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Переднє слово 

Степан Банд ера належить до тих знакових постатей укра-
їнської історії, уявлення про які серед широкого загалу до сього-
дні залишаються дуже спотвореними. Україна вже давно від-
новила державну незалежність, але й досі одні українці прізви-
щем Бандери лякають дітей, інші ж будують йому пам'ятники 
й називають на його честь вулиці. Причина розділення думок 
прозаїчна. У радянські часи над добрим іменем Степана Бан-
дери - видатним борцем спершу за визволення Західної Укра-
їни від Польщі, а потім і за незалежність усієї України - добряче 
познущалася московська пропаганда. Бандеру вона охрестила 
"уніатським поповичем", "верховодом українсько-німецьких 
націоналістів", послідовником "погромника" Петлюри. Бандері 
й бандерівцям цинічно приписували несусвітні злочини, а ра-
дянський публіцист Ярослав Галан назвав Бандеру "фюрером 
самостійної дірки". Такі дикунські звинувачення не мали під 
собою ніякого реального підґрунтя. 

Степан Бандера пройшов шлях від рядового члена до бага-
торічного голови проводу Організації українських націоналістів 
(ОУН). Він пропагував ідею перманентного поширення націо-
нально-визвольної боротьби, охоплення нею якомога ширших 
соціальних прошарків. У1940 р. Бандера заснував революційну 
ОУН. Через рік бандерівці проголошують незалежність України 
у Львові. За це німці кинули Бандеру до концтабору, а в Україні 
його послідовники, згуртовані в Українській повстанській армії 
(УПА), боролися з німецькими, польськими та радянськими 
поневолювачами. Після війни аж до самої смерті Степан Бан-
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Так майстри з художнього колажу Jan van Eyck і Yurko van Koch 
в українській газеті Post Поступ обіграли неґречне висловлювання 

відомого українського політика Дмитра Табачника про "трахненого" 
Степана Бандеру після закінчення фінальної телепередачі 
Савіка Шустера "Великі українці" па телеканалі "Інтер". 

До останньої програми з цієї серії Степан Бандера посідав 
перше місце у переліку глядацьких уподобань, але у фіналі 

за дивних обставин поступився Ярославу Мудрому 

дера очолював єдиний дієздатний керівний центр ОУН, 
сподіваючись на слушний момент для відновлення боротьби за 
Українську державу. 

Якщо поглянути на життєпис Степана Бандери українсь-
кими очима, а не крізь замусолені московські окуляри, то стане 
цілком очевидно, що для України постать Бандери має фак-
тично таку ж вагу, як Джузеппе Мадзіні - для Італії, Еамон де 
Валера - для Ірландії, де Голь - для Франції чи Менахем Бегін 
для Ізраїлю. Ці люди семимильними кроками наближали свої 
нації до реальної незалежності. 
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Рід Бандер 

Степан Бандера народився 1909 року у с. Старий Угринів 
(зараз - Калуський район Івано-Франківщини). У перекладі 
з польської та іспанської "бандера" означає "прапор", "стяг". 
Однофамілець Степана Бандери Хуан Бандера на початку 
XIX ст. став героєм Мексики, очоливши боротьбу місцевих 
мешканців проти переділу їхніх земель урядом цієї новоство-
реної країни. А от одна ну дуже обізнана російська дослідниця 
на повному серйозі твердить, що "Бандера" походить від слова 
"бандерша" (!). 

Пращури Степана Бандери, як по чоловічій, так і по жіночій 
лінії, походили з династій греко-католицьких священиків. 

Чоловіча лінія 
Дід Степана Бандери Михайло служив паламарем в одній 

із церков м. Стрия і мав за дружину Розалію з дому Білецьких. 
У них і народився Степанів батько Андрій Бандера (1882-
1941). Останній мав парафію у селі Старий Угринів. 

Андрія Бандеру прозивали "революціонером у рясі". 
1917 p., коли біля Калуша згоріло 300 хат, священик декілька 
разів ходив до старости у Станіслав (зараз - Івано-Фран-
ківськ), поки не "вибив" будівельні матеріали для погорільців. 
Через два роки отець Андрій - на капеланській службі в Укра-
їнській галицькій армії (УГА). Від хворих він заразився 
тифом, але вижив. З 1920 p., після поразки УГА, повернувся 
до Старого Угринова, де невдовзі став пропагандистом Укра-
їнської Військової Організації, майбутньої ОУН. 
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Обкладинка кримінальної справи, яка була заведена 
Станіславівським управлінням НКВСна батька Степана Бандери 

У 1939 р. він радо вітав приєднання Західної України до 
УРСР. Попри це у травні 1941 р. отцем Андрієм зацікавилося 
станіславівське управління НКВС. За звинуваченням у пере-
ховуванні оунівця Д. Стефанишина його кинули до станісла-
вівської в'язниці, хоча насправді той член ОУН всього-на-
всього учащав до своєї нареченої, яка працювала у Бандер 
служницею. Слідчі обласного центру "вдосконалили" обвину-
вачення. Уточнена причина затримання о. Андрія вражає 
своїм цинізмом: "є батьком керівника краківського центру 
ОУН Бандери Степана Андрійовича". У кінцевому рахунку 
Андрій Бандера потрапив до київського слідчого ізолятора 
НКВС, де й був розстріляний. 

Андрій Бандера одружився восени 1906 р. Прижив з дру-
жиною восьмеро дітей, з них четверо синів - Степана, Олек-
сандра, Василя, Богдана. Брати Бандери зовні були настільки 
схожими, що люди їх часто плутали. Окрім першої доньки, 
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яка відійшла ще зовсім дитиною, жоден з дітей Андрія Бан-
дери не помер власною смертю. Усі вони загинули. 

Привертає увагу доля Олександра. З 1933 р. той навчався 
в Італії. Через рік став доктором політичної економії. Одру-
жився з донькою італійського графа Чіано, син якого був зя-
тем дуче Італії Беніта Мусоліні! 

У роки Другої світової війни Олександр, як і його брат 
Василь (колишній в'язень польського концтабору Береза-
Картузька), загинули в крематорії нацистського Освенціму. За 
одгнією версією, братів закатували польські охоронці, за ін-
шою - їх відправили на той світ в'язні польського походження. 

Богдан Бандера (псевдо "Митар") переховувався від 
НКВС на Закарпатті. У 1941 р. як член похідної групи ОУН 
вирушив у Південну Україну. Є свідчення, що його знищило 
німецьке гестапо в Миколаєві. Утім, за іншими джерелами, 
Богдан загинув наприкінці 1940-х pp. від рук херсонських 
енкаведистів. Деякі дослідники також запевняють, начебто 
Богдан зі своєю дружиною Дарою і ще кількома повстанцями 
зустріли смерть 19 грудня 1949 р. в бункері, розташованому 
в с. Старичеві Рожнятинського району. 

Жіноча лінія 
Матір Степана Бандери, Мирослава, походила з роду Глод-

зінських. Її батько, Володимир Глодзінський, був парохом 
староугринівським і перевозицьким Калуського повіту. Мама 
Мирослави - Катерина з дому Кушлик. Глодзінські належали 
до вельми впливових і заможних родин. Брат Володимира 
Павло був одним із засновників українських кооперативів 
"Маслосоюз" і "Сільський господар", ще один брат Ярослав 
Веселовський - послом до віденського парламенту. 

Мирослава Бандера померла весною 1922 р. від тубер-
кульозу. З доньок від її шлюбу з Андрієм Банд ерою (Марта-
Марія, Оксана, Володимира), в політику не пішла лише Окса-
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на. Тільки у Володимири, яка побралася зі священником Тео-
дором Давидюком, були діти, аж шестеро. Та усім їм довелося 
зростати у сиротинцях - такою "турботливою" була радян-
ська державна політика. У 1946 р. Володимирі і Теодору дали 
10 років таборів. Володимиру відрядили на заслання до Крас-
ноярського краю. Її найменшій дитині було всього 10 місяців. 
У 1949 р. Теодор загинув у мордовських таборах. 

До радянських таборів потрапили також Марта-Марія та 
Оксана - неодружені і без дітей. їх, як "ворогів народу", засу-
дили на довічне проживання за межами України. Працювали 
в Сибіру на лісозаготівлях. Після смерті Сталіна у 1953 р. 
сестер запросили до Москви (там вже перебувала третя сестра 
Володимира), щоб вони утрьох написали відозву до україн-
ських повстанців, аби ті склали зброю. Навзамін пропонували 
квартири і машини. Та сестри відмовилися. Одна з них це 
згадувала так: "Спокуса була воістину диявольською, тому що 
у випадку нашої відмови знову передбачалося повернення у 
Сибір". Зрештою, двох сестер відправили до Казахстану, а 
Володимиру - до Красноярського краю Росії. 

У 1956 р. Володимира, а у 1989 р. й Оксана переселилися 
до Володимирової дочки Мирослави, у с. Козаківці (Долинсь-
кий район Івано-Франківщини). Жили там до другої половини 
1990-х pp. Опісля замешкали у Стрию (колись Бандери мали 
свій, "стрийський" дім. У радянські часи його перетворили на 
інкубаторну станцію). Мирослава довго не могла вступити до 
університету, позаяк вважалася донькою сестри ворога народу. 

Марта-Марія (1982 р.) і Володимира (2001 р.) вже помер-
ли. Оксана до сьогодні проживає в Стрию. Президент Укра-
їни Віктор Ющенко своїм Указом від 20.01.2006 р. нагородив 
Оксану Бандеру орденом "Княгині Ольги" III ступеня. 

Радянська влада зробила все можливе, аби затерти сліди 
роду Бандер. Навіть 60 чужих сімей, які жили поруч з родиною 
Степана Бандери у селі Старий Угринів, запроторили до Сибіру. 
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Сім'я і нащадки "Сірого" 

Кохання до Степана Бандери уперше прийшло у 18 років, 
одразу після закінчення гімназії. Дівчину звали Юлія Яки-
мович. Вона жила поруч зі Старим Угриновом, у сусідньому 
селі. Юлі Степан Бандера присвятив такі ніжні поетичні 
рядки: 

Сі говорять, твоя хиба - молода ти і пуста 
Ті говорять, до лиця се молодощам пустота 
Та чи хиба, чи прикмета, люблять всі тебе проте 
З хиби каждої у тебе вже й прикмета проросте 

Та автор дарма старався. Перше кохання Степана не було 
взаємним. 

На початку 1930-х pp. голову Бандері запаморочила кра-
суня Ганна Чемеринська (Нуся). Та й цього разу його упадан-
ня були марними. Серце цієї кур'єрки між проводом ОУН 
на Західноукраїнських землях (ЗУЗ) і ПУН (загальним ке-
рівним центром ОУН) завоював статний, високий на зріст 
красень, оунівець Ярослав Барановський ("Макар", "Фіалко", 
"Лімницький"). 

Кішка між Бандерою і Барановським пробігла ще з часу 
співпраці в У В О. Так склалося, що пропагандист УВО Яро-
слав Барановський певний час був зверхником Бандери. По-
тім, коли Бандера став керівником проводу ОУН на ЗУЗ, ста-
тус Барановського все одно виявився вищим - він очолив 
організаційну референтуру ПУН-у. Наприкінці 1930-х pp. 
Ярослав Барановський входив до близького оточення Андрія 
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Мельника - наступника Єв-
гена Коновальця на посту 
Провідника ОУН. Амбіцій-
ного Степана тривожили 
успіхи Ярослава. 

Нуся могла "клюнути" 
на вищий організаційний 
статус Ярослава Барановсь-
кого порівняно з Бандерою. 
Зрештою, її рідний брат 
Орест також мав досить міц-
не становище в організації -
був наближеним до Миколи 
Сціборського, який стане 
референтом пропаганди 
ПУН-у. Орест працював в Андрій Мельник 

ОУН як пропагандист під псевдом "Ярослав Оршан". 
Відтак, ситуація спонукає до роздумів. Чому саме з подачі 

Степана Бандери в 1935 р. оунівці запідозрили Ярослава Бара-
новського у тому, що той надав важливі документи (т. зв."архів 
Сеника") польській поліції? І чи не через "Ярослава-конкурента" 
Бандера очолив "фронду" проти Андрія Мельника на початку 
1940 p.? Навіщо у 1940 р. бандерівці поширювали компромат 
на Барановського - фотографії документів про його співпрацю 
з польськими чинниками? Досі історики сперечаються, чи ці 
документи справжні. І чи не причетний якось Бандера до заги-
белі Ярослава Барановського у 1943 p., яка, як відомо, сталася 
за загадкових і досі не з'ясованих обставин? Смерть застала мо-
лодого, 37-річного "доктора права і суспільних наук" у Львові. 
Невідомий з револьвера прострелив йому голову. 

