкyпoBaн}rх paйoнiв Cхoдy Nэ 4

Бepлiн, 22 тpaвня |942 p.
Ceкртнol

Haчальник пoлiцii 6eзпеки i ClI.
lIIтa6 Koмaнд

(.. .)
Б. Пpoтивник i викoнaвчi питaння.

(. . .)

Pух onopу ra Укpiнi

a) Pуx Baнdеpu.
Згiднo з дoнесеtltlям кoмaндyючoгo CП i C,( нa Укpaiнi, poз-

слiдyвaння пoкaзaли' щo цеI{тp Pyхy Бaндepи на Boлинi i нa
Пoдiллi 6yв y Piвlroмy. Йoгo гoлoвoto e тaк звaний oстaп Tи-
мoц{yк.

Пpoведeнi apelцти пpизвели дo тoгo' щo Piвне пepестaлo 6yти
це}rтpoil{ i 6aзolo. 3a пeвними oзнaкaми кеpiвництвo opгaнiзaцii
вiдiйrцлo в 6oлoтистий paйoн мiж Capнaми i Пiнськoм. (...)
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У Piвнoмy гpyпa Бaндеpи вoлoдLra 6aгaтьмa зaвotськими
бyлiшrями тa квapтиpaми. Cамe там нaвчaлaся yкpaiнськa мiлiцiя
i пpoвaдилися з6opи. Heлегaльнe нaвчaння мiлiцii 6yлo пpипиненo,
a цrкoлa мiлiцii y Piвнoмy 6yлa poзв'язaнa. Пiсля тoгo ця цIкoлa
мйiцii пpoдoв)кyвaлa свoю нeлeгалЬнy дiяльнiсть y зaмкy Kлe-
вaнi' 3aхoплeнi пiД яaс poзв'язaння цIкoли мiлiцii y Piвнoму мa-
теpiали 6eзсyмнiвнo свiднaть прo тe' lцo ця мiлiцiя 6yлa зaдyмaнa
як 6oйoвa opгaнiзaцiя Бaндepи.

Haвчання y rшкoлi мiлiцii вiдвiдyвaли сopoк oсi6, якi 6улtl
пoпeрдлсенi прo нeлeгaльнiсть iхньoi мaй6yтньoi дigrьнoстi. rм
бyлo скaзaнo, щo йдeться пpo вI{зBoлЬнy 6opoть6y Укpаiни пpoти
Hiмeччини. У paзi apeштy вимaгaлoся' щ06 вoни вiдмoвилися
taBaтп 6yдь.якi свiдчeння. У paзi зpади yчaсникaм нaвчaння
зaгpoзиJrи' щo в тaкo.\dy випaдкy Pyх yлrиe лiквiдaцii.

Bе.тlикa вaгa пpидiле}ra нaвчaнню кypсaнтiв пoвoдитися зi
з6poeю. rх нaвнaли, щo нeзaлe)кнy й вйьнy Укpaiнськy дep)кaвy
мoжнa здo6yти тiльки зi з6poсю y pyкaх. Гiдним yв:rги e тe' щo
згiднo з yжe paнirше видaним тaeмним нaка!toм' пepeдaним кepiв.
никaм мйiцii, тpoфeйна збpoя тa 6oeпpипaси нe 6yли пoвеpнyтi
нiмeцькoмy вepмaхтy' aлe 6улп тa€мнo захoвaнi пoстaми мiлiцii.
€вpеi тaкoлt зtloсили з6poю. (...)

Члeни мiлiцii oтpимyвaли як вiйськoBe' тaк i пoлiтичне нa-
вчaння. Пpи тoмy iх нaстpoювали пpoти нiмцiв з toпoмoгoю пe-
pекp}^reних фaктiв, зoкpel{a кaз:ulи' щo нiмцiв чeкaли як визвo-
литeлiц a вoни Bу.яBt|Лt|cЯ гнoбитeлями. oтлсe, пpoти ниx тpe6a
вeсти 6opmь6y. .(aльrшe пoясlttoв.Ulи' щo 6opoть6a 6yде вестися
y т}tлy нiмецьких вiйськ. (...)

Bстaнoв.пeнсi' щo кo)кнa людинa Бaндеpи мa€ oдин a6o кiлькa
псeвдoнiмiв...

Bикopистaвrши дoвipoнний пapoль' yдaлoся apeштyвaти Kaню-
кy (псевдoнiм Бoryн), iнстpyктopa Щкoли мiлiцii y Kлeвaнi. (...)

Фiнaнсyвaння pyхy Бaндepи йде y вeликiй мipi з гaличини.
Члени pyхy чaсткoвo сIиaчyкугь opгaнiзaЦii пeвнi внeски, aбo
чaсткoвo дoстaвJrяють пPoдoвoльствo. Kpiм тoгo, зaвiдyloчi кooпe-
paтивiв чaстo € пpихиJIЬникaми Бaндepи. Bстaнoвlrенo' щo сеpeд
тих' хтo внoс1{ть кoIцти' e i eвpei; чaстo iх змyIIIyють дraвaтп
гpoшi. (...)

У paйoнi Koстoпoля нa склaдax з6poi 6yлo зaхorureнo i пepe-
дaнo вepDraхтy:

600 pyшниць, 12 кyлеметiв' l 200 пpoтигaзiв, 254 тисяяi pyrш-
нllчIlих пaтpoнiв, 20 тlцсяч снapядiв, 4 тисячi гpaнaт' 2 тпcячi
мiн, 500 кyлеметних дискiв тa iнrце вiйськoвe спopяд,(eння.

Bapтo зaзнaчr,rтtъ щo' скopистaвшись o6стaвинами нa пoчaт-
кy вiйни, pyхy БандеpИ BtaлocЯ мiцнo вкopiну|T|tcя нa Boлинi тa
нa Пoдiллi i зaвеpбyвaти знaчнy кiлькiсть члeнiв...
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6) Pух Mельнuка.
Haчaльник пoлiцii 6езпeки i C.Ц. пo Укpaiнi пoвiдoмляe, щo

пiсля aperuтy знaчнoгo числa пpихильникiв Мельникa в Kиeвi

активнiсть pyхy Meльникa зoвсiм нe зpoслa. (...)

в\ Пoicькa Ciч.
Пoлiськa сiч _ це свoepiдний yкpaiнський пapтизaнський

вiддiл пiд кoмaндyванням Tapaсa Бyль6и (спpaвxнс пpiзвиl'le

Бopoвeшь). 3a згoдoto нiмeцьких влaстей Boсeни l94l p. Бyль6a

"""opn" 
спецiaльний вiддiл д;rя 6opoть6и з пapтизaнaми (paдян.

ськими). Хoчa цeй вiддiл 6yлo l94l p. poзпущeнo в листo-пaдi,

вiн мaв 6и недaвнo пoтaйки знoвy opгaнiзyвaтися i вжe нaз6иpав

знaчнy кiлькiсть pyrшниuь. (...)

I l  R 58/697 f. бl ff.

Ns 130

,[oнесeння rrpo нaстpoт сеpед укpai'|ськoпo rtaсeле}l}lя

(3l тpaвпя |942 p.,)
Ceкртнol

a) 3aeальнe cтaвлення нaсeленt.я
Хoн y Дeяких pайoнaх пoмiтнi змiни нa кpaщe' тa все я( тaки

пoстaвa нaсeлeння' дtвлячись зaгaпoмl зapaз бiльru нaпpy'(eнa'
нix paнiurе. Як i paнiшre нa нaстpoi нaселення oсoбливo вrulивae

дiяльнiсть пapтизaнiц a тaкoж i пoведiнкa тa зaхoди нiмецьких
i сoюзних opгaнiв влaди. У цьol\{y poзyмiннi oснoвниlt{и пpичинaми
с: дyЛ(e нaпpylt<енa ситyaЦiя з пoстaчaнням, oсo6ливo в мiстaх;
зpoстaння цiн нa хap.ri i нa тoвapи пеpruoi нeodхiднoстi (тaк сaмo
й нa uopнoмy ринкy); дeдaпi чaстiцri apецtти; eксцeси пpoтl{ ци-
вiльнoro нaселеtttlя' a oсo6ливo фaкти пoбиття po6iтникiв; нeBикo-
нaння o6iцянoк' a тaкoж i вiдсyтнiсть енеpгiйнoi бopoтьби з пap-
тизaнaми' щo тpактy€тЬся як слa6iсть нiмцiв.

(...) Bсе чaстiцrе мoжна пoчyтl{ тaкi вислoви, як <пpoклятi
нiмцi>; нaдхoдять пoвiдoмлення, щo настpiй населeння пaДa€'

дo6poзинливiсть зменrшyсться, i нapoд Bтpатив пoпepедню дoвipу.
Екoнoмiчнa iнспекцiя зoни <ПiвдеltьDi зoкpeмa, пiдкpеслюе згyб.
ний eфeкт пo6иття po6iтникiв: <Koлteн рaз' кoли укpaiнцiв пyб-
лiчнo 6'ють на мiсцi poбoти (нa aepoдpoмi в Пoлтaвi, нa залiзницi
y Kpeменнyцi тa Хapкoвi), нoвинa зPазy пoцIиpю€тrcя нa все
мiстo>. (...) Умoви, в яких poбiтникiв вивoзять ,Цo Paйхy, тaкo)к
пoгaнo впливaють нa нaстpoi. (...)
| / R 6/35 f. 82 ff.
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Ne l3 l

Уpивoк iз дoнесення 3 oкyпoванllх рйoнiв Cхoдy IФ E

Беpлiн, 19 нepвня |942 p.
Cекртнol

Haчальник пoлiцii фзпeки i ClI.
lЦтaб кoмaнд.

(. . .)
A. Пpoтивник i викoнaвчi питaння.

(. . .)

Pух onopу на Укp|iнi
a) Pуx Meльнula.
23 тpaвня |942 p. 6yлa перхoшIeнa тpинaдцятa листiвкa

pyхy Мельникa' випyщeнa в l90 пpимipникaх. Boнa стoсyсться
дiяльнoстi yкpaiнськoгo нaцioнaлiстa Микoли Мiхнoвськoгo..

oстaннiм часoм збiльrцилaсь кiлькiсть aктивiстiв pyхy Мельни-
кa... 25 тpaвня |942 p. кyлЬтypне тoвapиствo <Пpoсвiтa> мaлo
нaмip opгaнiзyвaти вистaвкy' пpисвячeну пaм'ятi Пeтлюpи. Bистaв-
кa нe бyлa дoзвoлeнa' oскйьки пpихильники pyхy Мeльникa ви.
кoнyroть кepiвнy дiяльнiсть y <Пpoсвiтi>.

Taкoлt 6yлo вiдкиненo ствopе}Iня тoвaриствa дoпoмoги
yкpaiнських xiнoк, oскiльки зaIIлaнoBанe ствopeння вийurлo вiд
pyхy Мeльникa.

Хypнaл <(сypмa>, opгaн opгaнiзauii Укpaiнських Haцioналiс-
тiв, бyв дoстaвпений y Paйхскoмiсаpiaт Укpaiнa N|я нелeгaлЬнoгo
пoцrиpенrtя. У ньoмy мoх(нa пpoчитaти тaке: <Хoч iнoзeмнi дep)кa-
ви нaмaгaloться зpyйнyвaти нaцry нaцioнaльнy piuryviсть i стiйкiсть,
тo всe-тaки yкpaiнське питaння зilлицtaeться нaйваxливirцим
питaнням Cхiднoi €вpoпи>. I дaлi: <.У виpirцaльнiй 6итвi зa дoлю
Cхiднoi €вpoпи нe знaхo,циться )l(oднoгo мiсця д;rя yкpaiнцiв>...
Aбo: <Укpaiнцi нe xoнщь вoювaти за uylti iнтеpеси як нaймaнцi...
вoни пiдyть y 6iй тiльки зa пpавo нa нeзале)t(не пoлiтичне
лrиття>. ('..)

6) Pуx Бaнlepu.
3-гo тpaвня |942 p. бyлa нaдpyкoвaнa п'ятнaдцятa листiвкa

pyху Бaндеpи' випyщeнa в 33б пpимipниках. У листiвцi мiстять-
ся зaклики opгaнiзaцii, якi з'ясoвaнi в 24 пyнктaх.

2 тpaвня |942 p. в Пoне6лi, пiд Piвним вiд6улпcя з6opи Pi-
венськoi o6лaснoi opгaнiзaцii pyхy Бaнпepи. Cерл пpисyтнiх
6yли: гoлoва opгaнiзauii Бaндеpи на Boлинi, oстaп, йoгo зaстyпник,
Чopний, Boлoдимиp Ky6pинoвин i ще тpи чoлoвiки. Kopистyю-
чись нагoдolо, oстaп oгoлoсив l{aкaзи свoгo звepхникa, кеpiвникa

| Пoпeрдник сyчaснoгo yкpaiнськorю нацiotrалiзмy (1873--l924).
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pyхy Boлинi i Пoдirия Бaндеpи, Пpиймaкa, який кepyс pyхoм lз
Coкaля (Гeнеpaльне Гy6еpнaтopствo). Пoтiм вiн пiдкpeслив' щo
тpе6a пoсилити дiяльнiстЬ pyхy Бaндepи в paйoнi Piвнoгo. I нa-
peruтi' вiн пеpедaв накaз Пpиймaкa' згiднo з якиN{ t{еo6хiднo пe-
peгля}ryти i пpouистити нaй6лиxс.lим чaсoм yсю зaxoвaнy збрoю.
(. . .)
r  I  R s81697 f .  ls7-1s8.

Ns 132

3aявa Гiммлеpa 3 пprrвoДy геpмaнiзaцii

Чepвeнь.липeнь |942 p.
Hаrце зaвдання пoлягa€ y тoмy' щo6 rеpмaнiзyвaти Cхiд вiд-

пoвiднo дo стapoi кoнцeпцii, зa якoю лloди пoBиt{tli вивнити мoвy
i дoтpимyвaтись нiмeцьких зaкoнiв, aлe в тoмy смислi, щo Cхiд
6yДe зaсeлeний людьми лиrде нiмeцькoi, гepмaнськoi кpoвi.

Г. Гiпшrrлep
xt / 29l5-Рs '  xxхl  с.  28l
059.сPсP, хххIx с. 332.

Ne 133

Уpивoк iз Дoнесень 3 oкyпoвaних paйoнiв Cxoлу It& l0

Бepлiн, 3 липня |942 p.
Ceкpeтнo!

Haчaпьник пoлiцii безпeки i C.Ц,.
( . . .)

A. Пpoтивник i викoнaвчi питaння.
(. . .)

УкpdiнcькuЙ pуx onopу

.Ц'aтoвaнa |6.03.42 p., петицiя з пoIIIтoвoю печaткoю стa-
нiслaвa (Гaлининa) 6yлa aдpeсoвaнa Гiтлepy <Укpaiнським кo-
мiтeтoм визвoлeння Укpaiни вiд iменi yкpaiнськoгo нapoдy>>. Ha
кoнвepтi вкaзaний тaкий вiдпpaвник: <Укpaiнa>, УKBУ. Лист пiд-
писaний: <<Укpaiнський кoмiтeт Bизвoлення Укpaiниll> <<C.llaва
Укpaiнill> Укpaiна" l5.03.l942.

3мiст листa нe стaнoвить нiякoi пeтицii., вiн мiстить дoкopи,
вимoгtl i пoгpoзи. (...)

Гpуna БaнOеpu.
У Kиeвi 6yлa пepехorrлeнa листiвкa oУH нaпpямкy Бaндepи;

y нiй мiстяться iнстpyкЦii щoдo стpyктypи opгaнiзaцii. (...)
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3нaйдeнi пiд .raс oстaнкiх apeштiв нaкaзи дaroтЬ Яснe yяBJtен-
rrя пPo нaмipи нeлегaJrЬних aктивiстiв. Toдi як пpийнятi взимкy
poзпopядя(eння зaстepiгaпи пpoти бyдь-яких дiй чи пpoвoкaцiй,
6o вся po6oтa пoвиннa 6yлa зoсepeдитись нa poзrшиpeннi мерлсi
oУH, нa po6oтi мilс ч.пeнaми oУtt i нa ствopеннi, нaскiльки цe
мo)кJIивo' сеpйoзних пepeдyмoв д.lIя успiхy, щoб 6yти спpoмoжним
скaзaти <oстaннe сJroвo> oкyпaнтaм' нoвi зaхoпленi нaкaзи вxe
визнaчaroть 3aBдaння aктивних дiй. I oсь llaкaзy€ться WIeнaм yда.
Baтися дo пaсивttoгo oпopy i сa6ma.ху всiх нiмeцьких зaхoдiв.
У листiвкaх пPoслaвJtяeться мyчeництвo Бaндеpи i йoгo дpyзiв'
<якi сьoгoднi кapаються y пiдралaх тюpelr{ зa нarшi iдei>.

0сo6ливo тр6a вiдзнaчити пpoпaгaндy й oпip пpoти пoстaвoк
сiльськoгoспoд3pських пpoдyктiв, пpoти вивезeння po6oвoi
cL'лY| B Hiмe.lнинy, пpoти yчaстi в нiмeцькo-yкpairrських манi-
фeстaфях i т.д (...)

У хoдi дeмoнтaxy центpy Бaндepи в Capнaх 6yлo знaйденo,
зoкPeмa' диpективи пpo ведeння пapтизaнськoi вiйни.

Бyлo тaкo:к встaнoвJreнo, щo opгaнiзaцiя Бaндеpll вl4Дaлa нa-
кaз свoilrt чJreнaм нi в якoмy paзi нe встyпaти дo oхopoннoi пoлiцii
(Sсhutzmannsсhaft). Якrцo jтleн pyхy Бaндepи yвiйдe дo oхopoннoi
пoлiцii, вiн aвтoмaтичнo oпиня€ться пoзa pyхoм. (...)

Pух Mельнuкa.
3a oстaннi мiсяцi не пoмiченo нiякoi oсo6лиBoi чи пiдвищенoi

aктивнoстi opгaнiзaцii Мельникa. Bиглядaе, щo pyх Мельникa мaс
мiнiмaльний кoнтакт iз сiльським нaселенням. (...)
r / R s8/698 f. 6-8.
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Уpивoк lз дoнeсень з oкyпoваltих paйoнiв Cхoлy No ll

Беpлiн, l0 липня |942 p.
Ceкртнol

Haчa.пьник пoлiцii безпeки i C.Ц,.
( . . .)

A. Пpoтивник i викoнaвчi питaння.
(... )

Укpа,iнcькuй pух onoPу

Haчальник пoлiцii 6eзпeки i C.Ц' Piвнoгo пepeхoпив вaя<ливi
нeлeгaльнi дoкyмeнтrr oУH гpyпи Бaндepи, щo мiстять iнстpyкuii
щoдo пpoгpaми тa нeлeгальнoi тaктики pyхy Бaндеpи.

Taк, в oднotr{y з дoкyмeнтiв ствеpджy€ться' щo стaвленнЯ
oУH дo iнlших нapoдiв' oтл(e' тaкo,( щoдo Hiмeччини' визнaчa€ть-
ся зa стaBпенням цих нapoдiв дo пpaг}rеrrня yкpaiнuiв дo нeзaлex.
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нoстi. Biйнa N{a€ тy кoPисть' щo нiмеччиrra мo)кe poзбити стapoгo
вopoгa Укpaiни, Мoсквy, aлe' з дpyгoгo 6oку, вoнa rrta€ i тoй нeдoлiк,
щo ця самa Hiмeччинa стaвиться вoрoжe дo iдei незaлeлrнoi
Укpaiнськoi деp.жaви. (...)

Bapтo тaкox згaдaти пpo нoBy фopмy пpoпaгaнди гyмopистич.
нoгo спpямyвaння пiд зaгoлoвкoм <Ц{o кaжyть люди>. У тaкий
спoсi6 вrrлив oУH нa нaстpiй нaселення нaбyBa€ нaдзвичaйнo
злiснoгo, aнтинiмeцькoгo спpямувaння.

У Boлoдимиpцi... 6yв apеrштoвaний пoмiчник лiсниvoгo, який
aктивнo пpaцював дllя pyхy oпopy... У paйoнi 3дoлбyнoвa... бyлo
apештoвaнo 29 oci6 (y зв'язкy з сaбoтaxем нa зaпiзничнiй гiлцi
Львiв_Киiв).  ( . . .)
r / R s8/698 f. 29-30.
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Уpивoк iз дoнесень з oкyпoва}|их paйoнiв Cхory hts 14

Беpлiн, 3l липня |942 p.
Cекpетнo!

Haчaльник пoлiцii безпеки i C.Ц'.
( . . .  )

A. Пpoтивник i викoнaвчi питaння.
(. . .)

Укpa.iнcькuЙ pух onopу

3гiднo з дoнесеннями' щo нaдхoдять iз Piвнoгo, iсную.ra вiд
дoвlцoгo нaсy Дiяльнiсть пapтизaнiв y paйoнi Кo6pинa тепеp пo-
шиpилaся нa пiвнiчнo-зaхiднi paйoни Boлинi й Пoдiлля.

3 Генepaльнoгo Гydepнaтopствa .lepез Бyг пpи6yвaють .lис-
лeннi нoвoствopeнi 6aнди. (...)

Iхнi нaпaди перевалtнo спpямoванi нa зpуйнyвaння тeлe-
кoмyнiкaцiй...

Bиглядae, щo iхнiй спoсi6 дiяльнoстi спpямoвaний спoчaткy'
щoб пoстaвит}r рyx oпoрy }ra бiльrш rшиpoкiй oснoвi. У xoдi poз-
слiдyвaнь, скepoв:lнt{х пpoти yкpaiнсЬкoгo пoвстаttсЬкoго pyхy
в Kaм'янцi.Пoдiльськoмy, 6yлo apецrтoвaнo кiлькox унитeлiв.'.

У BoлoдимиpЦi в бaгaтьoх мiсцях бyлa poзклеeнa листiвка
з вимorюю сa6oтувaти вep6увaння poбiтникiв д.пя Paйхy. .(иpeктop
6юpo пpaцeвлaштyвaння Capн, який дaв пpитyлoк виннoмy в цiй
aкцii, 6yв apеruтoвaний. Biн 6yв секpетapeм yкpaiнськoгo pyxy
oпopy.

У хoдi poзгpoмy 6aнди в Чемеpiвцях 6yлo aperuтoванo 15
oсi6, сepeд яких зaстyпник меpa' вiдпoвiдaльний зa rцкoли i oсвi-
тy' диpeктop цIкoли i дeякi вчитeлi. (...)

5б8

opганiзaцiя Бандepи пotIIиpиJIa 4.й нoмеp нелегaльнoi гaзeти
пiд нaзвoю <Бюлeтeнь>. oднa iз статей спpитнo нaмaгa€ться нa-
стpoiти нaсeлeння пpoти нiмцiв... 3oкpeмa' тaм мo)кtla пPoчи-
тaти тaке:

<Piк 1942 пpинiс нaм пеpeмiнy. oдин тoтaлiтapизм зник,
a iнrций зайняв йoгo мiсце. [ев'ятимiсянний дoсвiд пoкaзaв' щo
нa Cхoдi нiнoгo сyттсвoгo нe змiнилoся. Ми зaймаемoся тoтaлi-
тapизмoм' oсo6ливo д.pyгим' тoмy' щo йдеться пpo ставлeння нiм-
цiв дo yкpaiнськoi нацii. .Цва види тoтaлiтapизмy пoдi6нi свoсю
гoлoвнoю метolo' piзнa тiльки iхня тaктикa. У oбoх випaдкaх пiд
пpивaбливolo мaскolo - з oднoгo 6oкy - сoцiaлiстичний paЙ,
з iнrцoгo - щaсливe )киття y <<Hoвiй €вpoпi'> - кpисться тoй
сaмий вopoxий нам irvmepia;liзм>.

Д.aлi y стaттi гoвopиться:
<....Якi зaсo6и зaстoсoвy€ться дo нauroi ситyaцii? Пepeдyсiм,

yкpaiнську нaцiю дeпoлiтизyють, вi.цнiмaють y нei i-f пoлiтичнi
iteaлн i lf вipy в мoxливiстЬ ствopенrtя свoсi дepжaви. Bсiх нoсiiв
iдеi нeзалелснoстi 6yдlть зl{иulyвaти. 3гiднo.з плaнaми нoвих гoсno-
дapiв, пiсля знищeння aктивiстiв зzlлицtиться тiльки неoсвiчeнa
мaсa' якa пoтpi6нa, щoб слyл<ити як po6oнa хyдo6а. .Ц.pyгий зaсi6 -
це пoлiтика eксплyaтaцii' щo гpyrrтyeтЬся нa знияrеннi piвня )кит-
тя дo тaкoi мipи, кoли людинy дoвoДиться .цo тaкoгo стaнy' в якo-
Ir{y вoнa дyма€ лиlIIе, як ви)кити i не мaс xoДнoi мoлtливoстi, oхoти
i сили дyмaти пpo щoсь вищoгo. Blке тeпep, }ra пeршoмy poцi нo-
вoi oкyпaцii, цiлi крaiниl щo кoлись 6ули )китl{ицями' стрa)к-
дaють вiд гoлoдy. Гoлot пoгнaв сoтнi тисяч лtoдей нa poбoтy в Hi-
tr{еччинy. Haслiдкoм цiei пoлiтики 6уд" poзпaд нaцioнальнoi
кyльтypи}.

l po6иться тakий виснoвoк:
<<Koлсeн yкpaiнeць пoвинен yсвiдoмлювaти' щo жoдeн нейтpa-

лiтeт, .lкoднa лoяльнiсть, жoднe пpистoсувaнстBo нe дaсть змoги нi
йомy, нi нoгo дiтям yl{икнyти paбствa, бo пopятyнoк - y пеpемo-
зi &Iraснoi paси. Bлaснy дep)кaвy Ь{oxнa ствopити тiльки зyсиJIлям
i ripoв'ю мiльйoнiв дюдей нaшroi нaцii, пiд кepiвництвoм peвoлю-
цiйнoi opгaнiзaцii. oсь тoмy тpe6a poбити все, щo6 з6iльruити нarшy
мiць i yникнyти всьoгlo' щo мoжe пoслa6ити нaс>.
l  /  R 58/б98 f .  82-84.
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Уpивoк iз дotrесeнь з oкyпoваниx paнoнiв Cхoлу Ir& 15

Бepлiн, 7 сepпня |942 p.
Cекртнol

Haчaльник пoлiцii 6eзпeки i C.Ц..
( . . .)

A. Пpoтивник i викoнaвчi питaння.
(. . .  )

УкpаiнcькuЙ pух onopу

У Biнницi знoBy виявили листiвкy yкpaiнськoгo pyхy oпopy.
Пpo aвтopiв дiзнaтися нe вдalroся нiчoгo. (...)

Biдзнaчatoчи piнницю 30 .lepвня l94l p., тoбтo дня, кoли
пpиxилЬник}l Бaндеpи пpoгoлoсили y Львoвi нeзa,Iе,кt|y Укpaiнськy
дepЛ(aвy' кpaйoвий пpoвiдник opгaнiзaцii Укpaiнських Haщoнa.
лiстiв (pyх Бaндepи д4я зaхiднoyкpaiнських тepитopiй) .[,eм'ян
.t[.митpiв видaв нaкaз' який мaв 6yти зaяитaний нa з6opax тaeмниx
клiтин 30 неpвня 1942 poкy.

У зaявi, зoкpeмa' скa3aнo:
<30 нepвня минae piк вiд тoгo, як rra вeлсaх дaвньoгo князiв-

сЬкoгo мiстa Львoвa гopдo замaйopiли пpaпopи спoкoнвiчних гoс-
пoдapiв цiei кpaiни, тoдi як paлioxвилi спoвiстили свiтy нoвинy
пpo вiднoшleння Укpаiнськoi деpлсави. Bтiлloloчи в )киття бa;кaння
yкpaiнськoгo нapoдy' oУH пiд кеpiвництвoм Cтепaнa Бaндepи
30 неpвня l94l p. здiйснилa iстopи.rний Aкт пpoгoлoцteння Укpaiн-
ськoi дepлrави. 3a нaкaзoм Cтeпaнa Бaндеpи Яpoслaв Cтeцькo ствo-
pив y Львoвi yкpaiнський yp"д. 3aвдяки невтoмнiй poбoтi пiд
йoгo кеpiвництвotl| пoчilroся стaнoвJlеttня мoлoдoi Укpaiнськoi
деpxaви' i сеpшя yкpaiнцiв зa6плнcя в yнiсoн. Укpaiнський нapoд
зaп:UIився €диliим 6a,жaнням визнaвaти лиIItе oднy вllaдl i тiльки
iй пiдкopятися. Бyлo ствopeнo вiйськoвi lцкoли' сфopмoвaнo
yкpaiнськy пoлiцiю. I{я вeлинeзнa poбoтa пoлiтичнoгo твopення
не вiдпoвiдaпa пoлiтичним i вoeнним rrлaнaм IIoвих (визвoлите-

лiв> Укpаiни. Oсь з якoi пpинини ця спpaвa зaзнaлa yдаpy. Бyли
аpеurтoвaнi пpoвiдник oУH Cтeпaн Бaндepa i гoлoвa yкpaiнськoгo
ypядy Яpoслaв Cтецькo. Cтвopення Укpaiнськoi дepлсавil бyлo
нaсильнo лiквiдoвaнo i нa iT мiсце пpийruлa нyл<a, дo6pе всiм нaм
вiдoмa систeЬlа. 3бйьrцилась кiлькiсть арrштiв, пoтeклa кpoв...
.Ц.pyзi нaцioнalriстиt

30 нepвня l94l poкy дoкaзaлo Bсьoмy свiтoвi:
a) щo yкpaiнцi Ь{aloтЬ впaснi нeпopyrцнi iдеi, щo вoни гoтoвi

пoвстaти пpoти 6yль.кoгo' хтo зaхoчe пepетвopити нarшy крaТнy
в кoлoнito i нaur нapoд нa pa6iв;
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6) щo yкpаiнцi 6opoлися, 6oproться i 6y.цvть бopoтися нe зa
нoву €вpoпy' a зa свoю власну деpжaBy;

в) щo Bсyпepeч твеpдхeнням вopoгa yкpаiнui спрoмo.lкнi ствo-
plIти дepжaвy свoiми вJlaсниr\lи cИлaМ|4;

г) щo укpaiнцi бyдyютЬ свoс мaй6yтнс власнoю кpoв'ю.
.Ц'pyзi нaцioнaлiсти!

У Cхiднiй €вpoпi тpивar вi i iнa мiл< дaвнil ' lи пoнeвo,lювaчaми
Укpaiни i нoвими претeндентaМи зa те' щo6 мати нeрoздiльнe
пpaвo пoнeвoлювaти yкpaiнський нapoд pазoм з йoгo мoвoю i йoгo
вeличeзними 6агaтствaми. Kpaiнa зaлvITa кpoв'кl, iviста i сeлa
знlrщeнi дo тлa. Tисячi наl iкpaщих yкpaiнських дiянiв зазнають
кaтувань l вмиpaють tttyчeницЬкoю сМepтю y тюрМaх давнiх
i нoвих oкyпантiв. 3 нaгo,ци пepruoТ рiчницi великoгo Aктy 30 яеpв-
ня |94| р. я зaкликaю вас зiмкнyти ще тiсl l i ruе ваrui лави навкoлo
кеpiвництвa. Пaм'ятaйте, щo Укpai lra стoiть нaпepедoднi вeликих
pirueнь. Гoтуйте сeбe i гoтуйте весЬ нapoд. Хай яtиве Укрaiнська
Coбopна Cyвеpеннa .('еpя<ава! Хaй .lкиве Cтепан Бaндеpa! Cлaвa
Укpaiнi!>
I / R 58/б98 f .  l l0_t l l .
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Уpивoк iз дoнесень з oкyпoBaних paйoнiв Cхoдy Ne 16

Беpлiн, l4 сepпня |942 p.
Cекpетнo!

Haчaльник пolr iцiТ 6езпeки i C.(.
(. . .  )

A. Пpoтивник i викoнaвчi питaння.
(. . .  )

Укpа.iнcькuЙ pух onopу

.Ц'oтепеpirшнi кoнстaтaцii виявляютЬ, щo l.tелег:lлЬнa oУH -
pyx Бaндеpи - намaгa€тьсЯ нaдзвичaйнo paдик:rльними зaсo-
бaми oхoпити aктивнi кoлa мoлoдi i вiдвеpнyти iх вiд нiмецькoгo
вIIливу. Пpи тoму викopистoвyються всi сepeдники' шo6 иepeз пpo-
пaгaндy викликaти сepeд yкpaiнцiв aнтипaтiю дo нiмtl iв. Пpo вo-
poжe стaвлен}iя гoвopять виpaзнo всi дoтепеp пеpехoплeнi вкa-
з iвки. ( . . .)

B o.пнoмy нaкaзi стoсoвнo виrцкiльнoi po6oти пoяснroeться тaкe:
<Hiхтo нe смiс iхати на poбoтy ,цo Hiмеччини. Hiхтo нe смiс

хoдити нa кypси' opгaнiзoвaнi нiмцями... Hiхтo нe пoвинeн йти
нa вiйськoвy слyл<бу. Mи не хoчемo вoювaти в iнoземнiй армii зa-
paди нyлroi мети. Ми вступимo тiльки в yкpaiнську apмiю, якa 6opo-
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тимeться зa нeзaлежнy Укpaiнськy деpжaвy. Зaлиrцaймoся всi
нa мiсцях, нa нaцIих пoстaх' yсi нa с;ryлtбy Укpaiнi!>

I{eнтpaльнoмy кеpiвництвy oУH _ pyх Бaндepи - пiдпopяд-
кoвaнi тpи гpyпи: гpyпa в Гeнepaльнoму Гy6epнaтopствi, Boлин-
ськa гpyпa i гpyпa нa Cхiднiй Украiнi. oстaння гpyпа oxorurю€
oкpyги Kисвa, Хapкoвa тa пiвденнoi Укpaiни; oкpyги Хapкoва
i Пiвдня Укpaiни в opгaнiзaЦiйнoмy плaнi стoятЬ набaгатo нижчe
Кисвa, дe вл(e € тисячa .rлeнiв.

Гpyпa oУH Мельникa назoвнi являс сo6oю скopirше пoмip-
ний нaцioнaпiстичний pyх' алe нaспpaвдi, 6еpyни дo yвaги i.i
пpoпaгaнty i цiлi, i] тpe6a пoстaвити пopяд iз pyхoм Бaндеpи. (...)
r / R s8/698 t. r4r-r42.
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Уpивoк iз дoнесень 3 oкyпoвaних paйoнiв Cхoду IФ 17

Беpлiн, 20 сеpпня |942 p.
Cекpeтнo!

Haчaльник пoлiцii бeзпeки i C.Ц..
( . . .  )

A. Пpoтивник i викoнaвчi питaння.
(. . .  )

Укpа.iнcькuЙ pух onopу

У Paйхскoмiсаpiатi Укpaiнa pyх Бaнпepи прoдoвлry€ Д.oкла-
дaти зyсиль, щoб вплинyти нa мiсцeве yкpaiнськe нaселення че-
peз пolциpення пpoпaгaндистських листiвoк.

