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Якщо уточнення каппелерівських речень на кшталт «через 22 роки 
після Росії, у 1786 році в Лівобережній Україні були секуляризовані цер-
ковні та монастирські землі» приміткою «у 1764 р. церковні володіння в 
Росії були передані під управління колегії Економії» (с. 87) або «близько 
1200» на «правильно 1199» (с. 31) залишаються на совісті їх Автора, 
окремі з них просто обурюють. Звідки Стельмах uзяв, що Петро Могила 
став митрополитом не 1633-го, як у Каппелера, а 1632 року (с. 52)? Де 
написано, що «Оссолінеум» перенесено до Львова не 1827 року, а, як 
вважає Стельмах, 1815-го (с. 139)5? Чому, коли навіть студент історичного 
факультету повинен був би відрізняти австрійську частину Габсбурзької 
монархії «Ціслейтанію» від угорської «Транслейтанії», професор націо-
нального університету, натрапивши на назву «Ціслейтанія» в тексті, на-
магається у своїй примітці пояснити читачеві, що це «узагальнююча назва 
території Австро-Угорщини» (с. 125)?

Після всього вищезазначеного скільки завгодно можна говорити про 
те, що, мовляв, коли автори пишуть свої книжки, вони насамперед думають 
про читача. Важко сказати, що завадило колективу, який працював над 
перекладом книжки Каппелера, зробити його якісним. Проте в сухому 
підсумку цікава для свого часу книжка стала ще одним прикладом без-
відповідальности українських видавців та низького рівня нашої професури. 
Можливо, інколи все ж таки варто керуватися тисячолітніми aut bene, aut 
nihil?

                                                        Антон КОТЕНКО

Іваненко В., Якунін В. 
ОУН і УПА у Другій світовій війні: 

проблеми історіографії та методології. 
Дніпропетровськ: Арт-Прес, 2006. 424 с.

Наукових праць з історії Організації Українських Націоналістів та 
Української Повстанської Армії нині напрочуд багато. Дослідники мають 
різне бачення тих подій і нерідко доходять протилежних висновків. Тож не 
дивно, що чимало місця у своїх працях вони приділяють полеміці з іншими 
істориками. Однак видана 2006 року в Дніпропетровську книжка Валентина 
Іваненка та Віктора Якуніна може здивувати навіть призвичаєного до такої 
полеміки читача. 

Той факт, що Іваненко і Якунін виступають проти реабілітації УПА, не 
дивує, і польський історик буде останнім, хто намагатиметься полемізувати 

5 Бібліотеку «Оссолінеум» було засновано за цісарським статутом у 1817 року в 
Кракові, а 1827 року перевезено до Львова після смерти її фундатора, згідно з його заповітом. 
Сімка взагалі є символічною для історії цього закладу: крім дат заснування та перенесення 
до Львова, вона також  наявна в числі перенесення її до Вроцлава – 1947-го.
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з таким підходом. Втім, не зовсім розумію, наприклад, чому Автори в 
цьому контексті засуджують «україноцентризм», що панує в Національній 
академії наук України. Це фактично те саме, що закинути русоцентризм 
працівникам Російської академії наук чи полоноцентризм – науковцям 
Польської академії наук. 

Мені важко погодитися з поглядами В. Іваненка та В. Якуніна на політи-
ку комуністичної партії. Хоча в книжці кілька разів подибуємо звернення 
до керівництва КПУ щодо засудження злочинів комунізму, Автори, однак, 
трактують ці злочини із промовистим нерозумінням їх масштабу і наслідків, 
вважаючи їх радше «помилками і перегинами» системи, аніж її іманентни-
ми рисами. Зокрема, Іваненко і Якунін критикують істориків НАНУ за те, що 
вони недооцінюють значення «визвольного маршу Червоної армії на Захід-
ну Україну у вересні 1939 р.», завдяки якому відбулося «возз’єднання», що 
є «актом історичної справедливості, якої з нетерпінням чекав український 
народ» (с. 92). Також вони рішуче виступають проти окреслення періоду 
1939–1941 років як радянської окупації. На їхню думку, такі твердження 
спростувало саме «населення західної України», яке «щиро вітало ра-
дянських визволителів у вересні 1939 р., проявило велику активність і дис-
циплінованість під час виборів до Народних Зборів в жовтні [1939 р. – Ґ. М.],
з ентузіазмом сприйняло історичне рішення про об’єднання з УРСР в складі 
СРСР» (с. 93).