"Ганна Чемеринська до кінця життя "віддячувала" Банд ері 
за його специфічне ставлення до свого чоловіка. Якось вона 
так пояснила впливовому членові ОУН Левові Ребету при-
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чину нагінок Степана Бандери на Ярослава: "... до якої драма-
тичної безодні можуть довести неопановані людські при-
страсті". Не слід забувати, що саме вона привезла "крайови-
кам" звістку від ПУН-у про призначення наступником 
Бандери на посаді керівника Крайового проводу ОУН на ЗУ З 
Лева Ребета. 

Пощастило Бандері тільки з третім коханням. Взаємна 
любов прийшла у ЗО років. Восени 1939 р. у Кракові Степан 
заприязнився зі вродливою 22-річною Ярославою Опарів-
ською, студенткою агрономічного відділу Львівської Політех-
ніки, донькою греко-католицького священика Василя Опа-
рівського й українськи родом з-під Воронежа. Очевидно Бан-
дері запала в душу лагідність та скромність вдачі Ярослави. 

Познайомилися вони в Кракові. На вул. Зелена, 22 був 
розташований провід ОУН у Генерал-губернаторстві, а 
зовсім поруч, у будинку за номером 26 - бюро філії ПУН-у і 
Український Центральний Комітет. Восени 1939 р. на Зеле-
ній зійшлися дороги щойно звільнених з польських тюрем 
оунівських активістів-чоловіків і молоденьких дівчат, котрі 
співпрацювали з ОУН - Ярослави Опарівської, Ольги Ба-
зільків, Зені Левицької, Оленки Нєдзєвєдської та інших. Бан-
дера після в'язниці виглядав виснаженим. "Був дуже вихуді-
лий, убраний в те убрання, яке захопив у тюрмі; волосся злегка 
підросло, але ще не настільки, щоб можна було порядно заче-
сати". Попри все він сподобався Ярославі. 

Якщо подружжя Лебедів, Климишиних перед одружен-
ням довго придивлялися одне до одного, то знайомство Сте-
пана та Ярослави дуже швидко переросло в шлюб. Боярином 
на весіллі був Василь Равлик. Різдво 1940 р. Степан і Яро-
слава відзначали вже як подружня пара. 

Дружина лідера ОУН(б) викладала у Кракові, на вишколі 
оунівських старшин. Молодята добре ладили. Ярослава не 
зважала на те, що Степан не мав постійного місця прожи-
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Степан Бандера на прогулянці у лісі з дружиною та дітьми 

вання. Спершу вони наймали квартиру в Кракові. У 1940 р. 
подружжя перебралося до Варшави. Коли Бандеру в 1941 р. 
гестапо утримувало в Берліні, Ярослава поселяється непо-
далік коханого, на берлінській вулиці Дальманнштрассе. 

Ось рядки листа, якого Бандера написав Ярославі Опарів-
ській у "мюнхенський" період свого життя: "Щоу вас чувати? 
Якздоровля дітей, зокрема Андрійка?... треба уважати, щоб 
не поперестуджувались. Що ти робиш?... чи є якісь незвичай-
ності? Як городець? Ти повинна тепер добре виспатись. Я 
надаю перед виїздом, в суботу вечером на твою адресу 520 
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німецькихJм[арокJ.... В травні цілий наш бюджет хатній ... 
не може переступити 400 марок". 

У 1954-1959 pp. сім'я Банд ер проживала разом у Мюн-
хені. Степан Бандера радо фотографувався з родиною. Збе-
реглися родинні альбоми. Серед сюжетів на світлинах - Сте-
пан Бандера з жінкою, дітьми, коле дрова, на пікніку, збирає 
гриби, діти на заняттях "Пласту", одне з помешкань дружини, 
улюблений автомобіль марки "Опель". 

Життя побило Ярославу не менше, ніж самого Бандеру. 
Над її родиною так само добряче поглумилися вороги - брати 
батька сиділи в радянських таборах, матір замордували 
поляки, а брата розстріляли німці. Матері Ярослави, напри-
клад, у 1944 р. якісь поляки розбили прикладом голову, ви-
били око, вистрілили у рота, відрізали ніс і груди. 

Ярослава подарувала Бандері трьох дітей - Наталку, 
Андрійка й Лесю. Першою, у 1941 p., світ побачила Наталя. 
Андрій народився у 1946 році. Довгий час малюки не знали, 
як насправді звуть рідного батька. З 1950-х pp. діти Степана 
Бандери разом з матір'ю жили в Канаді під прізвищем 
"Опель". Місцева громада ОУН придбала їм хату. 

Єдина донька Степана Бандери, Наталка Куцан-Бандера, 
досить рано померла, у 44 роки. На руках її чоловіка залиши-
лися маленькі діти - Орест і Софійка. Тепер у них є власні 
нащадки. Чоловік Наталки зараз працює у Мюнхені. Сидить 
у кабінеті, який належав Степанові Бандері. 

Ще менше прожив Андрій Бандера. Помер у 37 років. Мав 
сина Степана і доньок Богдану та Олену. 

Степан Бандера, онук лідера бандерівської ОУН, наро-
дився 1970 р. у Вінніпезі. Є канадським громадянином. Суддя 
і журналіст за освітою, фахівець з історії радянського кіно та 
літератури. Останнім часом живе й працює в Україні. Веде 
англомовні новини на "П'ятому каналі", редагує газету "Kyiv 
Post". Досі холостякує. 
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У гімназії та Пласті 

Про шкільні роки Степана Бандери відомостей обмаль. 
З 1919 до 1927 р. він відвідує гімназію у Стрию. За навчання 
треба було сплачувати кругленьку суму. Бандері допомагали 
дід і баба. їм імпонував український дух закладу. Чимало ви-
кладачів "нюхнули пороху" - були ветеранами українських 
визвольних змагань 1917-1921 pp. 

Багато гімназистів входило до молодіжної організації 
"Пласт" (український варіант скаутського руху). Низенького, 
хворобливого (страждав на ревматизм суглобів колін, лікував 
водну пухлину в коліні) Степана туди довго не приймали. 
Щоб вступити до "Пласту", він мусив зайнятися спортом. Від-
так, "Пласт" зробив майбутнього провідника ОУН прихиль-
ником здорового способу життя. Активні заняття спортом до-
помогли Бандері набути належних фізичних кондицій і 1922 
р. його зарахували до "Пласту" - до гуртка "Вовк" куреня 
імені князя Ярослава Осмомисла. Потім належав до пласто-
вого куреня "Червона Калина". Сучасник згадує тодішнього 
Бандеру "рухливим, хоч низького росту, але кремезним, завзя-
тим і дуже витривалим юнаком 

Шану до пластунських мандрівок, урочистих відзначень 
різних дат Степан Бандера зберіг на все життя. Щороку в 
серпні він ходив на гору Маківка, де на могилах січових 
стрільців відбувалися панахиди. Так пластунський рух фор-
мував у молодого Степана патріотизм, повагу до історії Укра-
їни. Згодом з легкої руки Бандери методика влаштування 
пластунських акцій використовуватиметься в ОУН та УПА. 
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Пластун Степан Бандера 
любив увагу до себе і при-
вертав її різними чудасіями та 
кумедними витівками. За 
зборами пластунів він полюб-
ляв спостерігати з дерева, 
вдаючи індійського політика 
Мохандаса Карамчанда Ган-
ді. Індус зазвичай не носив 
європейського одягу, а обмо-
тував довкола тіла шматок 
грубої домотканої тканини 
"кхаді" і так ходив. Став ша-
нованим у всьому світі за ви-
найдення особливої і напро-
чуд дієвої форми громадської 
непокори - "сатьяграхи" ("пасивний опір"). А коли до Бандери-
Ганді на дерево залазив приятель Лев Сенишин в образі горили . 
й починав "вибирати блохи", пластуни покотом падали від сміху. 

Степан грав на мандоліні, співав у хорі. Хоровий спів під 
акомпанемент фортепіано сестри Степана Бандери був "ві-
зитною карткою" родини. 

Емоційний і говіркий Степан Бандера в гімназії відчував 
потяг і до громадської роботи. Став членом "Організації ви-
щих класів українських гімназій". Товариство створили 
львівські гімназисти для боротьби з полонізацією шкіль-
ництва. 

Цікаво, що як Степан Бандера, так і більшість його друзів 
по гімназії, "Пласту", "Союзу...", а потім колеги в Крайовому про-
воді ОУН, 3 4 ОУН (Степан Ленкавський, Данило Чайков-
ський, Іван Габрусевич та інші) походили зі Станіславщини. У 
1930-х pp. оточення Бандери майже повністю складатиметься 
із земляків. 

Бандера щиро захоплювався 
пластунським рухом 
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В Українській Військовій Організації 

Українська військова організація (УВО) була органом 
опору українства Галичини польській владі з 1920 року. Гали-
чани не змогли змиритися з тим, що визвольні змагання За-
хідноукраїнської Народної Республіки зазнали краху. "Рубі-
коном" став 1924 p., коли провідні країни світу погодилися 
на включення Галичини до Польщі. Відтак УВО відкидає по-
літику і стає на тернистий шлях радикальної збройної бороть-
би з польською владою. 

Вже у 1924 р. на Бандері позначилася діяльність Україн-
ської Військової Організації. Тоді у домівці активістки УВО 
Ольги Басараб польська поліція випадково знайшла таємні 
плани розташування військових гарнізонів на території Поль-
щі. Власницю документів закатували на смерть. Далі інсцені-
зували самогубство: Басараб знайшли повішеною на ґратах 
у її камері. Вражений цим, Степан Бандера вирішив випробу-
вати на собі тортури, які завдавала їй поліція: заганяв під нігті 
голки ("гли"), періщив по спині ременем ("куплею"), затискав 
між одвірком і дверима пальці. 

Можливо, що з УВО у гімназії вперше запізнав Степана 
Бандеру його старший за віком приятель Степан Ленкав-
ський. Згодом цей юнак стане щирим ідеологом українського 
націоналізму, напише "Декалог" - один з найважливіших 
програмних документів ОУН. Цей фанатик "не мав родини, 
не мав рідні, ані хати". До слова, у гімназії Бандера позна-
йомився не тільки з майбутніми українськими, але й із єврей-
ськими націоналістами. Гімназист Герман Бон після Другої 
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світової війни стане "відповідальним ізраїльським урядов-
цем", житиме у Хайфі. 

Майбутній провідник ОУН(б) розпочав співпрацю з 
УВО вже в останніх класах Стрийської гімназії. Студентом, 
у 1928-му р. Бандеру зарахували до розвідувального відділу, 
а невдовзі перевели до референтури пропаганди УВО. Бан-
дера транспортував до Польщі пропагандистські видання та 
зброю. Кур'єри УВО літературу найчастіше переносили через 
м. Тешин, промисловий центр на кордоні між Чехо-Словач-
чиною і Польщею. Одна його частина була чехословацька, а 
інша - польська. Між ділянками міста протікала неглибока 
річка Ольза. Члени УВО долали її убрід або переходили під 
виглядом робітників через міст, за фіктивними документами. 
Зброя для потреб УВО потрапляла до Польщі через "вільне 
місто" Данціг (зараз - Гданськ у Польщі). 

Активність Бандери зацікавила польську поліцію. Вже з 
1927 р. майбутній провідник ОУН перебуває під її пильним 
оком. Через підозри Степан Бандера не зміг вступити на навчан-
ня до Української господарської академії (м. Подєбради, Чехо-
Словаччина). Польська поліція не надала дозволу на перехід 
кордону. Та вже через рік, як студент агрономічного факультету 
Львівської політехніки, Бандера продовжив співпрацю з УВО. 

Однією з найрезонансніших акцій УВО у 1928 р. стала 
маніфестація у Львові на честь 10-річчя проголошення Захід-
ноукраїнської народної республіки. Одразу після Служби 
Божої активіст УВО Михайло Колодзінський вивісив з бал-
кону Собору св. Юра великий жовто-блакитний прапор з 
літерами "У.В.О.". На голови громади посипалися листівки 
УВО. Був вечір, горіли смолоскипи й учасники молебню 
швидко перетворилися на демонстрантів. У місті почалися 
спорадичні сутички між польською та українською молоддю. 
Доходило до абсурдних сцен. Перші стали полювати за влас-
никами мазепинок. Українські ж спудеї забирали у польських 
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колег різнокольорові ша-
почки й чистили ними чере-
вики. 