Бyлo пepeхoплeнo листiвкy iз зaгoлoвкoм <Укpaiнa'>, в якiй,
зoкpеtvta' пиrцeтьсli: <(...) Пiд чaс вiйни вopoги нaцtoгo нapoДy
завЛ(.ци вимaгaли спoкoю' o6iцяloчи свo6oдy, недoтopкaнiстЬ' кpa-
ще Л(иття. Aле щopaзy пiсля 6ypi вoни зa6yвaли свoi o6iцянки,
пeрслiдyвaли yкpaiнський нapoд i нaмагaтlися зaдуruити нaцio-
нальнe пoчyття i пpaгнeння дo незaле)t(}|oстi. Haiвними с тi, якi
ше вipять' щo чy'(инець дaсть iм свo6oдy тa l{езilлел(нiсть. Хiбa
<визвoлитeлiD l94l poкy не зpoбили те ж сaме? Boни вiддали Гa-
личинy дo Генepaльнoгo Гу6еpнaтopстBa' a oдесy pазoм iз .Ц.нi-
стpoвським paйoнoм лo Pyмyнii.

Bихoдяни з тoгo' щo ця вiйнa oхoплюс весь свiт, нaш нapoд
нe мo)ке зaлиuraтися пaсивним. Biн мae пpигoтyвaти свiй мен,
i кoли гiгaнти зt{ищaть oдиl| oдl{oгo i випyстять з pyк збpoю, 6yти
гoтoBим дo бopmьби зa свoбoдy i назавл<ди вi,цвoювaти незaлеж-
нiсть УкpаiниD. (...)

Kpiм тoгo, 6yли пеpехoплeнi <дирктиBи пpoпaгaнди} pyxy
Бaндеpи, Де' зoкpемa' скaзaнo тaке:

5'12

<Bсe вкaзye нa тe' щo Hiмe.rvинa, нeзвaжaючи нa вaжлпвпЙ
yспiх if аpмiй, не зrvto)l(е дo6итися свiтoвoi гегeмoнii. Hадмipнi
зуcу|ILля yxre нapoд)кyють пoлiтичнe poзкJlaдaння всеpeдинi
Hiмеччини. Kpiм тoгo, наpoстають пpoтиpivня мiя< Hiмeччинoю
i- iT сoюзникaми. Hapeurтi Hiмеччинa мaтиtr'е пepед сo6oю дpyгий
фpoнт на 3aхoдi. Пoки щo вся енеpгiя yкpaiнськoi нaцii йЬ нe
6yлa скepoвaнa нa н.Ulеxний шлях. I{e мoxнa 6yд" дo.йn;"p;;
вiдпoвiдну пpoпaгaндy. У цiй пpoпaгaндi пoвиннi зaстoсoвvвaти-
ся тaкi гaслa OУH:

<Ми хoчeмo бyти вiльними гpoмaдянaЬ'и y нarцiй влaснiй
дepл<aвi. Геть paбствo!

Ми хoчемo свoiх зaкoнiв, Щo вiдпoвiдaтимyтЬ iнтepeсaм всЬoгo
yкpаiнськoгo нapoAу i гаpaнтyватимyть йoгo дo6poбyтo. (...)
r / R. s8/698 f. r74_r7s.
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Уpивoк iз дoнесень з oкyпoвaних тepитopiй схoдy Nq 18

Бepлiн, 28 сеpпня |942 p.
Cекpетнo!

Hачaльник пoлiцii 6eзпeки i C.Ц'.
( . . .)

A. Пpoтивник i викoнaвчi питання.
(. . .  )

Укpa.iнcькuЙ pух onopу
Бyлa пеpехoпленa нeлeгальнa гaзетa Бандеpи <Пpaпop мoлo.

дi> зa l чepвня |942 p.: вoнa зaкликae укpaiнськy мЬлoд" *е вi-
pити o6iцянкaм нiмцiв i спpияти pухoвi БЬндеpи в йoгo 6opoть6i за
нeзaле.lкнiсть Укpaiни. У Цьoмy дoкументi сказaнo:

<Укpаiнськi дiвнaтa й хлoпцi! Bеликi iмпеpiaлiстиннi деpxaви
зaхлинaються y вашiй кpoвi i кpoвi iнrших нapoдiв. Йдеться пpo
свiтoве пaнyвання. (...)

...3a нaruy пшеницюi нarцe залiзo' нaцIе вyгiлля, a тaкoж за
нaшy yкpaiнськy po6oнy силy вoюють мiльйoни сoлдaтiв. I.tiлi opли
мoскoвськt{х i нiмецьких сoлдaтiв pyйнyють i гpабyють нiuly
кpaiнy.
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)кaвy! пpoявляйтe iнiцiaтивy! Bихoвyйтe свoiх тoвapl ' l l t lв тa дрyзlB

пaтpioтaми Укpaiни!> (...)

У Kисвi 6yлa знaйденa листiвкa кpaйoвoгo кeрiвништвa pухy

Бaнл'epи 3aхiднoi Укpaiни... У листiвцi скaзанol щo... нeдoвгe

нiмeцькe пaнyвaння poзвiялo бyдь-яку нaд.iю нa незaлeл(нy Укpai-

нy, i  oтжe, сьoгoднi неoбxiдl lo стaвaти нa цIлях opгaнiзoванoi pe-

вoлloцi i пiд пpoвoдoм Бaнлери. Hiмеччинa бyДе змуurенa нaпру-

)кити свoi oстaннi c|4л|4 B 6opoть6i з Aнглieю. oсЬ чoмy шaнси

oУH зрoстaють. Листiвка зaкJlикae yrtpaiнuiв не викoнyвaти Bи-

мoги Мoскви щo.i lo ствopення 6анд ( партизaнiв) , oскiльки цe
.пPизвеДе дo тя)кких втpaт, якi 6yдуть вигiднi тiльки Мoсквi. Haй-

гoлo"нiшe - це o6'сднaння yсiх сил. Пpo чaс нaстyпy бylе виpi-

rпeнo кеpiвництBoNr oУн. (...)

24 лl lпня |942 p. в Krteвi 6yв ареulтoвaний пpoвiлник pyхy

Бaнл.epи на Cхiднiй Украiкi, який кopистyвaвся псевдoIrlмaми

oпiп,,, <Aн,u.piЁr> i <Мyдpий>. Biн 6yв пoрatlений пpи спpo6i втeкти

i невдoвзi no".p. Cпpaвлrнс йoгo iм'я нeвiдoме*. Мав пpи сoбi

пaспopт, нaпевнe' фaльrшивий, нa iм'я Bacнля Пaнaсюка' a такoж

tlpгaнiзauiйнy iнстpyкцiю pyху Бaнлеp|\ ЯKa нам щe нe 6yлa

вlДoмa.
24 луlпня |942 p. булo apеruтoвaнo oлeксандра Пoгopiлoгo.

Biн виявився гoлoвolo Peвoлюцiйнoi Укpaiнськoi нaцiorraлiстичнoi

oргaнiзaui i (PУHo), якa бyлa стBopенa пpи6лизнo в сiчнi |942 p.

в Kиевi... 3 сaмoгo rloчaткy PУнo ввaхaла' щo Hiмеччина 6yпе

пepемoЯ(енa Aнглiсlo. Фaктичнo прoгpама цiei opгaнiзaцi i бyлa

aиклaденa лишe в листiвкaх. Cеpед iнrшoгo пеpeдбaнaлoся yсyнен-

ня фюpеpа i пеpевopoт y Hiмeuuинi. У пpoсктi листiвки бy.,, lа

тaкo)t( мoва пpo зaмaх нa нaчалЬникa пoлiцi i  6езпеки i сД...

Пpoгpaмa PУнo _ Це сумiur 6iльruoвицьких iдей та paдикaльних

нaцioнaлiстичних тенде}tцiй. (...)

l  /  R 58/б98 f .  l93_l95.

гoспoдapств (лa-фюрpiв) нa Укpaiнi - зa6езпeчити пoстaчaння
€вpoпи. Bсi питaння земeлЬнoгo yстpoк' пoвиннi poзглядaтися
тiльки пiд oдним кyтolt| зopy' a сaмe _ в якiй мipi мoжнa за6eзпe-
.lити poсiйськe спiвpo6iтництвo, oскйьки чlpез нестaчy peма}rerrтy
сaмe лкrдПнa e нaйвалкливiruим фaктopoм виpo6ництвa, i щo, тa-
ким чиl{oм' стpимaнe пoвoд)кeння з людинoю кepiвникiв гoспo-
дapств мae виpirшaльнe знaнeння. (...)
П poмoвa еaуллЙтещ Koха.

Гayляйтеp Кoх пpи6yв deзпoсepедньo зi rштa6y фюpеpa... Biн
пpедстaвив свoю пoлiтичнy кoнцeпцiю i свoi oбoв'язки як paйхскo-
мiсapa в тaкий спoсi6: нiякoi вiльнoi Укpaiни нe iснye. Мeтa нa-
ruoi poбoти _ зм).сити yкpaiнцiв пpaцювaтrr нa Paйх, a rre зpo.
6ити цeй нapoд щaсливим. Укрiнa мa€ пoстaчaти Bсe' voгo 6pa-
кye Hiмeннинi. I{е зaвдaння мae 6ути вl{кoнанe' незBaxaк)чи нa
:кeРтви. (...)

Piвень oсвiти yкpaiнфв мyсить 6yти втpимaний низьким. oтже,
тpe6a зaстoсoвyвaти вiдпoвiднy urкiльнy пoлiтикy. Tpиклaснi
IIrкoли дatoть yжe нaдтo висoкy oсвiтy. Кpiм тoгo, тpe6a зpo6ити
всe, щoб знизитll сильний демoгpaфivний piст нa цих теpитopiяx.
Фюpер пepедбauaв д,rя цЬoгo спефaльнi зaхoди. Бo iнaкurе неpез
кiлькa пoкoлiнь нiмецький наpoд 6yде пpитиснyтий дo стiни 6ioлo-
гiчнoю сr'лoю цьoгo нapoдy. (...)

Якщo цeй нapoд пpaцюс l0 гoдин нa день' тo вiн мae пpaцro-
вати 8 гoдин дJIя нaс. Haс не пoвиннi стpиNryвaти нiякi сeнтимен-
тaльнi пpoтeсти. !им нaрoдoм пoвиннa кеp).вaти зaлiзнa влaдa,
шoб вiдтeпep дoпoмoгтI{ нaм вигрaти вiйнy. Ми звiльнили Укpaiнy
нe N|я тor]o, щoб зр6ити Тt. щaсливoю' a щ06 зa6eзпe.rити д.lIя
Hiмeччини лtиттсвий пpoстip i пoстaчaння' якoгo вoнa пoтpе6ye.
| / R 6/70 f. ls ff.
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Уpивoк iз дoнесень 3 oкупoваI|их paйoнiв Cхoду ГФ 20

Бepлiн' l l веpeсня |942 p.
Ceкртнol

Haчa.пьник пoлiцii 6езпеки i C.Ц.
lIIтa6 кoмaнди.

(. . .)
A. Пpoтивник i викoнaвчi питaння.

(. . .)

УкpaiнcькuЙ pух onopу
a) Pуx БанОеpu.
Пiсля тpивaпoгo poзслiдyЕaння нaчальник пoлiцii фзпеки

i C[ Хитoм]rPa aperшт5lвaв пpoвiдникa oвpyцькoгo paйoнy pyхy

5'7 5
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3aписки пpo з6opи в Piвнoму з пpliвoдy пoвoдЛ(еl{}tя
з yкpai}rськипf нaсeЛенl{ям

28 сеpпня |942 p.
Cекртнo!

|) 3емельнuЙ устpiti.
(...) Метa зeмeль}|oгo yстpoю - з6epегти спiвpoбiтниuтвo po-

сiян i тaким чинoм викoнyвaти зoбoв'язaння пo пoстaвкaх пpo-

дyктiв Д,ля Paйxy. Пеprшoнepгoвe зaвдaння кepiBникiв сiльських

t  Мoвa йде пpo .(митрa Миpoнa (opликa).



Бaнлepи Юpiя Tpoцюкa... У Kиeвi 6yлo apeштoвaнo двoх чле-
нiв l l5-гo 6aтaльйoнy пoлiцi i ,  Apхипкевинa i Bлaдику, щo нaле)кa-
ли в цьoмy пoлiцiйнoмy бaтaльйoнi дo гpyпи пpихильникiв Бaндеpи'
сiм членiв якoi 6yлo нeдaвнo apецIтoвaнo...

У Чepнiговi нa пoчaткy липня за eкoнoмiчний сaбoтaяt бyлo
apец!тoвaнo мepa Pe6eнкa' гoлoвy o6лaснoгo вiддiлення .Цюбкa
i нaчaльникa укpaiнськoi мiлiцii Typau.ra... TpoЦюк i .Ц.ю6кo бyли
пepeведенi на oсoбливий pelким* як елементи' яких не мo)кнa
терпiти. ( . . .)

У Hoвoхpестi (Hoй.Kpoйц), недaлeкo вiд Piвнoгo, в oднoгo

укpaiнuя нa iм'я Пeтpo Мискевич' званoгo Бypяvyк, бyлo знaйл'енo
гaзeти з aнтинiмeцЬкими стaттями. €  пiдoзpa' щo Мискевич,
який утiк, н:UIежить дo pyхy Бaндepи.

У Biнницi 6yлo aperштoвaнo пpoпaгaндистa Бандepи, який
пеpепpaвJlяв кoнтpa6aндoro знaчнy кiлькiсть пiдпiльнoi лiтеpaтypи
в Pyмyнiю. Kpiм тoгo, pyмyнськoмy пивiзioнy пoлiцi i  вд:lлoся
apецtтyвaти 9 aгентiв-пoмiчникiв.

6) Pух Mельнuка'
(...) У Кpакoвi вдалoся пepехoпити текст Мeмopaндyмy, який

6ув виcлaнvlй пpoвiдникoм pухy Мельника, пo,rкoвникoм y вiп-
стaвцi Aндpiсм Мeльникoм дo paйхсмiнiстpa Poзeн6еpгa.

У цьoму мемopaндyмi' в якoму спoчaтку нaзивaються пoмилки'

дoпyщeнi нa Cхiднiй Укpaiнi, Мельник сфopмyлював тaкi ви-
мoги:

l. Bизнання зaявoю фюpеpa a6o нiмецькoгo yряду пpaва
Укpaiни нa влaснe нaцioнальне )киття у пoлiтиuнo-Деp)кaвних

фopмaх.
2. ||pнeднaння yкpаiнс ьки х paйoнi в Гe неpaльнoгo Гу6еpнaтop-

ствa дo Paйхскoмiсapiaтy Укpaiнa i вiдмеxyвання Укрaiни вiд
Пoльщi, a тaкoл< вiд paйoнiв, oKyпoвaних pyмyнськolo apмieю.

3. Cтвopeння пpeдстaвниuтвa Укpaiни зaмiсть зaбopoнениx
нацioнальних paд. 3aвдaння цьoгo предстaвництвa бyлo 6 пpoгo-
лoцlення oстaтoчrloгo вiддiлення Укрaiни вiд Poсi i ,  пoпеpедн €
прoгoлoцIен}lя пpo ствopення yкpai ltськoi деpлtaвнoсти i пpo сoюз
з HiмeччинoIo.

4. Мoжливiсть ствopення единoi дepл<aвнoi пapтi i  в Укpaiнi,
якa Мoглa 6 pеopганiзyвaти )киття нa Укpaiнi.

5. .II.oзвiл нa iснування yкpaiнськoгo нaцioнальнoгo пpoвoду
з pялiв с,цинoi пapтii тa нa йoгo спiвпpaцю з нiмецькoю влaдoю1
I{ей пpoвiл пoвинен пеpедyсiм мaти дoзвiл }|a стBopення yкpaiн-

ськoi аpмii.

У к pI нc ькa nponаеaнil uc т c ькa 0 i яltьнi c ть

(...) У Boлoдимиpцi бyлo пolшиpенo двi листiвки iз звepнeнням
дo мoлoдi' Taм мoжнa пpoчитaти тaке:

<Гiтлеpизм cтoiть пеpeд 6лизькolo смеPтю. Toмy вiн хoнe
зaхистllти свoi тepитopii зa лiнieю фpoнтy i пiдтpимaти тaм свoю
po6oтy. Biн хoче пoслaти rtaс' мoлoдиx' тyди' дe aнглiйськi 6oм6и
зaпoвiдaють pyiнy. Гiтлepизмy пoтpi6нa нauta po6oнa силa, щo6
poзчищaти ui pyiни. Якдto ви пoiдeте, тo не спoдiвайтесь, щo змo-
rlrетe пoвеpttyтись дo свoiх батькiв. A якдlo ви пoBeрItетесь' тo цe
бyдe тiльки тoдi, кoли ви 6yдете хвopi чи скaлiчeнi. Hе пoкидaйте
нiкoли свoпo сrлal Hе схиляйтесь пеpед пpимyсoмt Гeть пpиlryс
iз наrцoi Бaтькiвщиниl>

У Capнaх, y xoдl aкцii пpoтн pyхy Бандepи, y муфтi oднiei
лtiнки з кepiвництвa 6yлo знaйденo piзнi t|акази пpoвiдникa OУH
o6лaстi, a тaкoж текст стoсoвнo вiйни паpтизaнiв.

B oднoмy з цих нaкaзiв скaзaнo:
<opгaнiзaцiйнa po6oта пoвин}|a бyти пoсилeнa пo всiй o6лaстi.

.[,o мepелri тpeба вBoдити кoЛ(не сeлo' кoжнy фa6pикy, кoжнy
адмiнiстpaцiю... Cкpiзь тpe6a ствopити виrцкiльнi гpyпи... Tpе6a
opгaнiзyвaти тaкo)t( вiйськoвi виrцкoли...> (...)

B iнrцiй iнстpyкшii.мo'(нa пpoчнтaти тaкe:
<Bсi нarцi дpyзi i члени oУH пoвиннi 6yти нaстopo.lri, 6o трe6а

oнiкyвати масoвих apеrштiв. Hiхтo не пoвинeн дaти сe6е зaapештy-
вaти' нaвпaки, тpе6a спpo6yвати Bтeкти. Aрruтoвaнi люди нiкoли
нr пoвиннi визнaвaти, щo вoни нaпежaть дo oyн. Hiхтo нe пoви.
нeн спiвpoGiтничaти з пeстaпo; цe e вopoлсa po6oтa' спpямoвaнa
пpoти Укрaiни. Укpaiнськo-нiмeцькi манiфeстaцii пoвинi 6yти 6oй-
кoтoвaнi. Bсякe спiвpoбiтництвo з oкyпaнтaми poзцiнювaтиметься
як нaцioнaльнa зpaдa' якa кapaтr'меться смеPтlo. Ми пoвиннi здo.
6yти Укpaiнськy дep)кaвylD (...)

Tекст iз зaгoлoвкoм <Пapтизaнськa вiйна> пoяснюe тaке:
<Пapтизaнська вiйна _ це вiйнa, щo вeдеться мaлими вiддi-

лаIr{и нa oкyпoвaнiй Ёopoгoм тepитopii i мaс нa метi якнaй6iльrце
вopory пoцIкoдити. .Ц.ля пoнeвoлeнoгo rrаpoдy - цe пoчaтoк наpoД-
нoгo пoвстaння. 3авдaння пapтизaнiв - pyйнyвaти за.тIiзничнi
кoлii, po6ити rreпpидaтними тeлефoннi кoмyнiкaцii, a тaкo'(
здiйснювaти нeспoд.iванi l{апади нa poзквapтиpoвaнi вiйськa тa
вiддiли вopoгa.

.['o6р opгaнiзoвана пapтизaнсЬкa вiйнa, щo пiдтpимy€ться
нaселeнням' мae значнi пepeвaги. Мolкнa спp1{ч1{нити сеpйoзнi
lIIкoди вopoгy мiнiмaльними зaсo6aми i силaми. Taка мaлa вiйна
пpимyцrye вopoгa дo пoстiйнoТ o6eрлrнoстi й poбить йoгo нepвo-
вим. Boнa змуцry€ вopoгa роздiлити свoi сили' a тaкo)к дoпoмoжe
пiдняти мoрaльний дyх пoнeвoлeнorю нapoдJ. (...)* ll{o6 6yти poзстpiляними.

23 B. кФик 57'7



Bсi aтaки тpe6а пpoвaдити енepгiйнo. Пpoтивник. мyсить мaти
врaхeнняl щo вiн нa вopo;кiй теpитopii. Bлaштyвaння зaсiдoк _
найкpaщий спoсiб, який мoл<на зaстoсoвyвaти пpoти pyхoмих
цiлейD. (...)
| / R s8/222 t. 47-sL.
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Уpивoк iз дoнeсeнь з oкyпoBa}rих paйoнiв Cхoду trlэ 2l

Беpлiн, 18 веpесня |942 p.
Ceкртнo!

Haчaльник пoлiцii безпеки i C[.
( . . .)

A. Пpmивник i викoнaвчi питaння.
(. . .  )

Pух Бан0еpu

Гpyпy Бандеpи зaвл<ди тpe6a poзгля Цaтн яK нaй6iльru paдя-
кальний yкpaiнський нез.lлежницЬкий pyх. Toдi як y пеprшi мiсяцi
ця гpyпa мaла Bплив свo€ю пpoпaгaндoю спoчaтку нa 3aхiднiй
i l.(ентpaльнiй Укрaiнi, тo пoстyпoвo ця po6oтa пoцIиpиласЬ нa
pецrтy теpитopii Укpаiни. Cамe pyх Бaндepи нaйбiльrц пpoяBJIяс
вopo)кнечy Дo }tiмцiв. Biн нeoдноpaзoвo нaпoлягaв' щo неo6хiднo
викинyти нiмцiв геть. (...)

У сepeдинi сеpпня y Kaм'янськoмy 6yлo знaйдeнo вaл<ливi
пpoпaгандистськi мaтеpiaли pyхy oпopy, зa цим pyхoм стoiть, ма-
6yть, гpyпa Бaндepи. ,(o сьoгoднi бyлo здiйснeнo 3 aperцти iТ чле-
нlв.. .

24-25 сeрпня |942 p. нед:rлeкo вiд lllaнкoвa Piвненськoi
oблaстi бyлo знaйденo кiлькa листiвoк iз загoлoвкoм: <3вepнeння
дo yкраiнських нaцioналiстiв з нaгoди пеpruoi pivницi пpoгoлo-
lttенtlя незaлeл<нoi Укpaiнськoi деp)кaви y Львoвi 30 нepвня
l94l poкy>.

У листiвцi, зoкpeмa' гoвopиться: (...)
<...Ми нiкoли нe poзмiняeмo нaцly свo6oдy на rцмaт хлiбa

iнoземнoгo загap6никa, нa <нoвy виц{y кyьтypyD чи нa aнтилюд-
ськy iдеlo. Ми 6a;каeмo мaти свoto eпaснy кyлЬтyрy' свiй власний
хлi6, ми хoчеrиo 6yти вiльними i щaсливими... II{o 6 не вiд6yвa-
лoся нa Укpaiнi' якi 6 opди нe пepeхoдили чepез нaшy земJrю' яки-
ми б нe були iдеi та тeopii, щo нa!{агaтимyться нaм нaв'язaт}' чy)t(o-
земнi зaгaфники, yкрaiнський нapoд нiкoли нe зi6:eться зi свoгo
пpaведнoгo rцляхy. I{e нe Bмерлa Укpaiнa!>

У Микoлaсвi пiсля дoвгих спoстepeжeяь 6улo apeштoвaнo
чoтиpьох члeнiв 6aншl, щo aктивI{o пpaцюBaла пpoти нiмцiв i мaлa

578

piзнi письмoвi мaтepiaли. Aperштoванi oсoби чaсткoвo нaлexaли дo
слyяr6и пopядкy yкpaiнськoгo мyнiципaлiтeтy.

У Kиевi бyлo apеruтoвaнo п'ять членiв yкpaiнськoi oхopoннoi
пoлiцii з сильнoк) пiдoзpolo, щo вoни с aктивiстaми pyxy Бaндеpи.
B otнoгo з ниx 6yлo з}raйд'е}ro pевoльвеp i письмoвi мaтеpiaли.

У Bopoui 6yлo apеrштoвaнo двoх пpихильникiв Бaндеpи.
У Хepсoнi спoстepiгaстЬся пoсилена дiяльнiсть пpихильни.

кiв Бaндepи, якi пеpе6yвaютЬ нa впливoвих мiсцях.
l2 сеpпня |942 p. в Kисвi 6yлo apешrтoвaнo вiсiм oсi6, зaпi.

JloзpеI{их y пpиналeжнoстi дo yкpaiнсЬкoгo pyхy oпopy. сepед
них 6yв oдин yкpаiнець нa iм'я Яpoслaв Гpe6eнюк, який, вipo-
гiднo, вигoтoвив печaткy i фaльruивi пaпери дrя емiсаpa Бандеpи
нa iм'я <.Пiп>, y6итoгo пpи спpo6i втeкти.

Pух Мельнuка

Як i гpупa Бaндеpи, рyх Мельника aктивiзyвaв свoro дiяльнiсть
у Paйхскoмiсapiaтi Укpaiна. Aле пopiвнянo з пpиxильниками
Бaн.пеpи члени гpyпи Мельника пoвoдятЬся 6iльrш o6epe).(нo. Pу-
хoвi Мельникa вд:rлoся зaлyчити дo свoiх дiй укpaiнськi цepкoвнi
кoJIa. ( . . .)

t/Rs8/222t.76-77.
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Уpивoк iз дoнeсeнь з oкyпoвilниx paйoнiв Cхoпу l.& 22

Бepлiн, 25 вepесня |942 p.
Cекpетнo!

Haчaльник пoлiцii 6езпеки i ClI.
( . . .)

A. Пpoтивник i.викoнaвчi питaння.
(. . .)

Укpа.iнcькuЙ pух onopу

Haчaльник сп i сД Kpaкoвa пiд чaс oднiсi aкцii пеpeхoпив
листiвкy pуху БанОеpu, в якiЙ пoкaзaнo ставлeння пo 6opoтьби
paдянських i пoльських пapтизaнiв (нa Укpаiнi). Листiвка мaс
зaгoлoвoк: <Бopoть6a пapтизaнiв i нaцle стaвлeння дo неi'>. У нiй'
зoкpемa' написaнo:

<.Укpaiнський нapoл щe paз пo6aчив, щo метa всiх, хтo
пpиxoдитЬ <<визвoляти> Укpaiну' зaвж.ц,и тa ж сaмa' oднaкoвo чи
iхнiй лoзyнг €  <зaхист paдянськoi Батькiвщини'>' чи <(нoвa €Bpo-
пa>t чи щe щoсь.. .  ( . . .)

Пapтизaнська 6opoть6a пoлякiв i бiльuroвикiв мoглa б нас нe
шiкaвити, i вoни мoгли 6 ii пpoва,пити згiднo з iхнiми cuлaмн' як6н
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rte тe' щo iТ вiстpя спpямoвaнe пpoти нaс. Cтaлiн i Ciкopський
xoтiли в6ити oдним пoстpiлoм двoх зaйцiв: знeшкoдити нiмцiв
i з нiмeцькoю дoпotr{oгolo poз6ити yкpaiнцiв.

Укpaiнцi нe 6palrи i нe 6paтимуть yнaстi в цiй пapтизaнськiй
вiйнi... Hiмцi сaмi дoбpe poзynriють ситyацiю. I всe-тaки вoни
BикopистoByють 6opmьбy пapтизaнiв як нaгoдJ' щ06 з}rищyвати
нaс.

Ми нe дивимoся нa 6opoть6y пapтизaнiв з пoглядy свiтoвoi
кoмyнiстиннoi pевoлloцii (poсiйський iмпepiалiзм), aнi з пoглядy
iдеi <нoвoi €вpoпиl (нiмeцький iмпеpiaлiзм), aлe тiльки з пoглядy
iнтеpесiв Укpaiни. Ми бopемoся зa сaмoстiйнy Укpaiнськy дePжaвy'
a не зa чy,(l lмпеplaпlзIt.tи.

Ми мyсимo 6еpeгти нarцi сили... Harц ruлях - цe не пaрти-
зa}rськa вiйна кiлькoх сoтеt{Ь чи нaвiть тисян oсi6, a нaрoднa
pевoлloцiя мiльйoнних мaс Укpaiни>.

У paйoнi Гopoхoва бyв знaйдений нa стoдoлi плaкaт, пiдпи-
сaний Cтепaнoм Бaндepoю. Biн закликaв yкpaiнцiв свoiми влaсними
силaми звiльнитись <вiд цих нaвiжeних нiмцiр.

У Хитoмиpськiй o6ластi 6yлo аpеurтoвaнo вчителя з Tивpiвa
в lvoмeriт' кoли вiн гoтyвався пepепpaвити в Kиiв llелегaльrry 6aндe.
piвськy лiтepaтypy. Biн мaв двa пiдpoблeн}lх пaспopтt{.

У Гaйсинi бyлo aрruтoвaнo сiм oсi6 за письtvloвy пpoпaгaндy
нa кopистЬ pyхy Бaнпepи. Пpи oбu.lyкy дoмiв yДaлoся виJryчити
вaxливi пpoпaгaндrrстськi мaтepia.пи. Гoлoва гpупи мaв пiстo.liет
poсiйськoi apмii.

Устaнoвпенo, щo змiцнилaся дiяльнiсть opгaнiзaцii Бaндеpи
в 3aпopiлсxi. У paйoнi Coфiiвки вдалoся aреutтyвaти po6iтникa,
який пoIшиploвaв нeлeгaльнi мaтepiaли' a тaкo)t( кoмеpсaнтa з Kpи.
вoгo Poгa, зaпiдoзрнoгo y вep6yваннi пpихильникiв Бaндеpи сe.
pед yкpaiнськoi iнтелiтенцii.

У хoдi iнrшиx poзслiдyвань стoсoвl.lo pуxу Mельнulсс в paйoнi
Kиевa тa нa Cхiднiй Укpaiнi бyлo аpеrштoваl.lo д,вoх чoлoвiкiв.

П'ятьoх пpихильникiв Мель}rикa вдiuroся apецtтyвaти на
oкoлицях Микoлaсвa' сеPeд них 6yв нa.rальник i два .rлени мiсце-
вoi yкpaiнськoТ oхopoннoi пoлiцii.

У Кipoвoгpaдi 6yлo apецIтoвaнo зaступникa кoмaндиpa 6a-
тaльйoнy oxopoннoi пoлiцii, oскiльки, бyдy.lи пpихилЬникoм
Мельникa, вiн o6iцяв пеpедати iнrцим oсo6ам мaтерiaпи пpo веp6y.
вaння. ( . . .)
|  /  R 58/222 f .  102-103.
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Haкaз пpo 3}tище}rня сiл нa Укpаiнi

22 вepecня |942 p.
Ceкртнo.

l5-й пoлiцeйський пoлк
3-й 6aтaльйoн.

l. 23 верeсня |942 p. 6aтaльйoн знищye в paйoнi нa пiвнiч-
ний схiд вiд Мoкpaн тaкi сeлa' зapaxeнi 6андитизмoм: Бoрки, 3a-
6oлoття i Бopисiвкy. Poтa <Hюpн6epг> зниuцle Kopтелiси.

2. I],ля цьoгo видiлeнi: 9 poта за виняткoм вiддiлeння Фpoнa,
iз мoтopизoвaним взвoдoм жaндapмерii 16-гo пoлкy на Бopи-
сiвкy. l0 poтa, l yнтер-oфiцеp i 7 сoлдaтiв iз rцтa6нoi oхopoни
i 3 uloфpи нa Бopки. l l poтa з вiДдiлeнням Фpoнa i 14 сoлдaтiв
бpoнeтaнкoвoгo взвoдy l0-гo пoлкy нa 3aбoлoття. (...)

5. Пoчатoк oпеpaцii: 23 вepecня |942 p. o 5 гoдинi 30 хвилин.
ll.o 4 гoдини 35 хвилин нaселенi пyнкти пoвиннi бyти oтoненi
(зoвнirцнс oтoчeння).

6. oпеpaцiю слiд пpoвoдити згiднo дo мoiх вкaзiвoк, дaних пiд
нaс oбгoвopeння o6стaнoвки з oфiцepaми 2| веpесня |942 p.

7. Koнфiскaцiю пoгoлiв'я хyпo6и, сiльськoгoспoд.apсЬкoгo
pемaнентy' запaсiв хлi6a тa iнrцoгo сiльськoгoспoдapсЬкoгo lvraй-
нa прoвaдити згiднo з мoiми yсниtt{и вказiвкaми. (...)

Гoллiнг
xv l С. |32, |з4.

tф l45

Уpивoк iз дoнесeнь з oкyпoваt|их paйoнiв Cхoпу IФ 23

Беpлiн, 2 lкoвтtlя |942 p.
Cекртнo!

Hачaльник пoлiцii безпеки i Cll.
(. . .  )

A. Пpmивник i викoнaвчi питaння.
(. . .  )

УкфiнcькuЙ pух onopу

Pух БанOеpu.
Hелeгaльна гpyпa Бaндepи пpoдoЁ:r<yBaлa з дoпoмoгoю пpoпa-

гaнди чинити вплив нa мiсцеве нaсеЛенttя' пoцrиpюючи вopoя<i
нiмцям листiвки. У Kиeвi бyлo apеruтoвaнo кiлькa oсiб, сильнo
зaпiдoзpених y пpинaлеx(нoстi дo гpyпи Бaнл.epи. B oснoвнoмy
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вoни пpибyли з PiвненсЬкoi o6лaстi i кaзaли, ruo збиpaються пpo.
дoBxyвати навчaння y Kисвi.

.Ц'вa пpихильники Бaндepи, ув'язненi в тюpмi 3нaменки (бiля
Микoлaeвa), y нiн 25 сepп}rя |942 p. бyли звiльненi вapтoвими
й oдним чJleнoм yкpaiнсЬкoi oxopoннoi пoлiцi. Чoтиpи чoлoвiки
втеtoro' пpихoпивцtи збpoю i 6oспpипaси. Пpoвадиться poзlцyк.
Pух Meльнuкa.

Пiсля тpивалoгo poзслiдyвaння yдzlлoся apецlтувaти в Kиeвi
гpyпy пpихильникiв Мeльникa, нeзвa)кaючи на те' щo вoни бyли
зaмaскoвaнi тa пpaцювaли oбеpeлrнo. Boни зaймaлися в oстaннi
мiсяцi пorциpен llям нелег:lльtlих мaтеpiaJtiв i poзrши pенням таемнoi
opгaнiзaцii, У хoдi цiei aкцii у Kисвi бyлo виявлeнo дpyкаpl{ю
нелегzulьl{oi opгaнiзauii Мельникa. Бyла перхoплeнa листiвкa пiд
нaзвoю <Hapoд:rreння нoвoгo yкpaiнця').

У нiй гoвopиться пpo 6opmь6y yкpaiнuiв за свo6oду. У зв'язкy
з цим бyлo ap€цIтoвaнo кеpiвникa пpoпaгaнди Bacиля Kyзьмикa,
який нapoдився 18.0l '1916 p. i  пpoл(ивaв 6ез дoзвoлy в Kиeвi,
викopистoвyючи псeвдoнiм Пeтpенкo. Paзoм з ним apеrцтoвaнo
щe вiсiм aктивiстiв гpупи Мeльникa...
| /  R s8/22 f .  133.
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Лист прДстaB}rикa мiнiстеpства схo,цу пp+r гpyпi apмii Б
пo Poзeнбеpгa 3 пpl{Boдy усклaднeння ситyaцiТ

Питaння пoведiнки з Bивeзеними дo Pайхy yкpaiнцями-oстap-
6aйтеpaми спpaвляe тут y кеpiвництвa веpмaxтy величезне хвилк)-
вa}tня. Гoлoвнoкoмaндyюuий pекoме}ltyвaв мeнi вiдвiдaти якнaй-
скoprце' i саме oсo6истo, кiлькa тa6opiв y Paйхy i зpo6ити paпopт
д,tя кoмпeтeнтних opгaнiв, щo6 вo}lи мoглl{ негайнo yсy}tyт}r трyд-
нoщi. У зoнi rpyпи apмii спoкiй не встaнoвлeнo. Bсi o6стaвини нe-
зaдoвoленI{я спpияють тoмy' щo зpoстa€ кiлькiсть лloд.eй, якi
пeрехoдятЬ нa 6iк 6aнд, y тa6ip Бaндеpи чи в iнrцi вopo,жi гpyпи.
(. . .  )

Toйpеp
хI / 054-Ps
хv / с.  l0 l  f f .
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Уpивoк iз дo+lесень 3 oкупoвilt|их paйoнiв Cхoдy Ne 24

Бepлiн, 9 ;кoвтня |942 p.
Cекpетнo!

Haчaльник пoлiцii 6езпeки i Cll.
( . . .  )

A. Пpoтивник i викoнaвчi питaння.
(. . .  )

УкpaiнcькuЙ pух onopу

У Хаpкoвi нa пoчaткy вepeсня |942 p. 6yлo пepехoплeнo
нелегaпьнi листiвки epуnu Бан0еpи. Boни 6yли нaдryкoвaнi <кpaйo-
вим вiддiлeнням OУH сxiдних тepитopiй УкPaiни>. (...)

У цих листiвках yпepщe пoвiдoьrпястьсяl щo гpyпa Бaндepи
ь{aс oкpеме вiддiлення нa Cхiднiй Укрaiнi й poзruирloе свoю пpoпa-
гaндy сepед схiднoyкpaiнськoгo насeлeння. Пoчалoся poзслiдy-
вaння' спpямoBане на BиявJIенtlя aвтopiв i пou.lиpювauiв цих листi.
вoк. ( . . .)

У paйoнi J[нiпpoпeтpoвсЬкa в нiч на 6 вepесня |942 poку 6улo
apeцrтoвaнo l5 oсi6 зa тaeмнy дiяльнiсть y зa6opoнeнoN{y тoвa-
pиствi Пpoсвiтa>...

Cтaе yсe бiльruе oчeвидl{l{м' щo <пpoсвiтaD хoче yсyнyти вся-
кий iнoземнvtЙ вплvlв, врaxoвуючи й нiмецький, i хoне всякими
зaсoбaми прaцюBaти Для мeTп (ствopeння незaле.lкнoi Укpailrи>.
(. . .  )

(. . .  )
У хoдi aкuii пpoти нeлег:rлЬнoгo pуxу Mельнuкс в Kиeвi бyлo

apецtтoвarro дiurьших тpьoх oсiб. Kepiвник пpoпaгaнди Кузьмик
пiд нaс дoпитy визнaв' Щo opгaнiзaЦiя Мeльникa пpoвatилa цьoгo
poкy тpo€ збopiв y Cхiднiй Укpaiнi, a сaЬ{е y тpaвнi в Piвнoмy яи
Лyuькy, y нepвнi y Пpoскypoвi i 15.09. y Kисвi. o6гoвopювалaсь
зaгiurьнa ситyauiя. (...)
r  /  R 58/222 f .  179-180.
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Уpивoк iз дoнесень з oкyпoвaних paйoнiв Cхoдy Itts 26

Бepлiн, 23 жoвтня |942 p.
Ceкртнo!

Haчaльник пoлiцii 6eзпeки i C.Д..
( . . .  )

A. Пpoтивник i викoнaвчi питaння.
(. . .  )

УкpаiнcькuЙ pух onopу

oстaннiм часoМ pyх Бaнilеpu Bсe бiльшe пePехoдить дo мeтoдiв
aктивнoi 6opoть6и. I{e y тpaвнi 6yлo встaнoвленo' щo pyх Бaн,пepи
сеpйoзнo зaйнявся ствopeнням 6aнд, зoкрeмa в зaхiднiй чaстинi
Укpaiни. У липнi L942 p. pyх такoi бaнди спoстеpiгaвся у pайoнi
Kaм'янця-Пoдiльськoгo; y нiй бyли пpиxильники гpyпи Бaн.lepи
i бiльruoвицькi елeмeнти*.

lншra, 6iльrш знaчнa 6aндa 6улa недaвнo лoк:lлiзoвaна в paйoнi
Cаpн; нeю кepyе aктивiст Бaндеpи Бopoвeць. .Ц'альrце встaнoвле-
нo' щo pух Бaндepи пеpехoдитЬ дo вiйськoвoгo виrшкoлy свoix
членiв i ix чaс вiд чaсy згpoмaд.xye дJIя вoeнних пoлювих зaнятЬ'
якi вiд6yвaються y paмкaх дiяльнoстi нaцioнaльних 6aнд. Щoдo
бiльrцoвицьких 6aнд yтpимyeться пpихильний нейтpaлiтет. 3aяви
пpo бopoтЬ6y з 6iльцroвизмoм yсe 6iльшe i 6iльrдe зникaють y пpo-
пaгaндi, якa тепep скеpoвaна мaйxе лиlllе пpoти нiмeцьких в.пас-
тeй, a тovнirшe пpoти нiмeцьких oкyпантiв. Taке стaвлeння pyхy
Бaндepи в oснoвIioмy збiгaсться з Ayмкoю йoгo кepiвництвa' якe
пiсля з6лилteння Aнглii тa Aмepики з PaдянсЬким Coюзoм ввa-
.жae нeo6xiДним з6ли.жeння мi,к нaцioналiстичним yкpaiнським py-
хoм i 6iльrцoвикaМи**. Taкий пoвopoт пoкaзye' щo pyх Бaндepи
зaйняв цiлкoм яснy пoзицiю пpoти Hiмeнчини i щo вiн виpiruив
Дo6ИBaTИcя силoю i всiма зaсo6aми, вpaхoвyючи збpoйнy 6opoть-
бу, нeзaлел<нoстi Укpaiни. Кpiм тoгo, pyх Бaндepи, як i paнiшe, пpo.
дoвжye iнтенсивнo пpoвaдити нaбip сepeд мiсцeвoгo нaсeлення
i нaмaгaeтьсЯ poзбу.\yвaти свoю opгaнiзaцiro нa якoмoгa rшиprшiй
6aзi. Pyх Бaндеpи спpия€ пiдгoтoвцi л<iнoк тa мoлoдi, a тaкo)t( пpo-
никнeнню в eкoнoмlкy з дoпoмoгoto ствopeння спецlaлЬ}tих pе-

фepентiв бiля кo.lкнoгo ortoрI{oгo пyнктy. oднoяаснo пpихилЬни-
ки Бaндepи нaмагaютЬся пpo}lикнyти y всi непoлiтиннi, кyльтypнi,
нayкoвi opгaнiзaцi i i  нaдaти iм нaцioналiстичнoгo спpямувaння.

+ I.(e твеpдл<eння неo6гpyнтoванe. Зaте вiAoмo, щo деякi кoлиtшнi
sлени кoмyнiстиянoi пapтii iнoдi вступaли Дo yкpаiнськorо нацioнaльнo.
гo oпopy' мaючи нa мeтi боpoтися за незaлея<нiсть Укpaiни.

.. Щoдo цьогo див.l c' 274_275.
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Oсo6ливy yвaгy рyх Бaндеpи пpидiлив Укpaiнськoмy кy.'tЬтyp-

нoмy тoвapиствy (пpoсвiтaD.

Гpуna Meльниlсс oстaннiм чaсoм тaкoЛ( стaлa aктивtlirцoю. Ti

пpoпaгaнд.a стaла rсвавiuroю i чaсткoвo пepевеprrty€ пpoпaгaндy

pyхy Бaндepи. (...)
r/Rs8/222t.23r.
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Уpивoк iз дoнесeння пpo вopoгiв гpyпи apмili Б tte 2l

Гoлoвний rцтa6, 29 ,(oвтня |942 p.
Ceкртнo!

вfh, H Gеb. B
Abt. lс Nr. 539/42 g.

Biдoмoстi пpo вopoгa

3вiт вiд пoлoвиt{и серпня дo пoлoBини xoвтня Ng 2l

|. БaнОu
| У кpаiнcькi нацi oналi cтu.
3a пoвiдoмлeнням гoлoвнoкoмaндуючoгo вepмaхтy нa Укрaiнi

зa 16 
'(oвтня 

|942 p. yкpaiнськi нaцioнaлiсти вперlltе зi6paлнcя

y paйoнi Capн y 6iльury 6aндy i пoстiйнo oтримyloтЬ нaплив. (...)

rr / RII 22lr7s.
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Уpивoк iз листa щo.цo дeпopтaфТ укpaТнських poбiтнrrкiв
y tliмe.Iчrr}ty

3l xoвтня |942 p.

Гpyпa VlI l
Biддiл кoнтpoлlo листiв з-зa кopдo}Iy. Беpлiн.

(. . .)
Biдпpaвники: KaтepинaToкapvyк

Aдpесaт:

с. Бiлoзipкa Кpeмeнeцькoгo paйoнy.

Boлинь, Укpaiнa
Улянa Мaзyp
(Aйнсвapден / oлa.)

Дaтa: l3.l0.42.
(. . .  )
У нaruoмy сeлi мaли вsятt| 28 oсi6, aле всi нe пoiхaли. тoдi

хaти тих' щo нe пoiхали, сПaлплYl' i зaмiсть 28 oсi6 зa6paли 4|
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чoлoвiкa. У сyсiдньoмy селi 6yлo спalleнo чoтиpи хaти paзoм
з речaми людeй, a в iнrцих селaх ще 6iльrшe.
r/R6/7ef.e.

Iф l5 l

Уpивoк iз дoнeсення пpo нaстpoi yкpailrськoгo Haсeлення

Беpлiн, l l листoпaдa |942 p.
Biддiл кoнтpoлю листiв з-зa кopдoнy
Бep,.liн

(. . .)

3oiт npo наcтpoi

нa oснoвi листiв зa чaс вiд l l .9.  дo l0. l| .|942,
щo iх викopистaнo' пPo:

Pаdянcьку Pociю
(...) Листи, щo нaдхoдять з Укpaiни' вкaзyютЬ нa дaлЬцre

гoстpе пaдiння мop.lльl{oгo дyхy l{аселення Укpaiни. Пiсля нa-
сl{JtьIloгo вepбyвaння podouoi ct|ль| pJ|я Paйхy yкpaiнське нaсeленt{я
oхoпиJla стpaцtнa пaнlка.

Biстi, якi rraдxoдять з Укpaiни дo пpaцюючиx y Hiмeuнинi,
напoвненi oписaми жaхливих нaсиJrьн}lцькиx зaхoдiв' щo iх за-
стoсoвy€ вJraдa дJrя нaбopy poбiтникiв зi Cхoдy. (...) Щo6 зaфз.
печити д,tя тpaнспopтy фiксoвaнy кiлькiсть poбiтникiв, чoлoвi.
кiв i lкiнoк, y тoмy числi й tr{oлoдЬ вiд 15 poкiв, хaпалн нa Bулу|.
цях' на 6азapaх тa пiд чaс сiльських свят. 3 цiei пpинини лroди
зaпякaнi, пеpexoвyються i yникaють з'являтися y пy6лiнних мiс-
цях. 3гiднo з листaми' дo тiлесниx пoкapaнь дoд.rлися пpи6лизнo
з пoчaткy жoвтня спaлювaння бyдинкiв i цiлих сiл як пoкapанl{я
зa нeвикoltаtlня вимoг дo гpo}raд щoдo дoстa&пення po6ouoi
сили. Пpo зaстoсyвaння тaких зaхoдiв пoвiдoмлясться з piзних
мiсць (дoдaтoк l).

Гipкi нapiкaння' щo <свo6oдa> виявилaсь зoвсiм не тaкa' нa
якy спoдiвалися yкpaiнцi з пpихoдoм нiмцiв, тiснo пoв'язaнi
iз з6йьrцeними peквiзицiями ypo)кaю' мoлoкa' хyдo6и. Hаселення
сiл твepдить, щo йoмy нe зaлицraстЬся щo iсти, нaвiть oсiнньoгo
насiння мaлo. Уpoxaй цьoгo рoкy чaстo вва,(aють пoгaним. Бa-
гaтo aвтopiв листiв ouiкуe yзимкy й навеснi гoлoд (дoдaтoк 2). (...)
III / Vertr. d. AА.
bеim R.-Kom. Ukr., vol. 4.
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tф l52

Ceкртнa нiriецькa iнстpyкцiя ст(Еoвнo Укрirш

Листoпaд |942 p.
l. Hаtцi вoРoги: кoмyнiсти, пpпхиJIьнl{ки Бaн.Цepи, пapти-

зaни. пoтенцiйнo нaйнedезпeчнirцi 6aндepiвui. 3a всякy цiнy зни-
щtlти.

2. lIIкoли тiльки 4-клaсoвi. Ha дpyгий piк (1943) зaкpити.
3. <Пpoсвiти> o6сepвyвaти. Taм дiють Б (6aндepiвцi).
4. Biдiбpaти кyлЬтyр}Io-oсвiтнi yстaнoви, теaтpи, кiнa.
5. ЯкнaймeнцIе нayкoвl{х iнститyцiй типy лadopaтopiй i т. iн.

Tйьки тaкi, щo неoбxiднi д.ltя вiйськa.
6. I{еpкви не дotryстити дo зr0ди.
?. He пбopювaти сyхoт' тифy.3aкpити лiкapнi tпя нaсeлення.

3дepжaти пpoдyкuiю дllльlttиx мiсцёвиx лiкapiв.
E. фд" лиure нiмeцькi. Koжний нiмeць _ сyддя. ,Ц,ля нaсе.

лeння сyДи пеpедбаченi нa l0 лiт.
9. Xyлiгaнствo кaрaлЬнe тiлькн тoдi, кoли цrкoдить нiмцям.

l0. IIIиpити aмopaльнiсть _ не кapaти за aбopти.
ll. Bсe, щo мae хpeбeт, злallaти...
12. Пapтизaнiв i нaцioналiстiв не дoпyскaти дo згoди.
l3. Koнтpoль пoiздiв.
14. Cексoти в завoдaх' цeхax' цeрквaх' пiдпpиeмствах' yста.

нoвaх i т. iн. Cлiдкyвaти 3a вopoгairи Hiмеччини. Пoпи нa пoс,Iyги
15. He гoвopити нiмцям iз нaсeлeнням.
16. Hе гoвopити пp.o нeпopoзyмiння y пapтii.

xv l l  /  с.  8 l .
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Уpивoк iз дoнесёнь з oкупoBаt|иx тep}|тopiй Cхoлy No 29

Беpлiн, l3 листoпaдa |942 p.
Ceкртнo!

Haчaльник пoлiцii 6езпeки i C.Ц,.
[Цтa6 кoмaнд.

(. . .  )
A. Пpoтивник i викoнaвчi питaння.

(. . .)

Гpуnа БанOеpu.

(...) Bстaнoв.llенo' щo пoлiтичне вl'хoвaння мoлoдi opгaнi-
зaцielo Укpaiнських Hацioнaлiстiв здiйснюсться чepeз мoлoдiлrнi
тoвapистBа <Бyйтyp>, <К)нaцтвo> i <Пpoсвiтa>. Укpaiнськa мo,loдь'
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хлoпцi i дiвяaтa, пiд uас peгyляpних венipнiх зi6pань зaймaються
спoртotr.l i iх скepoвyють нa пoлiтиннy лiнiю opгaнiзaцii Бандepи...
Kpiм тoгo, встaнo&Irенo' щo paзot'l iз спopтивниl{и тpенyвaннями
пеpевoдиться вiйськoвy пiдгoтoвкy... B yсiх yкpaiнськl{х мoлoдiлr.
}lих тoвapиствaх пpoпaгують iдeю нез:Ure)кнoТ Укpaiнськoi дepжaви
як нaйвищy пoлiтиннy мeтy.

(...) У хoдi poзслiдyвaньy Хapкoвi в нiч нa 17 xoвтня |942p.
вдaлoся в}lявити пiдпiльнy дpyкapню opгaнiзaцii Бандepи. Iнтeн-
сивнa пepeстpiлкa сталaся y хoдi aкцii, щo зaкiнчилася apeштoм
l l пpихильникiв Бaндepи. Бyлo зaхoплeнo вaxливi пpoпагaн-
дистськi мaтеpiaли i 14 ящикiв мaтpицЬ.

У Бiлiй l{epквi, щo 6iля Kиeвa, apецrтoвaнo 4 oсo6и (oдин
з l{их yчитель) зa дiяльнiсть нa кopисть opгaнiзaцii Бандepи.
У Лyцькy пpи спpo6i втeкти 6yв aperштoвaний oдин 6aндepiвець.

У Xepсoнi apеu.lтoваний пpихильник Бaндepи, зaпiдoзpeний
y викpaдeннi б000 мapoк пiд нaс з6poйнoгo нaпa.цy.

У Микoлaeвi знoвy пеpехoплeнo пpoпагaндистськi мaтepiaли.
У Kиевi apeцIтoвaнo lвaнa lllпaкa, який мaв пaспopт нa пpiзви-

ще 3aпopo.lкець. [IIпaк € членoм oУH з l93б p.; вiн пpи6yв зi
Львoва дo Kисвa зa нaкaзoм Лeгенди, oдt.toгo з нaйвищих кepiв-
никiв pyхy Бан.Цepи..' Tакoлс aPeцtтoвaнo ,['митpa Мapкa, щo
мaв 

'пaспopт 
на пpiзвищe Кpaвненкo.

Гpуna Meльнuка.

C"p"д лiтepaтypи, захoпленoi y Кyзьмикal пpихиJtьникa
Mельникa, 6yлa листiвка... якa зaкiннyвaлaся тaкими слoвами:
<.Ми нeнaвидимo 6йьrцoвицЬке яpмo' aлe ми тaк сaмo нeнаBидимo
це iнrце яpмo. Гoспoдapeм yкpaiнськoi зeмлi мoя<e 6yти лиrшe
yкpаiнeцЬ>. (...)

У rcp'|i нcькa нaцi oнaльна napтiя.

У Пoпeльнi, 6iля Хитoмиpa' apeцtтoвaнo 15 oсi6, сеpeд якиx
oдиrt священик' зa спpoбy ствoрити yкpaiнськy нaцioнaтlьнy
пapтiю. (...)
l / R s8/699 t. 4s-46.
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Уpивoк iз дoнесень 3 oкупoваr|их тещтopiй Cхoлу ГФ 30

Бepлiн, 20 листoпaдa |942 p.
Cекщтнo!

Haчaльник пoлiцii 6езпeки i C.Д..
( . . .)

A. Пpoтивник i викoнавчi питaння.
(. . .)

Гpуnu onopу

за oстaннi мiсяцi зaлиureнi 6eз пpoвoдy пpихиJrЬники Бaндеpи
в Paйхy знoвy пoстyпoвo o6'€днaлися i пoчинaють нaнoBo opгa-

нiзyвaтися.
Koли дoнeсення piзниx пoстiв гeстaпo стoсoвl{o вlднов,Ieння

д,iяльнmтi пpихильникiв Бaндеpи в Paйхy стaли всe 6iльцlе i 6iль.

цte чaстими' y вeресt|i цЬoгo poкy 6yлo нaкaзaнo пeстaпo Бpayн-

швaйгa' a в лtoвтнi гестaпo.II.pезденa дiяти пpoти гpyпи Бaнtеpи
в 060х oкpyгaх...

У хoдi спpитнo пpoвeд.eнoi акцii 48 aктивiстiв, ttленiв гpyпи
Бaндepи, 6yлo aршrтoванo y Бpayнurвaйзi i l0 y !.рзпeнi. Пiд чaс

дoпитiв тoчtto встaнoвленo' щo вotlи мaIIи зв'язoк iз центpoм
y Беpлiнi. 

'6aчeнь 
i .aсiдкa.{ нa3aвдяки спoстepeжeнням зa мlсцями п(

квapтиpaх (oyH) y Беpлiкi вдaлoся aperштyвaтrr opгaнiзацiйнoгo
*"pi"*'*a нeлeгarrьнoi opгarriзaцii Бaндеpи на теpитopii-Paйхy нa

iмiя Kлим. PoзrшифpyвавцIи зaписи' звaйденi y книзi, 6yлo вста.

нoвлeнo стpyктypy opгaнiзaцii y Paйхy. 3a цими зaписaми' opгa-

нiзaцiя y Paйхy пoдйясться нa десять o6лaстeй, кo)кнa з них
пoдiлясться на paйoни, щo склaдaються з гpyп пo п'ять членiв.

6еpзi, l.Цтyттгapтi, Bаймapi, Bipu6ypзi.
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У Бepлiнi членaN{ пoлiцii бeзпеки вдалoся аpецrтyвaти в захoп-
ленiй ними тасмнiй квapтиpi чoтиpьoх кyp'сpiв, щo пpибyли
з Гaличини. Boни мали зi сoбoю вaл<ливi матepiaли. B oднoгo
з кyp'epiв, oкpiм 6aгатьoх пilGypювaлЬних мaтеpiaлiв' 6yлa знаuнa
кiлькiсть фальruивих пеpeпyстoкl нaчe6тo виданих пoлiцaй-

кopдoннoмy кoнтpoлi.
II{e oдин кyptep N{aв l00 пiдpoбних кapтoк нa хлi6. Kpiм тoгo.

слiд вкaзати' щo oдин iз кyр'сpiв r.laв тaкoЯ( дeкiлькa oсoбистих
пoсвiдчень yкpaiнськoгo БIopo дoвipи в Бepлiнi...

Згiднo зi знaйдeними в кyp'ерiв мaтepiалaми i дoтeпеpiшнi-
It{и дoпитaN{и випливаq щo центp opгaнiзaцii Бaндеpи пoвинен
6утп у Львoвi чи в йoгo oKoлицях. У Бepлiнi 

" 
,nur" пiдpядний

пyнкт tля oпiки нaд членaми' щo пpo)кивatoть нa тepитopii Paйхy'
Poзслiдyвання тpиBa€.
Koмiсapiат пpикopдoннoi пoлiцii встaнoBl,lв iснyвaння неле-

гальнoi opгaнiзaцii Банлeри в Hoви-Coнчi. Ha сьoгoднi Bдitлoся
apештyвaти oднoгo активiстa i тpьoх пpихильникiв цiei групи. Cлiд
oнiкyвaти нoвих apецrтiв. (...)

3мiст вopoх<их мaтеpiaлiв oсo6ливo гoстpий щoto нiмцiв.
Opгaнiзaцiя y paйoнi Hoви-Coнн, здaeтЬся' 6yлa ствopeнa 6pa-

тoм Cтепaнa Бaндepи. (...)
61 Гpуnа Mельнuка'
Лист гoлoвнoгo кepiвника прoпaганди гpyпи Мельникa, Koстян-

тинa Гopськoгo, 6yв знaйдений y Kиeвi пiд чaс apеulту Bacиля
Кузьмикa, кеpiвникa пpoпaгaнди на Cхiднiй Укpaiнi. Biн мiстить
нaйгoлoвнirцi вкaзiвки щoдo пpoпaгaнди.

У Kyзьмика тaкoж знaйденo тeкст кepiвникa гpyпи Мeльникa
на Boлинi, Чигиpинa (псевдoнiм <<Бap.Ц'a,>), y якoI\{y мiстяться
ненaвиснi Bипaди пpoти нiмeцьких oкyпaцiйниx вiйськ. I-tя стaття
пiдкpеслюe, щo нiмецьке звiльненtrя нiчим нe вiдpiзняeться вiд
бiльuroвицькoгo. (...)
t/R s81691 f .209-212.

Ns 155

Уpивoк iз дoнесень 3 oкyпoваних paйoнiв Cхoду Ne 3l

Беpлiн, 27 лпcтoпaЦa L942 p.
Cекpeтнo!

Haчaльник пoлiцii безпеки i C.(.
(. . .  )

A. Пpmивник i викoнaвчi питaння.
(. . .  )

Укpа|iнcькuЙ pух onopу

У сектopi кoмaндyючoгo пoлiцieю безпеки i C.Ц. Хитoмиpa
знaйденo нaДpyкoвaнi листiвки антинiмецькoгo спpямyвaння.
3oкpeмa, y них сказa}to:*

<Пapтизaни! Bи пoкинyли свoi хaти i свoi сiм'i, щoб yзяти
yчaстЬ y 6opoть6i. (...) Pизикyючи )t(иттям' ви бopeтесь пpoти
зaгаp6никiв зa спiльнy спpaвy. Te, щo poблять iз нaшим нapoдoм
нiмeцькi зaгap6ники' вимaгa€ пoIrlсти i зaкликaс дo oпopy. Пoгpa6y-
вання нarцoi Biтvизни' гoлoд i 6eзpo6iття' зневaгa нaшoгo нapoдy'
пpимyс i вигнaння тисяч гpoмaдян - oсЬ щo пpинiс наrшoму кpaeвi
зaгapбник. Бopoтися пpoти всьoгo цЬoгo - вeликнй i свящeнний
o6oв'язoк, щo зaслyгoвyc пoжертвyвaти влaснoю кpoв'ro i влaсним
жl,tттяtt,t. Чoгo ми хoчeмo зaмiсть нiмeцькoi oкyпauii? Пoвepнeння
paдянськoгo pe.lкимy? Хi6a мoскoвський pe,жим тaк y)ке вiлpiз-
няeться вi.ц нiмецькoгo? Boни пoдiбнi, як двi кpaплi вoди. I тoй
i тoй pe.ким - це диктaтypи, спpяrr.toвaнi пpoти нaцIoгo нapoty.

Гiтлеpiвський i poсiйський iмпеpiaлiзми сьoгoд,нi в кoнфлiктi,
але o6идвa вoюють' щo6 знищити i пoневoлити нapoди. Ц]e зoвсiм
нeдaвнo вoни 6yли o6'е,цнaлися дo 6opoть6и пpoти iнtших нapoliв
i дiлtллуl мir< сo6oю здo6ич. У веpeснi l939 p. Cтaлiн тa гiтлеpiвськa
Hiмеччинa уw|aлн сoюз i aзaeмнo дoпoмaгaли oдин oднoмy' щo6
знищити захiднoeвpoпeйськi деpл<aви. Boни пoстaчaли нarц хлiб
нiмецькiй apмii i  нaцIe пальнe нiмецьким тaнкaм тa лiтaкaм. Чи
пpaвиль}|o 6opoтися зa цей a6o зa тoй pежим? Hi! Haцra сnрaвa
r 6opoтися пpoти o6oх peхtимiв зa пoбyлoву нoвoi епoхи. Цe стaне
мoЛUlивиttt тiльки тoдi, кoли впatyть o6идвa ре)t(ими. Toдi кoxен
нapoд змo)ке бyдyвaти свoe Mай6yтнс за BЛaсним 6a;канням.
Heзaлежнa деp)кaвa, вLrьний нapoд' вiльнi poбiтники - oсЬ тe нoBе
сyспiльствo, зa яке ми пoвиннi бopoтися!

Пapтизани! He дaйтe сe6е втягнyти нa слyлr6y 6iльu:oвицьким
чи нiмeцьким iмпepiалiстaм. Пiднiмайте нaцioнaльнуlЙ peвoлю-

r Йдeться пpo заклllк дo paдянських паpтизaнtв, щo дlяли на теpи.

тoprТ Укpаiни.
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цiйний pyх, opганiзoвyйтe rrезaлexнy пoлiтиuнy 6opoть6y. Бopi.
тeсь пpoти зaгap6никiв, не кo)t(еll oкpемo' a в лaвaх мaсoвoi нa-
цioнaльнoi opгaнiзaцii зa пoвI{y свoбoдy i незaпе;rкнiсть yсiх пo-
t{евoлеtlих нapoдiв. lI{oйнo тoдi нaura 6opoть6a yвiннaeться yспi.
хoм.

Геть Гiтлepa i Cтaлiнаl Хaй живyть незaпежнi дeprraви всiх
пoневoлeних нapoдiв!>

Прoвeдeнi y Львoвi poзслiдyваннЯ дoпoмoглrr аpеtttтyвaти
тpьoх стyдeнтiв, якi, без сyмнiвy, e aктивiстaми гpyпи Бaндеpи. (...)

Tим чaсoм yдzlлoся зaтpимaти зaстyпникa кepiвникa opгaнiзa-
цiйнoгo вiддirтy гoлoвнoi цeнтpaлi opгaнiзaфi y Львoвi Boлoдимиpа
Лo6aя, щo нapoдився27'|0.|9|l poкy. Biн 6yв тaкo)к кepiвникoм
yсiei слyлrби кyp'epiц пpaцroвaв y гpyпi Бaндеpи як пpoфесioнaл,
нe зaймаючись ,(oдн}lм iнцrим pеtr|еслoм. У йoгo квapтиpi, щo бyлa
oднoчaснo i явкolo, якy ilrи зaхoпиJrи' 6yлo aрш.rтoвaнo rшiсть
iнrших oсi6, oдин iз них _ слyxбoвешь yкpaiнськoi пoлiцii, який
6yв зoвнiшrнiм кyp'еpoм.

3гiднo з pезyльтaтaми дoпитy' гoлoвннй цeнтp гpyпи Бaн.
дepи мiститься y Львoвi. Йoмy пiд.гIягaють кpaйoвi кеpiвництвa.
lснyloть кpaйoвi кеpiвництва дJtя теритopii Cxiдньoi Укpаiни
y Kиeвi, теplfтopii 3aхiднoi Укpaiни y Львoвi, тepитopii Boлинi
i Пoлiсся y Piвнoмy a6o Лyцькy, тepитopii Угopщини i Pyмyнii
y Чepнiвuях a6o oдесi тa нa тepитopii Hiмецькoгo Paйхy в Беpлiнi.
Пеpехoпленo вeликy кiлькiсть aдрс.

У хoдi oпepauii пpoти кepiвникiв гpyпи Бандеpи пiд веяip
2|.||.|942 p. y Львoвi член цiei opгaнiзацii смePтельнo пopaнив
.у гoлoвy CC-шrypмшrapффюрpa i кpимiнaльнoгo секpетаpя Геp-
гapпa lЦaфa iз Гoлoвнoгo ypядy 6езпeки Paйxy. Бyв тaкoж пo.
pанeний y стегнo i paменo фiцеP, кpимiнaльний слyжбoвець пoстy
гeстaпo Бpayнrшвaйгa. IJ,i слyxdoвui 6yли зaЙнялtl Bикpитy явкy
i вже apеrптyвали п'ять aктивiстiв Бaндеpи в мoмент' кoли вoни
вхoдилн y згaдaнy кваРгиpy. [Цoстий, вхoдячll y кBapтиpy' нeгaй.
нo вихoпив пiстoлет i пopaнив слyжбoвця з Бpayнrшвaйгa тa
смepтельtto пoparrив lllaфa. Bинyватeць, xoч сaм 6yв пoцiлений
tвoмa пoстpйами, змiг yтекти' скopистaвrДись темpявoю.

Aкuiя пpoдoв)кyeться.
r / R s8/699 f. 87-89.

гф 15б

Уpивoк iз дoнeсення пeстaпo пpо ваrrливi пoлiцef,сЬкi
пoдii Iф t

(Беpлiн); 27 лucтoпaдa |942 p.
Haдзвичайнo секpетнo!
Гoлoвний ypяд безпеки Paйхy. 4-е Упpaвлiння.
.Ц,oнeсення пpo валrливi пoлiцeйськi пoдii.

( . . .)

Укpaiнcькuй pуx onopу

He пiдтвеpдиJtoся пpипJшlенt{яl щo apeшт пpoвiдника opгaнi.
зaцii УкpaiнсЬкl|x Hацioнaпiстiв Cтепaнa Бaндepи, як тaкoлr
i кеpiвництвa йoгo opгaнiзацii y Paйxy й y pайoнi Львoвa пpизведе
дo пoмiтнoгo i тpивалoгo спaAy aктивнoстi цiei гpyпи. Toн пPoпa-
гaнди Бaндеpи' дoсить пoмipкoвaний нa пouaткy' стaвав все 6iльlд
i 6iльlд гoстpirший. Poзпoвсloд.lкeнi oстaннiм чaсoм листiвки вжe
}reдвoзнaчнo пiдбypюють пpoти Hiмeччини. I{я пiд6ypювiurьнa
пpoпaгarrдa вл(е дoвeлa дo тoгo' щo пpихильt{ики Бандеpи здiйсню.
ють зaмaхи пpoти нilrпдiв' зoкpeма пpoти .uleнiв пoлiцii фзпеки. (...)
r / R. s8/208 f. 158.

lф l57

Уprrвoк iз .цoнесенrrя nестaпo пpo ваrсливi пoлiцейськi
пoДii hh l

(Бepлiн), l гpyдня |942 p'
Гoлoвний ypяд 6eзпeки Paйхy.

(... )

УкpaiнcькuЙ pух onopу

(...) Пoст деpxавнoi пoлiцii Бpayнruвaйгa paзoм iз пoстoм
Мaгдeбypгa aPештyвaв 29 члeнiв нeлегaльнoгo pyхy Бaндеpи. (...)

Пoсти дepлсaвнoi пoлiфi ,Ц.peздена i Беpлiнa apецtтyвалrr всьo.
гo 2l aгента нeлегaльнoпo Pyхy БандеPи. (...) (списки дoдaнi).
|/R s8/208f.r74.
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Уpпвoк iз дoнесеrrь 3 oкупoBaних теpитopif, Cхoду Itts 32

Бepлiн, 4 гpyпня |942 p.
Ceкртнot

Haчallьник пoлiцii 6eзпеки i CJl.
( . . .)

A. Пpmивник i викoнaвчi питaння.
(. . .)

.Q,iяльнicть 6aн0.
(...) Hа Укpaiнi дiяльнiсть бaнд не змeншиJraсь. Tiльки в сек-

тopi кoмaнди (C.Ц) Piвнoгo i Xитoмиpa зa oстaннi вiсiм днiв 6yлo
зapе€стpoваt|o l50 бaндrтсЬких вaпaдiв, пepедoвсiм зaхoплeнн'
пpoдoвoльстBa Nп 6aнд Aлe ще дy.lке нaстi ви6yхи i схoдrr пoiздiв
з рйoк.

Haoчний o6paз пpo нaслiдки пodoploвaння 6анд дaють дoтe.
пеpitшнi pезyльтaти aкцii зaгoтiв,пi зеpнa в сектopi кoмaндиpa Piв-
нoгo. 3aгaлoм y сeктopi, нaвiть y paйoнaх, зaпoвнених yлiткy
6aндитами, мo)кнa 6yлo пеpевeсти aкцilo нa 80 дo l00 o/o. Зaте
paйoни Пiнська' Koстoпoля i Capн стoятЬ дa,tекo пoзaдy в зaгmiв-
лi нepeз сильнy активнiсть 6aнд: Пiнськ 28 o/o, Koстoпtль 32_35 o/"'
Cаpни 25-30 %.