Аналогічне свято-мані-
фестація відбулося у Калуші. 
Польська поліція в пошуках 
організаторів дійства збивала 
ноги. Обшук у помешканні 
Банд ер 12 листопада нічого 
не дав. 14 листопада 1928 р. 
поліція ненадовго затримала 
Степана Банд еру за підозрою 
в поширенні матеріалів УВО. 
З 22 до 24 грудня Бандера си-
дів у Станіславівській в'яз-

Бандера в юнацькому віці ниці (в'язень № 1854). Влітку 
1929 року Степан Бандера з друзями - у Закарпатті. Одержав 
від тамтешніх пластунів вантаж з нелегальним часописом УВО 
"Сурма". У 1930 р. поліціянти знову звинуватили його в роз-
повсюдженні листівок УВО, але вже вкотре не змогли цього 
довести. 

Політична діяльність завадила Бандері довчитися на за-
гальних засадах у Львівській Політехніці. Він так і не здав 
дипломного іспиту. Коли у 1935 -1936 pp. Банд еру судили, 
він залишався 26-літнім студентом 4-го року агрономії Львів-
ської Політехніки. 
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Формування світогляду 

Формування світогляду Степана Бандери відбувалося у 
післявоєнний час. На початку 1920-х pp. левова частка жителів 
тих країн Європи, які програли Першу світову війну, потерпала 
від скрутного матеріального становища. Змінилися кордони. 
Галичина опинилася під Польщею. У Західній Україні люди 
страждали від польської державної політики, спрямованої на 
асиміляцію українства. Європою стрімко поширюються ідеї іта-
лійського вождизму. Як панацея від всіх економічних бід, всюди 
ідеалізується корпоративний устрій держави. 

Талановитим пропагандистом ідей правого політичного 
спектру, зокрема націоналістичної доктрини й "національної" 
монархії, у середовищі галицького українства був Дмитро Дон-
цов. Поза сумнівом, повагу до Донцова прищепив Бандері 
С. Ленкавський, член "Союзу української націоналістичної мо-
лоді", у середовищі якого дуже шанувалася корпусна праця Дон-
цова "Націоналізм" (1925 p.). Степан Бандера перетворився на 
"невідхильного ісповідника "корану", написаного Дмитром Донцо -
вом Саме Донцов виховав у Бандері на все життя стійку відразу 
до комуністичних і соціалістичних "лівих" політиків. Також 
Бандера полюбив називати політичних опонентів різними до-
тепними словами. Якщо Донцов характеризував українських 
соціалістів за їхню млявість у визвольних змаганнях 1917— 
1921 pp. "свинопасами", то Бандера — "хрунями". 

Істотним був вплив на Бандеру ідей Миколи Міхновського, 
натхненника ідеї самостійної Української держави на зламі 
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ХІХ-ХХ ст. Збіг між тим, за що Бандера боровся в ОУН, та 
ідейними постулатами Міхновського очевидні. "Націоналізм -
це велетенська і непереборна сила-', - заявляв Міхновський ще 
наприкінці XIX ст. Бандера ж все життя втілював цю тезу на 
практиці. Услід за Міхновським Бандера боротиметься за тво-
рення "одної, єдиної, неподільної, вільної, самостійної держави 
від гір Карпатських аж по Кавказькікеруватиме "кривавою і 
безпощадною" боротьбою "усіма засобами". Осуджуватиме і 
"експансію московських колонізаторських елементів в укра-
їнський життєвий простір, у тому числі в українські міста, що 
були осередками культури і влади", "москалізацію"українства. 

Також збігається з принципами, які обстоював Бандера, 
думка Міхновського про те, що "треба плекати здоровий на-
ціоналізм поневолених народів". Теза з праці Міхновського 
"Самостійна Україна" "... або поборемо, або вмремо..." у дещо 
видозміненому вигляді "перекочувала" в один із програмних 
документів ОУН "Декалог українського націоналіста": "Здо-
будеш Українську державу, або згинеш у боротьбі за неї". 

Дмитро Донцов, Микола Міхновський і Тарас Шевченко -
три українські "кити", на працях яких формувалися переко-
нання, світогляд і характер юнака Степана Бандери. 

Із зовнішніх чинників на становлення світогляду Степана 
Бандери міг вплинути успішний фінал боротьби ірландського 
народу за незалежність. Після багатовікового протистояння 
ірландцям вдалося вибороти самостійність від Англії у 
1923 p., що жваво обговорювалися в західноукраїнських 
кав'ярнях. 

Також популярністю серед революційної української мо-
лоді у 1920-х роках користувалися книжки про польських та 
російських революціонерів, праця Ле Бона про маси і провід, 
тощо. Пізніше, у 1930-х pp., на Степана Бандеру могли впли-
нути такі відомі ідеологи ОУН як Зенон Коссак, Юліан Вас-
сиян та інші. 
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Характер 

Як у різні часи відгукувалися про переваги та недоліки 
характеру Степана Бандери, однодумці, опоненти, особи, 
яким доводилося перетинатися з Бандерою на життєвих 
стежках? 

Один з особистих приятелів Степана Бандери Богдан 
Підгайний зазначав, що ще у гімназійні часи той був дуже 
амбіційним. На звороті фото, яке Бандера подарував Підгай-
ному, значилося: "Козак Степан ще не гетьман". У Петра 
Балея також склалося враження, що Бандера прагнув до 
лідерства. "Був завжди твердий, мов скеля", - спостеріг Євген 
Алетіяно-Попівський. Політичний опонент Бандери Лім-
ницький приписував йому "амбітність"та "анархізм": "Зви-
чайно ховаючися за других, на ділі амбітний до хворобливости" 
(1940 p.). Навіть польські журналісти у 1930-х pp. побачили 
в Бандері "бундючність, зарозумілість, манію величі". Сам 
Степан Бандера у листі до полковника Андрія Мельника від 
10 серпня 1940 року роз'яснив, як розуміє амбіційність: "Знаю 
два роди амбіції: велику і малу. Мала задовольняється малими 
успіхами, зовнішнім поважанням, формальною рацією і т.п.. 
Для великої амбіції усі ці речі не мають жодного значення, вона 
знаходить задоволення не в дрібних особистих тріумфах, але 
у великій перемозі того, що стає змістом життя для людини. 
І я маю таку амбіцію." 

Веселість та щирість - також риси натури Степана Бан-
дери. Спогади студентського товариша Бандери, інженера 
Григорія Мельника: "... він був веселий, дотепний, безпосеред-
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ній і дуже щирий", інколи демонстрував "вдавану серйозність 
і сердитість". Колишній гетьман Павло Скоропадський, ідео-
логічний противник Бандери, писав: "... Він щирий борець-дер-
жавник, а не звичайний амбітник". 

Степан Бандера мав бурхливий темперамент. Якось під 
час навчання в університеті він відвідав ковзанку у Львові. 
Прийшов і закричав по-польськи: "Прошу розступитися! 
Студент Політехніки львовскей - на сьлізгавцеГ. Іншого разу 
в Львові став гавкати на вулиці. Підійшов поліцай і тихенько 
попросив: "Стефанко, заспокойся". "Він вражав нас своєю 
енергією і працездатністю", - згадував останній командир 
УПА Василь Кук. А Ярослав Барановський зауважував: 
"... своїм темпераментом Бандера ніяк не надається до твор-
чої співпраці". 

Про Бандерин талант керівника писав Степан Мудрик. 
Бандера "...відзначався великими організаційними здібностями 
і реалістичним підходом до вирішення справ. Був обдарований 
невичерпною енергією і вмінням підібрати до роботи фахових 
людей", - писав він. Як спостеріг Євген Гановський, "... Сте-
пан Бандера ...не перебивав, поки гіе закінчить дана особа свою 
думку.... вислухавши всіх, він одним або двома реченнями робив 
підсумки. ... Я бачив у ньому спосіб провідництва, але дуже 
людяного, товариського і ділового". 

Лаконічно і своєрідно у 1945 р. описав характер Степана 
Бандери полковник німецького абверу Ервін Штольце: "Бан-
дера за характером енергійний, кар 'єрист, фанатик і бандит". 

Від себе додамо, що за темпераментом Степан Бандера 
був швидше холериком, аніж флегматиком. У цьому його ви-
дає почерк. Провідник ОУН підписувався розмашистими 
великими літерами. Літери у його листах великі, чіткі, чита-
ються добре. Для порівняння, Андрій Мельник писав і під-
писувався настільки дрібненько, що зараз для прочитання 
його листів потрібна лупа або добрі окуляри. 
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"Баба" на "Базі" -
пропагандист Бандера у Галичині 

Студент Львівської політехніки Степан Бандера долучився 
до ОУН орієнтовно у 1931-1932 pp. Найчастіше виступав під 
псевдонімом "Баба". Місце у Львові, де Степан Бандера збирався 
з оунівцями на зустрічі - п'ятий поверх Академічного дому -
знали як "Камчатку", або "Акад-буду". Спершу Бандера ("Баба") 
виконував функції звичайного працівника референтури 
пропаганди Крайової екзекутиви ОУН на ЗУ3.3 цим відділом 
було пов'язано багато освічених і здібних осіб, які стали згодом 
видатними пропагандистами-публіцистами: Іван Габрусевич, 
Степан Ленкавський, Зенон Коссак, Богдан Кравців, Володи-
мир Янів, Ярослав Стецько. Бандера брав активну участь у сабо-
тажній акції, возив літературу й періодику. 

Якість перших листівок ОУН бажала кращого. Щоб по-
ліпшити її, Бандера став одним із організаторів мережі друку 
та розмноження (кольпортажу) пропагандистських видань 
у Західній Україні. 1931 р. до Стрия на вантажівці привезли 
першу нелегальну друкарську машину. Її купили у Кракові 
за 35 доларів. 

Референтом пропаганди Краєвої екзекутиви ОУН на 
західноукраїнських землях Степан Бандера став завдяки 
тому, що на цій посаді ніхто довго не затримувався. Пропо-
зицію стати головним пропагандистом відкинув і пристрас-
ний публіцист Дмитро Донцов. На новому місці Бандера не 
мав собі рівних у популяризації ідей організації. Він сплану-
вав низку резонансних пропагандистських акцій, спрямова-
них проти польської влади. 
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Славнозвісна львівська 
"Академ-буда" 

Першою стала так звана "антимонопольна компанія". 
Громаду закликали перестати вживати алкоголь та тютюн, 
оскільки продаж цих трунків контролювала Польща. Бойкот 
почали у 1932 р. українські жінки як протест проти польської 
розправи над бойовиками УВО, швецем Біласом і купцем-
практикантом Данилишиним. Українські кооперативи пере-
стали викуповувати патенти на торгівлю тютюном. Почас-
тішали напади на сільські крамниці {"склепи"), під час яких 
знищувалися тютюнові вироби. Дефіцит на тютюн почав 
перекриватися контрабандою з Чехо-Словаччини. Його та-
ємно везли до Галичини ... через польські ліси графа Андрея 
Шептицького. "Алкогольні" гроші жертвували для потреб 
товариства "Рідна школа". Воно виготовило картонні муляжі 
пляшок, які часто ставили на столи замість горілки чи пива. 
Знову стало чути про протиалкогольне товариство "Відрод-
ження", церковні "Братства тверезості". Акція ОУН боляче 
вдарила по державній скарбниці Польщі. Щороку туди від 
продажу тютюну й спиртного надходило до одного трильйона 
злотих! 

Далі відбулася "шкільна акція" - рух за українську мову в 
галицьких школах. У закладах освіти вибивали шибки й виві-
шували жовто-блактині прапори, знищували портрети поль-
ських державних лідерів Пілсудського і Мосціцького, для сміху 
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їм домальовували вуса та роги. Якось у Заболотівцях на Жида-
чівщині діти закидали портрет Пілсудського яйцями. Польські 
державні герби зі шкіл прив'язували до хвостів собакам і 
коровам. Учні ходили з жовто-блакитними прапорцями, галасом 
зривали уроки, порушували дисципліну під час патріотичних 
виховних заходів, співали заборонених українських пісень 
("Гайдамаки", "Ще не вмерла Україна"). За наказом Бандери 
було побито директора української гімназії у Львові Бабія, бо 
той намовляв гімназистів виказувати членів ОУН поліції. Зго-
дом зазнав атентату шкільний куратор Гадомський. 