У сектopi кoмандaнтa сп i сд Piвнoгo у звiтний пеpioд стa.
лoся l00 нaпaдiв 6aндитiв, пеpeвaяснo ,цIIя зaхoIUIeння прoдo-
вoльств:l Nтя 6aнF,. Мaйxe пoвнiстю зpyйнoванi чoтиpti деpxaвrrих
гoспoдapствa, 6aгaтo мepiй, мoлoчapень. Пoгpa6oванo 6aгaтo
сoтoк цeнтнepiв збix<л<я i вeликy кiлькiсть хyдo6и.

У хoдi дiй пpoти бaнд вбитo 594 6aндитiв, зaмiнoвaнo a6o
зpyйнoвaнo 2 зeмляннх бyнкеpи i l3 тa6opiв. (...)
I  /  R 58/б99 f .  |2|.
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Уpивoк iз дoнесення пeстaпo пpo нaйвaжливirшi пoлiцейськi
пoдii Ng 3

(Берлiн)' 8 гpyдня l942p.
Haдзвичaйнo секpeтнo!
Гoлoвний УPяД 6езпeки Paйхy. 4-тe Biддiлення.

(. . .  )

Укpa|iнcькuЙ pух onopу
У xoдi oпеpaцii пpoти нeлегaльнoi гpyпи Бaндepи

apецtтoвaнo дa,rьцIих 18 oсi6. (...)
4 гpyдня 1942 p. y Львoвi вдruroся apецtтyвaти
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пpoпaганди гoлoвlloгo центpy гpyпи Бaндеpи Cтapyха (кличкa
<Cинiй>). Cпpaвлснe йoгo iм'я щe невiдoмe.. (...)

Toгo .lк дня yд&rroся apeштyвaти y Львoвi тaкo)к зaсryпникa
пpoвiдникa не;rегaпьнoi гpyпи Бaндеpи <Лerенд5о (<Ceмен Cyдь-
бar), спpaвxнe iм'я Iван Kлимiв. Йoгo тр6a poзглядaти як дy-
xoBнorю гoлoвy всiei opгaнiзaцii Бaндepи.

У з'язкy з poзслiдвaннями y Львoвi y тpeтьoмy кoмiсapiaтi
yкpaiнськoi пoлiцii Львoва знaйденo з6poю _ 6улa зaxoBaнa
y спeЦiaльнiй кiмнaтi зa ruaфoю. 3axoплeнo, мiж iнruим, l0 pуru-
t|t{ць y пpекprrснol'fy стaнl'... двa пiстoлети, 6oeпpипaси, poсiй-
ськi гpанaти,... uliсть стaлeвих кaсoк з yкpaiнським гефoм тa
iнrдe вiйськoве спopяд)кeння. Унaслrдoк цьoгo випaдкy пpoBе.цeнo
негaйнo o6ruyк в yсiх кoмiсapiaтaх i пoстaх, де пpaцюк'ть yкpaiн-
ськi слyx6oвцi, i тaкoж знaйденo, щoпpaвдa' y меншriй кiлькoстi,
з6poю. 3a oстaннiми кoнстaтaцiями, yкpаiнськa пoлiцiя, кpимi.
нtlльнa пoлiцiя, a тaкo,( пorriцiя фзпeки пpoникненi прихt{лЬни-
кaми Бaндepи. Ha сьoгotнi aperштoвaнo п'ять слyx6oвцiв yкрaiн.
ськoi пoлiцii. Poзслi,ryвaння тpиваe.

Ha тepитopii Paйxy apeштoвaнo щe вiсiм arентiв нeлeгaльнot
opгaнiзацii Бaндеpи (списoк дoдaнo).
r / R s8/208 f. 199-201.
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Уpивoк iз дoнесeнь з oкупoвaних теpитopiй Cxoпy IФ 33

Бepлiн, ll гpyдня |942 p.
Ceкртнo!

Haчaльник пoлiцii 6eзпеки i C.Ц'.
( . . .  )

5. Ilpoтuвнuк i вuкoнавчi nuтaння,
(. . .)

У кplнa

Hа всiй Пiвнiчнiй Boлинi aктивнiсть 6aнд aнiтpoхи не змeн-
ц!y€ться' Кoxен день вiд6yвaкrться нaпади на деp,(aвнi гoспо-
дapствa' мepii, 6yл,инки лiсникiв, a тaкo'( ви6yхи нa залiзничних
Щляхaх. (...)

У кpа|iнcькuii pух onopу

У хoдi aкцii, спpямoвaнoi пpoти t{елeгaльнoi гpyпи Бaн.Цеpи,
y Львoвi 6yлo aperuтoвaнo щe l8 oсi6. I{e пepeвaлtнo aктивiсr.и, якi
бyли кepiвними пpaфвникaми y вiйськoвoмy, пpoпaгaндиBнoмy

. 9lдеться
<Opлaн.>

y Львoвi

кеpiвникa



i opгaнiзaфйнoмy вiддiлaх. Зaxoпленo вaлсливi пpoпaгaндистськi
мaтеpiarrи...

.ЕJ'aпьrшe нa oснoвi poзслiдвaнь встaнoвJleнo, щo фйiя гoлoв-
нoгo цeнтpy гpyпи Бaндepи y Львoвi мiститься y Хoлмi... Biдoмi
iменa вoсьми oсi6, якi пpaцюють y uiй фiлii. Bидaнo нaкaз пPo
iх apeшт. (...)

У зв'язкy з poзслiдyвaнняtt4 пpoвeденl|м y Львoвi' y тpeтьoмy
кoмiсapiaтi yкpaiнськoi пoлiцii знaйденo збpoю...

Пiсля iнцидeнry пiсля пo,ryдня у всiх кoмiсapiaтax i пoстax
пoлiцii, де сЛy,(aть yкpaiнськi пo.lliцeйськi, 6yлo пpoвeдeнo paптo-
вий нaлiт. 3нaйденo з6poю i бoeпpипaси в oбме:кeнiй кйькoстi.
3aслyгoвye нa oсo6ливy yвary тoй фaкт, щo yкpaiнськa пoлiцiя
м.Urа цю з6poю, хoч недaвнo oхopoннoю поrriфею пpoвaдилaсь
iнспeкцiя i 6yв дaний накaз вiддaти всю з6poю' зa в}lняткoм oфi-
цiйнo видйених пiстoлетiв.

3a oстaннiми дaнимI{' в yкpaiнськy пoлiфю Львoва пpoникли
пptlхильникIl Бaндepи. У.lкe aршrтoвaнo п'ять yкpaiнських слyx.
6oвцiв пoлiцii. Poзслiдyвання тpивa€. (...)

Ha пoнaткy листoпaдa в Kиевi в6итo веp6yвальникa CC i чле-
нa дoпoмiлснoi yкpaiнськoi пorriцii, якi oбoе нaЛe,KaлИ дo кoмaнди
сп i с.ц Kиeвa. У6ивствo 6yлo здiйснеt{o двoira oсo6aми в yнi-
фopмi жaндapмеpii. Без сyмнiвy, йдeться пpo uленiв гpyпи Бaн-
деpи, якi дiяли зa нaкaзoм iхньoгo noлoви Мoгили. У6итi пpoтягoм
oстaннiх тиrrснiв yспirшнo спiвпpaцювaгIrr нaд poзкpиттям нeлегaJlь-
нoi гpyпи Бaндepи в Kиeвi i вийшли нa слiд oдttoгo з вaтaxкiв,
Мoгили. Числo apештoваних y Kиeвi пpихильникiв Бaндepи сягaс
двядtlятrt дeв'яти oсiб.

У paйoнi Piвнoгo apецtтoвaнo тpинaд.I{цять oсi6 зa пpoпaгariдy
нa кopистЬ opгaнiзaцii Бaндepш.

У нiч 3 жoвтня |942 p. нa двepi квaртиp двoх членiв C.Ц' Cтa-
нiслaвoвa (yкpaiнцiв) бyлo пpиклeeнo смepтнi виpoки yкpaiн-
сЬкolo мoвoю з такиtt' текстoм:

<Hаpoд i Бaтькiвщинa зacуtу|лL| тебе нa смepтьll Пiдпис: oУH.
Пpo aвтopiв цих виpoкiв нiчoгo I{е вtarroся дiзнaтись. (...)

r  /  R s8/699 f .  ls3- lss.
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Уpивoк iз дoнесeння пpо збopн в кorЧеt|датypi мiста Cуrrоr

12 гpyдня |942 p.
Пoiтuчнa cuтуaцiя.

Pyх oпopy укpaiнськoi iнтe,пiгенфi стae yсе бйьrц aктивним. C,Ц'
poзкpиJto ttитки iDк дo Kиeвa' дo цeнтрaлi pyхy Бaндepи. ,{o тепеp
apеIllтoваtto o6лaснoгo кеpiвникa Caпpyнa, двoх paйoнних кepiвни-
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кiв i 38 члeнiв. Kepiвники rцкoлl' перeклaдаuiв opгaнiзoвyють
мepe,(y oУH (pyх Бaндеpи) i пiд6иpaють пiдхoдящих людeй, яких
псrгiм пpедстaвJlякyтЬ як oсiб, дoстoйних дoвipи нiмeцьких opгaнiв
в'laди. (...)

3гiднo з делкими ч).ткaми' oУH мaс нaмip з6yдвaти в Koнo-
тoпi фaбpикy 6oепpипaсiв. I{eнтp oУH e y Kиевi. oУH дie зa
системoю кiлeць. Мoх<на 6aчнтll зoвнirцнс кiльце, a сepцeвtrнa зa.
лицta€ться lreдoся)кнoю. (...)
II / R'н 22/69 f. 5|.
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Уpивoк iз дoнeсeнь 3 oк)moBaнrrх pайolriв Cхoдy tФ 35

Беpлiн, 23 rpудня |942 p.
Cекpeтнol

Hачaльник пoлiцii бeзпеки i Cll.
(...)

А. Пporuвнuк i вuкoнaвцi nuтання.
(. . .)

УкpaiнcькuЙ pух onoPу
(...) Iснye дoстoвipнa iнфopмaфя, щo нa пoчaткy лriстoпадa

в 6oлmaх Poкитнoгo (нa Boлинi) 6yлo висaдхrенo знauнy кiль-
кiсть paдянських пapaшyтистiв. I{i пaparшyтистt{' так 6и мoвити,
yп:rли нa 6aндy Бaндepи, i нi тi, нi тi нe хoтiли теpпiти пpисyт-
нiсть oдин oдt|oгo. У хoдi бoю 6aгaтo пaparшyтистiв мaлo 6п 6утп
вбитo, iнruих пopaненo. Бaнда Бaндеpи мaJra 6 зaхoпити здo6ич,
a сaмe: знaчнy кiлькiсть сylaснoi paдянськoi збpoi.

Пiд чaс apeштy oднoпo з пpихиJIьникiв Бaндеpи в Пoлтaвi,
6улн знafiдeнi тaкi фальurивi печaтки:

- МeP мiстa Пoлтaви, вiддiл нapoднoi oсвiти.
_ CC-yкpaiнськa слyx6а пoPядкy мiста Пoлтaви,
_ 3aрсстpoвaний дня ... кoмендaтypoю Пoлтaви.
У paйoнi Микoлaeвa ap€цrтoвaнo дeсятЬ oсiб, зaпiдoзpенrrx

y пpинaлеЛ(нoстi дo Opгaнiзацii Укpaiнських Hацioнarriстiв...
Heщoдaвнo нa Укpaiнi зaхoltленo знaчнy кiлькiсть листiвoк

нeлeгa;rьнoi opгaнiзaцii Бaндepи.
У листiвцi пiд загoлoвкoм <Гoлoд> скaзaнo:
<Укpаiнuit
Чи uyли ви пpo гoлoд l932_l933 poкiв, спpoвoкoBaний неpвo-

ними бaндитaми i пiд чaс якoгo мiльйoни вalцих 6paтiв пoмеpли
вiд гoлoдy на Cхiднiй Укpaiнi? Ha6лил<aеться зиIr{a' a pазoм iз
l{ею кpитI{чний пеpioд мi.tк двoмa ypoл(aяIr|и. Hiмецькa aдмiнi-
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стpaцiя вiдi6pала всi вarцi зaпaси i зaлишилa вaс 6ез засoбiв дo
iснyвaння пеpeд нeбезпeкoю гoJtoдy...

Ceляниl Hе здaвaйтe ,жoднoi лtивoi кopoви; якщo бyщпь за-
6иpaти, в6ийтe ii, нe вiддaвaйте вopory, який пepeпpaвнть ii дo
Hiмe.ruини, дo Гo.плaндii uи дo .Ц'aнii; вaцrе дo6po 6yде вiдданe
oнiмеченим сe,Iянaм' якi в.lке мaюfь y 8_l0 paзiв бiльlше кopiц нi:к
пoтpi6нo. Hiмецькa eкoнoмiчнa пoJtiтикa спpямoвaнa нa те, щoб
iз шtaсникiв rraшoi 3eмлi зpo6ити xeбpaкiв, i кoли вoни 6yдyть
пoвнiстlo пoгpa6oвaнi, кoл(ен нiмeцький негiдник зpo6иться 6a-
гaтим пaнoм. Ми нe дoзвoлимo цьoгo. Ми нe дaмo rraс гpa6yвaти.
Ми зaхoвaемo все' щo мo)кнal'

У сектopi кoмaндиpa Хapкoвa пеpехorrленi листЬки <oкpyxнo.
гo пpoводy oУH Cхiдньoi Укpaiни>. I{i листiвки звeРтaк'ться дo
нaцioнa.пьнo свiдoмoгo yкpaiнськoгo нaсeленt|я з вимoгoro 6eз-
зaстеpeЛ(rro пpи€днaтися дo pyхy Бaндеpи, щo6 paзoм вeсти 60-
poтьбy пpoти нiмeцьких oкyпaнтiв. B oднiй з цих листiвoк скaзaнo:

<Укpa?нцil
(...) 3a кopoткий чaс нiмeцькoгo пaнyвaння poзвiялися yсi

нaдii. Teпеp кoлсeн yкpaiнeць пoвинelt зpoзyмiти, щo нaм зaли-
цtaсться тiльки oдин цDrях дo людсЬкoгo вiльнoгo деp.lкaвнoгo л(ит.
тя: ttlлях opгaнiзoванoi peвoлtoЦiйнoi 6opoть6и Щrrpoких мас зa
незaлeл<нiсть Укpaiни. Haстас нaцI чaс. Cвiт пopинyв y вeличезrry
6итвy. Haш нaйгoлoвнirдий вopoг, poсiйський iмпеpiaлiзм, втpaчac
всю свoю кpoв... Hiме.lчинa знrсиленa... з хoдoм вiйни нarцi шaнси
зpoстaють. Mи нe смieмo пpoгaвити вигiдний мoмeнт. Harш yспix
зaле)кить вiд нarцoi мiцнoi сднoстi i нarдoi cxJ||J| у спiльнiй бo-
poтъ6i...>

B iнrций листiвцi скaзaнo:
<Мoскoвськa тюpмa (нapoлiв) вaJlиться. I хoн y цiй смеpтelrь-

нiй 6opmь6i кpивaвий Cтalriн oбiцяс lraм чepeз свoiх aгентiв paй,
згaдytoчи минyлi )кaхиr ми вitпoвiдaeмo, спoвненi гнiвoм: tCмepть
Мoсквi! Kpaщi сини Укpaiни вJIaснoю крoв'ю нa стiнaх мoскoв-
ськ1lх тюpем нaписaли пzlлкl слoвa виPoкy:

Cвo6oлy Укpaiнi, смepть Moсквi!
Укpaiнa i Poсiя нaзаB)l(ди poздiленi гopoю тpyпiв тa мopeм

кpoвi... Cлaвa oУH пiд пpoвoдoм Cтепaнa Бaндеpи!>
У сектopi кoмaндиpa Piвнoгo знoвy пoмiнeнo' щo 6андити

пyстнли в oбiг бiлeти кap6oвaнЦя. з двoмa piзними ]пeчaткaми.
Ha oднiй нaписaнo <Cлaвa Укpaiнi, пеpoям слaBa!)D, нa iншiй
<Cлaвa Бaндepi!> (...)
r / R s8/699 f. 225-221.
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Уpивoк iз дolrесеrrня r\естaпo пpo важливi пoлiцef,ськi
пoдii lth t

(Беpлiн), 29 rpудня |942 p.
Haдзвичaйнo секртнol
Гoлoвний ypяд 6eзпeки Paйхy.
4-e Biддiлення.

(... )

У кpсiiнcькuЙ pух onopу.

У хoдi oпеpaцii пpoгrr нелегa,tьнoi гpyпи Бaндepи пoст пeстaпo
Бpayншвaйгa y спiвпpaф з пeстaпo Maгдe6ypгa i Гoти apeштy.
вaв 25 члeнiв pyхy Бaндеpи. (...)

Пoст гeстaпo y Пpaзi apeштyЕrв Bacпля lванoвчикa _ кepiвни-
кa o6лaснoгo oсеpeдкy гpyпи Бaндеpи' a тaкo)l( стyдeнтiв нiмецькoгo
yнiвеpситетy Кapлa y Пpaзi (дoдaнo спllсoк iз 5 пpiзвищ), якi вiд
дoвrюпo нaсy 6yли чJteнaми opгaнiзaцii Бaндеpи. Poзслiдyвaння
тpивae.

l l гpyдня |942 p. y Львoвi apеrДтoвaнo нiмeцькoгo свяще-
ника Йoзефa Пeтеpсa, нapoдлrенoгo 28.o2.|9o5 p., якtlЙ здiйснювaв
вopoжy дiяльнiсть paзoм з yкpaiнськими кoлaми i не дoнoсив,
згiднo зi свoiм o6oв'язкot\.l' пpo iснyвaння aнтинiмeцькoi opгaнi.
зaцii (гpyпa Бaндepи). (...)
r/R 58/208 f .244-245.
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Уpнвoк iз дoнесень 3 oкyпoвattих теpитopiй Cхoдy Ir& 37

Беpлiн, 15 сiчня 1943 p.
Cекpeтнo!

Haчaльник пoлiцii 6езпеки i CJI
(. . .)

Ь. Пporuвнuк i вuкoнавчi nuтання,
(. . .)

укpaiнcькuЙ pух onopу

У Paйхскoмiсapiaтi Укpaiнa тa Гeнеpальнoмy Гyбepнaтopствi
пеpeхoшtенo бaгaтo дpyкoвaних 6poшryp, вип!Дцeних нелегaльнoro
opгaнiзацiсю Бaндеpи, змiст яких пpисвянeний oсo6i,Il.митpa Миpo-
нa' oдlloгo з кepiвникiв pyхy Бaндеpи' недaвнo в6итoгo в Киeвi.
I.]i брruypи, щo мiстять фoтo Миpoнa' мaк)ть нa мeтi зpo6ити з цьo-
гo зaстpiлeнoгo пapтiйнoгo лiдepa нaцloнaльнoгo гepoя.

599
598

. Грrшoва oдиниця' ввeденa нiмцями в 6ерзнi 1942 poкy.



У бporшypi, мiлr iнrшим, скaзaнo:
<Миpoнa не зJraм.uta пoльсЬка тюpма' йoгo не зпoвилo y свoi

тeнетa HKB.ц' вiн yпaв y бoю пpmи нiмeцькoгo iмпеpiялiзмy,
)кopстoкoгo oк).пaнтa Укpaiни. Hiмeннинa, яка пoдa€ сe6е зa
сoloзникa i визвoлите-пя, нe 6а:каe сaмoстiйнoi i сo6opнoi Укpai-
ltи' вoнa не хoчe' щo6 iснyвa'пa Укpaiнськa дep)кaва' вoнa хoчe
пеpeтвopити Укpaiнy в свoю кoлoнilo, a yкpaiнський нapoд y зaкpi-
пaчeних нeвiльникiв. oднaк нiкoмy ще не вдarroся зaк1вaти в кaй-
дaни свoбoдo;rюбний yкpaiнський нapoд. Biн зaвл<ди 6opoвся
i дa'lri 6yдe 6opoтися пpoти кo)кнoгo' xтo хoче йoгo пoневoлит}l.
Укpaiнський нapoд y 6opoть6i здo6yде Укpaiнськy сaмoстiйнy дep-
xaвy' пPoтr' вoлi всiх iмпеpiялiстiв, якi хoтiли 6 зaгаp6aти 6aгaтi
yкpаiнськi зei'лi. xaй нинi нiмeцький oкyпaнт тirциться yспiхaми
в6ивства. 3aпaмopo.lений пoбiдaми нa всiх фpoнтax, вiн не 6auить'
щo йoгo безyмнa пoлiтикa пoневoлeння' rtaсиJtьств i в6ивств вeде
йoгo дo влaснoi кaтaстpoфи. Бopoть6a, якy ми тeпep ведeмo'-
цe 6opoть6а всьoгo yкpaiнськoгo нapoдy за Укpаiнськy деpлraЬy,
3a честь нaцii, зa гiднiсть i зa кpaще )киття лк'диtlи).

Пoмilс yкpaiнським нaсeленням oкpyги Яслo виlспик:lли сeн-
сaфю poзклеeнi пo деpев.lх' пapкaнaх' телегpaфних стoвпax
i т. д листiвки нелегiulЬнoi гpyпн Бaндepи.. B них, зoкpeмa' гo-
вopиться:

<Пoляки i бiльцroвики мo)t(yть 6aвrrтися y пapтизанiв, скiль-
ки iм захoчеться: нaс цe rre цiкaвилo 6, якщo 6 вiстpя iхньoi пaщи-
зaнськoi бopmьби нe бyлo звepнeне тaкoлс пpoти нaс. Paйoни
дiяльнoсти 6iльtшoвицьких пapтизaнiв _ цe пoчaсти yкpaiнськi
зем.lli. Hi в Мoскoвщинi, нi в кopiннiй Пoльщi нeмa пapтизaнiв.
Cтaлiн i Ciкoрькнй свiдoмo вп6paltll нarшi paйoни д.lIя цiсi флi.
Boни пеpeдбaчaли' щo нilдli 6удyть пацифiкyвати нaселення цих
paйoнiв... Bсi нaмагaння Cтa;riнa poзгopнyти пapтизaнськy вiйнy
зapaз пiсля вмapшy нiмerрких вiйськ нe мали yспiхy. Це зaвдя-
чy€ться стarroвиrt$| OУH, якa вeде нapoд тiльки дo 6opoть6и зa са-
мoстiйнy деpxaвy. Aлe i це нe здеpxaJto нiмецькi кapнi eкспедицii
вiд рпpесiй' зaпtUIIoвaнвя сiл i poзстpiлy 6eзз6poйних yкpaiнцiв...

Якe нaше стaнoвищe дo пapтизarrськoi 6opoтьби? Ми ма€Lto
нa yвазi тiльки yкpaiнськi iнтеpеси... Mи 6opeмoся зa Укpaiнськy
деpxaвy' a не 3a нyлсi ir'пIepiялiзми. Ми мусимo бepeгти нaшi сили,
6o ми вipимo: вiйнa в fi кiнцевiй фaзi пpинесе нaм нaгoдy дJtя
пoбyдoвн Укpaiнськoi деpжaви. Haм ruкoдa кoжнoi людини' яка
вмиpa€ зa iнтеpеси Мoскви ни Бepлiна... Harцa мeтa - нe зaмi.
нення oднoi oкyпaфйнoi влaдrr дpyгoю, a сaмoстiйнiстц не napти.
за.lськa 6opmьба, a нaцioнa.пьнa визвoльна peвoлIoЦiя yкpaiн-
сЬких мaс).

У хoдi oпеpаuii пpоти нелeгaльнoi гpyпи Бaндеpи гестапo Biдня
apеrДтyвaлo (л.вoх) активiстiв...

Гeстaпo oпeльнa тaкo,l( apеIцтyв.rлo (лeсять) aктивiстiв нeле-
гальнoi гpyпи Бaндepи...

У сeктopi пестaпo Гaннoвеpa apeштoвaнo зaгaлoм 55 oсi6 зa
oсo6ливo aктивнy дiяльнiсть нa кopистЬ нeлегальнoi гpyпи Бан-
пеpи. Ceмepo з н}lх бyлo пoтiм звiльненo, тpoe нaкJraли нa сe6е
pyки. ( . . .)
| / R s8/223 f. 64-66.
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Уpивoк iз дoнесeнь з oкупoваrrих paйoнiв Cхoдy Nе 3t

Беpлiн' 22 ciчня 1943 p.
Cекpетнo.

Hачaльник пoлiцii 6езпeки i Cll.
( . . .  )

А. Ilpoтuвнuк i вuкoнaвчi nuтання
(.. .  )

Cuтуaцiя з банdoltu в cектopi кoмaнdуtoнoeo
сII i cД Укp.iнu

Illo стoсyсться дiяльнoстi бaнд в 0с06лив0 зaгpoз.пивих paйo-
нaх Boлинi-Пoдi.lIля i )Kитoмиpa, тo oстaннiм чaсoм пepeдaнi
такi цифpи:

БoЙoвi cутuчKu:

Boлинь.Пoдi.пля 47
Xитoмиp 29

Hаnаdu на мicцeвocтi:

Boлинь-Пoдi.лля
)Kитoмиp

42
3б

3aмахи нa зaлiзницi тa iнrцi сеpeдники pyxy:

Boлинь-Пoдiлля
)Kитoмиp
(.. .  )

|/R s8/223t.9 'r .

26
l3

. Ця лrrстiвкa булa тaкoх впiтку 1942 P. (Пpим. aвтopa).
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Уpивoк iз дoнесень 3 oкlrпoвaних paйoнiв Cxoдy Itts 4l

Беpлiн, 12 лютoгo |943 p.
Cекртнo.

Haчaльник пoлiцii 6eзпeки i CJl.
( . . .)

А. Пpoтuвнuк i вuкoнавчi nuтання.
(. . .)

УкцiiнcькuЙ pух onopу

У хoдi зaхoдiв, в,(итих пpmи opгaнiзaцii Укpаiнських Haцio-
нaлiстiв - гpyпи Бaндеpи, пестaпo Бepлiнa apецIтyваJlo 136 oсi6
зa нeлeгaпьнy дiяльнiсть. Apeшти тpивають. (...)

Koмaнtylo.lий сп i C.Ц, Укpaiни зaпpимiтив пo)квaвленy нe-
лeгaпьнy пpoпaгaндy oУH Бaндepи зa дoпoмoгoю листiвoк. (Cпис-
ки з 15 листiвoк дoдaнo). (...)

У зв'язкy з apецrтoм дaльших 38 oсi6, якi налея<aть дo кoлa
iнтeлirенцii oУtl _ rpyпи БaндеpуI' в|/|яB||лoся, мix iнrшим, щo
ця opгaнiзaцiя мae y poзпopядxеннi знaчнi сyми гporшей.

У кoнфiдeнцiйних дoнесeннях пoвiдoмJtяeтЬся' щo мix пpи.
xильникaми Бaндepи i Мельникa вiдбyваеться дyrке знavне з6ли-
лreння. rхня спiльнa метa _ незале,кI{a Укpaiна. 3aгaлoм зaпpи-
мiяyеться дaltЬшa paдикaлiзaцiя Pyхy oyн. (...)
|/R s8/223r.2r2-2r3.
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Bидoбування сиpови}lи в рйoнaх Cхoлy

Беpлiн, lб лloтoгo 1943 p.
Ceкpетнot

7anucta dля фюpep.

Bидoбyвaння вaxливoi сиpoвини в oкyпoвaних paйoнaх Cхoдy
зa пеpioд вiд пoяaткy oкyпaцii дo кiнця |!a2 p' бyлo тaке:

мapгaнцeва pyдa 5l8 000 т
6iтyмiнoзний слaнецЬ 804 000 т
гoprovi слaнцi 58 000 т
нaфта (6ензин) (вpaхoвylovи Cхiднy Галининy) 250 000 т
вyгirurя l7 770 000 т
тopф 2 600 000 т
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бyр вyгiл.llя
кa}Пyк
rшкipa
льняl{е вoлoк}lo
кoнotulянe вoлoкlto
бaвoвнa
д.epевнa мaса (целloльoзa)
пaпip (6ез кapтoнy)
цeмент
цrи6кoве склo
цeглa

280 000 т
l00 т

4500 т
l l0 000 т
12 000 т
8500 т

20 500 т
52 000 т

300 000 т
900 (Ю0 т

l34 000 000 т

Byгiлля, мaPганець i кaщyк видo6yваIoть лицte нa тepитopii

Укpaiни. Укpaiнa дaлa пpп6лllзнo 6 тисяч т 6aвoвни. .['o6yвання
мapгaнцевoi pytrr в Hiкoпoлi (Укpaiна) вд:Uroся знaчнo з6iльrцити

зa oстaннi мiсяцi. Якrцo не стaнетЬся нeспoдiвaниx пеpeшкoд' тo

вигляда€' щo в мaй6yтнюмy мo'(нa 6yлe гapaнryвaти пoвнe зa6ез-

пeчeнвя пoтpе6 Hiмeччини.
I /  R 6/18 f .  r7r-r72.

Ile 168

Уpнвoк iз pезoлloцii тpетьoi кoнфрнфi oУH Бaндеpи

2l лютoгo 1943 p.
OУ|1 cтвeфлсуe:

.Ц,o A:
l. Cyвaснa вiйнa на Cхoдi, щo i-i poзпyтaнo в iм'я iмпepiя-

лiстичних iнтeрсiв нiмeцькoгo нaцioнал-сoцiялiзмy й мoскoвськo-
гo 6oльrцевизlr'y' ведеться зa пpoтинapoднi рaкuiйнi цiлi, oбep-
нення кpaiни й нapoдiв y пpедмeт кoлoнiяльнoi eксплуaтaЦii
i гpa6yвкy, щo нeсе зa сo6oю дyхoвo.мopaльний, сoцiялЬнo-екo-
нoмiчний i нaцioнaльнo-пoлiтичний визиск i гнiт, тoбтo зa пoвнe
пoнeвoлен}tя нapoдiв i людини. l.(е, нaсaмпepед, вiйнa з привoty
Укpaiни, якy o6a iмпepiялiзми тpaктyють у свoiх зaгapбницьких
IUIaнaх як центpilлЬнy пpoблeму iх iмпeрiялiстичнoi кoлiтики
нa Cхoдi €вpoпи тa випaдoBy 6aзу pltя д.ЦьцIих пiд6oiв' (...)

2. Hiмеччинa свoeю iмпеpiялiстичнoю пoлiтикoю стoсoвнo
всiх свpoпeйсЬких нapotiв тa теpopoм i ryla6yнкoм нa oкyпoвaних
тepеrraх стaлa мo6йiзyвaти пpoти сe6е всi нapoдн сyнaснoi €вpoпи,
a в тott'fy числi те:к т. зв. сoro3никiв. У цeй спoсiб стBopилa вoна
iдeйнo.пoлiтичнi тa мaтеpiяльнi oснoви ддя свoгo рoзвiuly й yлre
xитaeться пiд yдapaми мiльйoнoвих apмiй вopoгiв тa пiд вtlливoм
нapoстaючих y €вpoпi рвoлюЦiйних сиJt пoнeвoлeних 

'{apoдiв. 
Ii

нaмaгaння пpи€днaти абo пpиневoлити пoневoленi наpoди дo
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шиpцroi 6opoтьби з 6oльrцевизм0м' кpивaвпти|cя B сyuaснiй вiйнi
зa Ii iмпеpiялiстичнi iнтерси, яв,rяIoгься пiдстyпним мaневpoм
oкyпaнтa й спiзненoю пpo6oю oминyт}l нaслiдки дoкoнaних пo-
милoк тa oдним iз зaсoбiв скpiпити свiй вoснний пoтeнцiял си.
лaми пoневoлених нapолiв. (...)

б. Укpaiнa знaйцrлaся y сy.laсний мoмeнт мiлс мoлoтoм a кo.
вaдJloi' двoх вopoжих iмпepiялiзмiв - Мoскви й Бepлiнa, щo в piв-
нiй мipi тpaктyloть Гi як кoлoнia;lьний o6'eкт . У свoiй самoстiй-
ницькo-вl'звoльнiй 6opmь6i yкpaiнський нapoд зyстpi.lae яа вiдтин-
кy свoiх мiлснapoдних aкцiй pяд пеpelцкoд' щo e виIUrивoм не-
oбзнaйoмлення iнrцих нapoдiв з yкpaiнськoю спpaвoro' пpoтиaкцiй
iстopинних вopoгiв Укpaiни, тa e нaслiдкoм фактy, щo сyчaсIra
вiйнa ведeться зa iнтеpесll великих irrлпepiялiсти.rних дep:rtaв, якi
зaпpягaють дo свoiх цiлей iншi нapoди тa нeхтytoть iхнiми пpaвa.
ми нa нацioнaльнo-деp,(aвне сaмooзнaчення. Toмy д.llя yкpaiн-
ськoгo нapoдy явJlя€ться невiдкличнolo вимoгoк) вeсти бopmьбy
пpoти 060х iмпеpiялiзмiв нa плятфopмi в.пaсних ct|л, a в oснoвy
свoеТ спiвпpaцi з дpyгим}r нapoдaми Kпaсти iхнe визнання нarцoгo
пpaва нa eпасtfy деp)кaвy й нa цiй плoщинi шyкaти спiльних iнтe-

рсiв, зaхiдних i схiдяиx нapoдiв y спiльнiй 6opoть6i пpoти нi-
мeцькo-tt{oскoвськoгo й iнцrих ilпlеpiялiзмiв.

(...) 4. B сьoгoднirцньомy yклaдi мiжнapoдних сил i в сy.lаснiй
стaдii визвoльнoi 6opoть6и yкpaiнськoпo нapoду всяка спiвпpаця
з нiмецьким oкyпaнтoм i дaвaнa йoмy пoмiн y йoгo кoнкyрншiй-
нiй 6opoтьбi з мoскoвським iмпеpiялiзмoм _ являeться нa дiлi
пiддepxкoю tlloскoвськoгo iмпepiялiзмy в Укpaiнi й нaзoвнi, тa
ствopю€ д,rя l{ьoгo мoжливoстi кoмпpoмiтyвати в Укpaiнi й нa мiхс-
rrapoднoмy вiдтинкy yкpaiнськy нацioнальнo-визBoльнy 6opoть6y,
яK зЕapяtд-я нiмeцькoгo iшlepiялiзмy в йoгo зaвoйoвницькиx
плянax. (...)

l8. Пpиймаючи в oснoвy iдero шtaснoi дep,(aвнoсти, як цiлiсть
свoei 6opoть6и, yкpaiнський нapoд вiддaсть свoю сl{лy тйьки для
pевo.lпoцiйнoi 6opoть6и зa УCCД тa 6yде пpoтистaвитися всiм
вopo;ким спpoбaм йoгo викopистoвyвати тa зaпPягaти дo вoзa
чyжих вopolких iнтерсiв, a в свoiй 6opoтьбi пpoтr' вopoлrиx iмпе-
piялiстiв стaнe pам'я o6 paм'я тiльки з тими Еapoдaми' щo ви-
знaloтЬ йoгo пpaвo Ilа вJraснe сaмoстiйне дepжaвнe lrrиття.

3aсyдлtyемo всi спpo6и iндивiдуaльнoi sи з6ipнoi спiвпpaцi
з oкyпaнтaми, як ш.lкiдництвo й зpaщl yкpaiнсЬкoмy нapoдoвi. 3а-
Iurямoвy€мo' як зpa'Цникiв yкpailtсЬкoгo нapo.щy' всiх aгентiв i нa-
eмникiв, секpетних спiвпpaцiвникiв rtrштaпo, tlKBд i iнrших,
щo зa юдин гpiшr пpoпaютЬ свoкr 6aтькiвщинy.
х|v / c.14 f . f .
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Iнстpукфя Кoхa щoдo нiмецькoi пoлiтики нa УкpaТнi

Piвне, 20 лютoгo |943 p.

Paйхскoмiсap Укpаiни. 
Tiльки д.lIя слy;к6oвoгo кopистyвaння!

(... )
.{'ля пермoги фpoнт пoтpeбye сoлдaтiв i з6poi, a 6атькiвщинa

po6iтникiв. З цiei пoтpe6п впплпвaroть вarцi o6oв'язки.
(...) Менi вiдoмo, щo спoвiльнилaсь вiдпpaвкa нa пpацю дo

Hiмеччини po6iтникiв, пprrнaле,(них дo дeяких кaтегopiй нaсe-
ленt|Я' i щo минyлoгo лiта леrтre 6yлo запoвнити десять пoiздiв,
нilс сьoгoднi oдин. (...)

oснoвним пpaвилoм пoвeдiнки з yкpаiнцями я пoстaвив ви-
мory: сyвopiсть i спpaвед.ltивiсть. He дyмaйтe, щo тепеpiruнi yмoви
дoзвoлять вaм 6yти' тaк 6и мoвити' менцt сyвopими' нix paнiurе.
Haвпaки. Toй, xтo некae вiд слoв'ян вдячнoстi зa м'якe пoвoд-
Л(eння' на6ув свoгo пoлiтичнoгo дoсвiдy не y HC.[AП чи нa Cхo.
дi, a в якoмyсь клy6i iнтелектyaпiв. Cлoв'янин зpoзyмie м'яке
пoвoд,(еrrня як oзнaкy слa6кoстi. (...)

Пiд сyвopiстю я poзyмiю те' щo ви пoвиннi всiмa зaсo6aми
викorryвати всi вимoги нiмецькoгo кepiвництва дo oстaннix нaслiд.
кiв, тa щo вП aпoмитe всякий сa6oта:к i всякий oпip. Я тoчнo ви.
знaчив сyдoвi пoвнoваxeння rе6iтскoмiсaplв i нoвим poзпopяд)кerr.
ням iх знaЧrto poзшrиpив. (...)

Epix Кox
П / RH 2/V.25s8.

lф l70

Урrвoк iз Дoнесень з oкylк)ваних paйorrlв Cхory Il& 43

Беpлiн, 2б лютoгo 1943 p.
Ceкpетнo!

Haчaльник пoлiцii 6eзпеки i Cll.
(...)

А. ПPoruвнuк i вuкoнавчi nuтaння.
(...)
.['iяльнiсть 6aнд y зoнi кoманщlloчoгo CП i C.[ нa Укpaiнi.
(...) Tюpмa в ,ll.yбнo стa;ra o6'ект0м нaпa,цy' пiд .rас якoгo

звiльненo 60 yв'язнениx пiсля тoгo' як 6yлo в6итo пoлiцейських
з oхopoни. (...)
| / R s8/223 f. 243 RS.
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Уpивoк iз дoнесень з oкyпoBaних рйoнiв Cхoлу IФ 46

Бepлiн, 19 6epезня 1943 p.
Cекртнo.

Haчaльник пoлiцiТ 6езпеки i CД..
(. . .)

А. Пpruвнuк i вuкoнавчi nuтaння.
(. . .)

Укpdiнcькuti pух onopу

У дoнeсеннi' щo нaдiйшлo з paйoнy Львoва, пoвiдoмляeться
пpo ствope}rня якoiсь yкpаiнськoi нaцioнaльнoi opгaнiзaЦii. Boнa
впеpцrе вистyпилa нaявy нa пoчaткy листoпaда |942 p. пiд нaзвolo
<Укpaiнськi 6opшi зa сaмoстiйнiстьD зaвдяки листiвцi iз зaгoлoв-
кoм <Pевoлloцiя y пoхoдi>.

Tекст, poзмнoл<eний нa poтaтopi, бyв мaсoвo poзiслaний yкpa.
iнськiй iнтeлiгенцii. Удалoся встaнoBити два мiсця вiдпpaвлeння:
Львiв i Tеpнoпiль.

3мiст листiвки aнaлoгiчний листiвкaм гpyпи Бaндеpи: ствopен.
liя l{езaлел(нoi Укpaiни бyдe мoxливим тйьки .repез oднoнaсний
вt|стyп yсiх oкyпoвaних нapoдiв. Toмy yкpaiнський нapoд пoвинеll
гoтyватися дo цiсi бopoть6и. УкpaiнЦi, щo спiвpoбiтничaють iз
нiмцями - це кoн'юнктypники' (...)

Biдзначaеться все зpoстaючa pадrrкaлiзaцiя гpyпи Бaндepи. Ii
пpихиJrЬники з6иpaють з6poю тa 6oспpипаси i ствoploють тaсмнi
склaди. Haкaзи i диpeктиви пiдкpeслюloть iдeю, щo ствopeнrtя
вiльнoi i незaлел<нoi Укpaiни мo)кливе тiльки яерез збpoйне
пoвстaння... Tим чaсoм пiд чaс o6шryкy y rштa6i pyхy Бандepи
в Capнax, oкpiм iнстрyкцii щoдo вiйськoвoi пiдгoтoвки, бyлa
знaйденa iнrшa iнстpyкцiя щoдo ведeння пapтизанськoi вiйни. (...)

...Згiднo з секpeтними oцiнкaми, oУH Бaндеpи мa € y poз-
пopядлrеннi пpи6лизнo:

l5 000 pytцниць
45 000 гpaнaт i

l 550 пiстoлетiв.

Укpaiнськa oхopo}rнa пoлiцiя (sсhutzmannsсhaft) y пepе.
вaлraючiй мaсi вiдпaдae вiд 6opoть6и пpoти гpyпи Бaн.п,еpи, 6o
вo}ra пoчaсти дy)ке пpoсякнутa людЬми Бaндеpи i в рiзних випaд-
кax i.i члени пepейrшли нa 6iк 6aндитiв Бaндеpи. B yкpaiнськiй rшкoлi
пoлiцii y Львoвi пiд чaс зaнять yкpaiнськi iнстpуктopи.oфiцepи
вeдуть явнo вopoЯ(y пpoпaгaндy пpoти Paйхy. Укpaiнськa полiцiя
сa6oтyс у гpу6ий спoсi6 вep6yвaння poбiтникiв.
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У Львoвi apецtтoвal{o тaких пpoвiдних людeй Бaндepи
з <Biйськoвoi opгaнiзaцii>: .('митpa Гpицaя, oлексaндpa Kyзь-
мiнськoгo. Baсиля Koвaльськoгo.

У сeктopi кoмаtlдyючoгo Kиeвa пpoвeдeнo численнi apeulти.
Мix ними в Poзгoзнoмy apеIltтoвaнo вчителя i ще oднoгo в Мaлiй
Biльrшaнцi, oбидва члени oУH Бaндеpи. У Микoлаrвi аpеruтo-
вaнo диpeктopa мyзею i ветеpинapa. У Poгiзнiй прoвeденo apеrцт
12 членiв (oУн)..., a в Kисвi 6йьrде 40 oсi6, в oснoвнoмy iнте-
лiгенцiя. У paйoнi oстpoгa apeцIтoваI{o 22 члeнп oУH Бaндepи.

Tим чaсoм pyх Бaндepи перйuroв вiд системи гpyп пo 5 чле-
нiв дo систeьrи гpyп пo 3 .иeни, щo6 тaким чинoм звeсти втpaти
дo мiнiмyмy (y paзi aperцту)' (...)

oстaнньo y paйoнi Кpeм'янця, y сeктopi кoмаl{дyючoгo Piвнoгo,
з'яв|qлucя гpyпи 6aндитiв, якi здiйснtoвали нaпaди нa дep;кавне
мaйнo. Cкopiul зa всe це дie вiддiлeння oУH Бaндеpи пiд нaзвolo
<Фpoнт yкpaiнськиx pевoлюцioнеpiв>. Уxrе aрецtтoBaнo знaчнy
кiлькiсть oсi6.

B Умaнi, y сектopi кoмaндyк'чorю Kисвa, l'явlqлиcя численнi
листiвки oУH Мельникa' в яких гoвopитrcя' щo нiмeцька oкy-
пaцiя мo.кe бyти тйьки тимнaсoвoю. (...)
| / R 58/224 t. 4t-43.
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Уpивoк iз листiвки oУH Бaндеpи

(Беpезень l943 p.)
Укpaiншi!
Увeсь свiт y вoгнi нoвoi зaгapбницькoi вiйни. lмперiaлiстичнi

деp)кaви стyпили в 6езпoщaдну вiйкy... rхня мeта _ всeсвiтне
пaнyвaння' i вoни йдyть мopем кpoвi 6езвинних нapoдiв. (...)

Hoвi oкyпaнти Укpaiни, нiмецьi<i iмпepiалiсти' пpoдoвЯ(yють
6iльruoвицькi метoди знищення. Hищiвна кoлoнiaльна експJrya-
тaцiя населeння Укpaiни, гpaбe.lсi' щи6еницi, apeшти' стpaти'
пpиниження лloдськoi гiднoстi, мopaльний poзклaд' вивiз лloдей
y Hiмeнvинy нa певнy сItrepтЬ i oстaнньo викopистання 6iльrцoвиць.
ких мeтoдiв знищення зa дoпoмoгoю кrлoдy _ oсь тaкi 6лaгo-
дiяння пpи}lесли нir'пli пoнeвoлeнoмy нapoдy. (...)

...Укpаiнцi, щo пpaцюють y кoлпoсцaх' oтpимyють вiд нiмцiв
зa iхню тя,(кy пРaцю зaмiсть хлi6а кiлькa кoпiйoк' на якi нiчoгo
не мoл(нa кyпити. Укpaiнськi poбiтники .[,oн6aсy тa iнrших пpo-
мислoвиx цeнтpiв змyцrенi тяЛ(кo пpaцювaти пo l2 гoдин щoдt{я'
a oтPиtt'fyють вoни тiльки гoлoдний пaйoк. Пpимapa нoвoгo гoлoдy
насyвa€ться на всю Укpaiнy... (...)
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B iм'я нaцioнaпьнoi сoлiддpнoстi пpиeднyйтесь дo 6opoтьби
пpmи цiei зarpoзиl Укpaiнськe сelro пoвиннo дoпoмorти нaсе.
ленItю yкpaiнських мiстt Укpaiнськe мiстo пoвиннo дoпoмoгти
yKpaiнськoмy сeлy зaхищaти свoi iнтеpeсиl (...)

Ми хoчемo 6opoтися зa тaкий пopядoЬ пpи якoмy нiкoли
6iльrцe не 6yлo 6 гoлoдy. Ми бopoтимeмoсь зa нeзa,reJкнy Укpaiн-
ськy деp)кaвy' якa зaхястl{тЬ нaселення вiд знищення. Ми 6opo-
тимемoсь зa Укpaiнськy деp)кaвy' в якiй yкpaiнський нapoд бyде
гoспoдарrм свoei пpaдiдiвсЬкoi зe}Uri.

Бyдeмo 6opoтися зa Укpaiнськy дep,(aвy' якa вмoжливить
yсiм.reснo пPo)кивaючим i пpaцююним в Укpaiнi нaцioнaльнoстям
гiднe xиттяl (...)

Bстyпaйтe дo 6oйoвих гpyп opгaнiзaцii Укpaiнськиx Haцioнa-
лiстiв (oУH)!

Opгaнiзoвyйтtсь! o6'еднyйтeсьt Cтвoptoйте зaгaльннй фpoнт
yкpaiнськoi нaцioнaльнoi pевoлlouii пpoти iмпеpiалiстiв!

Bпeрлl ,Ц.o пеpeмoги!
Cлaвa Укpaiнil Гepoям слaвa!

opганiзaцiя Укpaiнськлх Haцioнaлiстiв
r/R6i ls0t.12tf .
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Уpивoк iз виступy Кoхa пpo пoвоДЛ(е}I}lя 3 нaселе}t}Iям
нa Укpaiнi

Гoлoвний ruтa6, l квiтня 1943 p.
Гoлoвнoкoмaнryвaнrrя гpупи apмiй Б

(. . .)
Biйськoвий paдник д-p Kлaaссeн' який 6paв y.laсть y з6opaх

Hс,цAп y Kиeвi 5 6epeзня 1943 p.' пepедaв змiст вистyпy pайхс.
кoмiсapa Koxа...

l. У хoдi свoгo вистyпy paйхскoмiсap вислoвлювався щoдo
пoBoд)t(eння з нaселенням oсь тaким чlitloм:

l. Ми пaнiвний нapoд (Herrenvolk) i пoвиннi кepyвaти сyвopol

aле спpaBeдJIиBo...
2. Я змoxy витиснyти з цiei кpaiни все д.o oстaннЬoi кpаплi.

Я пpи6yв сюд.и не д,Iя тoгo' щ06 poздaвaти 6лaтoслoвення, a щo6
дoпoмoгти фtopеpy. Haсeлeння мyсить пpацювaти' пpaцюBaти
i щe paз пpaцювaти... Aле дeякi пoчинaк)ть хвилювaтися' щo
нaсeлeння' l|oJке' llе oтpимy€ дoстaтньoi i:rri. Haселення ttе пoвин.
нo ць,oгo вимaгати. Tpе6a дyмaти пpo тe' 6eз чoгo мусили oбхo-

дитися нarшi rеpoi Cтa,пiнгpaдa... Ми не пpийruли сюди, щoб poзда-
вaти мaннy нe6еснy, а щo6 ствopl{ти пepeдyмoви д.ltя пеPeмoги.
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3. Ми пaнiвний нapoд, a цe oзнaчae' щo paсoвo нaйпpoстiruий
lr iмецький poбiтник 6ioлoгiчнo в тисячy paзiв цiннiruий пopiвнянo
з тyтeшrнiм нaсeлeнням... (...)
rr / RH zlv 2s60 f. 3 ff.
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Урrвок iз .пrстa пpо ситyaцiю y зв'язкy 3 пaPтизarrами

I
He6езпeкa пapтизaнiц тo6тo 6aнд.

Hи,жueпiдписaннЙ мaв нaгoAy тoннo poзвiдaти
y Piвнoмy. Cлiд вiдpiзняти:

l. Паpтизaни, якi e сyтo бiльuroвицькими. Boни пepе6yвaють
нa пiвнiч вiд зaлiзниннoi лiнi i  Киiв_Piвнe-Koвель-Бpeст...

2.|cнуe Bеликa кiлькiсть пapтизанiв нацioнaльнo-yкpaiн-
ських' якi e тaкoлt y цих лiсaх. Цi люди виttlагають нeгaйнo вiль-

з мeтoю lх звlлЬнити...
Hапади збiльrшyються з дня нa денЬ' нaвiть сеpед 6iлoгo /rня...
...(Пapтизaнськi) гpупи | i  2 ce6e взaiмнo пo6opкrють.
3. €  щe тaк звaнi 6aндн, якi пеpе6yвaють нa пiвдень вiД вка la.

нoi зaлiзницi, iвoни пopyцryютЬ pух пoiзлiв' Taкorк нa лiнiТ Хи-
тoмиp-Kиiв пеpеiзд неpез лiс бyв мoлtливий лиu-lе r lo ttottеДiлках
пiд вiйськoвoю oхopoнoю. У цих 6aндaх пpoBaдиться силЬнa пptl-
пагaнДа за yкpаiнськy паpтi lo сво6o.ци... Цi банди uu.'n o".,uno,Ь"o
MaлИму1 вiддiлaми i ltaпадають у 6iлиЙ tеtlь нa пеpе[.lкд.кalo.,i uo,u,
iкoли пoтiм пoявитЬся вi;цдiл пoлiцi i ,  tr iкoгo не знаxoдитЬ. Усi  миp-
нo пpaцюк)ть... Зa тaких yмoв надзвинайнo теpl lить ексlttoмiчне
)l<|,|Tтя' тaк tцo в 6aгaтьrlх paЙoнaх yл<е з<lвсiм немаe нiмецьксl'i-aдмi-
нiстpaшii. Biд.tдiлення Fo/Hо Рiвl loгo зaявилo rlptr системaтиннi
пiдпали , 'I iсoпилoк i пptl те, щt. l пpи6;Iи:rrro 400 po6iтникiв бyлo
в6итo. ( . . .  )

квiтня 1943 p.

пpo ситyaцlк)

r lR61492f. l f t .
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Уpивoк iз дoнесення пpo лiяльнiсть пapтизaнiв нa Укpaiнi

Piвне, 4 квiтня 1943 p.

Pайхскoмiсap Укpаiни.
(...) oчевиднo' дy'(e зpiс пaсивний oпip нaсeлеIttlя y зв'язкy

з ситyaцieю нa фpoнтi, a тaкo'( з iнtциx пpичин. Bнaслiдoк вo€нних
пoдiй дiяльнiсть 6aнд скpiзь зpoсла i нaвiть пolциpилaсЬ нa пiвдeннi
paйoни, в яких малo лiсiв. (...)

в) генepaльнa oкpyгa Хитoмиp (...) У цiй генepa,rьнiй oкpузi
тaкo)к всi сйьськoгoспoдapсьKi кepiвники 6yли змyrшенi пeрixaти
дo мiст, якi вoни пoкидaють тiльки пiд сильним eскopтoм пoлiцii.
3начнo знизилисЬ пoстaвки пpoдoвoльствa з цих paйoнiв, oсo6ли-
вo xyдo6rr' тaк щo ixнс знaчення мaй)ке втpaчeнe.

г) rcнеpaльнa oкpyгa Boлинь_Пoдiлля. (...) Caмoзpoзyмiлo,
щo зaмoB.пeння i пoстaвки з циx не6езпeчних paйoнiв.ryЛ(е пoтеpпi-
ли. Ha Boлинi зaлиЩяJroся тiльки двi oкpyги, вiльнi вiд 6aнд.
Зoкрмa нe6eзпечними e вистyпи yкpaiнських нaцioнaльних банд
y paйoнaх Kpем'янець_.(y6нo_Koстoпiль-Piвнe. Укpaiнськi
нaцioнa'пьнi 6aнди oднoчaснo aтaкyвaJlи в нiч з 20 нa 21 6еpезня
yсi oкpyлrнi екoнoмiчнi o6'екти oкpyrи Кpем'янeць, пpичoмy oди}|
iз них 6yв пoвнiстlo знищений. (...)
|/R6/492f.5ff .
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Уpивoк iз дoнесень 3 oкyпoвaних paйo+liв Cхoлу l\& 54

Бepлiн, 13 тpaвня 1943 p.
Ceкртнo

Haчaльник пoлiцii безпеки i C,Ц'.
( . . .)

Б. Haселeння.

3аzаltьнi нacтpo.i та cтaн наceленt1я на Укpа'iнi

(...) нa 3aхiднiй Укpaiнi нaстpoi нaселення зaле'(aли i вeсь чaс
зa,rе)кaть' oкpiм згa'Цаних фaктiв' вiд дiяльнoстi 6aнд як бiльrцo.
вl{цьких' тaк i нацioналiстичних. {eнтp нaйdiльtцoгo зoсepед,кeння
6анд в o6лaстях нa пiвнiч вiд Kиeвa, Чepнiгiв, )Kитoмиp, Piвне.
У гeнepaльнiй oкpузi Boлинь_Пoдitlля i Пiвнiчний )Kитoмиp
дiяльнiсть бaнд нaбyлa тaкoгo poзмaхy' щo знaчнi чaстини цих
paйoнiв пoстyпoвo пepейrшли пiд iхнiй кo}lтpoлЬ i iхне кеpiвництвo.
(. . .  )
I  I  R s8/224 f .  174 RS
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Уpивoк iз пoвiдoмлeння lrpo ситуaфю

14 тpaвня 1943 р.
. Teпepiruня вiйськoвa i пoлiтична ситyaцiя Paйхy пoтрбyе

сepйoзнoгo пеpеглядy нiмецькoi пoлiтики на Cхoдi' 
"o*рn.," 

-no,i-

тики стoсoвнo Укрaiни. Банди, кiлькiсть яких пoстiйнo зpoста €
i кmpi кoнтpoлЮють yл<е не тiльки великi тepитopii y БiлopyЪi, але
тeпеp i нa Укpаiнi, зaгpo'(yють фpoнтoвi чеpез пepepвaння пoста.
чaння з тилу. 3менrшeння пoсiвнoi плoщi i пoгoлiв'я хyдoби нa
Укpaiнi пpизвeде дo нoвoгo скopoчeння прoдoBoльчl{х зaпасiв д.ltя
фpoнтy i ддя Рaйхy, як тaкo)к Дпя мiсцeвoгo нaселeння, i  тим са-
мим спpичиtlить пiдвищенe o6тяжeння фiзиuних i психiчних oбo-
poнних сил пlд чaс нaстyпнoi зими. (...)
I / R б70 t. |20.
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Уpивок iз.цoнесенllя пpo нaслiдки дiяльнoстi пapтизaнiв

Nl lб78i43 gеh.

14 трaвня |943 p'
Cекpетнo.

- 
Toдi як улiтку i на пoнатку oсенi l942 p. oxoпJleння i, зoкрeма,

збиpaння ypoЛ(аю мoл<нa 6yлo спoкiйl lo пpов()l lи'ги навiть у rtaй-
Мeнurих рaйollaх, i  нaпади мiсцевих 6aнд 6улn нечастими' ситyа.
uiя piзкo змi l lrulaся, пoчинaroчи з кiнця |942 p. (...|

I. Генеpал-кoмiсapiат Boлинь i Пoдiлля.
a) (Бiльuriсть) pайoнiв слiд ввaжaти пoвнiстю BтpаЧениМи

щoДo пoстaвoк iз них. opгaни, ствtrpенi гoсПoдapськoю Bлaдoю...
тaк чи iнaкrше не в змозi зa6езпечити пoставки зa межi зoни вiй-
сЬкoвl lx бaз i paйoнних центpiв. (...)

II .  Генеpaл-кoмiсapiат Xитoмиp (6ез мiстa Biнниr(я).
(...) 3а виr.rяткoм пiвнiчнoi залiзницi i  i].зoнlr 6езl lеки, a ' , 'aк()x

мiст Мoзиpя, oврy.lд i Ko1roс1gн9 y цьоl lry paйoнi ltемo)к.r lивo
oдеplкaти l l lякOI.o пpoдoвO-' lЬстBa ;L'|я вlйськ. Paйхскoмiсаpiа.г

бl l



Укpаiнa пoвiдoмляg щo з 64 800 кв. км земелЬ цьoгo генepaп-кoмi-
сapiaтy пoвнiстю втpaченo 32000 кв. км, тo6тo пpи6лизнo 50 %. (...)

lll. Toчлi дaнi пpo нaпaди piзниx 6aнд,итiв iснyloть тiльки
для paйoнiв Boлинi. Taк, зaгaпoм 6yлo вяинeнo нallaДu нa 405 деp.
,(aвнПх гoспoдapств' 94 мoлoнaрнь' сиpoвapeнь, мaслo6oснь, |2 ьtl-
нoк]rpeнь i гopi;rнaниx зaвoдiЬ ... 34 кoмopи з хлiбoм тa сiнoм,
... 7 штIинЬ...; 68 деplкaвниx гoспoдapств 6yлo 3нищенo. Бyлo зa6pa-
нo a6o з}rищeнo |9329 т зepнa, 284l т сiнa, 2678 т сoлoми'
4 732 гoлiь poгaтoi хyдo6и, l 809 свпнeй, 2 |зo бapaнiв, 2 745 кo-
ней... У rэнеparr-кoмiсapiaтi )Kитoмиp знищeнo 23l пiдпpиeмствo,
викpaдeнo 12 08l гo.пoвy Poгaтoi хyДo6и, 294 cвпнi, l30 6apaнiв,
162 кoнefi. Bтpaти в neнеpaп-кoмiсapiaтi oцiнroються пpиблизнo
в l0 мiльйoнiв paйхсмapoк. (...)

Iv. (...) Xoч нa пoчaткy poкy шtaнyвaння IIo пpoдoвo,lЬствy
перд6aua.пo з6ip з теpитopii Bo;rинi з poзpaхyнкy пo 6 тисяч тoнн
щoмiсявнo, цto цифpy дoвeлoся змeнlцити дo l 920 тoнн нa кiнeць
6epезня, а пoтiм, згiднo з нoвими дoнесeнняI\{и' зменцr}tли дo
800 тoвн.

.Ц'iйснi змiни в пoстaвкaх хyдo6и y квiтнi пoкaзaпи' щo пoiзди
мox(нa зaвaнтOкyвати тiльки тoдi, кoли в paйoнaх пo6лизy Koвeля
i Лyцькa 6yдe в poзпopяд)кe}lнi дoстaтня вiйськoва oхoрoнa...

У Хитoмиpi склaлaся тaкa ситyaцiя' щo чеpез нeстaчy сил
6езпeки дJrя пpoдoвoльствa немoжливo дoбyти л<oднoi кopoви. (...)

пiдпис: Кiсслiнг
lr  /  Rw 4r/44.
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Hiмeцькi втPaти' BикJrикaшi дiя.lьнiстю oпopу у тpьoх
геttеpаJrьrrшx oкpугaх Укpаiнн: Boлro|ь, Пoдlлля' )Китoltоtp

(ситуацiя Ha тparrнь 1943 p.)

)Kитoмиp, l7 тpaвня 1943 p.
Гeнepaл-кoмiсap
Е l1 b 189143.

|. Пвнicтю втNче,|o (y тpьoх кoмiсapiатaх): 32 Yo opgllх
земeль; |1 |o внpo6вицтвa хлi6a...i 33 % poгaтoi хyдо'6и; 28 |" cвп-
нeЙ, 52 |o 6apaвiц 26 |o мoлoкa, 18 % яeць.

2. Мollс,лuoi nocтaвкц npu cuльнiЙ oiЙcькoвiЙ oхopoнi: |2 o/o

opних земeпь;|2 Yo виpo6ництва хлi6a... 16 o/o poгaтoi хyдo6и; 16 %
свиней; 1 |o 6apaнiвi |4 yo мoлoкa; || 7" яeuь.

3' Puзuкoванi пocтoвкu uеpез нanaОu мicцевuх банd: |1 |"
opних зeмeль,2o o/o виpo6}rицтвa xлi6a1.25 o/o сylшениx oвoчiв; 15 7o
poгaтoi хyдo6и; |5 o/o cвпнeЙi |3 %. 6apaнiв; l8 o/o мo,пoкa, 20 %
я€lIь.

6t2

4. Hopмoльнi пocтавкu:40 o/o opнuх земe,rь' 5l % виpo6ництвa
хлi6a, 70 o/o сyrшeних oвoнiв, 36 o/o poгaтoi хyдo6и, 4| |o cвпнeЙ,
28 o/" 6apaнiв, 42 |o Ь{oлoк4 5l % ясць. (...)

It  /  Rw 4|/44. 
Кенiгк
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Уpивoк iз бесiдr мirк Piббентporroм i пoслoii lтaлii

Бepлiн, ll .lepвня 1943 p.
Ceкртнa спpaвa Paйхy.

(...) нa зaвepшення мiнiстp зaкoрдol{них спpaв Paйхy зaявив:
l. I{oдo пPoдoвoльства, тo ситyaфя oсi зa6езпeчeна' a,te для

цЬoгo нeoдмiннo пoтpi6нa Укpаiнa... Hе сйд ввa,(aти' щo Укpaiнa
e y зaгaльнotr{y пoстaчaннi хap.riв лиlllе невeликoю чaстинoro rвpo.
пeйськoгo кoнтинeнтy i, oт)te, iJ пoстaвки пpoдoвoльствa не
мають великoпo знaчення. Heoбхiднo' щo6 вiдпoвiдний piвень хap.
чyвaння' який стaнoвив 6и життeвий мiнiмyм' нe знизився, 6o
iнакцre пpoдyктивнiсть.пpaф нaселeння мo,(e Aухе скopo пoни-
зитI{ся. .Ц.ля втpимaння piвня хapчyв{rнIrя вище ,(t{ттeвoгo мiнi-
мyмy нaдзвичaйнo вaж.пивi дoдaткoвi пoстaвки з Укpaiни, i тoмy
бeз Укpaiни не мo'(нa 6yдe бiйтися. (...)

lЦмiдт
IY l cеpiя Е, тoм vI, с. 167.

tф l8 l

Пoвiдoмлення кoxa.пpo п(ЕтaBки бaгaтств Укpаiни

Piвне' 2l чepBня 1943 .p.
Haдзвинaйнo секpетllo.

(...) Укpaiнa (pайхскoмiсaрiaт) пoстaвилa дo бepезня l943 p.:

5 950 000 т
l00 000 т
l48 000 т
400 000 т
49 000 т

| 372o00 т
3000 т

220 000 т
6500 т
5ШЮ т

зеpнa
зepнa нa нaсiння
стpyrкoвi
тoвщy
мaслa
кapтoплi
мeдy
IlyкРy
pп6п
бaвoвни

613



lIIеpстl

poгатoi хyдo6и
сBиней

oBецЬ

я € I lь

свiйськoi птицi

I l  R 9114ь.
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Лист Koха lo Розelrбеpгa стoсоBt|o oпopy
в Pailхскомiсарia.гi УкpaТнa

Piвне, 2.5 t|ерBtlя l943 p.
Cекртнo!

Paйхскoмiсаp Укрaiни
v - l -1422
Tgb. Nг 37814-: gеh.

(. . .  )
Paйrхсrri нiс.грyAльфpеду Ptr. lснбеpгу

Беp,rirr
oсо6истo

06'скт: си.гyaцiя з баtlДaми.
Пiвнiннy rlaстиl ly гeнepaлЬних сlкpyг Луцька i Х п-гt lмира

в oсrtoвнoмy кон,гpoЛюroть 6aнДити. Ha B.lлинi ми зlrушtett i 6у;tи

в t l i  oстанtti днi I loкинyти теpитoрiю мix,r itt iями з;r,.t i  l tt l tць Бpест--

Пiнськ-Лyrtirtець, Лyrriнець_ Cарнlt, Caprlr l-- Koве;lь i  Kове,rь-

t ipест, за виl{яткoм pайoннot't l  цeнтру Kaмirrь--Kalшиpський.

Йдеться пpo теритopiю у 17400 кв. км. Tеpитoрiя, rr(о д:Цt нa

пiвнiн, пpактиЧtlo тaкoл< ttе в нaших pукaх. ( . . .)

У генepальtt iй trкрузi )Kитомир i в пo.'r iськiй чaстlr lt i  геltерaЛЬ-

lrbi oкpyги ЛуЦьк йлеться л!iI i lе l lpo pадяl. lськi 6ан,rи. У пiв,цеlrr l iй

частинi Bo.rинi t lеревал<аloть yкl)аiнськi наl l ioнa.rьtt i  бан.{и з цeнт-

рaми B Кoстoпoлi-.Capнах i  Гopoховi.-Kрем'яlrrцi .  ( . . .)

Tакoл< yкpaiнсЬкi lIаl. l iсrнaльнi 6aнди мaють сBo €: сyвope й yмiле

кeрiвництвo i пoдивy гiдtrе oз6pоснltя; тщ6a пpипускaти, щo цi

6аl lди пoчaли метoдичнo з6иpати з6poro i 6осприпaси зpазy пiсля

пeршoгo пpихoдy нiшleцькик вiйськ, i  uro, к}riм тol 'o, iпt дoгro!\, loгли
зaпaстися з6poею paдянськi вiйськa через дoбpe зaкoнспipoвaних

пoсеpeдникiв* (. . .) .

t [e пpипyшeння пoмилкoвe. oзбpoсння УIIA пoходилo лиlЦе зl

склaдiв, зaклaдених 3 пOЧaткy вiйни, i зa рaхyl|oк трофеiв, щo пoтpaпnли

дo рyк yкpaiнцiв пiсля 6ojв з нiмцями i  pадянськими пapтизaнaми.

6r4

06'скти, нa якi нaпaдaють 6анди _ це вахливi д/'lя дoстyпy
в кpаiнy i пoстaчання фpoнтy зaлiзницi, цtляxи i мoсти, деp.lкавнi
гoспoдарствa, мoлouaрнi, cKлaд:ll хлi6a i сiнa, a тaкo.lк дoстyпнi
iм пpoмислoвi пiдпpисмствa. Звичaйнo' нaпaди 6aнд спpямoвyютЬ-
ся такox( пpoти кo,кнoгo нiмця, якltlйt з'явля€ться y зoнi, щo
ними кoнтpoлю€ться. Bтрати y генepальнiй oкpyзi ЛyЦьк, нaпpи-
клaд' з 9 пo l5неpвня 1943 p., тoбтo зa oдин тиждeнь i в oднiй
oкpyзi: 25 нo,roвiк, 3 цивiльнltх .rлeни aдмiнiстpaцii, oдин члeн
oрганiзацii Toдт. (...)
NATI75R8I.
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Hiмецькa листiвка пpoти oУH i пapтизaнiв.нaцiotlaлiстiв

(Чepвень 1943 p.)
Cлyхай, yкpаiнський нapoде!

Мoсквa дaе нaкaзи oУH!
3 тaйних нaкaзiв i вкaзiвoк, щo пoпали нaм в pyки' виднo' щo

кpeмлiвськi .lкиди стoять y зв'язкy з oУH, якa нi6итo вoюe пpoти
бoльureвизмy.

B пpoвoдi oУH сидять aI.енти Мoскви, щo oтpимyють i викo-
нyють нaкaзи кpoвoxaднoгo Cтaлiнa й йoгo xидiвських oпpич-
никiв. B iх тaйних нaкaзaх' щo скopo 6yдyть oпy6лiкoвaнi, oУtl
oзнaчyeться як нaцioнальнo зaмaскoвaнa бoльцIевицька 6oeвa
чaстинa. Boна мae зaвдaння пiлбypювaти yкpаiнський }rapoд пpoти
нiмецькoгo пpaв,'liння й твopити хaoс в зaпiллi.

oУH е знapяддям лrидiвськoгo бoльruевизмy. Haм e вiдoмi
тaкo)l( схoвищa i центpaлi тих вopoхo6них eлeь{еllтiв oУH. Ми
знarмo пpoвiдникiв тих 6aнд" вo}rи нa yтpимaннi Мoскви.

Укpаiнський нapoдe!
Чи хovешl, щo6 Te6е згу6uлп цi 6oльшeвики i нaцioнальнo

зaмaскoвaнi зaгoвipники? Чи хoчeцr ти 6у.ги гapматним м'ясoм
Tвoгo власнoгo вopoгa?

Чи хoчerц Tи спpининити зн}lщення Tвoгo нapoдy нa Boлинi?
Xидo-бoльrшевизм' щo 6а.rить свiй кiнець, пpoбye ще pаз вiд.

сyнyти свoю зaги6ель Tвoeю вeликoю пoмiччю i TвoсIo кpoв'ю.
Чи Tи хoчецI 6ути зaплeuникoм? Чи хoчeцI' щo6 Tвoi xiнки'

дiти, Tвoя мoлoдь i стapui ст.rли жеpтвoю oзвipЬих людeй?
3гaдaй стPа)кдaння i мyки, якi Tвiй нapoд мyсiв теpпiти пoнaд

20 лiт.
3гaдaй пoмopдoвaниx бaтькiв i синiвl
Пpигaдaй мiлioни гpoмaдян i гpoмaдянoк' вивезених в си6ipськi

степиl

5000т
2 l20 000 голiв

450 000 гoлiв
40б 000 гoлiв

420 o00 000 tuт.
14 000 000 ruт.