Врешті, Степан Бандера вперше запровадив традицію 
облаштовувати символічні місця поховання українців-учас-
ників визвольних змагань 1917-1921 pp., зокрема на честь 
полеглих під Крутами. Водночас вшановувалися могили 
героїв УВО - Біласа, Данилишина, Басарабової, Пришляка, 
Голояда, Пісецького. Оунівці ставили хрести, цементні гроб-
ниці, обносили їх парканами, у супроводі священників по-
кладали на могили тернові вінки. Процесії супроводжувалися 
різними пропагандистськими заходами, співами. Такі урочис-
тості вкрай дратували польську поліцію. Вона знищувала 
символічні могили, за що в оунівських виданнях польських 
охоронців громадського порядку називали "гієнами". 

Бандера запропонував новий метод пропаганди. Для до-
ставки листівок за Збруч, до УРСР, за його вказівкою проек-
тували "повітряні балони". А в Галичині домівки, школи, інші 
громадські заклади просто-таки "тонули" в бандерівських агі-
таційних матеріалах. 
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На чолі Крайового проводу 

У 1933 р. Банд еру "помі-
тили" й стали просувати по 
організаційній драбині. Зав-
дяки протекції керівника 
ОУН Євгена Коновальця у 
серпні того самого року він 
очолив Крайової екзекутиви 
ОУН на ЗУЗ. Її членами 
стали Іван Малюца, Ярослав 
Макарушка, Богдан Підгай-
ний та інші. 

Опоненти Бандери вка-
зують, що той прийшов до 
влади шляхом "перевороту". 
Така думка не безпідставна. 
1932 р. частина працівників 
цієї Крайової екзекутиви Євген Коновалець -

- . перший керівник ОУН 
збунтувалася, оскільки про-
від присилав непрофесійних керівників. Представник бун-
тівників Габрусевич поїхав до Коновальця просити надати біль-
ше повноважень місцевим. Коновалець призначив конферен-
цію, яка відбулася влітку 1932 р. в Празі. У підсумку він ском-
плектував Крайову екзекутивну з людей Габрусевича. Серед 
новачків виявився Степан Бандера. Він рік виконував обов'язки 
провідника Крайової екзекутиви, а у 1933 р. очолив її. 
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Бандера добився згоди Коновальця на перепрофілювання 
УВО у бойову референтуру ОУН. Відтепер Бандера зміг 
організовувати терористичні акції. У бандерівському спри-
янні терору немає нічого дивного. Це невід'ємний початковий 
складник будь-якого національно-визвольного руху, який 
хоче бути ефективним. І взагалі, національні герої багатьох 
країн починали шлях у велику політику саме з терору і дивер-
сій. Молодий Пілсудський регулярно бігав на "екси", ірландці 
на чолі з де Валері били англійців, а єврейські сіоністські ва-
тажки Мохамед Бегін і Моше Даян здійснювали терористичні 
акти проти палестинських арабів. 

У Гданську Бандера провів вишкіл майбутніх військових 
інструкторів. Щоб мати власне виробництво вибухівки, він 
підмовив знайомого студента, генія-хіміка Ярослава Карпин-
ця створити у Кракові хімічну лабораторію. На підготовчі 
роботи Бандера виклав 150 злотих. Через безгрошів'я, яке так 
часто супроводжує талановитих людей, Карпинець не міг на-
віть навчатися на хімічному факультеті, не те що створити 
омріяний хімічний осередок. Тому він радо прийняв пропози-
цію і дуже швидко "поставив на потік" синтез важливого 
компонента вибухівки - екразиту 305. 

Терористичні акти ОУН спрямовувалися не тільки проти 
польської, але і проти радянської влади та їхніх апологетів. 
Так, у жовтні 1933 р. Степан Бандера наказав студентові Ми-
колі Лемику вбити радянського консула у Львові як протест 
проти Голодомору в Радянській Україні. 

"Я, - казав Степан Бандера, - особисто дав наказ Леми-
кові та подав йому мотиви й інструкції. Ми знали, що біль-
шовики будуть у фальшивому світлі представляти те вбив-
ство, й тому вирішили, що Лемик має віддатися в руки поліції 
й не стріляти в неї та таким чином дати спроможність зро-
бити судову розправу". Лідер оунівських "крайовиків" надав 
зброю виконавцеві замаху (автоматичний пістоль Тішпан"), 
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Григорій Мацейко в американському розшуку 
(з фонду Генрі Філда, президентська бібліотека 

Франкліна Рузвельта, США) 

а також профінансував цю акцію. 18-річний Лемик зайшов 
до консульства по вул. Набєляка, 22, ніби з приводу виїзду 
до УРСР, і з німецького револьвера "Парабелум" убив реві-
зора радянських дипломатичних установ у Європі, наближе-
ного до НКВС Майлова. 

Бандері важко дався цей наказ. Через кілька років він за-
значав: "... я ніколи не переживав того, що я переживав тоді, 
коли я висилав на певну смерть друга Лемика". Виконавця 
замаху засудили на довічне ув'язнення. У 1939 р. Лемик ви-
йшов на волю. Через рік став родичем Степана Бандери: одру-
жився на Любі Возняк під прізвищем "Синишин" (її сестра 
Марія була за рідним братом Степана Бандери Василем). 
Загинув у жовтні 1941 р. на Полтавщині від куль німецької 
жандармерії. 
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У квітні 1934 p. мало не розпрощався з життям працівник 
львівської в'язниці Владислав Коссобудзький. Він знущався над 
українськими політв'язнями. Під крісло в кінотеатрі, куди той 
учащав, оунівці хотіли підкласти петарду. Але в останній мо-
мент Бандера відкликав наказ про атентат на Коссобудзького. 

За місяць у редакції прорадянської газети "Праця" у 
Львові вибухнула фірмова "бандерівська" бомба з часовим 
механізмом. Коли це сталося, у приміщенні нікого не було. 

Велося стеження за редактором прорадянського журналу 
"Нові шляхи", професором Антоном Крушельницьким. Але 
бойовик, котрий готувався убити професора, "засипався". А Кру-
шельницький припинив видавати журнал і виїхав до CP CP. 

За наказом Бандери 15 червня 1934 р. було вбито началь-
ника таємної поліції і міністра внутрішніх справ Польщі 
Броніслава Пєрацького за причетність до пацифікації укра-
їнців. Перед від'їздом до Варшави виконавця атентату, 
20-річного Григорія Мацейка ("Гонта") Бандера розцілував. 
Вручив йому бомбу, автоматичний пістоль марки "Гіспано" 
калібру 7,65 мм і фальшиві особисті документи. Згодом Сте-
пан Бандера так пояснюватиме причину замаху: "Міністр 
Пєрацький був членом ворожої нації-окупанта". 

Виконавець замаху мав намір підірвати Пєрацького, коли 
той приїде, як завжди, на обід у варшавський "Товариський 
клюб". Але бомба на подвір'ї біля входу в кафе не спрацювала. 
Довелося стріляти. У жертву Мацейко поцілив ззаду. 

За день до атентату на міністра Степан Бандера випад-
ково потрапив до рук польської поліції. 14 червня 1934 р. о 
5.30 ранку польські поліцаї оточили Академічний дім у Львові 
для чергової "зачистки". Серед затриманих виявився Бандера. 
Він заночував у друзів, щоб зранку допомогти їм відремон-
тувати тенісний корт. 
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"...6-кратно на досмертну тюрму 
і кільканадцять літ" 

Спершу оточення Ю. Пілсудського підозрювало у зама-
хові на Пєрацького опонентів - народових демократів. Але у 
кишені плаща Мацейка, якого той викинув під час втечі, 
слідчі виявили синьо-жовту кокарду. Знайшли також рештки 
бляхи, з якої оунівці робили бомбу для Мацейка. 

За підозрою у "справі Пєрацького" Бандеру арештували у 
серпні 1934 року. На Варшавському процесі (листопад 1935 -
січень 1935 pp.) його судили за спроби відірвати від Польщі її 
південно-східні воєводства. Вражає, як по-буденному поводи-
лися судові функціонери. Справоздавець Маєр дуже ліниво за-
читував вирок, а його колеги по суду, Раппопорт і Сиром'ят-
ніков, куняли. Бандеру засудили "на 15 літ тюрми і смерть". 
Покарання Степан Бандера відбував у варшавській Мотоків-
ській в'язниці. 

Варшавський процес поспішили використати у власних 
цілях і Польща і СРСР. Вони переконали Лігу націй у тому, 
що ОУН є терористичним угрупованням. Керівника ОУН 
Євгена Коновальця було вислано з Женеви. Змінилася думка 
багатьох оунівських донорів. Так, перестала надавати орга-
нізації свою допомогу Фінляндія. 

На наступному, Львівському процесі (1936 p.), який уві-
йшов у історію як "справа Бандери і товаришів", Степана Бан-
деру з колегами засудили "6-кратно на досмертну тюрму і 
кільканадщть літ". На одному із засідань Степан Бандера 
спричинив конфуз: коли його увели до зали суду, зі своїх 
місць у знак поваги піднялися члени ОУН. Побачивши, що 
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люди встають, за інерцією 
підвелися й інші присутні в 
залі - оборонці, трибунал і 
лава присяжних. 

Цього разу Степана Бан-
деру засудили за "зраду Бать-
ківщини" й запроторили до 
в'язниці "Святий хрест", най-
тяжчу в Польщі. Сидів в од-
ній "келії" з Миколою Лебе-
дем. По сусідству відбували 
покарання інші члени ОУН. 

Але у в'язниці Бандера 
політики не забув. Одного 
разу він організував голоду-
вання. Задля цього оригіналь-
но налагодив зв'язки з інши-
ми в'язнями. Микола Климишин, наприклад, дізнався про план 
з написаному Бандерою на тонкому цигарковому папері листа, 
якого він знайшов під сподом "параші" у своїй камері. 

Вільний час Степан Бандера витрачав на вивчення історії 
та ідеології. Мав право на читання українських газет. Часто 
заглядав до тритомної "Української загальної енциклопедії", 
яка завжди була під рукою. Під керівництвом Бандери на Різ-
дво 1937 р. співали у хорі - охоронці мліли від українських 
пісень. 

З 1938 р. Степана Бандеру перевели до в'язниці у Врон-
ках, що на польсько-німецькому кордоні, а згодом - до Брест -
Литовська. Побачив волю на десятий день німецько-поль-
ської війни (1939 p.), коли повиходило 15 тисяч інших україн-
ських політичних в'язнів. Через Львів і Рава-Руську Степан 
Бандера дістався на Захід, де певний час перебував на сло-
вацькому курорті Піщани 

Степан Бандера наприкінці 1930-х -
на початку 1940-х pp. 
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"Фронда" Степана Бандери і проголошення 
незалежності України у Львові 

Ще коли Бандера перебував в ув'язненні, в ОУН почала 
назрівати криза. Молоді працівники ОУН на ЗУЗ, котрі сиді-
ли у польських в'язницях, почали висловлювати незадо-
волення кадровим складом Проводу. Останній постійно від-
сиджувався за кордоном і сприймав "у багнети" ініціативи 
"крайовиків". 

Провід саботував спроби Бандери надати діяльності ОУН 
нового імпульсу. Зокрема, Крайова екзекутива й Провід два 
керівні центри ОУН по-різному поставилися до ідеї захищати 
незалежність Карпатської України. В 1938-1939 pp. "крайови-
ки" намагалися захистити Карпатську Україну від угорців, тоді 
як Провід закликав не втручатися у конфлікт. (Степан Бандера 
вітав боротьбу карпатців, зустрічався з їхнім лідером Авгус-
тином Волошиним у Римі). Зрештою, Провід нічого не зробив 
для звільнення оунівців Краю, зокрема й самого Бандери, з 
польських в'язниць. 