(. . .  )
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3гaдaй згaнь6лeних i пoмopдoвaних священикiв! 3гaдaй зни-
щeнi цepкoвнi мaстки i кyльтypнi цiннoстil Biщrенись вiд свoiх вo-
poгiвl oУH нe мoже нiкoпи зaстyпити нaцioнaпьнi iнтepeси yкpaiн-
ськoгo rrapoдy.

oУH i 6oльцreвизм - цe otнo' тoмy lrryсять вoни 6yти знищeнi!
Hiмeцьке yпpaвлiння

xvl l  /  с.  l0 l .
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Листiвка гaзетll <Paдянськa Укpаiнa>

25 неpвня 1943 p.
Cмеpть нiмецьким oкyпaнтaмl
Дo BсIx нAЦIOHAJIlстIв...

Bepхoвoди yкpaiнськиx нaцioналiстiв' щo пpoгoлoсили сBoк)
бopoть6y як 6opoть6y зa <сaмoстiйнy сo6opнy Укpaiнy>, 6aлaму-
тять нapoднi мaсDi в oкJmoBaниx нiмецькими зaгap6никaми paйoнах
Укpaiни, зaкликaютЬ укpaiнцiв iти в iх poз6iйницькi загoни.
B свoiй o6;ryднiй aгiтaцii цi вepхoвoди...- py6aни, мельники, 6yль-
6и - нaцькoвyloть yкpaiнфв пpoти Чepвoнoi Apмii, 6aзiкaюни
пPo тe' щo' мoвJlяв' Чepвoнa Apмiя вoюe не стiльки пpoти нiмцiв'
скi.liьки пpoти тaк звaнoгo (Bизвoльнoгo pyхy yкpaiнськoгo нapoдy'.
Брхняl (...)

Чepвoнa Apмiя _ apмiя тpyдящих наpoдiв, вoнa 6opетк'я зa
свфoдy й нeзzuleжнiсть вoлeлюбних нapoдiв, зa ouищення нarшoi
зeмпi вiд фaurистських зaгapбникiв, pа6oвлaсникiв, poз6iйникiв.
Tим безг;ryздirцим € нaклeп нaцioнaлiстiв нa Чеpвoнy Apмiю
i 6йьrшoвикiв, нaнe6тo Чepвoнa Apмiя i 6iльrцoвики пepeслiдyloгь
iмпеpiaлiстичнi цiлi, тoбтo зaгap6aння нoвих кpail{' земель' пoкo-
pенrrя нapoдiв. (...)

...Бaндеpа x пpибyв нa Укpaiнy нa нiмeцькiй тaчaнцi. Укpaiн-
цi дo6рe пам'ятaloть, як нe тaк дaвнo Бандepa тa йoгo пpихвoснi
вJraцIтyв:ulи бyли <ypo.rистy пoiздкy> дo нiмцiв y спeцiaльнoмy
пoiздi. (...)

25 poкiв тiснoi дpyж6rr укpaiнськoгo нapoдy з нapoдaми Pа-
дянськoгo Coюзy дoвеJlrr всю кoристЬ цЬoгo o6' €дrraння. Укpаi-
нeць 25 poкiв 6yв спpавxнiм xазяiнoм свo€i зelrлi, свoiх пiд.
пpиctr|ств' свoiх нaдp' свoгo )киття. Hixтo йoмy не нaв'язyвaв нy.
)кoi вo,ri, чyжих iнтepесiв. I rrrив вiльнo, дo6Pе, з6aгaчyвaвся дo-
стaткaми зaмo.lltнoстi. B цьol,ry - y вiльнoмy, 6ез пaнськo.кypкyль-
сЬкoгo яpмa,6ез кaпiтaлiстa, кoли кoлсeн вiльний o6paти сo6i цrлях
y rкиттi, мa€ пpaвo на пpaцю' oсвiтy, вiдпoнинoк _ y цьoмy e oснoв-
нa сyть i знaчeння сaмoстiйнoстi й нeзa.пеxнoстi yкpaiнськoгo
i всякoгo нapoдy. (...)
xvrrr / c. r2r-r24.
бl6
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Hiмeцькa листiвкa пprrти БarrДеpи й укpaТнськIrx нaцioнaлiстiв

(Чеpвeнь l943 p.)
УКPAIIIцI в лIсAх!

Tут еoвopuть Hi.мецькuЙ PaЙх в iмeнi €вponu та ,ii oелuкoi
i cтapo'i культуpu!
(. . .  )

Hедавнo сеpeд нo.ri poзкri}ryли .repвoнi вoлoцюги вiдoзвy rueфa
штa6y сoBeтськoi apмii мaрцIzura Bасилeвськoгo' де B iмeнi мaсoвoгo
в6ивцi з Biнницi i Kaтинi, чepвoнoгo тoBapицra Cтaлiнa, ypoчистo
пpизнaнo yкpaiнськoгo вo,кaкy 6aндитiв Бaндepy стаPцtим 6oльrце-
викo1r{ сoвGтськoi Укpaiни' якIцo вiн дaлi iз свoiми 6aнtlцтaмп з лi-
сiв тa 6aгoн бopoтиметься пpoти €вpoпи.

Балtaемo Бaндeрi тa йoгo кoмпaнii в лiсaх i бaгнaх Boлинi
тiльки цIaстя! У вiдпoвiднoмy .raсi вiн i йoгo сабoтa'(ники 6yдyть
в днях пeрen.roги €вpoпи пoкapaнi, спiльнo з кoмунiстиuниl{и 6aн-
дитaми.

Bеликий Hiмецький Paйx i спiлЬнo з ним €вpoпa' якa вoюr'
тaкa гopдa нa свoю пpaдaвню кyлЬтypy' нe дoзвoлять себe дoвrций
чaс непoкoiти кИькoм нeгiдникaм.

Мaрruaл чepвoних Baсилевський y свoiй вitoзвi в}tслoвився
яснo й виpaзнo' щo мae 6ути нaвiть дJIя нaйдyрнiцrиx iз вaс зpoзy-
мiлo, щo Aзiя вистyпилa дo 60ю, щ06 знищити €вpoпy. [е знauить:
стeп' некyлЬт5pнiсть, ваpвapствo сеpеднЬoi Aзii вистyпили дo 6oю,
щo6 зrrищити квiтyнi сaди' цepкBи, сoбopи та тисячoлiтнi пaм'ятни-
ки стapoi кyльтypli €вpoпи. (...)

Beличeзнa вiйнa Bеликoгo дo6poгo i Cвятoгo пpoти вapвapства
i ..lopтiвствa бoльrшевизмy тa сoюзниx iз ним xидiвських нaPoдiB

у цiлoмy свiтi вимaга€ 
'(epтв. 

Бa, нaвiть дy,(е великиx л<epтв!
...У дo6i, тaкiй вeликiй щoдo зaвдань i xepтв, пoлiтикa Бaнде.

pи i йoгo кoрmанii _ цe явнe 6o:кeвiлля. (...)
Тoмy вepтaйся з лiсy i 6oлoтat Tвoi дoтeпepirr.lнi вчинки бyдyть

тo6i прoЩeнi, якшдo ти з дoдaнoю нижчe пepeпyсткoю i з твoeю
з6poсlo згoлoсиttlся в нiмецькiй пoлiцiйнiй yстaнoвi.

(Doн Дeм Бах
CC-odepгpyппeнфipеp i Генерал Пoлiцii

xvlt  /  с.  l02- l03.
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Iз пoстанoв JIl Haдзвичaйнoго Bеликoгo 3бopy oУH

(2|.-23 сepпня l943)

чи нeмo)кливiсть ствopцтt.t BJraснy силy' пpo мoxливiсть чи бeз-

пepспeктивнiсть з6yдyвaти Caмoстiйнy Укpaiнськy .[,еpxaвy. Biд-

кинyвruи сумнiви, хитaння й дискyсii, мaсa прaгне otltoгo _

aктивнo 6opoтись, настyпaти. Укpairtський вeлет д.вигнyв IUtечи-

мa. Зaпaхлo дyхoм pевoлloцii.
Pух УI1A пoцlиpився скoрo з Беpeстeйськoi, Пинськoi, Bo-

линсiкoi o6лaстей нa Kaм'янець-Пoдiльськy, Biнницькy, )Kитo-

Mиpськy й Kиiвськy o6лaстi. B перruиx числaх липня l943 р. Bистy-

nn,n .6poй*i вi.lддiли Укpaiнськoi Hapoднoi Caмoo6opoни в Гали-

чинi (УHC). УHC зpoдилaся з пoтpеб oбopoни нapoду пepед oкy.

пaнтським тeРopoм' irле скopo пoчaлa фopмyвaтись у кaдpoвi

apмiйськi u"..n*,. Taким чинoм улrе в липнi 1943 p. l2 o6лaстeй

Укpaiни ст.lли нa rшлях з6poйнoi 6opoть6и прoти oкупaнтiв зa

Caмrэстiйнy Co6opнy Укpaiнськy [еpл<aвy. (...)

X|У l  c.  92 ff .
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Iз звеpнення ПрзипiТ Bеpхoвнoi Paди УPCP

Kиiв, 12 сiння 1944 p.

.tl.oрoгi тoвapиш.li po6iтники, селяни' iнтелirенти! Baru вopoг

не тiльки нiмeцькi poз6iйники. Baru вopoг - згpaя нiмeцькo-

укpaiнських нaцioнaлiстiв. BсИякi oцi 6aндеpи, мeльники, 6yль-

6iвцi, зaпpoдaвlцисЬ Гiтлepy, дoпoмaгaють йoму yяpшпювати нaцl

нapoд' нarшy Укpaiнy. Iх pуки в кpoвi нaцIих дiтeй, мaтepiв, сeстep.
Укpаiнськo-нiмeцькi нацioнaлiсти, зpaдники нapoду i гiтлeрiвськi
пpйхвoснi дoпoмaгaють нiмцям гpaбyвaти yкpaiнський нaрoд. Цi
зiпpодa,.цi пpD'кидaються, нaнe6тo й вoни 6opються пpoти нiмцiв.
Boши знaють' як лtoтo й нещaднo нeнaвиДить нaцr нaрoД нiмецькиx
гнo6ителiв. 3мoвивц.tись з Гiтлеpoм, вoни пiд.лa6yзнюються llo
rlapoдy' вдаючи' нaчe6тo й вoни пpoти гiтлepiвцiв. Boни ствopюIoтЬ
Л)кепapтизанськi oз6poснi зaгoни, зaмaнюIoчи дo |.|их людей тим'

цIo цi зaгoни, Мoв,.lяв' 6yдуть бopoтися з нiмцями. Hе вipтe iм!

нiмeцьких зaгap6никiв!
619бl8



Гoлoвa Пpезидii Bepхoвнoi Paди УPCP

Гoлoвa Paди Hаpoд*'* кo'l}i'Iъ'J;
Л. Кopнiець

к o'y' i.'' *iii БT' .tжflHffi \,Жil;

-^ 
(...) У хoдi сyтички з 6aндolo УПA на пiвнiч вiд Микoлaeва.29 6aннатiв y6итo, зaхoплeнo 250 пoлoнeних' 2 гapмaти, 6;;;;-пaси, paдioпepeдaвaч' 5 вaнтaлсних aвтoмo6iлiв, вoзrli кoней. Pеrдтa

XIХ / с.  |73 ff .
M. Хpyщoв
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Уpивoк iз нiмeцькom дoнeсeн|{я пpo yкpaiнський oпip

Гoлoвнoкoмaндyвaння аpмii..
tЦтaб apмii.

Cтaвка' 9 лютoгo |944 p.

It / Rн 2/v 204s.

lф l89

Уpивoк iз нiмецькoгo дoнeсен}lя пpo сyтичкy мlх УПA i нiмцями

Cитyaфя з вopoгoм (6aнди) N9 469.
2б неpвня |944 p.

6aнди вiдстyпиJla нa пiвнiчний схiд. Близькo 300 6aндитiв y нi.
мeцькiй i poсiйськiй фopмi пpoйrшли з пiвдeннoгo схoдy вiд Ka-
м'янки-Cтpyмилoвoi y нaпpямкy нa захiд. (...)
II /  R'н 2/v |944 с. 14б.
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Уpивок iз нiпlецькoгo дoнесеHt|я пpo нaпaд УПA нa зaгiн сд.

l l липня |944 p.
Cитyaцiя з вoPoгoм (6aнди) tф 484.
(...) Близькo l00_200 yкpaiнських нaцioнaльних 6aнд.итiв

(УпA) зa l0 км нa пiвденний зaхiд вiд Гpyderшoвa вчинили нaпaд
нa пorrtyкoвy кoмaнД/ пqriцii 6eзпеки i C.Ц.. Бaгaтьoх 6aндитiв
yбитo. 3гiднo з дoнeEенням oднoгo з нaших aгентiв, y paйoнi
Кpaснoстaва-Хoлмa o6'сднaлaся 6aндa силolo l2 000 чoлoвiк. (...)
I l  /  Rн 2lv |945 f .  63.

Ns l9 l

Лист A. Poзенбеpгa пpo лiквiлaшю тoвapиств пo eвакуaцii
пpoдукцiТ тa сиpoвllllи зi схiдних щйoнil

Бepлiн, 17 xoвтня |944 p.
Cекртнo.

.Ц.opoгий тoвapиrцy пo пapтii) Бopмaнl
Щo6 yникнyти нaпевнo небaжaних вaм пepeшкoД i звoлiкaнь

y лiквiдaцii тoвapиств' щo пepe6yвaють пiд мoiм нaглядoм, i вpaxo-
вytoчи нaДзвинaйнy тepмiнoвiсть викoнaння' сьoгoднi я пoслaв
гayляйтepaм тaкy телегpaмy:

<Ц{o6 не зaпiзнитися з лiквiдaцiею тoвapиств' якi пepe6yвaють
пiд мoiм нaглядoм' я звepтaкr вaшy yвary нa те' щo йдеться не пpo
пpнвaтнi фiрми' a пpo пiдпpи€мствa Paйxy' тaк rцo стoсoвнo t{их
i oфiцiйних слy:к6 пpoведення piзних зaхoдiв з.lлиlltа€ться зa opга-
нaми Paйхy. Пiд мoiм нaгляДoм тaкi тoвapиствa:

a) Центpaльне aнoнiмнe кoмepЦiйнe тoвapиствo з oбмеженolo
вiдпoвitaльнiстю <Cxiд> 3 пpoдaл<y сiльськoгoспoдapських пpo-
дyктiв i пoстaчaння (Zo);

6) Toвapиствo д.JIя викopистaння сiльськoгoспoДapських pе-
сypсiв Cхoдy й Укpaiни;

в) Aнoнiмнe тoвapиствo пoстaчaн}rя o6ме:кенoi вi,цпoвiдaльнo-
стi <Cхiд>;

620

. B Гaличннi.
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г) Aнoнiмнe тoвapиствo фаpмaцевти.lних пpoдуктiв з o6мелсe-нolo вiдпoвiдaльнiстю <.CхiД,>;
Бaнки, якi пepебyвають тaкoж пiд мoiм кol.lтpoлeм i не нaле-жать дo пpивaтних фipм:
л) Центpальний емiсiйниЙ 6aнк Укpаiни;
e) Емiсiйний 6aнк oстлянд:

Baш A. Poзен6epг
,Цo0атoк:

l. I{ентpальнe aнoнiмне кoмеpцiйнe ToaapистBo з oGмеxеttoювiдпoвiдaльнiстю <Cхiд> дJrя пpoдал(y сi.тьськoгoспoдapськиx прo-Дyктiв i пoстaчання (Zo).
ZO, як tt loнoпoльне тoвapиствo' мaJ ' lo y схi , t tних paйol lах тaкiзавдання:
a) 3aгoтiв. lIя' тpанспoPтyвaння i пpoдал< yсiх сiльськогoспo.

,ц.аpсЬких пpoдyктiв (пoставки д.гIя вiйськoвих opгаlllв влaди i д1tяPai iхy);

Пpo фaктиннe знaчeння тoвapиствa l poзмip йог<r дiяльнoстi

олiйних кyльтyр 950 000 т
мaслa 208 000 т

цукPy 400 000 т

фyрaxy 2 500 000 т
карoплi 3 500 000 т
нaсiння l4 l  000 т
iнших сiльськoгoспoдaрсЬких тoвapiв l 200 000 т
я€цЬ l 075 000 000 u.rтyк

.Ц.ля тpaнспopтyвa}|ня викopистoвyвaнo l 4l8 тис. вaгoнiв i сy-
.цeн зaгrиьнoю тoItналrнiстю 472 тис. тoнll.

6. Toвapиствo srtвeзлo 32 тlцс. тoвapних вaгoнiв' y тoмy яислi:
зeрнa, oлiйних кyльтyp' iнruoгo насiння i т' д. 22 400 вaгoнiв
сiльськoгoспoдaрських Ьlalцин' iнlдих мaurин i т. д. 9 000 вaгoнiв
npeдметiв пoс'гaчaння i спoлrивaння l 500 вaгoнiв
(. . .  )
l l .  ToвapистBo д/rя викoристaння сиЬськoгoспol lapських ре-

сyрсiв Укpaiни.
Тoвapиствo Д/rя Bикopистal{ня сиьсЬкoГoспoДapсЬких pесypсiв

Укpаiни викoнyвaлo тaкi зaвдaння (дaнi нa l сeрпня 1943 p.):
a) екoнoмiчнa дoпoмoгa 3l тис. спiльних пiдпpисмств i кooпе-

paтивiв (кoлиlцtri кoлгoспи) нa l,7 мiльйoнa двoрiв, а тaкo)к 540 тис.
пpивaтних гoспoдарств.

Максимa.rьнa плoщa стaнoвилa 38 мiльйoнiв гeктaрiв' нa лiтo
l943 p. 24,5 мiльйoнa гектapiв o6po6лялoся.

б) yпpaв,riння l 87.5 деpxaвними гoспoдapствaми' щo м.lли
кoрисl{y плolщ/ 2,8 мiльйoнa гeктapiв'

в) yпрaвлiнн я 72 стaнЩiямt,t селeкцii poслин плoщeю в l24 тис.
гек]'aPiв i стaнцiями нaсiнrroi селeкцii , плoщa яких мoглa бyти збLть-
шrенa дo 424 тис. гектaрiв.

Упpaвлiния l7 кoнторaми пo нaсiннto, 270 нaсiнними вiдr"цiлaми
i 6l9 шaсi l lниi l ,rи склaдaми' з мoж,' lивiстю з6еpiгaти l92 тис. тонн.

г) Упрaвлiння 900 маIl lинo-трaктopними стaнцiями з 49 600
тpaктopaМи.

Тoвaриствo Лр.lя викoристання сiльськoгoспoдaрських pесypсiв
Укpaiнl l  i l laЛo цeнтрaльнe yп1raв.пi ння, 6 тepитopiaльних yгlpaвлiнь
(.5 дoдaткoвих)' l  l4 oкрyxних yправrriнь, 43l paйoнних yпpaвлiнь,
2870 пуrrктiв пiдтpимки i 300 мiсцевих yпpaвriнь, (...)

[ l l 'гaг тoвapистBa' який склaдaвся нa 30 черBня 1943 p. з
4 500 нiмIriв 1 p9.11д61lдr(iв, бyв скopo.teний l л(oBтня 1944 p. лo
4l0 чoлoвiк, 248 з якtаx 6yли вiдpяллreнi, звiльненi й викoнy-
t|zи14 Ba)кливi вiйськoвi зaвдaнняt зoкpемa i в Гeне1ra;rьнoму Гy-
6еptrатopствi, 28 oсi6 пpaцюютЬ y бюpo o6слугoвyвalrня 50 000
yкpait lських квaлiфiкoвaних рo6i1.никiв тa спецia,r iстiв; 90 oсiб'
як y)ке бy;r.э зaзнаvснo' зaйir lа}oться yти;tiзацiсю i ремoнтом сi. ' tь-
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гoBoрятЬ такi дaнi:
l . Пiд кoлtним гoЛoвнt,tм

i Укpаiнi пеpебувалo 30 6юpo
2. Hа Укpaiнi ствopeнo t l

:з l30 фiлiями.

зеp}|a
м'ясa та м'ясних вирoбiв

бчq9 
" oстляндi, сектоpi l.(еrlтp

з 200 зoвнiultr iми пyrlктами.
хаpчoвих спopiдl lених niдпpиeмств

3. l-(ентpaльнe кoмеp^цiйнe товapиствo' paзoьr iз сttopiдненимипiдпpисмствaми влiткy l943 p., у uil^ ,ur,Ёi,,ьtшoi дiя.llьнoстi' мaлoнa ltpaцi пpиблизнo 7 тисяч tt iмецьких спiвpo6iтникi" i  
-.;;й-ЛoCя ПoсЛ}гawt 250 нiмeцьких фipм.

4. Topгoвий oбiг тoвapиства з пoчaтку заснyвaння lo .3t бepез-ня |944 p. станoBив 5'6 мiльяpдa *uрu*.
5. 3а цей чac ZО i йoгo фiлii ,u.o'oo,,,n.

9 2()0 000 т
622 000 'r
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ськoгoспoдapських },taшин' тaк щo Лl, lцje 44 oсo6и займаються
oстaтoчнoю лiквiдацieю. (...)
хI / 32.7-Ps'
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Hiмeцькa пa[.r'яткa пpo pyх oпopy нa тepитopii Paдянськoi
УкpаТни

Кoпiя

(3- l  I  -1944 p.)
Ceкpeтнo!

| ! ,я пам'яткa складeна| кoли вся Укpai l la в;кe бу,rа oкупoвaнa
дяl{ськиМи вiйськами.

624

oУ H-У rIА
Cуть i t1i.'ti УПА

УПA (Укpaiнськa ПoвстaнсЬка Apмiя) - цe вiйськoва opгa-
нiзaцiя y тeпepirшний час найсильнiruoio yкpаiнськoГo noлiтичнoгo

oУIJ_УПA пеpекoнанa в тoмy' щo yкpaiнське питaння стa,lо
мixнapoднoю пo,riтичнoю пpo6лемoю, якa мo)ке 6ути виpiurенa
пoзитивнo в хoдl сyчaснoi f lpyгoi свiтoвoi вiйни пiд нaс кoнфлiкту
з Pадянським Coюзoм, poзB'язaним хoча 6 пiд кepiвниц'"o '  н i
гvlеччиIlи a6o захiДних ,цеp)кaв.

Пtlхo|экеltttя i pсlзвuтoк УПА

УПA булa ствopeнa в к iнцi |942 p. на Bолинi пiсля об'сдltання
piзних вiйськoвих гpyп' щo 6улн дo цЬoгo нeзaле)кl lиMи. Boна на

тt,tчниЙ нaпpяМoк лi i , який пoЛягaв y тoМy' щoб: а) вести безкoм-
пpoмiсну бopoть6у у вiйськсrвoм} п;.Iaнi пpor'и PaдянсЬкoг() Coюзv
i Чepвoнoi apмii; б) y пo,riтиннoму плaнi - з6epегти 

"aцio"а,.,,""yсубстaнuiю укpаiнськoгo нарoду.

opzанiзацiя i цuceльнuЙ cклaO УПА

Пoдi,r УПA нa гpyпи Зaхiд, Пiвнiч i Cхiд, пpoведeний yлiткy
l944 poкy, вiдпoвiдaс iстopинним вiдмiннoстям yкpaiнських тepи-
тopiй - Гaлининa, Boлинь i Paдянськa Укpaiнa (в кopДoнaх
l939 p.), a тaкo)l( гeoгpaфiuним 0с06лив0стям вiйськoвoгo хapaк.
теpу цюгo пpoстopу.

opгaнiзaцiя вiйськ i нaвчaння пеpeвaяtнo здiйснюloтЬся за
нiмецькoю мoделлюl.

Чисельний склaд УПA мoл(нa oцiнити пpиблизнo:
a) в 80 тисяч_l00 тисяч бoйoвикiв peгyляpнoi apмii (вiй-

ськoвe ядpo' щo пpoйruлo вiйськoвий виtцкiл)**;
6) цифpи мoэклuвoi зaгaльнoi сили пoвстaнсЬкoi apмii вста-

нoвити нeмo)t(лиBo. Укpaiнськi дaнi кoливaються мi. lк 400 тис.

i 2 мiльйoнaми вoякiв.

,Ц,iяльнicть УПA

fl ' iяльнiсть УПA пiдпopядкoванa пoлiтичнiй лiнi i  oУH. Пiсля

6opoть6и, щo велaсь пpoти нiмцiв i , як виглядaе ззoвнi '  yсyнення

кoнфpoнтaцii з пoлякaми, гoлoвнi зyсил,lя дoклaДaються дo бo-

poтьби пpoти PaдянсЬкoгo Coюзy i Чepвoнoi apмii. I{я бopoть6a ве-

дeтЬся пepевa)кнo у фopмi oбмe;<енoi вiйни aбo пapтизанськoi

вiйни нa paдянський спoсi6 (нaпади, сaбoтaЯ(, aгiтaцiя, знищення
paдянсЬких слyж6oвuiв, пpoпaгaндa i т. iн.). 3а деякими oзнaкa-

Ми мoжнa пpипyстити' щo УПA щe не пyстилa в xiд yсi свoi сили.

.Ц' iяльнiсть oУ H стaнoвить сepйoзну пpoбJ' le}ry дJIя paдянсЬкoгo

кepiвництвa' щo зaстoсoвye пpoти неi нeмалi сили (вiйськa HKBД

i вiйськoвi oдиницi a)к Дo дивiзi i). (Д.иB. кapтy пoцr}rpeння УПA

в pа.цянськoмy тилy). Пapaлельнo po6ляться спpo6и пoлiтичними

пoстyпкaми скepyвaти yкpaiнський нaцioнaлiзм нa peйки рaдян-
ськoi пo,r iтики.
| / R 6/ ls0 f .  23-23 RS.
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oфiцiйнi paДянськi дaнi пpо втpaти нa Укpaiнi зa чaс вiйни

1945 p.

Hа oснoвi aктiв' склaдeних y кoлгoспaх' гpoмaД.ських opгaнl-

зaцiяx, .цеp)кaвниx пiдпpисмствах i yстaнoвaх' BстaнoBлeнo, щo
нa теpитopii УPCP нiмецькo-фaurистськi зaгаp6ники

. I{e нe пiдтверД'хeнo дoкyмeнтами УПA щoдo opгaнlзallli тa

пiдгютoвки. Haвпакн - зaгoни УПA мaли специфiuнo укpаiнський хa.
paктep..  

* i  lнurий тасмний дoкумеl|т в lд l7 листoпaдa |944 р.,  пpизItaчeний

для A. Рoзен6epгa'  пoдaс чис,ro 60 тисяч вoякiв УПA (оз6poсних i  в актив-

e нiй 6oрmь6i) (BA R 6/150 f .  55).
,f ,,2s B кo."'

рa-
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a) зrrищили i зaщвили 4 496 547 pадянсЬких гPoмaдян' y тoмy
числi 3 l78084 миpних меtцканцiв-voлoвiкiв, xriнoк, дiтeй,
i l 3l8463 вiйськoвoпoлoнeнихl 2o23|l2 paдянських гpoмaдяIl
пoгtl:tли в нiмeцькe pa6ствo;

6) зpyйнyвaлуl i cпaлили 714 мiст i po6iтниних мiстeнoк, 6йь-
цIe 28 тис. с.|л, cflaлпЛИ i зpyйнyвaли 6iльцre 2 млн.6yдiвель, 6йь-
rцe 540 тис. нaдвipних 6yдiвель' зaлt/||JJИлн 6ез пpитyлку 6iля
l0 млн. oсi6. (...)

Hiмецькo-фarдистськi зaгaфники зpyйнувaли l6 l50 пpo-
мислoвих пiдпpиeмств' нa яких 6улo зaЙнятo 6лизькo 2,3 млн. po-
6iтникiв; знищиJIи чи Bивезлll |21,8 тttc' електpot\.|oтopiв, 8l,6 тис.
метaлopi.жyrих вeщтaтiв' зpyй}ryвa,tи 29,8 тис. км. зaлiзничнoi
кoлii, в тoмy .rислi 28,7 тrqc. км кoлiй мaгiстpальних зaлiзниць,
l9l6 6yдiвeль зalriзничних стaнцiй, l4 тис. пolltтoвo.телeгpaфних
зaкладiв, знищили l8 тис. лiкyвaльних зaклaдiв, 32 930 urкiл, тех-
нiкyмiв, вищих yr6oвих зaклaдiв тa lrayкoвo.дoслiдних iнститyтiв,
|9,2 тtlc. 6i6лioтек.

3pyйнyвa'пи i poзгpaбyва.пп 27 9|0 кoлгoспiв, 872 paдгoспи
i l,3 тис. мaцrинo-трактopних стaнцiй. Biдidpallи i зa6paли в Hi.
мeччинy 7 594 туlc. гoлiв великoi pогaтoi хyдoби, 3 3l l тис. кoней,
9 333 тис. rюлiв свиней'7 3|7 тис. гoлiв oвець i кiз,59 297 тпc. l l lт.
дoмaшньoi птицi.

Hiмeцькo.фarцистськi зaгap6ники зirвдilли i{aй}toвих з6иткiв
гPoмaдянaм i нapoднoму гoспoдаpствy УPCP нa сумy 285 млpд кpб.
в деpлraвних цiнaх l94l р. (...)
xlх / с. 286_281.
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Людськi втpaти пiд чaс Дpyгoi свiтoвoi вiйнrr

CPCP втpатив l7_l8 мЬьйoнiв людeй (зa oфiцiйними дaни.
мn 27 мiльiloнiв). Бeз Укpаiни лloдськi втpати CPCP станoв,llять
пpи6лизнo 9_l2 мiльйoнiв.

ll{o стoсyеться нaцioнaльних pеспy6лiц тo oфiцiйнi цифpи ви-
кaзyк'ть лиrце Bтpaти сеpед цивiльнoк' нaсeлення тa вiйёькoвo-
пoлoнеt{их: Укpaiна 5 5l5 0(ю., Бiлopусь 2 l98 0(ю, Poсiя l 78l 000'
Литвa б66 (Ю0, Лaтвiя б44 000, Естoнiя l25 000' Мoлдaвiя б4 000.
Bpaхoвyюни, щo Poсiя втpaтиJla вiд 3 дo 4 мiльйoнiв сoлдатiв нa
фpoнтах, зaг.rльнe uислo poсiйських Bтpaт 6улo 6 5-6 мйьйoнiв.
Ця цифpa мeнцta' нi.lк цифpa втpат Укpaiни.

Cf. B. Urlanis' Guеrrеs еt populalio,|s, p. 3|9-323.' Das Driltе Rеich' Band 2,
s. 404.

. Зa фiuiйнoю стaтистикoю' втpaтн Пoльщi стаltoвлять 6 028 ш0.
Але в uьoмy .пrслi вкrrюченo mpaтrr сврйськoгo нaселеttня зaхiдних зе-
мель Бiлopyсi й Укpaiни, якi вrюpi фirypymь y 3агaльних цифpах цивйь-
ннх 

'тpaт 
цих двoх рспy6лiк.

* Укpeiнсы<a PCP y Bелякiй Biт'дrзнянiй вiйнi, тoм. 3._ C
l50; Уpлaнiс даe цнфpу 4497фo (Б. Уpлaнiс. с.316).
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пoPIвttяльнA тAБлиllя xЕPтB УкPAIни
I гoлoBних KPAIн (БЕз PoсlI)

Укpaiнa
Hiмеччинa
Пoльщa
Япoнiя
Югoслaвiя
Фpaнцiя
Iтaлiя
Pрryнiя
Гpeцiя
Угopщинa
Beликa Бpитaнiя
Чехo-Cлoваччинa
Aвстpiя
сIIIA
Гo.плaндiя
Фirrляндiя
Бeльгiя
Kaнaдa
Бoлгapiя
Aвстpaлiя

ЧIccлo BTPAT
(У TIICяЧAX)

aucькoв. цuo|льн' Fзoлl
o/

нacелен'.я

25Ф
4 s00

r23
2Ф0

300
250
400
300
100
l3б
290
46

210
300
t2
84
l3
42
25
35

5
2
4

500
000
871
350
400
350
100
200
350
294
б0

294
104

198
lб
lэ

t0

I

8 000
6 500
5 000.
2 350
l 700

б00
s00
s00
450
430
з50
340
374
300
2t0
100
88
42
35
35

19, l
9,1

19,6
3,4

l0 'б
1,5
l , l
3,'7
6,2
4,6
0,7
3,0
5,б
0,2
214
2,7
l , l
o,4
0,3
0,5

t49-
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.\  Pyнgнiя
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Aбвер

AK

AпA
Baффен CC
Bеpмaхт
Гiв i

ДAФ
!'улаг
ЕМ
Ля-Фюpep
FlKвд
нс.цAП

oкB
oКг
o. с.
oУH

PкУ

POA
PсгA

сД
CП. Ciпo
сс

ссгA
свУ
УBo
УHP
УпA

HAЙ вA)КЛиBIIIII сКoPoчЕHHя

Cлyлt6a poзвiдки i кoнтрpoзвiдки Bepхoвного
кoмaнAyвання вepмaхту

Aйнзацкoмaндa (.o),  чaстинa rroлiцi i  6eзпеки (Ciпоt r
с,rуя<би 6езпеки (Cl l) .

Biддiл зoвнirцньoi пo,r iтики нaцистськoi пapтi i

фpoнтoвi в iйськa, пiдttopядкoвaнi yпpaв., l iнню CC
нiмецькi збpoйнi си,rи

дoбpoвiльнi пoмiчники
Hiмецький Фpoнт Пpaцi
Пepехiдний (пepeсильний) тa6ip вiйськoвo-полoнених

дoнeсeння (звiти) Ciпo i  C,( пpo пoдi i  в сPсP
yпpaвляюний сiльським гoспoдapствoм нa Cхoдi
Hapoдний кoмiсаpiaт внутpirшнiх спpaв
Hiмецькa нaцioнал.сoцiалiстична poбiтнинa паpтiя
Bеpхoвне кoмaнДуваrIня вepмaхтy
Bеpхoвне кoмaнДyвання apмi i
Пoп. цит.
opгaнiзацiя Укpaiнських Haцioналiст iв (вiд l940 p. iсrrувалo

двi oкpемi opгaнiзaцi i ,  щo мaли тaку ж назвy. oдну
oчoлював Cтепан Бандepa, iнrшу _ Aнлpiй Мe,rьник)

Paйхскoмiсapiaт Укpaiнa
Poсiйська визвoльна apмiя
Гoлoвний ypяд 6езпeки Paйхy

Cлyх6a бeзrlеки i poзвiдки, oчoлroвана paйхсфюpepoм CC
пoлiцiя безпеки
rштypмoвi вiддiли (тр6а poзpiзняти oхopoннo-пoлiцiйнi вiд.1i-

ли CC i Bаффeн CC, тo6тo фpoнтoвi частини CC)
SS Hаuptаmt - Гoлoвний Уpяд сс
Cпiлкa Bизвoлeння Укpaiни
Укpаiнськa Biйськoва opганiзaцiя
Укpaiнськa Hapoднa Peспу6лiкa
Укpаiнська Пoвстaнськa Apмiя

gкptlшA пiд нiмецьl(0ю ()кUпAцiсlO l94t - 1944 p.p.
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Гepoлoт' 20
Гесс P., 49
Гетьмaнrцинa' 22
Гiв i .  3 l5
ГiльОеczаЙ,tl, 282' 589
Гiммлеp г' '  88' l00' l09' l20' l2l '

123, 126, 160, 175, 228, 229,
244, 241, 28, 254, 259, 260,
263' 265' 266' 212' 3l5' 3lб'
343' 345'360' з6l' 375' 385'
391-400, 408, 439, 444-447,
450, 459, 566

Гiнrulеp, rcн.' 356
Гiпoтсчний бaнк, 35
Гiрняк Л., 73

Гiтлеp A., 3?' 38' 4|' 42' 44' 46'
47, 54, 55, 57, 59, 6l- '12, 14,
76, 7 '?,  79,80, 85, 87-91, 93,
95-99, 102, 106, 108, t09,
t l7, 120-126, 160, 168-172,
|.75' |97' 20|' 20з' 2o1' 2|6'
220. 22з' 226' 230' 232' 233'
244, 245, 247, 248, 25s-260,
264, 266, 212, 280, 281, 293,
300, 307, 308, 310, 312-316,
325' 34l '  34з_з48' 35' з62_
310, 446, 4st, 452, 4s1-459,
468, 470, 472-418, 48 1, 484-
486, 488, 489, 504, 507, 510, 51 2,
518. 520, s32, 534-536, 560,
566, 592, 619,620

Глухiв, 25з' 384
Гoл K., 3з3' 39з
Гoлeхiв, 3o6
Гoлuшi' 2.|9
Гoллiнг. 58l
Гoltланdiя, 86' l2l '  l7l '  l88' 205'

267, 5r3, 537, 598,627
с Гoлoс' 441
Гoлoвкo. див. Гай-Гoлoвкo
Гoлoскевич Г., 29
Гoмеp,20
Гoннарнкo, дr,tв. стyп}rицьк}rй
Гoпкiнс г.' 203' 333' 406
Гopбoвий B. '  I l2 '  l l5 '  l l7 '  44l '

509
Гtlpttнь, 4|5' 42o
Гopiвкa' 390
Гopodeць' 355
ГoцlОuце' l90' 53б
ГopoОнuця' 215
Гopoхiв, 5|' 274' 324' з21' з28'

356, 379, 580, 614
Гоpськнй г.' 287' 590
Гopтi, aдм., l20
ГopькuЙ, 93
Гoфвебеp' 30l' 302
Гoмaср г.' з90' 39|' 427
гпУ' б3' 292' 398
Гpa6еuь Oмeлян, псев. Бaтькo. 383
Гpа6ський C., 32
Гр6енюк Я.' 24з' 579
Гpeiяъ 253
Гpецiя, 2|' 460, 621
Гpенyхa М.' 4l5' 422' 423' 620
ГpuхaЙliв' |5З
Гринiв € . ,  283
Гpинькo Г.' 50
Гpиньox l.' 434
Гpицaй Д.., псев. Пер6ийнiс. 2?6,

з20' 60.7
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Гpпuш, 222
ГpОнo'.I5
Гpoзнuй, 86
Гpубеtuiв' 75' 395' 432' 62|
Гpузiя' 28' 93' 2|2
Гpyurевський М.' 2l
Гyrен6рpг A., 40
Гунни, 20, l23' 485
Гуp Гулopулу.i' |50
Гуфu, 424
Гуp'eв B.' 27l
Гуp'св' ?57
Гaмлeн М., rtн., 62' 47|
. Gаzеta Poranna' 40
Гdaнcьк' 44, 45' 5l' l30' 245' 589
Ге66ельс Й., 46, 308, 3o9,352
Гелен P., rcн 350' 4l9
Gеnегаlplаn ost. 99, |30' |86' 244'

246_248' З64
Геpiнг Г., 9з' |25' |87' 229' 230'

265,266,314, 512, 514
Геpyлiс Г. '  l0l
Гестапo, 55'.l.7' 83, 282' 284' 3l9'

з5|' 3'I1' 4зl '  486' 538' 589'
592-594, 599, 601, 604

Гoль(де). див. де Гoль
Гocляp, 59o
Гс>тa, 599
ГoтeюtянО, 548
Гoти, 20, 93' l88' 373' 400
Грбе C.' 73
Гpенеp B.' ген.' 40' 96
Гpoскoпф' l l2' l l3 ' 505
Гpyхмaн Л.' 70
Гy6ш' 560

д

,\елeкuЙ CхiD' 2.I' 86' 335
.Ца.шliн A.' 4' 80
I'aнуlлeвnч P., 322
,Qанiя, 86' l2l '  t88' 5lз ' 536, 598
!апцiz, l\lав. Гdaнcьк
!.apгель I|.' 266' 296_299' 388' 389
ДapiЙ' 2o
flapнuця' 454
!,aхау' 286
,Ц,вuнa' 2|
.I[вiнг.еp Е.' 369' 370
Дea Д'.' |2|
.II.евiс. 468
<,Ileкaлoгr, 225' 558
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[емeль, майop,73
,Il'енеке, 258
.Ценiкiн, rен., 24
leplкне, 53' з5l
!еpлaнь, 395
,Цхaнкoй' 6L8
.[ивiзiя <Гaлиvина>' 3l6' 358-360'

374, 435, 447, 45t-453
.[е Гoль Ш., гeн., 460
'  ,\ iлo,32
.Ц.ioнiсiй, мнтp., 221, 295
\iянa,364
.(митpiв Д'.' z40' 5.70
!митpiй .Цoнскoй, 2|2' 2|4
!нinp' 20, 2|, 22, |59' 2|6' 245'

296' 298' зз3' 352' 385' 388'
390' 404' 473' 54з' 556

!нinцlneтpвcьк,93, l68' l?5' l79_
l8l '  25l '  293, 3|з' 350' 365'
366' 385' 404' 544, 54б' 583

,Qнicтеp, l50' l5l
,t|,oбpolluль' |o4
.[l.oв6eurка-Kopo6ка' див. Псpегiй.
няк Iв' 2з7' 276' з24
t .Цo 36po.i, 3.78
loйle Aфaйтс фpoнт (дAФ)' з42
,{oлuнa,409' 430
.Ц.oльницький A., д,ив. знiмки
Дoн,9|' 258' 495' 496
,Qoнбаc, 8.l' 225' 33.'' 375' 398' 607
,Q,oнeцьк, 25l' 390
.Ц,oнцoв ̂Цм.' 5ll
[opio Ж.'  l2 l
,t|,opozуcьк, 15
.Ц.opoureнкo, 55
,|pезl|ен, 282' 284' 589' 593
!1tozo6ut, 106, 107, 320,322, 422,

425
flpoнтzаЙлl, 533
.Ц'pyltини Укрaiнських Haцioналiс.
тlв

(ДУH)'  l47'  l48'  див.
<Hахтiгаль> i <Po:lянд,>

,Qубtto, l0б' l07' з22' 324_з28'
33t, 3'79, 38'r, 424, s24, 60s,
610

.II.убoвий' див. Литвrrннyк l.
!убrcapu, |5|
[уг,тяс (лiтaки), 279' 40|
дyдкo Ф.' 32l
.t[yмiн o.' 46
,QунаЙ, l87' 543
.Ц,юбкo, 24|' 5.76
fltoccельtJopф, 589
I Dziеnnik Pozttайski. 4o

Е

Ефргapд' 538
Ейзенrцтейн с. M.' 2|2
ЕК, див. айrrзaцкoмaнди
| Екoнoмiст 27
Ель6a' |.72. 53.7
Ель(lpуc, 300
Енeй, див. oлiйник П.
Еpio Е.' 29
Ecтtlнiя,48' 8.7' |74' зo2' 307' 399'

456' 482' 48з' 495' 626
Естoнський легioн, 3l5

€

eврi, 3l, 35' 48' 5з' 74' 88' 99'
t07-r l r .  123, 136, 157, 158,
l6 l ,  163, 166, 176, 183, 198,
22s, 2з|' 212' 3|| ' 3.|6' 381,
454, 466, 499, 506, 519, 523,
5б3.615

€вpona, 26' 43' 5.7' 60' 72' ?E' 90'
94. 161, 169-171, 185,205-
2o7' 2|6' 2|9' 22з' 25з' 259'
263' 264' 2.72' 30|' з02' 308'
3l l .  3 lб '  3 l8 '  332'  338'  з39'
343, 359, 36l '  3б2' 365' 361-
з13, 316, з.7. l '  385' 387' 39l '
392, 399, 400, 428, 429, 433,
44з,444' 448,457' 460' 488' 496'
s02, 503, s04, 5 l 2, 529, 532, 53s,
537' 54l-54з' 547' 548' 56l '
575, 603, 617
Дllв. 3ахi0tlа €вponа, <Hoм
eвpoпar, C хidнa €вponа,
Itентp',u,на €вpona

€zuneт, 2.7' 96' 48|
€кельн Ф. '  l  l0
€льcьк. 25|
eфpемов C.' 29

)к

)I(аBс:,43.7
)Kаткович Г., 58
Хелснський B., 46
)Ikнева, 42, 5|
)Кeневськa кoнве}rцiя, |6|' |62
)Kилcнкoв Г., 37l
Х(uтolьtup, 106' l l7' l37' l40' l58'

r75, 193, 199, 224, 248, 2st,
293, 325' 328' 329' 345' з50'
35б.357. з88'  389'  4|4'  4|5'

43l, 5l l '  544' 54б' 550' 556'
55?, 575, s88, 591, 594, 601, 609,
6П, 612, 614, 618

)I(tхlкдa' |o1

з

\aбoлoття' 2"I.1. 58|
3акaвкaзькa федеpaцiя, 25
Sакаpnaття,58' 59' б7
3aкаpпaтська Pусь,22
3aксerгayзен,380' 42l '  4з|' 442
3aкyrrггуй 

^.' 
4|2

3аnorit<эtс'я, 365' 39O' 404' 547' 5E0
3апopoлtеЦЬ псев. Кoсap' див.

Мaiвський
' 3a Padянcьку Укpаiну, l42' 518-

520, 527
. 3apя,443
| 3а Cаtчoстiйну Укp|iну,318
3аcтвне, 396
3aтoнський B.' 30' 50
3аубеpcdoф, 7з' |49
Зayкe;rь Ф.' 266' 267.269' 27o, з39,

536
3аyкен (фoн)' 33б
Зaхiь 42' 6l' 64' 65' 72' .77' 78'

80, 82' 8?' 20з' 2o9' 243' 343'
394, 399, 4'75, 497, 513,

Sахidнa €вpottа, 42' з35' 3з9' з9l'
4 l l ,530,531

Sбaplк' 430
3бopiв, 435
36pуч' |29
3вяzель (нoвoгpaд-вoлинський),

2. '5' 4l4' бl8
30oлбунiв, 322' 35l' 5бE
3еpуленкoв, ген., l78
3iбepг' лейтн.' l50
3i6еpт п.' див. Kyзнсцoв
3iмoн, 285
3iнoв'св Г., 49
3K (зoндepкoмaнда), l l0' 494' 495
3лaзнo,419
3наменка, 2.7 4' 34|' 582
Soлoчiв. |35
3opге P.' 89
3УHP (3aхiдня Укpaiнськa Hapoд.

на Pеспy6лiка,' 24' 466

I

lван Гpoзний, 96
lванoв М.. l2I
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Iвaнo-Фpнкiвcь'q Дt|B. Ctaнuclaвi в
Iваxiв B.' пссв. Poс, Coнap, 216,

355, 356
lванoвчик B., 599
lгop, tив. знiмки
lден Е., 2o2' 205' 206' 333' 334'

393' ю6
. IОeя i Чuн' 37E
Iзto,,,, 335
Iзма|iл,87
Iзpaiль, З81
lлapioн, apxнсп.,227
} Ilutrowаnу Kuiеr Cdziеnnу, 40
Iльzeн' 4o8
Iльtlау' 74
lльницький P., l l8
Iнееpланллнd, 244' 245
lнdiя' 27' 9б' 169' 247' з98' 5|4'

5з2' 533
lнса6am Е.. 42
I lнфopмaтop' 360' 378
Ipн' 96' 205' 208
Icnанiя' 438
Iтаiя' 39, 60, 64' l0l' l20' 208'

267, 36r, 392, 399, 4s3, 613,
627

fl

Йoзефtuта|т, |94' 541
Йoдllь A., ген., 7, 92, 50l
Йopдан, 20
Йoст Г.. 258
| lournal du Malin, 5l

к

Кaбapдинцi,386
Kaвказ' 2з' 28' зE, 87' ф_93' 95'

П0, r25, t30,139,159, l7 l ,
tE7, 2r7, 2t8, 253, 257, 258,
26l' 300' зo4' 307' 368' 386'
387, 446, 448, 490, 495, 496,
531, s43

Kaзань. 93
Кaзaxи, 386' 387
Кaйтель B.' ф:ъд-мвpШaл' 74' 126'

|66' 228' 249, з68' 494' 498'
5l2' 53l '  5з2' 5s2

Kaлaioкд' 248
Kaл.мuкiя, 93' 258
Кaлуш, l07' 430
Kaльтенбpyннеp Е.' 440
Kаllulltuн, |03

642

Kaмiнський Б.' l53' 3l0' 3l l '  з l3
Kа.пi н ю -C т pу лuлна' 62 |
Kaлi нь- K aшupcькu й' 6 | 4
Kаtв'яttець-ПoОi J.ыь'сuй' |58' 225,

u|, 276, з25-327' 357' 378'
4r4, 425, 43r, 454, 557, 568,
584

Kа'iянcьlсе' 243' 578
KaнaОа' з6' 627
Kaнapiс B.' aдмipaл' 6|' 72' 14'

83, 84, 95, r47, 162, 190, 490
Кaнди6а o., псеь oльxич, 222' 43|'

555
Кaюкa, псев. Бoryн, 563
Kaпyсгянський м.' 8l' 468
Kаwzлнda,246
Kap6oвин o., oтець, 396
Kаpелiя, |2s' 20s
Кapлo ХIl '  2|з' 2|4
Kaлсpуе, 5E9
Kapo.пь' 474
Kаpttатu, 23' з83' 430-431' 479
Kаpпaтськa Укpaiнa, 51_7|' 71'

|72' |7з' 196' 435' 438' 468'
469, 473, 480, 484, 481, 546

Kapпaтськa Ciч' 6l' 63' 6E
Kapпатськo-yкpаiнський сейм, 66'

68
Кapпинець Я., 46
Kаcа6ляню,332
Kacnicьке xoщ' 96' 98' l03' 257
Kaccеlь, 589
Кaтеpинa (цapиця)' 98
Кaтuнь, 334' 352' з16' 6|7
Kaтoвiце' 21|
Kayru Г..Й., 363-36б
Kaчинськrrй C., псев. oстaп., 237,

274' 276' з24' 552' 565
Кaше' l25
Kaюь 292
Kвe6eк' з9|' 392
Keльн, 589
Кенiгц 6l3
Kенiесбеpe' 46,362' 425' 589
Кеннан .Ц'x.' 63
Кеплеp B.' 74
Кеппен B' 169' |70' 532,533' 536'

537
Кеpзoн (лopд;' 15' 33з
Кеpзoн (лiнiя)' 75' 333' 3з5' 392'
395, 406, 407, 411,435, 460
Кеpнеp п.' 3l4' 427' 439
Kиевo.Пеlер ькa Лaвpa, 262
Kuiв' 20-2{48' 63' 90' 93' l08'

l  l3' l29' lз5' l4E' l6_l59'
lб7' l69' |10, |7s' |11' |.18'

-- князiвство, 20_22, 4oo, 473
Ku.llnoлунz, l49. l50
Kиpил Poманoв' дl{в. Poманoв К.
Киpпa .Ц., 4l4
KuтaЙ,26,27, 406
Kuщuнio, |5|
Kiвеpцi, 324
Kiлeрiйцi, 20
Kipoв,93
Kiуlвoеpd, 287, 342,415, 580
Кiс.lтiнг. бI2
Kiтui^нгеp,.ген., l63, |65, 227, 25o,

256, 257
Kлевaнь, 2??' 236, 231, 276, 396,

552, 559, 563
Клаассeн, 608
Kлемансo Х.. 98
Kлнм,282, 589
Kлим Caвуp, див. Kляrкiвський P.
Kлимиц.lин lв., псев. Кpyц 4l4
Климиtцин м., 46. l40..
Kлимiв Iв., псев. Лerенда, ЧдБaCeмeн, 116, l l8,  284, 3s0;5l l ,

588' 595' 618, див. знiмкн
Kлuн' 2|3
Kлуcьк, |40, 526
Кляйст П.,26|,262' 3o2, 47'7
Клягrес ,Ц.' 9l
Кляyзевiц К. (фoн),209
Kля.rкiвський P., псев. Caвyp Клим.
-- з54, з16, 382, зs3, 4i0, 4t3
Koбpuн, |з4' 24|. 568
Кoвaлeнкo |.' 372_314
Koвaльський B.' 32o, 607
Koвaльськяй ю., 356
Koвeъ, 55' |31, |40,256,278' 323_

1?5-' 329' з5'I, 379, 4o2, 4|5,
426' 4зs' 525, 526, 609' 6|2',
614

Кoвпaк C., 253-255' 27E' 2'Ig.
40t, 402

Кoзлoвський, 44
Koлкu,276, 356
Koлoдзiнський М., б9
Koлo.lluя, 3s1' 402' 425, 426, 43o'

431
KoльcькuЙ niвocтpio, |25
Koлlapнe, |01
Koмiтет Bизвoлення народ'в Poсii

(poс. КotlP)' 440' 44|. 446.
447, 449

Кoмiтет Пoльських Патpimiв, 334
Кoмунiсти.tнa Паpтiя 6iльuloвикiв

Укpaiни (кп6У) '  28, з|,256,
620

Koмyнiстивна Пapтiя 3aхiднoi
Укpаiни (кпзУ), 32

Koмyнiстинний Iнтеpнaцioнaл
(Кoмiнтеpн), 26, 16l, 506

K.oнoвалeць r.' 33, 40, 42_44, 46,
!9-54, 6t, 69, 72, 46.7, 468, 04
Koнoтon' 254, 591
Koнpaд. див. Цицa
Koнстaнтiнi П., I2t
Koнcтянтuнiвta' 33S. 33.7
Кopнieць Л.' 4|5. 620
Кopнiйvyк o. ' |42, 33з, 335, 5l8.

s27
Kopвuнкa, 249
Kopocтень, l58, 255, 278, з29' 40з,

4t4,4t5,6lt
Kopoтзенкo B., 40l
Kopсунь, 424
Kopтeлicu, 2.77' 58|
Кoссaк 3., б9
Кoсap T., див. Мaiвський
Koс.*tаv, 409
Koстoniль, 53, 2З1, 2'74, 277' 322'

324-327, 355, 379, 424, s63.
594, 610, 6t4

Koх -Г. '  l0 l ,  l l6,  ||9, |27, |35,
5t2, s22, 529

Кpав.rенкo, див. МаDкo
Кpавнyк ю. 282
Кpайoва Екзeкyтивa oytl, 4.|, 82
Кpaйoва Pада Hаpoдoвa' 426. 4З5
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Kpaйнюкoв K.' ген.' 423
Kpкiв,80_82' l02'  l l4 '  l l5 '  l l7 '

I18, 149, t76-17E, l8l, 225,
230, 248, 320, 45r, 509, 557,
576, 579

Kp.мaтopьк, z5|' 335' 331
. Kpcнaя 3oезdа,2|2
KpcнuЙ Лu.uан,3З.7
Kpcнocтaв,62|
Kpayзе (фoн)' ген.' 389' 549
Kрyскoпф'560
KРeгеP Е.' 441' 443' 444
Kpеленнуe' 225' 556,557' 564'6lE
Kрмль' 7L' 20з' 205' 2I|_2|3' 428'

499
Kpeлlянeць, 270' 276' 32L' з22'

324-32E, 375, 424, 602, 610,
6t4

KpuouЙ Piа' l58' 340' 34l' 366' 4|4'
424. 5E0. 618

Кpивoнiс, див. знiмкн
Kpuл' 20, 93' 97, l00' l l3' l24'

125, 130, 175, 187, lEE, 2l l ,
22|' 24s' 246' 248' 29з, з.79'
421' 446' 495' 5l5' 532' 53з'
542, 550

Кpiппс C.' 88
Kpoлевeчь, 253' 254
Кpyзенruтipн (фoн)' l38
Kpyк. див. Kлrrмиrцин Iв.
Kpюгель' 34l
Kсилaндep (фoн), гсн., 436' 437
Kу6ань' 93
Kyбе B.' 390
Кy6iйoвин B.' |77' 3l5'3lб' 320' з2L'

447,451
Кy6pинoвин B., 565
Kузнецьк, 246
Kyзнсцoв M., пссв. 3iбеpт П.' Пyx'

278, 408, 424, 425
Kузьмик B., псев, Петрнкo B.'2E7'

582' 58з' 588' 590
Kyзьмiнський oлекс., 320' 601
KуЙ6uutев, 2||
Кульoнщl P.' 62' 66_68' 70' 478'

479, 481
Kyндт Е. '  95'  l l5 '  l l7 '  1 l9 '  508-

510
Кyp6iсp (фoн)' 526
Kуpлянdiя, |30
Kypсе:r (фн) o.' 53
Kуpськ,2|7'  257'  3|з
Кyтyзoв, 2|2' 258
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Лaгoyзен (фoн) Е.' 13' 74' |48'
163, lE3

Лаdoзьке oзepo' 245
Лaй P. ' 95
Лaммеpс г..г.' 95' l33' 345' 443'

444' 5|2' 532' 5з5' 537
Лacтiвю, 437
Латвiя, 4E' 1' |74, z41' 302' 307'

399, 456, 482, 483, 495, 626
Лaтиський легioн, 3l5
Лебеduн, 384
лефдь М., псев. Py6aн Мaксим.

44, 46, | 16, l l8, 2U, 4r3, 434,
438

Леoант, 460
Лeвеpкloн п.' l48
Левицький .Il.., 33
Левицький к.' lE9
Лeвеякo I., 272
Легtндa, див. Климiв I.
Легioн фpaнuyзьких дo6poвoльцiц

r2l
Лельчuчi, 40|
Лемик М.. 380. 618
Лелliвцuнa' 392
Ленiн, 21' 258' 391' 404
Лeнiнеpd,85' 87' 93' |25' 2L|' 248
Ленкaвський Cт.. 82' 136' 5l9
JIenель' L55
Летuчio, 327
Леxiтський, l9l
Лudiot<a' 32|
Лunoouця, 409
Лисий B. '  l16
Лuсoеipка, 4|4
Лuтoа, лtlтoвti' 22' 38' 39' 48' 87'

lt7' l30' |74' 3o2' зo7' 399'
405' 436' 45б' 4бl' 482' 483'
495,626

Литвиненкo, 355' 4lз
Литвикнyк lв., псев. fu6oвий, 355,

413
Лицap' див. Гaсин
Лiвен K. (ван)' 299
Лiвицький A.' l92' 223' 44.I' 540'

555
Лiвiя,96
Лiвoнiя, |30
Лiга Haцiй' 43
Лidiцe' 454
Лiпський я.' 476
' Лiтaвpu' L99
Лiтвiнoв, 62' 41з,414
Ллoйд .Цx., 62' 410

Лo6ай B..  2E3.592
Лoryru o., див. знiмки
Лodзь' |00
Льозе Г.,  9| '  |25'  |26
Лoкotь, l53' 2l8. 310
Лoнdoн' 26' 40' 42' 43' 64, 202'

204' 206' 208' 332' 334, 3з5,
з8.l' з92-395, 405, 401' 4|7,
426, 436,460,41t,4 '75

Лoпaтинський Io.' l53
Лoтoн Л., 42
Лубнu' 252' 390
Луeaнcьк, 3E4
Луzuнu' 255
Лyкiн A. 

^.' 
275' 278

Лyкiн М. Ф.' 2l5
Лунiнець' |з4,6|4
Луцьк, 55' 106' l07' |40, |58,222,

2з|' 256' 284' 287' 295_297'
299' 324' з27, 329, 350, 375.
з79' 402, 4|5' 42|, 5l5, 525,
529, 552, 5E3, 5t8, 592, 612, 6t4,
615

Лyuький M,' 4|2
Лloбачiвкa' 324
Лloбuн KopoiвcькuЙ, 32|
Лto6лiн' з2|' 435' 46|
Лloбoлl,tь, |40, 327, 351' 4o2, 526
Любченкo п., .з0, 49, 50
Лlodвuniль' 274. 215' з24
ЛIoдсндopф Е. (фoн)' rcн., 54, 97
Лloкcеlцбуpе, 5|' 86
Лютце B., |25, 325
Ляfi6бpaнят г., 97, l0l, 23l
Ляйnцiz 282' 589
Ляxoвич е.' 42' 44
Лыio' 24, 35,7s' 76' 82' 93' l l3_

||9, |27'  |32, |з5'  l48'  l . '0.
153-155, t5E, l6?. t76,206,
221, 225, 231, 24t, 248, 2E2,
284_286' з|6, з20, 32|, 4|2,
4|5' 423' 424' 4э|' 432' 435,454,
509, 512, 5t5-517, 522, 524_
526' 5з8' 550' 557' 559' 56E,
5?0, 578, 588, 590, 592-596.
599' б0б' б07' 618

м

Маaсдик (вaн),299
Мaryнiя B.' 265' 421
Mаz0е6уpz,284' 5E9' 593' 599
Мaxiнo (лiнiя)' 482
Мaeрliнг, l5l
Мaзепa |a.' 2I3

Мaзyp У., 5E5
Мaiвський .(м., псев. Кoсap Tapaс,

22r, 283, 552
Мaйep К., z44,247' 248
1 Mайн Kaлnф, 31' 66,70' 76,98'

475, 485
Мвйський |,' 207' 410' 47|
Мaкia;elri' l46
Malш Biльuaнка, 6o7
Mалuн, 375' 379
Mалuнcьк, 356
Мaлищкiн в.' 306. 3?l
Мaндсль )K' 62' 47|
Мантoйфль К. (фoн). 53, 98
Мaнштaйн (фoн), ген., l97, t98
Maplуnoль,340
Мapкo [м., псев. Кpaвненкo 282,

5tt
Mapoккo' 27
Мapтoн, пoлк.' див. знiмxи.
Мaplaк P., дяв. Маpuyк C.
Мapненкo A.' 2E3
Мapryк C., псев. Мapvaк P.' l94,

224, 547. 557
Мaслoсoюз, 35
Мaцеfiкo Г., 45
Mдцйинський, l9l
МедDедев д. It{.' 275' 21E' 425
Mеiтonoль,390
Ме.rrьник 

^',72' 
14' t l '  E2' E4' l0l,

|0з' |22' |47, |92, 220, 223'
2t6, 281' 290' 316' з2o, 3s4,
42r, 440, 442, 441, 5t7, 541,
552, 5s4-556, 55E, s64, 56s,
567, 576,579, 580, 582, 5t8, 597,
607

Мельниь 40l
Mелlеlь,39
Muкo,п.iв наd Буzoх, l59' l90, l9l,

193, 220, 243, 274, 2E5, 287,
293, 320, 341, 342, 425, 539,
544, 57E, 580, 5t2, 5E8, 597,
607

Muкollаiв нaд ,Qнicтpoлl. 75, t07
432,620

Микo;laй, митp., 298
Микoлaйчик с.' 392' 393
Muлятuн, 423
MupzopoО' |61' 252' 544
Миpoн .(м., пссв. opлик, Aнlpiй,

24t, 242, 2Es, 3t7, 380, 574,
599' 6ф' 6lt

Мискевич П., псев. Бypя.loк, 576
Миxafiлoв,357
Михafuioв' ген., 63
Михаfuioвiч (I',,' 407
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М iддельгayве, 3 l 4
Мiлtнаpoдний Паpлaментський

Coloз' 33
Miзoч.324' 395
Мiллеp Г.' 2l
Miллефвo' 25|
Мiнiн '  2 l2
Miнcьк, 3l3' 495
Мiхнoвський М.' 23' 5б5
Мiцrель A.' l53
Мoгилa, див. Caк Пaнькo
Moeuлio, l55' 248
M oе uлiв- П odi льськu й, | 37
Moзup, 25|' з29' 6||
Moкpянu, 58|
Moлdaвiл,86' |74' 626
Moлoтiв,269
Мoлmoв B.' 7|' 72' 17' 205, 206'

208' з23' 3з2' 340' 394' 406'
46r. 482-4E4

Мoнгoли, 485
Moнтpe' 536
Mopвiя, 8l' l23' |30' 228
Мopoз H., 116
Moскаiol<а' 269
Mсюквa,26_29' з7' 39' 48_50' 6l'

63, 11, 72,14'76, 85-89,
91, 93, 106, 108, 109, 145, 156,
172, 178, 185, 201-209, 2l l ,
2r2, 2r4, 2t5, 2t7, 242, 252,
254, 256, 258, 265, 277-219,
285' 288' 29E' 3|7_3|9' з2з'
327, 332-334 340, 354, 365,
376' 382' 3t7' 390' з92_397'
4m, 401, 40/.-407, 4to, 4l'7,
4|E' 420, 426' 42B, 4з2, 4з5'
436, 438, 459-461, 467, 4E2,
483' 489' 49|-49з' 495_5ш'
502, 542, 561, 567, 598, 600

Mхtсвiя, Mocквцutlа' 22,96' 404'
6ш

Мoскoвське князiвствo' 22' 495
Mхтu Bелuкi, дitlв. Bелuкi Mвтu
Мoсьщцкий l.' 75
Mстислaц еп. (Cтепaн Cкpипник).

296-zeE
Мyдpнй B.' ll5' 434' 509
Mукаlliв' 60' 4t0
Mуptвнcьк,60' 335
Myссo.lliнi Б.' l06' 3lб' 39l' 476
Мю;urеp (rэ6iтскoмiсap), 270
МIorurеp г.' 163' 2E4' 481
Мю;rлсp o. B'' 3|2' 336' 3з1
Mtoнхен, 53' 6|' 62' 64' 469' 475'

553
Мюнxенськa yгoдa' 57' 59' 60
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1l

Hadвipнa' 409' 430
. Ha Пеpелoлlе,2|9
Haпoлеoн, |o8' 2|2-2|4' 373
IIap' 7|' 14,75' 97' |29' 482, 48з
Hapduчi' |5E
Hapoлнa Aсaм6rrея, l2E
. Hаcтуn,70
Hвyкoве тoвapиствo iм. T. lШевчен-

кa' 35
Hayмoв М. l . '  40t
rHaхтiгaльr, l0l '  l l3 ' l52_l55
сHaцioнaльна фaшистсы<a

opгaнiзaцiя Укpaiниr' 50
<Hацioнaльний Coloз зa звiльнення

Батькiвurини>. 306
H.Ц.A (пpссoва arэнцiя)' 5l
Hевський o.' 2|2' 2|4' 25E
. HeОiля,32
Hеdiьна' 4o9
<Hезalrеxна Укpaiнar' 3l
Hекpcoа, F|lз. Ioзвuн
Hiлвн, |29
Hелupiв, 15
Hе.xupвuчi' 356
нЕп' 26
Hiхuн,252, з9o
Hикaнop, eп.' 296' 29.7
Hixoвський A., 29
Hiкonoль, 4|4' 424' 60з
Hiмeцы<ий iнстиryт дoслiдiв Cхoдy,

46
Hiлеччuна,_ i yкpaiнський pух'

24_56'_ i Kapпaтськa Укpa-
iнa, 57-7o,- ЕтopгнrвIrя в
Пo;rьu1y, 70_ 8 l'_ пpDrпoтyван-
ня дo вiйнrr нa Cхoдi' 85_
E9'_ iдея )киттeвoгo пpoстoPy
нa Cxoдi, 95_100'_ пoчaтoк
вiйни нa Cхoдi '  106_l l l

rHi.t i тумaн> (Naсht und Nеbеl)'
22E, 5s3

HКB.Ц. (пoтiм кгБ)' 76' 8I' 3l7' з37'
33E, 35t, 352, 422, 424, 492,
600' б04' б25

сHoва €вpoпa>' 22з' 23s' 239, 24o'
305, 359, 371, 388, 403, 428,
439, 561, 569, 570, 579, 580

Hoвак T.' 425
HoваopoО, 98' 2|з
H oвorpod- BoлuнcькuЙ, див. 3вяrель
H вeopd-C i r pсьKuй, 25 |' 252' 254'

390
Hoвгopoдське князiвствo, 2l
) Hвe Укp'iнcьхe Cлвo' 2o0' 227

HoвuЙ Coнч,284' 590
. HaвuЙ IIIлях,69
I Hoвoе Cлвo' 2|9
Hoвolсуia,396
Hвoлсквcьк,6|E
HввuCipьк' 246
Hoвхiлкц, 396
Hвo-Укpiнка, |5E
Hвoхpcт ( Ho,Й-KpoЙц), 516
HoЙeа.uеp, l49' l54
Hof,рт' 534
Hopeziя, t6' 205' 5t3
Hopден A.' l55
Hopд;rяlц (пo;lк), I20
Hopланdiя, 22s, 4o9
Hopмaнr, див Bapягrr
llсдAп' 37' 38' 40, 55' 56, 467,

486, 52t,605, 60E
Htopнбepс, б5' l54. 589
Hюpн6ер (riддй пo;riцii) 5tl
HюpнФрькиfi щи6yнaл, l54
Hьto-Пopк' 69' 78, l0l

o

o6сp;leндэp т, l0l, l54, lE3, lt4,
262,263

oбухiaхa, 167' 545
oвpух' 255, 329' 4o|' 404. 6ll
oОсcа,93, |25, |з2, l33, l5l, ls9,

2tt, 223, Uц 2t4, 425, 514,
512, 592

. odnowа' 5o
Odp, aS
oлеocьке, 275' 27t' 279
oлeкcaнОуiя,342
Oлексiй, сп. (Гpoмaдський), 295,

297,29E
oлсlцoPф o.' 443
oлiйник П., псев. Еней, 2(Ю, 355.

4t3
oлiйннченхo п., l79, ltO
Oльxиrr, tив. Kaндл6а o' 222
Oльxoвнfi l., l16
Ore;rюсir It{.' 355
oмель.lенхo T.' 222, 223. 
oмслянoвrrч.Пaшrенxo |t.. 223
Oнaцьxнй е- 42|' 467

oпеpaцiя сБo;rеpor' 207
oпеpацiя сoвеpлopдr, 339
oпеpauiя сToprur, 332'
onпeльн,3l9' 589, 60l
opdуp-сtop-Гttян, 454
Оpнiснбуpz, 272
opгaнiзaцiя 06'сднаних Haцiй

(ooн)' 4a6' 46|' 462
opгaнiзaцiя Totт,342
opгaнiзашiя Укpaiнськлх Haцioнa.

лiстiв' дrв oУH
Оpeл, 2|8' 3|0
Оplкlв' 324
opищенкo, l99
opленкoв, дrrl ФедoDoв A. Ф.
opтинський л.' |52 -
oсетпни,3t6
oснuкu,269
oсъ д"в. oстaфaйтеpи
oстaфafiтеpя, 2ю, 260, 266, 26t,

272,367, 428, 445
Oстaп, див. Kalинськrrfi Cеpгiй
OcтллнО,92' 9з' |25,23o, 

'48. 
z55.