Нагнітала напругу й туманна справа з так званим "запо-
вітом" керівника ОУН Євгена Коновальця. Після його загибелі 
у Голландії в травні 1938 р. повноваження провідника ОУН і 
голови ПУН-у дивним чином перейшли до Андрія Мельника, 
який раніше до ОУН не належав. 14 жовтня 1938 р. член 
Проводу Ярослав Барановський привселюдно оголосив "вож-
дем" ОУН Мельника. Степан Бандера так і не повірив у 
правдивість "заповіту Коновальця". Не варто відкидати і версію 
про те, що посада керівника ОУН перейшла від Є. Коновальця 
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до А. Мельника "по знайом-
ству". Вони були одружені на 
рідних сестрах львівського 
юриста Федака. 

Бандері додала рішучості 
також заява Андрія Мель-
ника, виголошена 23 травня 
1939 р. у річницю вбивства 
Коновальця. Вождь оголосив, 
що з першого дня літа йде у 
відпустку й перебуватиме там 
доти, доки не буде скликано 
Конгресу ОУН. Мельника 
допекла шкідлива діяльність 
Омеляна Сеника і Ярослава 
Барановського в ПУН-і: "... 
такий стан справ - це не провід, а пародія проводу, це не 
Організація, а дезорганізація, консеквенцією такого стану є 
розвал і анархія. На боротьбу внутрі Організації не піду", -
заявляв А. Мельник. Та він швидко передумав, й у серпні 1939 
р. скликав новий Провід з "новими-старими обличчями". 

У той час Степан Бандера наполягав на тому, що керів-
нику ОУН Андрієві Мельнику слід переїхати до нейтральної 
Швейцарії, надати допомогу Фінляндії у війні з СРСР, орга-
нізувати на території Америки й Англії легіони для боротьби 
з більшовицькою Москвою. Також Бандеру непокоїло, що 
Ярослав Барановський усе ще посідає в ОУН таке високе ста-
новище, є особистим секретарем провідника. 

Мельник проігнорував усі ці пропозиції й запропонував 
Бандері посаду референта зі зв'язків з Краєм. Бандера не 
погодився. Він мав на кого спертися. На боці Бандери вже 
перебували такі шановані в ОУН "крайовики" як Ріко Ярий, 
Іван Габрусевич, Роман Шухевич та інші особи. 22 січня 
311-13 
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1940 p. Бандера самовільно 
призначив Крайовим провід-
ником ОУН на ЗУЗ Тимчія 
"Лопатинського". 

Сукупно всі ці події і 
спричинили так званий "бунт" 
Бандери 10 лютого 1940 р. На 
противагу Проводові Степан 
Бандера створив загально-
оунівський керівний орган -
Революційний провід. За за-
думом Бандери, який очолив 
Революційний провід, новий 
керівний орган мав замінити 
собою недієздатний Провід. 
Фактично це означало розкол 

ОУН на дві фракції - мельниківську і бандерівську. 
У квітні 1940 р. Бандера зустрівся з Андрієм Мельником, 

але порозумітися так і не зміг. У відозві від імені Революцій-
ного проводу від 8 квітня 1940 p. С. Бандера і Я. Стецько пові-
домили про таку причину "диверсії" Бандери: "По смерти 
сл. п. Вождя Евгена Коновальця, Вузчий Провід ОУН проголосив 
Головою ПУНі Вождем націоналістичного руху полк. А. Мель-
ника, виконуючи завіщання сл. п. Вожда полк. Евгена Коно-
вальця. "Вузчий провід" - це самостійна вигадка. Так само не 
було завіщання Коновальця, а устно передав його один із членів 
Вузчого Проводу Українських Націоналістів, Омелян Гри-
бівський". 

Згодом, 10 серпня 1940 p., Степан Бандера детальніше ви-
клав Мельникові свою позицію: "Почин з 10 лютого не був 
звернений проти Вас. Ішло передусім про те, чого ніхто не 
робив, а з чим неможна було довше чекати. Щоб відповідно до 
нової ситуації покармувати Організаціє?о. ... Встановити 
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практичну, політичну програму. ...До того було конечне, щоб 
цілою акцією кермував один такий провід, що охоплював 
цілість. ... Вас, Пане Полковнику, не могучи переконати 
словами, ми хотіли переконати ділами.... дійсна ОУН та, що 
бореться, а не ті елементи, що на ній хочуть робити трієру. 
... Провід ОУН мусить бути направду вицвітом Організації, її 
душею, серцем, мізком. ...з ПУН му сіли б вийти іще деякі члени. 
Передусім Чучман і Сціборський. Чучман є в ПУН рік як фінан-
совий референт. Чи він зробив щонебудь для придбання фондів 
Організації? Відносно Сціборського - то двоякі факти ріша-
ють про те, що він не може бути в ПУН. По-перше, він виказує 
недопустимі в націоналіста браки особистої моралі в родин-
ному житті. Скільки він має жінок? ...він і Онацький побіч 
Барановського і Сеника належать до найбільше втаємничених 
у всіх справах. Чи то не Сціборський редагує Ваші письма?..". 

Мельник як голова ПУН-у влаштував над Банд ерою три-
бунал. Цікаво, що трибунал засудив Бандеру до виключення 
з ОУН без права реабілітації. Але Андрій Мельник, якому 
належало вирішальне слово, замінив вирок на виключення з 
ОУН з правом реабілітації. Мельник і Бандера поважали одне 
одного навіть у такій конфліктній ситуації. 

У світовій історії спроби надати визвольному рухові но-
вого імпульсу шляхом відбруньковування від нього ради-
кальніше налаштованих активістів траплялися досить часто. 
Сучасник Степана Бандери, єврейський сіоніст Володимир 
Жаботинський, наприклад, у 1935 році став "сіоністом-реві-
зіоністом", вийшовши із Всесвітньої сіоністської організації 
і заснувавши незалежну від неї, радикальнішу Нову сіоніст-
ську організацію. Водночас послідовники Жаботинського 
перейшли з військової структури сіоністів "Хагана" у новий 
військовий орган "Ецель", який негайно розгорнув боротьбу 
в Палестині проти англійської адміністрації за створення 
незалежної держави Ізраїль. 
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У Кракові Степан Бан-
дера встиг затвердити орга-
нізаційний прапор ОУН(б) -
червоно-чорний. Прапором 
майбутньої незалежної Укра-
їни мав стати не жовто-бла-
китний, як за петлюрівських 
часів, а синьо-жовтий. 

Навесні 1940 р. Бандера 
вислав в Україну групу лю-
дей на чолі з членом Револю-
ційного проводу Ярославом 
Горбовим. Сталося страшне. 
Горбовий видав НКВС всю 
мережу ОУН на ЗУЗ. За його 

допомогою НКВС ледь не знищило самого Бандеру в Кракові. 
До радянських тенет потрапив Т. Лопатинський. Рятуючись від 
можливого замаху, в 1940 році Бандера переїздить з Кракова 
до Варшави. Варшавський період життя Бандери триватиме до 
кінця 1940 р. У квітні 1941 р. Степана Бандеру на II Великому 
зборі ОУН (бандерівському) було обрано провідником. 

Вершиною діяльності ОУН на чолі з 32-річним Бандерою 
стало проголошення незалежності Української Держави у Льво-
ві ЗО червня 1941 р. Ось як описав він тодішні перипетії: "наша 
лінія дії була чітка: невідступне відстоювання справи державної 
незалежности, а під умовою шанування її - готовність до при-
язних взаємин і до спільної війни проти большевицької Росії, і 
тільки проти неї. Таку політичну лінію ми вважаємо за єдино 
правильну, ми її намітили, її реалізували і важкими жертвами 
відстояли - і до неї завжди признаємосяАкт про незалежність 
зачитав 29-річний Ярослав Стецько. Цікаво, що за декілька днів 
до львівської ініціативи українських націоналістів заявили про 
незалежність своєї країни литовські патріоти. 
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Проголошення незалежності України застало Степана 
Бандеру в авто. Він їхав на Львівщину. Напівдорозі його за-
вернули до Кракова. Представники німецької влади зажадали 
від Бандери пояснень. З липня у Кракові сторони зустрілися. 
На запитання німецького державного секретаря Кундта про 
особисту причетність до проголошення Української Держави 
провідник ОУН відповів таке:11 Ми боремося за українські ідеї 
та цілі... віддаючи свої накази, я не спирався на жодні німецькі 
органи і ні на жодні угоди з німецькою владою, а тільки на ман -
дат, який я мав від українців". Бандера уник прямої відповіді, 
але дав знати, що вплив німців на втілення у життя ідеї про 
самостійність України мінімальний. 

Вже з липня 1941 року німці ліквідовують будь-які про-
яви української державності. Влада у Галичині перейшла до 
німецького губернатора у Львові, крайсгауптманів і ландкомі-
сарів. Українцям дозволили мати лише декларативні "укра-
їнські комітети", які глузливо обзивали за безправність укра-
їнськими "юденратами". Німці видали наказ по своїх війсь-
кових частинах про "негайне арештування" і передачу контр-
розвідці (абверу) членів "групи Бандери". Заборонялося 
пускати бандерівців на схід від річки Збруч, аби вони там не 
проводили самостійницької пропаганди. 

5 липня німці затримали Бандеру в Кракові. 6 липня по-
везли його до Берліна. Посадили під домашній арешт. "Ма-
буть пропала Україна, коли арештували Бандеру ", - говорили 
письменникові Тодосеві Осьмачці українські селяни. 9 липня 
така ж доля спіткала Ярослава Стецька. 

15 вересня Степан Бандера разом з керівником самонро-
голошеної Української Держави у Львові Ярославом Стець-
ком потрапляють до в'язниці на Александрплац, а на початку 
1942 року - до концтабору "Заксенхаузен" (Sachsenhausen). 
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"Заксенґаузен" 

У німецькому концтаборі Степан Бандера був на особ-
ливому рахунку. Його поселили в кімнаті 73 бункера "Целлен-
баум". Крім Бандери, смак табірного життя куштували такі ві-
домі особи як його соратник Ярослав Стецько, Степан Ленкав-
ський, Іван Габрусевич, Андрій Мельник з дружиною, мельни-
ківець Євген Мацях, керівник "Поліської Січі" Тарас Боровець. 
У "Заксєнґаузені" під наглядом нацистів також перебували 
політики з інших країн. Ось їхній неповний перелік: німці -
колишній канцлер Ганс Лютер, вождь комуністів Ернст Тель-
ман, настоятель церкви євангелістів пастор Мартін Нємоллер, 
виконавець невдалого замаху на Гітлера в 1939 р. Георг Ельсер; 
французи - колишні прем'єр-міністри Леон Блюм, Фріц Тіссен, 
Пауль Рейно, Едуард Даладьє, міністр закордонних справ Рібо; 
син маршала Італії П'єтро Бадольйо, колишній канцлер Австрій-
ської Республіки Курт Шушніг, син Сталіна Яків Джугашвілі, 
двоюрідний брат Молотова Василь Короткий, головний комен-
дант польської Армії Крайової генерал Стефан Ровецький, ке-
рівник Румунської "Залізної гвардії" Хоріа Сіма, ад'ютант мар-
шала Пілсудського капітан Кунцевич, міністр оборони дово-
єнної Латвії генерал Дамбітіс, члени німецьких, французьких, 
голандських, італійських, австрійських та інших аристократич-
них родин. В'язнями опікувався Міжнародний Червоний Хрест. 

Степан Бандера продовжував керувати ОУН(б), хоча 
формально керівні функції всією ОУН в Україні належали 
Миколі Лебедю. Влітку 1943 р. Бандера визнав над собою 
владу голови Бюра проводу ОУН Романа Шухевича. З 
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"крайовиками" Бандера контактував через дружину, з якою 
бачився кілька разів на місяць. У комірцях брудних сорочок, 
які Бандера передавав дружині прати, ховав листи до Лебедя. 
Знаємо, що тоді ж він написав до матері Василя Кука, одного 
з найвизначніших тоді оунівців в Україні. Обіцяв помститися 
за Филимона та Івася - двох братів Василя Кука, яких радян-
ська влада у 1940 р. посадила на 8 років.Водночас Степан Бан-
дера налагоджував бандерівську мережу ОУН у самій Німеч-
чині. Гестапо про це довідалося тільки на початку 1943 року. 