295, 302, 304,326,622
ocтуiв, З79
Q""pa 163, 225, 324, 525,55E, 607
oсьмaк к.. 434
oУH, opгaнiзацiя Укpaiнськlх Hа.

573, 577,5t3, 5t7_5E9, 596_
59t, 600, 602, 603,608, 615,
616, 6lE, 624,625

647



5l5' 5l7' 540' 54l '  5,и' 550'
55l' 593' 597' Ф2' 60з' 606'
607

oУн Мельникa, 220_222, 226,
22'1, 28r, 286, 28'7, 3ls, 320,
33l '  389' 42|' 4з|' 5l2' 540'
556' 558' 559' 512' 582' б07

Охтupка, 384

п

Пaвrrикoвський ю.' l 16
Пaв,zozpО,390
Пaкт Мoлoтoв-Piббентpoп, .7|' .I7'

205, 482
Палеcтuнa, 248
Пaльцo и., 389, 425
Пaнaсюк Baс., псев. Пiп. Aндpiй'

Myлpий' 24|' 574
Пaнькiвськнй K.' 447
Панкoв' З2|
Пaнчиtшин М. '  дp. '  l16'  5 l l
Пaнтeлеймoн. еo.' 22.7
Паpuэк, 21' 6|' 64' 69' 76' 78' 19'

86, l0l, 34'r, 484, 487-489
' Пapсuзaнcькa вiЙна, 238' 571
ПayлIoс Ф. (фoн)' rен.' 30E' 398
IIерoмaЙськ, 425
Пергiйняк lван, псев.

.Ц'oв6еrшка- Кoрo6кa
Пеpелlutuль, 20, .15' |o1' l52' l5з'

43s
Пepеяcлaв, 20' 296' з40
IIipл Гафop' 2О4
Пеpciя' 96
Пepьta затoка, 335
Пеpruа yкpaiнська дивiзiя, дяв.

,ЦиЁзiя <Галичинa>

Петер Й., oтець, 285, 286, 599
ПетлIоpа с. '  24' 25' l43' l45' l92'

223, 286, s20, 527, 541, 56.5
Петрнкo, див. Kyзыrtик, 582
Петpiв B., ген.' l16
Пeтpo Bе;rикийI' 242' 258
<ПетPo Bеликий> (фйьм)' 2l2
Петpoв B.' 2l2
Пeтpyrшeвиr €., 46
Печeнeа, 86
Псpaцький Б.' з6' 44_4.7' 82' 461
Пupхio,323
Пiдгaйний Б.. 4б
llidкapnатcькa Pyсь' 58' 59' 65' б6'

4,12' 476' 4.78' 419' 48l; див
Kаpnатська Укpaiнa

б48

ПiОкapnaтcьtв Укp.iнa' див. Kap.
пaтськa Укpaiна

Пiлсудськнй ю.' 25' з2' з8' 4.73
Пiнcьк, |32' |з1' |40' 2з6' 23.7' 256'

21.1' з26' 327' 3.79' 524' 529,
562. 594. 614

Пiп, див. Пaнaсюк
Пiнмaн' l49
Пoбiгyщий с.' l49
IIсхчe. 3.79
Пoгopiлий o.' 242' s74
Пoгoдiн м. п. '  l2l
Ilo0i,utя, |.7s' 22s' 235' 236' 24|'

z'rs, 2'16, 2E4, 293, 325-330,
345' 348' 349' 355' з51' 3.74'
388, 389, 402, ss8, 559, 562,
563' 566' 568' 60l '  6l0_бl2

Пoл<аpський,2l2
Пoзичaнюк n., 4|4
Пoзнань (Пoзeн)' 39' l(ю' 397' 589
Пойкеpт' 3б7
Пoкpoвськ, 93
Пoкpoвський |1|. '  2|| ' 2|2
Пoлiкаpп, apxиeп. (Ciкoрький

Петpo),295_297
Пoiccя, |37' 249' 277' 279' 32.7'

з30' 349' 353' 380' 592' 6l8
сПoлiськa Ciн>' 239, 249' 564
Пoлoнник к.' 520
Пomaвa, 22s' 285' 385' 390' 557'

559, 564, 597
Пoлтавець фон oстpянпця l.' 53_

55
Полтавськa 6нтвa, 2|3, 4o4
Пoльськa Кoмyнiстиннa Po6iтни.

ua Пaуiя' 32
Пoльсьxий Кoмiтtт Hацioнальнoгo

Bизвoлення' 435,436
Пoльu!а' |9' 20, 22' 24_27' 3|_

44' 46' 50' 5l '  55' 5?' б0-65' 67'
69-75, 71,'79, 8r, 82, 99, tt7,
r2'?, t}'r, 178, t88, r92, 202,
2o3' 2o5' 206' 208, 299' 3з2-
з35' 393_396' 399' 405' 406
4|7' 420' 42|' 4з0' 435' 436'
455' 456' 458' 459' 4б0' 465'
468, 470-414, 4'76, 477, 4'79,
484' 485' 487-490' 576' б00'
624, 62'I

Пoлopянu, 216
IIoнeбеlъ, 565
Пoniльнu, 588
Пoпoв, М., 30, 50
Пoтoцькяй с.' 6l' 4?0
Пoтcdaл,282' 589
Пoxi;цl i  грynи oУH Бaндepи, l13,

t14, t21, 135_14t, 190, l9 l ,
|94' 22|; <Пiвнi.r l ,  l l3, l40:
<I{ентp>, l l3; <Пiвденьl. l13

IIoчаiв' 210' 297
Пoщенськнй, 32l

Пpaвilа, 27' 38, 2|3
Пpza, 4|, {q_60' 67, 68, l  |2,228,

?!!' 4з8' ц6, 44E, 467, 469,
4'19, 560,589, 599. Ilpanop Moлфi,240' 5.13

Пpиймaк,566
Пpuлукu,298, 390
Пpun'ять,250,32з. 4oo
Пpoвiд Укpаiнських Hацioнaлiстiв

(пУн) '  42'  8| '  82.84
Пpoмбанк, 35
сПpо^с.вiтаr, 32, 35, 226, 274, 28|,

286, 565, 583, 585, 587
Ilpocкууio, l07, l5l, |53, 2E7, 32s,

321, 425,43t, 583
Пpуcciя,9l, lзI, 205, 241' 2gg, з34'

459
Пpут, |49' 425
Пpхaла, гeн., 68
Пpюцман г' '  l l0
I Przeglф Lеkаrski' |55
Пcкtlв, 97
Пyганoв, 212
II уcтo.lсuтu, 276
IIутuвlь, 253
Пyx, див. Кyзнсцoв
Пютц 275' 349
П'ясецький A., l  16. 167
П'ятaкoв ю., 49, 50

P
Pавa Pуtькa,75
Pааенc6ptoк, 440
Paвлнк [. '  l l4,  t t8,507
Paдд^.aм6aсадopiв (Paдa пoслiв)'

з2
Paда-.Cеньйopiв, ди". Укpaiнськa

Haцioнaльнa Paдa (Львiв)
Pадзивiл. 379
Paдзикевич B., l l6
Pада 

-H.apoдних Кoмiсаpiц зo, 4o4,
422- 620

' Pаdянcька Укpaiна, 6|6
Paдянський Coюз, див. CPCP
Pasiн C., 2|2
Рaйнгapдт, l97
Paйнеке, ген., l70, 536
Paйтлiнrеp г. ,54,60
Pайхeнбеpе, 589
Рaйхсвеp, з7' 40,46' 52

27 B. Koсlк

Paйхсканцеляpiя, 52, | |2, 223
Paйхскoмiсapiaт .(oнськo.Boлзькo.

гo пpoстopy' 257
Paйхскомiсapiaт oстлянд, |26, |3| '

t34, 186, 199, 210, 248, 257,
265, 307

Paйхскoмiсapiaт Pц,iя, 257

Panаuto, 467
Pастен6уpе, 247
Pe6енoц 576
Pe6gт Л.,  116, l l8
Pсвай Ю., 4El
Pеrеrrтлoв (фoн), 53
Pевiзiйний Coюз кooпеpaтнвiв,. 32
Pевoлюцiйнa Укpaiнёы<i

Haцioнaлiстичнa opганiзaцiя
(PУнo)' 242' 574

Pевoлюцiйна Укpaiнськa Пaфя
(PУп)'  23

Pевo.пюцiйний Пpoвiд oУH, 82
Pегей Bас., l79
Pейнltянdiл, 205
Pe.мель' 32l' 35l
Puеа, 25
Pизький лoгoвip, 25, 3|, 3з, 2o2,

206
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Piкo Ярий, див. Яpий Рiкo
Piмiti' 45З
<. Piдrra lllкo,ra,>, 34
Рoгач l., 200' 222
Poзtoзпе,6C.7
+ Po:збуdula Haцi.i, 1|, 52' 69' 46.7
Poзенбepг A., 38' 39' 4|' 12' 52-

54' б6' 70, ?6' 90.-93' 9.5' 97'
l00. l l2.  l25-- l28'  |з3'  | . l2 '
l8 l .  182, 184-188, 196, 218,
220, 223,230-233, 255, 257-
26t. 264. 266, 2'70, 28'7, 288,
29з'  295, 296' 299' .]0l '  30з-
30.5,307,309, з l4 '  з.]9 '  340'
344, 345, з47--з49' з62' з64'
з6"7' з74, 39l, з99, 400' 403'
408, 4з9, 440, 44з-.448' 45|'
4-59, 485, 495, 512, .5 14, 5l 8,
5l 9. 52з, .529' 5з.5' 54l '  544'
.576, 614, 62t,622,625

PoЙтeo. 426
Poкur-lкl' 2.r-5, 2.r.9' 597
Poксoляни, l9
<.Pr l;tя l tд,>, l0 l ,  l46 - l52
Poмaнoв K.,  .54
Pсlлuttt' 390
Poрбах П.,  27
Poсiйськa Bизкrльнa Hацioн:urьнa

Apмiя (POHA)'  3 l l '  367
Pосiйська Haцioнa,rьнa. Hapодlla

Aрмiя (PHHA)'  367
Poсiйська Haцioнaл-Coцiалiстична

Пapтiя '  3 l0
Poсiйський Haцirrгrальнtrй Koмiтет.

307. 309. 3lз
PoA, див. Pусскaя oсвtбодительнaя

Apмия
Poсiйська Пpaвoславнa (epква'

2|з_2|5'  298
Poсiйськa Устаt loва .(oвip 'я у

Бepлir l i ,  54
Poсiйський Aвтoнoмний Раi ioн

Лoкoть,3l0
Poсiя,- paдянський ypяд i

Hiмeн.rиltа, 36_38; _ Poсiя
6оiться втpатити Укpаiнy' 25-
3l' 47-50; - рaдянсЬкa вJlaдa
i yкpaiнський нaцioнaлiз lr ,  l42_-
r45,249-256, 413-118

P<rскaм, 299
Poстott, 9з' 25.7' з3.I' 495
Py6aн, див. Ле6едь М.
Pуtенкo Р. A.,  гeн.,  l54
Pупий, див. Cтeльмaшцlк Ю.
Pуdкu, |07
Рyзвельт Ф. д.' 20l' 2o3' 204' 206'
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2o8' з32, .334, 39l_393' 405'
460,461

Pу.uунiя, l9, 25. 36' з7' 64' 75' .|6'

87, loo, l2o,132,133, 149, l5 l ,
l?t. l75, 2|o' 223' 24|' 24з'
284' 287' 426, 4зo' 438' 458'
460, 465, 4'7r, 413, 474, 4'19,
48t, 485, 499' 529' 5з6' 5.72'
576. 592. 627

Pyсини, 3|' 4. l3
Pусскaя oсвo6oдительнaя Apмия
. (PoA), 307' 309' з|4' 36.7_

369, 371, 44t, 450-452
Pуcь,20-22' 413, лuв. Укpаiнa
Pyсинськo.Укpаi}tськa Hapoдна Pa-

,ra УЛ(гopoда, .58
Pутеlt iя,20' 58' 3.16' 478, див. Укpa-

lнa
Pro6зaм, 3l l
Pюpик<rвиvi ,  2| '  397

с

CA (l l lтypма6тaйлюнl'), 32.5' 348'
534, 53'I

Ca6уpoв A. М., 25l, 252' 254' 255'
2'78, 2'79, 401

Cавуp, див. Kлячкiвський P.
Caк Панькo, псев. Мoгилa, 285' .59б
Caмбip, |o1' 4o9' 4з2
| СaмocтiЙtluк' 3.I8
Cамнук У . '  22.7 ' 558
Caпpyн, 28.5' .59б
Сapaтcв' 93, 25.7' 258
Cаpмати, 20
Саpнu,236,238' 24|' 21з' z.74' 216'

21'7. 2'79, 322, 325, 32'1, 349,
356' 357' з79' 40з' 4|5' 562'
567, 568, 577, 584, 585, 594,
б06

Cupнцкu, 379
Cutанiв, 402
Caхapoв l . '  3 l  l '  3 l2
Cвефл<locьк, 93
* Cвo(loОa' 32' 69
CBУ, див. Ctriлка Bизвoлення

Укpaiнн
Cвяlе, 35|
CД. (3iхepгaйтс Д.iнст).88, l09' l l .1' .

118, 128, 140-142, 154, 160,
164, l?5, l79, l80'  l88'  l89'  19з'
196, 199, 200, 220-222, 224-
228, 2з4' 239' 254' 26з' 2.I5'
282-285. 28'7. 29t, 292, 296,
291' з|4' 3l7, 3l9' з2o' 32|' з2з'

340, 36'?, 379, 390, 408, 421.
43|' 432' 44|' 44з' 449, 452'
4e1, 494, 506_s08, 510_512,
sls, 517, stg, s24_526, 529.
536, s38-540, 544, 546, s50_
552, s54, 556_5s8, 560, 562,
5б4-568' 570_575, 578, 579.
s8 l , 583, 584, .587, 589, 59 r ,
594-597, 599, 601, 602. 605.
606, 610, 621

Ceмен Cyдьба, див. Климiв Iв.
Cемeненкo o., 441, 448, 45|
Ceндегa М.' lб7, l88
Cен.)Кеpмeнський дoгoвip, 58
Cеник o.,  8 l '  l40
Ceфiя' |О8
Cеpгiй, митp., 2l4
Cepеduнa-Бу0а' 254
Cu(tip, 30, 81, 86, tS6, t78, 2OZ,

20s, 209, 245, 246, 266, 305,
з32, 316' 386

Cидельник 
^'' 

269
Cидop Baс., псев. IIIeлест' BнtлнтltЙ.

237' з83' 446

Cлoв'яни, 20,9.?,98, |22, |24, |69,
t7t,  t72, t88, 2t6, 219, 26r,
3o2' 3|з' 36l,, 362, 39|' зg.7,
535' 5з7' 605

Cлoв' янcьк, Зз5, з37, 34|
C,:yжбa o6oв'язкoвoi пpацi, 22g
Cлуu, 323
Cl,lсilс, 254
Cl'цoлеttcьк. l00, 2l8, 3o.I' 495
Cнoocьке, 25|' 252
Cнятeцький с.' з56
Co6oteв с. }vl., 499
Coкаль,75, 566
Coкй' l80
Coкiльський с.' 520
Coлxенiцин A., 305
<Coлoвей>, l53
Coлoвйoв с' м., 2I
Coснкoвський C., ген., 407
Coфiiвкa' S80
Coцiaлiстнчний iнтеpнацioнaл, 32
Cпiлка Bизвoленпя Укpаiни (свУ),

29, 190,536, s60
Coюз пoльських патpioтiв, 426
CП, див. Ciпo

2|з' 2|8' 2|9' 258-_26|, 265'
215' 298' 3o2, з()4' 305, 307_
3l2' з33-з35, з40' 354, 36s_

Cпe.плман, Kaplи", 392, 393

Cpiбне, 280
сс (шlyц l l lтaф.lrь), 88, 99, l l0,

ttz, 120, r2l, 123, 160, 163,

Cuлфецlniль, |59, 22|,
551

Cupiя,86

25t, .550,

Cисoсв П. B., псев. Cкиpлa, гeн.,
388

Ciкoщький B., ген., 2o2' 2o5_2o7'
239' 316' з32, зз3, 392, 580'
600

Ciлезiя,.74, |49' 245. 47o
Ciмoн .Ц,л<., 48I
<Ciльський Гoспoдаo>. 35
Ciпo i C.Ц,, ss, l09; l l0, l57,

l6 l_ lб3'  l66, l67, 285,
355, 385, 486, 494, 558,
579, 594, 596, 60t, 602,

<Ciч>, 224, 226
Ciцiiя' 399
Cкaмт, 430
Cканdццавiя,86, l88
скиpдa' див. Cясoсв
Cкiфи, 20 l
Cкopoпaдський П., ген., 24, 40, 5|,

5з_55' .13, 78, 8|, |92, 44o.
44t,  44'?,54t,  555

Cкpипник |v1.' 26, 30
Cлaвкo, 552
Cлaвута, з28' 423, 43|' 454
Cлoвaччuнa, 59' 66-68, 72,.7з, |o5'

ll3, 120, 26.1, 343, 44.1, 448.
452, 469, 478, 479, 481, 485,
504, 505

Cлoвени. l73

I 58,
349,
562,
б0.'

б5l



196, 259, 262, 272, 273, 284.
3l5' 3lб' з24' 32s' 345, 346'
348' 358_360, .]б9, 373, 375.
з90' з97_399, 408, 440_44.7.
494, 506, 520, 545, 553, 592.
596,6t7

Cтaлiн Й., 20з-207,2|o_2|з' 2|.I.
239, 254, 258, 280, 298, 2gg.
306' 309' з||, з|z, 332, 338.
37l' 376, 392, з93, 39.1_399,
404,-406, 449, 450, 458, 460.
46 1, 483, 485, 486, 489, 498,
533, 534, 580, 59t, 592, 598.
600,615.617

Cталiнa (лiнiя), l07
Cтaiнеpi' |23, 248, 253, 25.?, 258.

з00' 308' 3l3, 344, 398, 457.
608

Cтаiнo,225' 366' 390, 55б
C та нi c лaв, цl,lв, Cта нi c lul вi в
Cтаll iclmвiв (Cтaпuсltавiв' Cтaнi-

claв) 24, 226' 285' 357, 362'
4o9' 42з' 430' 4з5. .56б. 59б

Cтop Гута,275
Cтаpиtдькa-Чepняхiвськa Л., 29
Ста1хltiiльcьк, 335
Cтapyх Я., псeв. Cинiй, l  l8. 284.

59.t
Cтцpчанu' 75
Cтaхiв B.,  l15, l Iб
Cтельмauдук Ю., псев. Pyдий, з55'

4|з
Cтехoв (фoн) 546
Cтеттiнiyс Е., 46l
Cтецькo я, '  82, | l4,  l16, l l8,  l22,

П8, 133, 134, 136, t4 l ,  176,
240, 380, 42t, 440, 452, 505.
507, 509, 5l l ,  5t6, s2l ,  52.1,
529, .530, .t70

Cтup' 420
Cтiд I., 468
Cтoлuн, 327
CтpuЙ' 15
Cтpoкav T., 40l
Cтyпницький Л., псев. Гoнuаpенкo.

355, 413
Cтуnнo, 379
Cувopoв, 2|2' 258
Cуdeтu, Cуdeтcькa oбласть, 57, 59'

з.72
Cузdaль, 22
CуецькuЙ кaнaл,96
Cу,ttu' 25|,285' 390' 59б
СуЙмu' 379
Cу,tluн, 32|
Суpiu' 62' 412
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r Суp,tlа, 565
Cypмar, l99
Cухiвцi' 396
CуxoОiл, 409
Cунaва, |50
Cyruкo P. '  73. 8 l
Cхi|, дlцв. Cхi|нa €вpona
<Cхiд>. (пiдпpисмствo), 412, 62|,

622

4'77, 479, 482, 484, 48.1, 4gl,
495, 496, 503_505, 514, 5t?,
s2t_523, 533, 536, s37, 541_
543' 54.I' 548, 559, 56l, 5б5_
56'7, 569_571 575, 578, 5?9,
58 l _584, 58б, 587, 589, 59 l ,
594, 595, 597, 599,60t_603;
б05' б06' б l0, б l l

Cхidна Mа.lonoльulа, 3|. 4.7o
Cцi6oрькяй м., вi, t lo, сьв
Сян, .7|, .I4, 15, 395' 482, 483, 538

т

Taвpu0а,24s,246, 54з
Tаzанpiz, |59
TаОжuкu,386, 403
Tалlбсlв, 257
Tauеpлaн, 397
Tapaсинський, 63
Tасaнкo' 63
Taтapи, 386, 446. 485, 495, 496
Tay6еpт, 389, 390
Tваpлoвськлй (фoн), 39
Тевтoни, 96' 2|4
Tеzеpн, 405, 406
Tелегpaфivне Aгентствo Paдянсь.

кoгo Coloзy (тAPс), 333
Тeлiгa o., 222, 555
' Tеmp.s, 39

Tеpбoвен, l25
Tеpебoв,lя, 249
Tеpек, 93
Tеpeщенкo П., 45l
Tеpнoniль' 24' |06' |32' |з1' |53'

l58' 426' 430' 5l5' 524' 60б
Тeссiн Г., l48
Tuвpiв, 580
Тимotшенкo C. K., мapша,r, ?6
Tимouдlк o.' 236-238' 562
Tимчiй-Лoпатинський Кl.. 82
Tiтo Й. Бpoз, 407
Tiсpaк o. r. '  272_2.73
Toваpиствo aдвoкaтiв, 35
Toвapиствo Близький i Cеpеднiй

Cхiд 44
Toваpиствo внителiв, 35
Toвapиствo укpajнськt,lх жiнoк, 35
Toвaриствo лiкapiв, 35
Toлт ф'. |.7|' з42' 53з' 536
Toдт (oргaнiзaцiя), бl5
Toйреp' 268' 582
Toкapнyк Kaт.' 269' .585
Toкio' 205
Toмaс Г., ген.. 9.5
Toмсeн B.. 2l
Toннiнгeн P. (ван) '  299
Topoнтo, 69
Tpанcнicтpiя' |33
' Tpuзу6, 489
Tpuniл',tя, |9, 2|
Tрoцюк |o.' 24|' 5.76
Tрoцький л. ' 49' 50
Tpубчевськ' 254' 3l0
Tpухiн Ф. I . '  37l
Tу,та, 93
Tулuuiв' 379
Typаtш М.' 57б
Tуpeuвultu, 24' 42' 89' 96' 406' 46.''

481,498
Tуpкa' 436
Typки' l25'  5 l4
Tуpкеcтан, 9l' 96' 446' 490' 495
Typкoвський, l l8
Tyхavевський М.' мaprшaл, 39' 40,

304
Tуluн' 322

У

УAПц' Укpаiнськa Aвтoкефaльtta
Пpавoслaвнa l{еpквa, 29' 227'
295-298, 530, 55s

УBo' Укpаiнськa вiйськoва
opгaнiзацiя, 44' 46' 49' 82' 560

УгвP' Укpaiнська Гoлoвнa Bи-
зв{rльнa Paдa' 433-435' 448

У zopщuнa, 22, 24, 42' 59-62' 64_
68' 7l' l20' 2E4' 34з' 38.1' 39з'
4t2, 458, 460, 473, 476-478,
481, 4E5, 546, 592,62' l

Ух<zopО' 5E' 60
Узбеки, 386, 387, 4||' 437
Укpiнц_ пoхoдження назви, 20.

2l;_ iсmpинне миtlyле' l9_
23;-незaлехнiсть |9|7_
1920 pp.' 23_25;- Pадянська
Укpaiна мi,i вiйнами, 25-
3l;- 3aхiдrя Укрiнa, 3l _
36;_ Кapпaтськa Укpaiнa,
58_70;_ пpoгoлorцення llезir-
лe;кнoсти в l94l p. '  ||2-
||7' |2'7 _|29;- poзчленyвaн-
ня Укpaiни, l 29_ l 35;_ втpaтш
Укрiни, 627

Укpaiн6aнк, 35
Укpaiнськa Hарoдна Apмiя, бl8
Укpaiнськa Haцioнaльнa Apмiя

(УнA)' 355' 452
Укpaiнська Haцioнальнa Pада

(зУHP)' 24' 465' 466.
Укpaiнськa Haцioнaльна Paда

(Львiв), |.I6' |77. 223
Укpaiнськa Haцioнальна Paдa

( Kиiв) ' |'l.7 ' |18' 222' 223' 22.l ,
555, 5s8

Укpaiнська Кaтoлицька Hapoднa
||aуriя, 32, 34

УкpaTнськa Hapoднa Pеволюцiйна
Apмiя (УHPA)'  33l '  408

Укpaiнська Haцioна.lпьнa Caмoo6o.
рна (УHC)' 408' 409' 6|9' 624

Укpaiнськa ПPесoва C.лу х6a, 1 3, 77
Укpаiнськa Coцiaл-.Цемoкpaтичнa

Пapгiя (УC.Ц'П)' з2
Укpаiнськa Coцiялiстиvнo.Paди-

кaльна пaРтiя, 32
УкpaiIrськa Устaнoва !oвip'я

(!oвipи)' 7l '  8l '  83' 260
Укpaiнськa l-|eнтpальнa Hapoлна

Pада,59
Укpaiнськa l{ентpaльнa Palц 23,

465
Укpaiнське Bизвoльне Biйськo

(Увв)' 309' 3l5' 368' з.I4
Укpaiнське Haцioнaльне O6'eднaн-

ня (Уtlo)' 66' 8t ' 222' 224,
265

. Укpiнcьке Cлttвrl (Klliв)' 2ф
' Укpiнcькe Cлllвo (t|apпx'|, 69,

76, 484, 487-489
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Укpaiнс-ький I.[ентpальннй Кoмiтет
lygЦ)' s0, l7Ъ_t?s, zзo,"ili,
3t5, 320, 45r

Укpа.iнський Чеpвoняй Xpecт, 226,
227

.{y-a.ч'-!oz' |3.1, 32o, 425, 607
УнAкoP, Укpaiнська Hаpоднa Кo-зaцькa opгaнiзацiя,.5l, 53-

yHд-o' Укрiнське Hацioнальнo-
.(ем-oкpатннне 016' eцlaнвя, 32'
34, 80

УHC, див. Укpaillська Hацioнaль.
нa Cамooбopoна

Уптuiвtсл' |5|

Уwл',,|.2а,. lб8, 2l9' 23o, 257, 386,
446' 5|з

У.1юльськo-KузнецькuЙ бacейн' 28Уcoве, 255
Устaнoвчi Haрoднi 3бopи, 76
Уcтuлуz,75
Уфа' 9з

Федopoвич I.' l16
Федyсевин, 5t l
Фель, 508
Фiлoв, l78

Ф3iке К., адм., 95
Фpoн, 58l.
Фpoнт Hацioнaльнoi €днoсти

(ФtI € ) . 80
Фyнц 4o8
Фyнк A.' 390
Фpулку.'L |50

х

xapч2'.29. '  !7,93, l13, |2g, |67,
?1|' ?68, 269' 27|: zlа' zвl.,
?8^9' 1Lз, 3|4' 321, 335.' 3з7,'
13,9' 3-74' з84, 4o4., аsl, sis,.540, 564, s72, s83, 5SS, 59i

Хaтaсвиv М., 30
Xатuнь' |6.7
Хвиля A., 50
Хвильoвпй |t.,26' зo
Xeмнiц, 589
х"r?!'- |-9^\' ?2|' 24з, 282, 34o,

425, 539,55l '  5?9, з89
Хмельняцьхяй Б., 22' 4o4
Хoзapи, 280

Xo1ватiя, l05, ll3, l20' 343' 393'
s04, 505

Хpyuroв м. с., l44, 2|3' 4|6, 422'
423

Xуcт, 6o, б8. 469' 48l

ц
I{aйцлеp, ген., 368' 369
Qент1n'льнa ёвpona' 62' l85' 209'

3l9. 394, 4o7' 4|| ' 4.7з' 482'
542

I-|ентpальнa Paдa,23, |44' 465
l.(ентрсоюз, 32, 35
Цсхaнoвський Яrl' 208' 334
Цицa, псев. Кoнpaд. 22|' 55l
[iльке, 547
цK BKп(6) 28
Цумань, 2,79, 299, з15' з50' 4|'2

ч
r laкi. 476
Чeм6еpлeн Г. Cт.' 98
Чем6cpлен H., 62, 10' 4.7з' 415' 48|
Чeмepiвцi,24l '  560
Чеpвoний Хpест, 268. 38.l
Чepкасu, 292
Черкеси, 386
Чеpнi.llль в., 88, 20l' 2o3' 2o4' 206'

2o7' зз2' з9|' 392' 40.5' 406'
460

Чepпiвцi, |э2, 284' 423' 425' 592
Чеptliziв, 24|' 25|' 390' .576' 610
Чеxiвський A.' 29
Чехiя ( Бozеloliя-Mopa<liя), 8l ' l23

228, 39o' 479' 485' .'б0
Чехt>Cловaччuна, |9' 2s' з6' 5.1_-

59, 62, 66, 61, 10, 172, t73,
205, 438, 470-4?2, 476-478,
62'7

Чeчени,386
Чuzupuн, 6|8
Чигиpин, псeв. Бaptа' 287' .'90
Чiнгiсхаrr, 397
Ч<lptзe лopе,20, 2|, 4|' 42, 64' 9.I '

l5б, l87, l88' 333' 4.74, 499'
536' 53E' 54з

Чopний,565
ЧoptluЙ Лic, 4o9' 4l4' 430
Чopнtlбuль, 357' з.l8
Чopткiв, l07, 283' з2|' 628
Чyдiнoв,555
Чyrlpинкa Tapaс, див. lllyхевиv Po.

мaн

шt

Шaндрyк П., ген.' 449' 45|' 452
IIIанкiв,518
IIIаFволя, 32|
IIIapiвt<а' 342
tШapлс (лейт.), l50
lllaф Г.' 283' 592
lI!вaЙцаpiя' 52
IIIвецiя' 536
Шевченко т.' 22.7' 556
l l lевякiн B., 27l
llleлeст, див. Cидop Baсиль
Шелiга P. (фоrr) ' 472
l. l lене, 23l, 348' з49
tl|eнк, 325, 609
IIIеncтiвка,328
[Шептицький A., митp, |11' 22з
lШертloк с. '  380' бl8
|7lнegкo, 2.72
|JIнкaюк' 212
[llиленкoв. 306
Шiкeндaнц A., .52, 5.] '  оq' 83' 9l '

91, 125, 189,467,490
lIIлсцеp 

^. 
л.' 2|

I.ltлiффн' ген., 96
lltляйхер к. (фoш)' геlr., 46
lllмiдц 268
Шмiдт П., 4.73' 6|з
lllмiдт-.[eкер Ф.' зl0
l ltoйdнep-Piхтеp М. (фoн) 53' 54'

9'1
lШoм6aтeлi, гeн., 4l2
[IIпaац, ген., з99
lllпак lв., псcв. Зaпopолrсць, 282,

588
lllпaк Д., 283
ll.lrlеep A., 36.5' зб6
Шlropен6еpг, 258
Штaлаг, 163' 164
lIтalюеulтu, |5o
|JIтепa, 22.7
l l lтoлыie E. ' 72' I l8' l .50' l5l
lШтyтrеpгaйм, 83
lll't утztlpт, 589
lll гtoльпнaгель K. Г. (фoн) ' ген.'

165.183
[Шульгин o., 79
lllyльце, 284
lШyмаIr М., 65
lll улlcьк. 324
Шyмський o., 26
[Uyxевив Poман, rtсев. геlr. Чуприм-

кa T'apaс, ,Гyр, 82' l48' l52'
153, 155, 3.s.5, 38.1, 4t3, 4t4,
4з4

Ф
<Ф>, rен.' 424
Фаcтio,24, 4o4
Фeдopoв A. Ф., псев..

252,2.79, 401

654

opленкoв, 
!-oltл,227,383, 395, 435, 596.62.1
Xoллlщuнa' 32o' 3g2



lllyхeвrru с.' ll5' 509
IIIухioцi' 269
Sсhutzmannsсhaft, |46' 238'

606

щ

Il!ецiн' |23
l!епaнiвський п.' з80' 6l8
Ц{ефaк B., 552

к)

IОсoслoвiя, 205' 460' 62.7
сЮнaцтвo, 587
Ioзвuн' |54

я

561, Яzoльнuця,283' 618
якip и., 30
Якoбсен г..A., 45, 53
Ялвlса.75
Ялта' 425, 46|
Ялniль' 253' 254
Янiв B.,  l l7
ЯнiвcькuЙ тadp, 454
Яnoнiя,4l '  89' 46l '  414, 627
Яpемeнхo,292
Яpлoлuнцi,325' 327
Яpий Piкo, 40,46,52,72'73, |00, |0|'

146, 148-150, r52, 468, 5l l
Яcлo' 600
Яcнa llollяна, 2|3
Яфв.Ц,. '  5 l l

змtст

Пaнopaмнa, дoкyмeнт&Irьrra iстoPiя нaцioнa,rЬнoгo змary
i тргeдii._ Bстyпнe слoвo oлегa Poмaнiвa

Пeрдмoвa

pyх

5

t1

36
44
41
50

58
'70
8l
85
89
95

100

l0б
109
r12
tr7
r2a
124
t27

t29
lз5
t42
l4б

651



Poздiл lV_Cмерoнoсне 6езглyзд'я тa кoлoнiальнi мaячiння
l5б
159
lб5
168
l7l
174
178
l8l

344
348
352
358
3бl
367
37r
3'74
378

384
385
388
39t
397
401

Пeрслiдyвaння нaцioнaлiстiв пoсилюються

184
188
l9l

Пpигнiueння нaцIoн:lльнoгo )l(иття

Poздiл V _ Пoвстaння
3aхiд.нi деp'(aви' пoльський yряд в екзилi тa yкpa.

195

202

Bиснoвки.

.Il.oкyмeнти

. 4s7

Haйвaж.пивirui скoposeння

4бз

629

Poздiл Yl _ Пoрзкa Hiмечsrни
Cхiднa €врoпa пo.пиrцена Poсii
Пoвеpнення paдянськoi аpмii

з32
3з5
3з9

658



УKPАIIlo'ItABЧA БIБJIIoTЕKA ItTlIl' ЧI4cЛo 3

Boлoдимиp Koсик
УкPAIrtA I tIlМЕчЧинA

У дPУгIЙ сBIтoBlЙ BIЙHI

Лiтepaтyрний pедaктop
Xyдolкнiй pедaктop
Teхнiчний pедaктop

Я. TуuanськuЙ
К). KуlaбськuЙ
Я. Лa:lуpкевuн

3дашo дo склEдаПн' l8 l2.92. пiдп. дo друку |{.05 q3

Фopмsт 84Хl08l1, ' ,  Пвnip oфсст Гаpl тaймс. Ум. ;rpуs.
3pк. .34,116.* l2 вхл. Ум. фаp6o;iл6. 36,2.1. o6л. внд. аpк. .3t'2

зsм 2з-3

наухoвс товsPиство iм T. Шевчешха у Львoвl
2900{)0, Львiв, вул матейха, . l

Львiвська кl|нхкoвa фa6pкха .Aт,rа.^'
2900()5. львiв. вул. зе,1сПa,20