Для членів ОУН - як бандерівців, так і мельниківців -
перебування у "Заксенґаузені" не минуло безслідно. У 1944 p., 
наприклад, там загинув член ОУН(б) Іван Габрусевич. 
"Кацетник" Бандера був першим, хто повідомив Андрія 
Мельника про смерть його заступника і провідника ОУН(м) 
протягом певного часу Ольжича. При цьому, Мельника вра-
зив спосіб, у який в 1944 р. Бандера це зробив: "... на шибці 
бачу напис, від якого мені в очах потемніло: "Ольжич" і побіч 
цього хрестик [...]Мов громом уражений цією вісткою, не ви-
держую і на цілий голос питаю: "Хто ви ?" і у відповідь появля -
ється на шибці напис: "Степан Бандера". Це ще один доказ 
того, що Бандера не переносив ідеологічні розходження з 
Мельником у міжособистісну площину. 

Влітку 1944 р. німці вирішили використати українську 
карту у власній політичній грі. Цього вимагала загрозлива 
для них ситуація на фронтах. Потрібно було "помирити" дія-
чів різних напрямків українського визвольного руху - "банде-
рівців" (С. Бандера), "гетьманців" (лідер - П. Скоропадсь-
кий), "уенерівців" (А. Левицький), "мельниківців" (А. Мель-
ник) і створити спільний Український національний комітет. 
Це, на думку німецької влади, могло б згуртувати українські 
організації у боротьбі з більшовизмом. 

Спершу очолити УНК запропонували Скоропадському. 
Той відмовився вести мову про політику, доки сидять у конц-
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таборі Бандера та його люди. Тоді, у серпні - вересні 1944 p., 
Бандеру звільнили. У свою чергу на вимогу Бандери випус-
тили Мельника. Німці переправили до Берліна керівника 
УНР на еміграції Левицького. Але Левицький відмовився 
вести переговори зі Скоропадським, а той, у свою чергу, з 
усіма іншими. 

З середини грудня 1944 р. німці запропонували очолити 
УНК Степанові Бандері. Щоб задобрити Бандеру, відділ 4-Д 
німецького гестапо навіть надав йому будинок під Берліном. 
Утім, провідник українського визвольного руху відмовився. 

Коли Бандера звільнився, то відразу ж наказав україн-
ським націоналістам активізувати свою діяльність у радянсь-
кому тилу. На початку 1945 року він брав участь у створенні 
загону українців для захисту Берліна від радянських військ. 
Та коли зрозумів, що німецька справа програна, перебрався 
до американської зони окупації Німеччини. Оселився у Бава-
рії. Навесні 1945 року проживав у Веймарі. За словами П. Ба-
лея, в баварських лісах Степан Бандера хотів сформувати 
"українську партизанку" на випадок війни між США і СРСР. 
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Українська повстанська армія 

Ідею створити українські військові формування в Україні 
Степан Бандера виношував давно. Ще у 1934 р. прагнув сфор-
мувати "зелені відділи" для протипольської збройної бороть-
би на Волині. Планувалося, що вони звільнятимуть з місце-
вих тюрем українських політичних в'язнів. Фактично йшлося 
про прообраз бандерівської УПА. Утім, такий намір розши-
рити сферу дій ОУН не вдався. Плани Бандери нейтралізу-
вала польська поліція. 

Військові відділи ОУН стали реальністю вже у роки Дру-
гої світової війни. На Поліссі та Волині вони виникають на 
рубежі 1942-1943 pp. як "військові відділи ОУН". Навесні 
1943 р. ці відділи, підсилені вихідцями з української поліції, 
трансформувалися в Українську повстанську армію. Влітку 
вона поповнилася кількома групами "бульбівців" і "мель-
никівців". 

Степан Бандера у 1950 р. вказав іноземним журналістам 
на тісний зв'язок між новоствореною УПА і бандерівською 
ОУН: "УПА постала із збройних відділів ОУН під час ІІсвіто-
вої війни... Основою УПА стали військові відділи ОУН... УПА 
веде міліарні операції в рамцях цілої революційної боротьби, 
яку практично організовує й провадить ОУН". 

УПА в різні часи очолювали Дмитро Клячківський 
("Клим Савур", "Охрім", "Каруспун"), Роман Шухевич ("Та-
рас Чупринка"), Василь Коваль ("Кук"). Армія нараховувала 
від 12 до 40 тис. вояків. 
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Контрольована УПА територія, вільна від безпосеред-
нього перебування німецьких чи радянських військ, восени 
1943 - у першій половині 1944 pp. називалася "запілля УПА". 
"Запілля УПА" поділялося на очолювані комендантами окру-
ги, надрайони, райони, підрайони (кущі). Якщо якомусь заго-
нові траплялося переходити певною місциною запілля, йому 
надавала підтримку тамтешня мережа ОУН. На різних рів-
нях - округа, надрайон, район, підрайон (кущ) - комендантам 
допомагали "референтури", керівники яких ("референти") ку-
рували певний напрямок діяльності. Існували такі референ-
тури: суспільно-політичні, організаційно-мобілізаційні, гос-
подарські, жіноцтва та юнацтва. Окремо діяла розгалужена 
мережа Служби безпеки. Її члени мали найширші повнова-
ження. За порядком слідкувала військово-польова жандар-
мерія. Старшин і підстаршин для УПА готували спеціальні 
школи - "Дружинники", "Лісові чорти", "Олені" та ін. 

На початку 1944 р. головними структурними формаціями 
УПА стали УПА-Північ, УПА-Захід, УПА-Південь. 

З приходом радянських військ на початку 1944 р. оунів-
ська мережа на Волині та у Галичині стає зазнавати відчутних 
труднощів. УПА-Північ переформувалася у з'єднання груп 
"33" і "44". Назва УПА-Південь залишилася. В УПА-Північ 
група "33" складалося із бригад: "Жовті Води", "Пам'ять 
Крут", "Пилявці", "Помста Базару", "Соборна Україна", 
"Холмська". До складу групи "44" входили загони "Дорош", 
"Прилуцький", "Стародубський". Два з'єднання - "Донбас" і 
"Холодний Яр" - творили УПА-Південь. 

Водночас на місці дій ЗГ "33" і "44" влітку 1944 р. було 
сформовано генеральні округи "33" і "44". 

УПА на Волині реально функціонувала до 1945 p., після 
чого була розділена на бойові ланки - окремі роззосереджені 
тактичні одиниці. Трохи згодом розформувалися повстанські 
відділи і в інших регіонах Західної України. 

42 



Бандерівщина: міфи та реалії 

Хоча науковці давно розвіяли облудні радянські міфи про 
ОУН і УПА під проводом Степана Бандери, частина укра-
їнського суспільства ще не звільнилася з полону заскорузлих 
стереотипів. Проблема у недорозвиненості українського 
інформаційного середовища. Відтак, сфальшовані або підта-
совані відомості з історії бандерівського руху циркулюють 
шпальтами політично заангажованих часописів і книжок. 

Ось уже понад шість десятиліть виплекані Москвою про-
пагандисти не стомлюється товкти воду в ступі, що ідеоло-
гічна доктрина ОУН нібито органічно пов'язана з італійським 
фашизмом і німецьким нацизмом. Насправді ж ідеологія 
ОУН й аналогічних до неї структур, які в 1920- 1930-х pp. 
пустили міцне коріння у "неісторичних" (за Марксом) націях 
Південної та Східної Європи, сягає ще XIX ст.! Націоналізм 
східно- та південноєвропейських країн часто був ідеологією 
"націй без держави", тоді як фашизм і нацизм - націоналізмом 
італійської, німецької, іспанської, португальської та інших 
одержавлених націй. Тоталітарні тенденції, "модні" у міжво-
єнну добу (а тоді навіть у таких сучасних супер-демократіях 
як США, Канада та Велика Британія фашизм та нацизм "роз-
квітли пишним цвітом") лише допомогли осередкам україн-
ських, хорватських, македонських, польських, єврейських 
прихильників націоналістичної доктрини вийти на якісно но-
вий рівень діяльності. 

У 1929 р.і анонсувала намір боротися за незалежність не 
тільки ОУН, але й хорватська націоналістична організація 
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Усташа. У 1930-х pp. зміцнювалися позиції Внутрішньої 
македонської революційної організації. Світ добре знав, хто 
такі албанські сепаратисти. Оточення Ю. Пілсудського вело 
запеклу політичну боротьбу з народовими демократами 
Дмовського - націоналістами "польського розливу". Згадані 
вище організації, окрім польських "ендеків", передусім праг-
нули вивести свої нації з-під "великодержавного" ярма -
польського, югославського і т.д. 

Зрозуміти специфіку ідеологічних засад ОУН важко без 
аналізу програмних документів цієї організації. Вони вироб-
лялися упродовж конференцій та зборів організаційного 
активу. Найчастіше дискутують про ті з оунівських програм, 
які з'явилися у 1940-х pp. 

З-поміж найвизначніших пам'яток політичної культури 
бандерівців за 1940-і pp. були такі: маніфест, проголошений 
у грудні 1940 p., постанови II великого з'їзду (збору) за кві-
тень 1941 p., постанови II конференції (квітень 1942 p.), про-
грама, прийнята на III надзвичайному великому зборі 
ОУН(б) у серпні 1943 р. Ці документи найліпше демонстру-
ють еволюцію оунівських орієнтирів. 

Маніфест написаний з позицій українського націона-
ліста, для якого незалежність України у недалекій перспек-
тиві - це природній стан речей. Негативні згадки про радян-
ську владу подибуємо мало не в кожному рядку. CP CP зветь-
ся "московською імперієюяка за умов всевладдя НКВС 
пригнічує "поневолені" радянські народи та їхні права. У май-
бутньому, ОУН боротиметься за свободу слова, друку, зборів, 
політичних переконань, совісті й віросповідань. 

Значно радикальнішими за маніфест виглядають поста-
нови II великого збору ОУН(б) (квітень 1941 p.). У цьому 
програмному документі прогнозується "справедливий, націо-
налістичний суспільний лад" майбутньої Української держави. 
За основу економічного устрою де-факто визначається кор-
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поративна модель. Її ознаки: плановість, симбіоз профспілок 
і підприємств в кожній галузі промисловості, перебування 
важкої промисловості і транспорту у власності держави, об-
меження на приватну власністьі. Постанови... також вирізняє 
антиєврейська риторика, яка додалася до традиційної проти-
радянської ("Організація Українських Націоналістів бореться 
з жидами як з опорою московсько-більшовицького режиму"). 
Остання фраза є калорійною поживою для борців з україн-
ським антисемітизмом. Насправді ж, якщо вдумливо читати 
цей документ далі, то зрозумієш: ОУН звинувачувала не євре-
їв як етнос, а лише тих з них, котрі були"авангардом москов-
ського імперіалізму в Україні". 

Постанови II конференції ОУН(б) ствердили правочин-
ність Акту ЗО червня 1941 p., який маніфестував волю "всього 
українського народу жити власним державним життям". У 
постанові наголошено: "... враховуємо близьку можливість зброй-
ної боротьби за українську державність у слушний час (розбит-
тя Москви, загальне виснаження, зовнішнє і внутрішнє потрясен -
ня Німеччини)". Декларувалося також створення "широкого 
фронту боротьби поневолених народів Сходу й Заходу Європи" 
під гаслом "Свобода народам і людині!". Документ рекомендує 
критикувати німецьку політико-господарську систему. 

Нарешті, програма III надзвичайного великого збору 
ОУН(б) містить відверту критику як "російського комуно-
більшовизмутак і "інтернаціоналістичної та фашистської 
націонал-соціалістичних програм та політичних концепцій". 
Про Німеччину йдеться як про ворогів. На острах нацистської 
адміністрації. Документ задекларував національний колек-
тивізм у майбутній незалежній Україні (тобто на державне 
життя можуть впливати і національні меншини). 

Після війни програмові засади бандерівської ОУН не-
одноразово коригувалися. Гострі дискусії точилися навколо 
того, чи організації демократизуватися. 
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Доводиться зустрічати твердження, що однією з промо-
вистих ознак тоталітарності ОУН є культ вождя, який там 
панував. І справді, за часів Коновальця й Мельника, схоже, 
існувало звеличення керівника ОУН. Це видно навіть за діло-
вим епістолярієм: наприкінці своїх листів оунівці інколи пи-
сали організаційне гасло "Слава Україні - Вождеві слава". 
Однак, Бандера відійшов від загальноприйнятої практики. 
У роки перебування Бандери на чолі ОУН згадане гасло ско-
ригувалося на "Слава Україні - Україні слава". 

Саме бандерівська ОУН, а не польська Армія Крайова 
чи, наприклад, литовські "лісові брати" усередині 1940-х pp. 
стала ініціатором консолідації боротьби національно-ви-
звольних формувань різноманітних радянських націй за 
відокремлення від СРСР. У 1943 р. бандерівці організували 
Конференцію поневолених народів. Результатом її діяльності 
стала масова підтримка боротьби ОУН неукраїнським насе-
ленням, що вилилась у створення національних відділів при 
УПА. Гасло "Свобода народам і людині" знайшло відгук серед 
представників багатьох націй СРСР, які перебували на 
німецькому боці - грузинів, вірмен, азербайджанців, біло-
русів, татарів, осетинів, узбеків, таджиків. 

Так, "в ніч з 29 на ЗО вересня 1943 року до складу УПА із 
Здолбунова перейшов загін під назвою Азербайджан " в складі 
160 чоловік з повним обмундируванням". За місяць ще один 
"відділ азербайджанців зголосився добровільно в УПА ". Також 
у жовтні в сотню "Орла" у Рівненському районі влилося 18 
грузинів. У грудні національними відділами став опікуватися 
новостворений політичний осередок поневолених народів 
Сходу Європи і Азії. Заагітувати представників інших націй 
на бік українських повстанців допомагали і спеціальні пропа-
гандистські листівки-звернення. Ось назви деяких з них: 
"Козаки!", "Башкири", "Калмики", "Удмурти". Для повстан-
ської пропаганди ефективно попрацював єврей Лейба Дом-
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брорський. У 1943 p. він написав звернення до вірмен, узбеків, 
таджиків, а також видав окрему роботу "Як московський 
царизм підкорював народи". До бандерівських мілітарних 
формувань також приєднувалися групи чехів, італійців, 
французів, сербів, росіян. 

Критики ОУН(б) та УПА часто звинувачують українських 
повстанців у співпраці з німцями в роки Другої світової війни. 
Чи справедливі такі закиди? В одному з оунівських звернень 
читаємо: "Український народ не хоче і не буде своєю кров'ю ряту-
вати Німеччину..". 1942 р. в наказі зазначалося таке: "ми не 
хочемо воювати в іноземній армії заради чужої мети". На III 
конференції ОУН(б) 17-21 лютого 1943 р. було ухвалено рі-
шення про відкритий збройний виступ проти німецьких окупан-
тів. "У відношенні між проводом ОУН і командованням УПА з 
одного боку, а німецькою владою з другого, не заіснували жодни 
зміни, а зокрема немає жодної співпраці. Усі того рода поголоски 
є черговою провокацією ворога - йшлося у комунікаті крайового 
проводу ОУН(б), виданому в березні 1944 р. 

Давно відомі німецькі документи про негативне став-
лення німецької окупаційної адміністрації до руху Бандери. 
Наприклад, ще 25 листопада 1941 р. німецька айнзацкоманда 
отримала таку вказівку від свого командування: "Організація 
Бандери готує повстання в Рейхскомісаріаті "Україна". Всі 
члени організації Бандери можуть бути арештованими і, після 
прискіпливого допиту, таємно страченими під виглядом 
простих розбійників ". 

Політичний відділ УПА 25 листопада 1943 р. наказував 
повстанцям низового рівня не вступати у будь-які контакти 
з нацистами: 'Жодних: переговорів ніхто і нігде вести з німець-
кою окупаційною владою не сміє і то не залежно чи це будуть 
цивільнічи військові чинники". Порушників цього табу жорст-
ко карали. Порфирій (Профір) Антонюк - командир загону 
ім. Богуна "Січ" УПА-Північ - навесні. 1944 р. самовільно 
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розпочав перемовини з німцями. Як наслідок, його справу 
заслухав Революційний суд УПА. За ухвалою даного органу 
Антонюка стратили. 

У радянські часи ОУН і УПА звинувачували у сплано-
ваному геноциді євреїв та поляків. Але ж документів, де за-
фіксовано конкретні випадки навмисного знищення єврей-
ського населення підрозділами українських повстанців 
(боївки ОУН чи відділи УПА), просто не існує в природі! 
Навіщо українські повстанцям було воювати з євреями під 
час Другої світової війни, коли обидві сторони тоді переслі-
дували схожу мету - побудову власної незалежної держави? 
Була невдала спроба ОУН відновити незалежність України 
в 1941 р. у Львові. Бандерівська УПА на Волині в 1943 р. при-
ступила до розбудови на місцях української державної адмі-
ністрації - і теж марно. Ці зусилля звела нанівець радянська 
влада, що повернулася. А ось єврейським націоналістам-сіо-
ністам у Палестині здобути свою державність вдалося. 14 
травня 1948 p., попри протести, вони проголосили незалежну 
державу Ізраїль. 

Проблему польсько-українських відносин на Волині у 
1943 р. ("волинська різанина") нині також подають у гіпер-
трофованому вигляді. Красномовним прикладом викрив-
лення реального стану речей є історія з міфічним наказом 
командира бандерівської УПА на Волині Клячківського 
("Клим Савур") про винищення поляків. Польські історики 
постійно нагадують, що такий документ був і його уклав 
Клячківський не пізніше червня 1943 р. Але де це історичне 
джерело? Чому ніхто його не знайде у архівах, не опублікує 
чи хоча б не процитує? 
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Лідер бандерівців 
проти Радянського Союзу 

Конференція ОУН(б), яка в лютому 1945 р. відбулася в 
Україні, обрала головою Бюра проводу ОУН Степана Бандеру 
й ухвалила, щоб він перебував за кордоном. З 1946 р. Бандера 
очолив Провід Закордонних Частин ОУН (С. Ленкавський, 
Я. Стецько, М. Климишин, Л. Ребет, Д. Ребет, М. Лебедь, В. 
Охримович, М. Прокоп). З 1947 р. знову став на чолі ОУН(б). 

Наприкінці 1940-х pp. Степан Бандера виступав за визво-
лення "поневолених народів" СРСР шляхом організації у 
радянських республіках національних повстань. Щоб скон-
солідувати зусилля українських націоналістів з прибічни-
ками самовизначення інших народів, у 1946 р. було створено 
Антибільшовицький блок народів. Його очолив один з керів-
ників ОУН, близький соратник Бандери Ярослав Стецько. 

Степан Бандера щиро сподівався на війну між СРСР і СШ А 
й разом із членами "закритого сектору" ОУН розробляла плани 
на випадок збройного протистояння між провідними світовими 
потугами. Бандерівці намагалися сформувати "бойові відділи" 
для майбутньої боротьби в Україні, проводили антирадянські 
демонстрації протесту в різних куточках світу. Так, у 1950-х pp. 
люди Бандери "зустрічали" Микиту Хрущова під час візитів до 
США. Бандерівці організували пікети на фестивалях світової 
молоді у Відні та Хельсінкі, вчиняли акції проти участі радян-
ських спортсменів на Олімпіаді у Римі, були безпосередньо 
причетними й до Угорського повстання 1956 року. 

Однією з плідних форм антирадянської діяльності ОУН 
Бандери став збір інформації про СРСР, яким займалася 
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Зустріч Степана Бандери (у центрі) з членами 
канадського парламенту після Другої світової війни 

спеціальна референтура підсовєтських справ. Нею керував 
Степан Ленкавський. Референтура мала широке коло корес-
пондентів. Вона отримувала відомості, написані тайнописом 
("цитриною"). Референтуру цікавило все: від настрою радян-
ських людей до антирадянських заворушень, від даних про 
радянські військові об'єкти до відомостей про дороги та заліз-
ниці. Новини надходили навіть від в'язнів з Мордовії! 

Для друку пропагандистських видань у 1951 р. Бандера 
створив у Мюнхені друкарню "Ціцеро". Ленкавський став 
головою її наглядової ради. Зокрема, у "Ціцеро" вийшла дру-
ком праця Миколи Лебедя про історію УПА. Друкувалися 
газети "Український самостійник", "Шлях перемоги". 

Паралельно Степан Бандера мріяв здобути роль "першої 
скрипки" в організації визвольних протибольшевицьких 
змагань у світовому масштабі, позаяк існувала відчутна "кон-
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куренція". У США в подібному напрямку плідно працював 
російський емігрант-кадет Керенський. "Йдуть вперті нама-
гання постави Керенського в ролюрепрезентанта й керманича 
всіх визвольних, протибольшевицьких змагань, підвести під 
таку московську імперіалістичну шапку протибольшевицьку 
боротьбу всіх народів включно з Україною, та надати їм всім 
характер тільки протирежимної боротьби, за усунення боль-
шевицької системи, в плані збереження імперії, тільки з дещо 
вільнішим федеративним пов'язанням інших країн з Москов-
щиною. Йдуть старання підвести під російську руку якісь 
українські політичні групи, а коли це не вдається, на чергу при-
ходить штучне фабрикування "українських партій ірепрезен-
тантів темних, продажних типів", - писав Степан Бандера 
Василеві Куку в 1951 р. 

В іншому посланні Бандера також скаржився, що "амери-
канці уважають мене і членів Проводу 34за антидемократів 
і надто безкомпромісовиху політиці, натомість "опозицію", 
їїчленів уважають за демократів і політично гнучких. Отже -
якщо хочемо мати з американцями добрі взаємини, то треба 
ставити на провідні пости відповідних, приємливих їм людей". 
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Боротьба за єдиний керівний центр ОУН 

Після Другої світової війни, спираючись на підтримку 
Степана Ленкавського, Ярослава Стецька, Мирона Матві-
єйка та інших знакових фігу, Степан Бандера намагався збіль-
шити в бандерівській ОУН свої керівні повноваження, кон-
солідувати навколо своєї політичної сили всі українські ви-
звольні напрямки за кордоном, відновити втрачені контакти 
з оунівцями в Україні. Водночас Бандера намагався розтлу-
мачити гарячим головам, що на роль "фірера" не претендує: 
"Наш принцип провідництва не мав і не має нічого спільного з 
фірерством чи вождизмом, а підлягає на підкресленій індиві-
дуальній відповідальності". Утім, довелося шукати порозу-
міння з власною, внутрішньою політичною опозицією, Закор-
донним Проводом Українською Головною Визвольною Ра-
дою (УГВР), мельниківцями, УНР-івською еміграцією. У 
кожному з цих середовищ були свої претенденти "на булаву" 
лідера українських визвольних сил. 

Опозиціонери вимагали від Бандери реформувати про-
граму ОУН, позаяк вона після війни не зовсім відповідала 
новим політичним реаліям у світі. І спершу Бандера йшов на 
компроміси! Під тиском опозиції у 1945-1947 р. з юнацького 
вишколу було усунено "Декалог" (щоправда, згодом вивчен-
ня цього документа відновиться). У 1952 р. він спробував доб-
ровільно покинути посаду керманича 3 4 ОУН, аби єдиний 
центр ОУН за кордоном таки з'явився. "Причиною уступлен-
ня провідника Бандери була Ваша пропозиція створення За-
кордонного Центру Проводу ОУН", - писав оунівцю Василеві 
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Куку в Україну найближчий соратник Степана Бандери 
Степан Ленкавський. 

Утім, орієнтовно в 1952-1953 pp. Бандера зрозумів, що за 
різними пропозиціями реформувати й удосконалити керівний 
провід бандерівської ОУН "стирчать вуха" добродіїв із ра-
дянських сгіецслужб. Він повернувся на посаду керівника 3 4 
ОУН. Адже вийшло так, як прогнозував Ленкавський: "Наслідки 
того = повна катастрофа. Зараз зачнуться інтриги, боротьба 
за владу, гризня між усіма східняками, залицяння мельниківців, 
підлизування до ЗП і У HP, гра всіх розвідок, фальшиві мельдунки 
з краю і т.д. Якраз те, чого хоче НКВД.... Ваш час не прийшов і 
Ви мусите бути напоготівлі тоді, коли він у розвитку війни 
прийде, а не змарнуватися за пусто-дурно перед тим". На 4-й 
конференції 3 4 ОУН у Лондоні Степан Бандера знову заявив 
про необхідність посилення своїх повноважень. 

Коли у 1953 р. "опозиціонери" показали Бандері чергову 
"пропозицію" Василя Кука про створення спільного колегі-
ального органу влади ОУН у складі С. Бандери, Л. Ребета і 
3. Матли, він назвав документ радянською фальшивкою. Те, 
що послання Кука у 1953 році могли підробити радянські 
спецслужби, не викликає сумнівів. Сьогодні відомо, що на 
Захід вона йшла "каналом КДБ". По-друге, показові спогади 
кадебіста у відставці Г. Саннікова про функціонування на по-
чатку 1950-х pp. у Києві лабораторії МДБ з підробки почер-
ків: "... я вперше побачив, як працюють спеціалісти з підробки 
почерків, підписів... їх було всього двоє на всю Україну.... І вся 
хитрість - столик з матовим склом, освітлений яскравою 
лампою знизу, тонка, щільна, як тютюновий папір, калька, 
по якій виводилася точна копія почерку об^акта". 

Упертість Степана Бандери обурила провідних "опози-
ціонерів" бандерівської ОУН Ребета і Матлу. Ті гадали, що 
провідник занадто амбіційний і не хоче рахуватися з думкою 
колег. Зібравши прибічників, у 1956 р. вони відбруньковують 
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від ОУН(б) нову структуру - ОУН закордоном. Скорочено -
ОУН(з). Оскільки керівників нової організації було двоє, її 
членів стали називати "двійкарями" (помірковані бандерівці). 
Так до двох відламів ОУН - бандерівського і мельників-
ського - додався третій, помірковані бандерівці з ОУН(з). 

Критично Степан Бандера у повоєнний період ставився 
й до функціонерів УГВР. У 1954 році він "розкусив" справж-
ню мету візиту в Україну посланця від УГВР Василя Охримо-
вича: "вислстик ЗП УГВР ішов в Україну м. ін. з пляном пере-
конати д. Леміша [Василь Кук], що він повинен стати на чолі 
ОУН". Це могло б привести до відкритого конфлікту між Ку-
ком та іншими претендентами на посаду за кордоном, чого 
так вперто добивалися радянські спецслужби. 

У 1948 р. 3 4 ОУН Степана Бандери долучилася до УНР-
ади. За задумом творців цього органу ("уенерівські" емігран-
ти), нова структура мала стати черговим об'єднанням усіх 
українських політичних течій за кордоном. Але Бандера 
швидко зрозумів, що насправді там верховодять представ-
ники кількох маловідомих соціалістичних партій. 1950 р. бан-
дерівці покинули УНР-аду. 
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У двобої з провокаціями МДБ 

Одним із першочергових завдань для Степана Бандери 
після Другої світової війни було відновлення стосунків з дія-
чами ОУН в Україні. 3 4 ОУН організовують спеціальні гру-
пи, які мали встановити зв'язок з лідерами "крайовиків" в 
Україні, Польщі й зібрати інформацію про СРСР. 

"Емісари" Бандери прямували в Україну з Німеччини 
суходолом через Польщу чи повітряним шляхом. Перший 
спосіб використовували ті, хто знав польську мову. Вони їха-
ли разом з репатрійованими поляками таборів "ді-пі" у Поль-
щу, а звідти нелегально переходили в Україну. 

Частина посланців діставалася України на літаках. Спер-
шу на Івано-Франківщину з літака закинули групу Михайла 
Дуди ("Громенко"). Далі, у 1951 p., у Тернопільщині з парашу-
том приземлився "головний есбіст" Закоронних Частин 
Мирон Матвієйко ("Усміх"). Утім, учасники десантних груп 
свої завдання не виконали. 

Радіограми за 1951 р. (№№ 6, 29), які Бандера надсилав 
"Усміху" в Україну, свідчать, що тоді керівник ОУН щиро 
сподівався на успіх місії Матвієйка й не підозрював, що той 
уже потрапив до рук радянських спецслужб. 

Тоді він ще не знав, що колега по 3 4 ОУН Богдан Під-
гайний "зливає інформацію" для Кіма Філбі - радянського 
агента в англійській контррозвідці. Бандері не було відомо й 
те, що керівник СБ ОУН на Любельщині Леон Латиський 
("Зенон"), з яким 3 4 ОУН налагодило контакт на рубежі 
1948-1949 pp., був завербований польською спецслужбою й 
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під її "наглядом" курував псевдооунівську мережу на тери-
торії Польщі. Цей лисий карлуватий зрадник українських 
націоналістів здобув славу фанатика інформації - за своїм 
"кожним дорученням" вимагав від підлеглих не слова, а допо-
відні, звіти, протоколи та інші документи. У 1951 р. Лати-
ському вдалося видурити у Бандери книжки з шифрами до 
всіх радіостанцій, які 3 4 ОУН перекинув до Польщі та 
України. 

Не дивно, що МДБ наперед знало, в якому місці чекати 
десантників Матвієйка від 3 4 ОУН Бандери. Охоплення 
"Усміха" стало справжньою знахідкою! Діючи від його імені -
керівника СБ 3 4 ОУН - "чекісти" влаштували кілька радіо-
ігор з Бандерою. Задум був такий - до кінця посварити Закор-
донні 4астини з іншими націоналістичними центрами. Також 
можна було швидше вийти на слід Степана Бандери (дру-
жина Матвієйка Євгенія Кошулинська за хрещеника мала 

"Андрія Бандеру). 
Спершу по радіо для 3 4 ОУН під контролем МДБ пере-

давалася інформація від імені кількох фальшивих надрайонів 
ОУН у Західній Україні (операція "Метеор"). За кілька міся-
ців розпочалася радіогра "Виклик". Тоді радянські агенти на-
в'язали зі Закордонними 4астинами контакт від імені леген-
дованої "Дрогобицької ОУН". 

Хоча пізно, але Степан Бандера зрозумів, що його дурять, 
й зумів уникнути радянської пастки. За сторожку поведінку 
Бандеру прозвали "Хитрий лис". 

56 



Трагічна смерть 

Полювання на Бандеру радянські спєцслужби після Дру-
гої світової війни не припиняли ані на мить. Бандера для 
СРСР був більмом на оці. Спершу радянська країна через 
публіциста Ярослава Галана на Нюрнберзькому процесі й 
письменника Миколи Бажана в О ОН домагалася його видачі. 
Оскільки мирно Степана Бандеру не віддали, було вирішено 
його знищити фізично. 

У 1947 р. атентат на Бандеру готував Ярослав Мороз. 
Через рік чинники ОУН розконспірували агента МДБ, члена 
польської Армії Крайової Володтзмира Стельмащука 
("Ковальчук"), який навіть дізнався, де провідник бандерівців 
живе. У 1952 р. розкрито намір замаху на Бандеру двох агентів 
з бази МДБ у східному Берліні. У 1953 р. місія ще одного 
МДБ-іста, волинського німця Степана Лібгольца, також 
скінчилася безрезультатно. Йому не вдалося підкинути у їжу 
Бандери отруту. 
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Могила Степана Бандери 

Зрештою, вдалося виконати задум радянському агентові 
Богданові Сташинському ("Йозеф Леман", "Будайт", "Дрегер", 
"Олександр Антонович Крилов", "Олег", "Мороз"). Цей львів-
ський студент пішов на співпрацю з радянськими чинниками 
іце в 1950 р. Такий його вибір добровільним не був. МДБ знало, 
що сестра Сташинського допомагала оунівському підпіллю. 

Після закінчення спецшколи КДБ Києва й вишколу в 
Москві Богдан Сташинський перебував у розпорядження 
"людини КДБ" з німецького Карлсхорста Сергія Демона. Той 
15 жовтня 1959 р. передав йому наказ КДБ убити Степана 
Бандеру в коридорі його помешкання зі спеціального дво-
ствольного пістолета-шприця, який стріляв набоями з си-
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Оберлендер: «Жаль Бандеру! Він був добрим на-
цистом, але знав надто багато про мене». 

У такий своєрідний спосіб відреагували 
на смерть Степана Бандери радянські пропагандисти 

(Радянська Україна. - 1959. - 21 жовтня) 

нильною кислотою. (Двома роками раніше Сташинський з 
подібного, але "одноцівкового" пристрою "знешкодив" ідео-
логічного опонента Бандери в ОУН, доктора Лева Ребета). 

По Бандері атентатник вистрілив на сходах між 3-ім та 
4-им поверхами будинку по вул. Кройтмайєрштрасе, 7, у 
Мюнхені. У лідера ОУН були зайняті руки, тому кобура з 
револьвером системи "Вальтєр", прив'язана під правою пах-
вою, не допомогла. У правій руці ніс кошик зі щойно купле-
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ними на базарі свіжими помідорами. У лівій тримав ключі 
(був лівшею). Обличчя Степана Бандери одразу покрилося 
синіми та чорними плямами. З його рота, носа, вух полилася 
кров. Стався неприродній інфаркт. Сусіди викликали швид-
ку. По дорозі до лікарні провідника ОУН(б) не стало. 

Спершу слідчі обстоювали версію самогубства Бандери. 
Лише потім стали говорити про московський слід. Незмінний 
багатолітній колега Бандери Степан Ленкавський наполягав 
на тому, що провідника отруїли. 

Бандеру поховали на цвинтарі Вальдфрідгоф у Мюнхені. 
Невдовзі до 3 4 ОУН надійшла телеграма від оунівців в Укра-
їні, підписана псевдонімом Мирона Матвієйка: "... ми крайовики 
клонемо наші голови над свіжою могилою найбільшого Велетня 
нашої Визвольної Боротьби і незабутнього друга Степана 
Бандери". Та соратники Бандери зрозуміли: документ підробили 
радянські спецслужби. Сумнів закрався після ознайомлення з 
наступними пунктами: "Повідомте про подробиці атентату.... 
Уважаємо, що друзі, які несли відповідальність за безпеку 
Провідника ... повинні стати перед революційним судом. ... 
Повідомте офіційно, хто заступає Провідника". 

З приводу смерті Бандери висловили свої співчуття канц-
лер ФРН Аденауер, дружина Павла Скоропадського Олена 
зі Швейцарії, колишній японський посол у Берліні Ошіма 
Гіроші та інші визначні особи. А ось у газеті "Радянська Укра-
їна" опублікували малюнок: біля труни Бандери стоїть Тео-
дор Оберлендер і каже: "Жаль Бандеру! Він був добрим націс-
том, але знав надто багато про мене". Радянські пропаган-
дисти називали Бандеру "співробітником" Оберлендера. Це 
їм було потрібно для дискредитації їх обох. 

Після виконання завдання Сташинський поїхав до Моск-
ви отримувати орден Червоного Прапора "за виконання 
важливого державного завдання в особливо важких умовах". 
Як тільки радіо "Свобода" проінформувало, що Бандеру вби-

60 



ли і хто насправді убивця, Богдана Сташинського зреклася 
рідна сестра. Матір невдовзі захворіла на психічну хворобу. 

Виникли проблеми з жінкою Богдана Інгою Поль, яка 
мешкала в Німеччині. Інга ненавиділа СРСР, тому КДБ за-
жадав від Сташинського підшукати собі радянську дружину. 
Коли ж Інга завагітніла, чекісти наполягали на аборті. КДБ 
заборонив Сташинському повертатися до дружини. У1961 р. 
вона народила хлопчика. Якось вона залишила його у сусідки, 
у котрої під час годування син захлинувся. Відтак убивця 
Бандери свого первістка так і не побачив, після чого розчару-
вався в радянських ідеалах і вирішив перейти на Захід. 

Богданові Сташинському дозволили приїхати з Москви 
у німецьке місто Дальгов, де жила дружина, на похорон сина. 
12 серпня 1961 р. подружжя втекло до тітки Інги, в Західний 
Берлін і звернулося до поліції. Сташинський розповів амери-
канській адміністрації, що власноруч вбив Бандеру. Його 
могли б знайти радянські нишпорки, якби не Берлінська 
стіна, яка розділила Берлін у ніч з 12 на 13 серпня 1961 р. 

Згодом над Старшинським влаштували суд. Там зло-
чинець каятиметься, що не хотів убивати Степана Бандеру: 
"Цілком випадково я побачив у кінохроніці картини з похорону 
Бандери. Тобто я властиво бачив лише одну картину: Бандера 
у відкритій труні і навколо нього люди. Коли я це побачив ... 
мені здається, що хтось мене ударив по голові молотком. Це, 
може, не зовсім точно - я був страшенно переляканий. Це було 
вперше, що я так безпосередньо побачив наслідки свого вчинку. 
...Я був цілком приголомшений, коли вийшов з кіна". 

Убивцю Бандери засудили на 8 років. Реально він від-
сидів тільки 4. Переїхав до СІЛА. Змінив зовнішність. Сусіди 
у рідному селі Сташинського на Львівщині кажуть, що він 
досі перебуває в Америці. Як припускають, час-від-часу інког-
ніто приїжджає подивитися на свій рідний куток. 
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