 Не зовсім розумію, як можна серйозно трактувати результати «ви-
борів» до Народних Зборів. Поза сумнівом, вони не мали нічого спільного 
зі свободою волевиявлення, оскільки відбулися в умовах радянського 
терору і мали суто сталінський характер. Можна було голосувати лише 
за одного кандидата, визначеного владою, причому за неучасть у виборах 
цілком могли покарати арештом чи депортацією в глиб СРСР. Із наявних 
джерел знаємо чимало прикладів безпосереднього примусу з боку влади до 
участи в голосуванні. Наприклад, в одному з подільських містечок під час 
голосування інтернували дітей, щоб у такий спосіб вплинути на батьків. 
Згадуючи про ентузіязм населення з приводу приходу Червоної армії, 
позірно не звертають уваги, що з не меншою (а можливо, й більшою) ра-
дістю зустрічали 1941 року солдатів вермахту. І причиною цьому було не 
захоплення фашизмом, а надія на закінчення влади терору. Звісно, це були 
наївні сподівання, адже на зміну одній окупації прийшла інша, не менш 
безжальна; втім, та радість віддзеркалює ставлення мешканців Західної 
України до комуністичної влади не гірше, ніж «дисциплінована» участь у 
виборах до Народних Зборів. Набагато ближчим за Іваненка з Якуніним 
до правди в оцінці подій 1939 – 1941 років є Михайло Коваль, знаний 
дослідник Другої світової війни. У книжці «Україна у Другій світовій та 
Великій Вітчизняній війнах (1939–1945)» (виданій у науково-популярній 
серії «Україна крізь віки») він зазначає: «укладаючи сумнівну угоду з 
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Гітлером, Сталін вирішив проблему [...] не української, а імперіалістично-
російської єдності»1.

Автори кількаразово повертаються до розстрілу львівських науковців 
у 1941 році (с. 60–61, 100–102), стверджуючи, що його вчинив батальйон 
«Нахтіґаль». При цьому вони, на жаль, не звертають уваги на дослідження 
польських істориків, які з’ясували, що цей злочин вчинили німецькі 
підрозділи СС, а українські націоналісти брали безпосередню участь 
в укладенні списку науковців2. Зокрема, на підставі свідчень Кароліни 
Лянцкоронської, солдата АК. Ув’язнена ґестапо й засуджена до смертної 
кари, вона під час допитів дізналася правду про смерть професорів від без-
посереднього організатора злочину – гауптштурмфюрера Крюґера. Варто 
навести фрагмент з її спогадів:

– Коли ми вступаємо на якісь терени, завжди маємо вже готові списки тих 
осіб, кого слід заарештувати. (...) Знаєте, де ще так було?

(...) Я була знервована. Не знала, куди він хилить, а він уже провадив далі. 
– У Львові! Чи Ви знаєте, про що я зараз говорю? У Львові! – знову дикий 

сміх. – Так, так. Університетські професори! Хa, хa, то моя справа, моя! Нині, 
оскільки Ви вже не вийдете звідси, я Вам можу це сказати3.

 Кароліні Лянцкоронській пощастило вижити завдяки заступництву 
европейської аристократії, згодом вона виступила свідком на процесі 
Крюґера.

Тобто батальйон «Нахтіґаль» не несе відповідальности за розстріл 
львівських професорів. Відкритим натомість залишається питання, чи бра-
ли його солдати участь у єврейських погромах, які тоді мали місце у Львові. 
Знаємо, що з 7 липня 1941 року батальйон «Нахтіґаль» після тижневого 
перебування у Львові був скерований через Золочів, Тернопіль, Сатанів, 
Проскурів на Вінницю. Дорогою він, на думку Івана Патриляка, вчинив 
щонайменше один єврейський погром4.

Натомість, висловлюючи сумнів щодо масштабности антиєврейських 
дій націоналістичного підпілля, Валентин Іваненко і Віктор Якунін мають 
рацію. Своїм головним ворогом УПА фактично вважала СРСР, другим 
за чергою противником, принаймні до початку 1945 року, були для неї 
Польща і поляки, й лише на третьому місці була війна з німцями, проти 
яких проводилися дуже обмежені збройні виступи, набагато прийнятнішими 
за які були розмаїті форми порозуміння5. Повну оцінку втрат, завданих 

1 Коваль М. Україна у Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах (1939–1945). К., 
1999. С. 24. 

2 Lanckorońska K. Wspomnienia wojenne 22 IX 1939 – 5 IV 1945. Kraków, 2001. S. 154. 
(Див. також: Kaźń profesorów lwowskich. Lipiec 1941 / Oprac. Z. Albert. Wrocław, 1989). 

3 Ibid. 
4 Патриляк І. Військова діяльність ОУН(б) у 1940–1942 роках. К., 2004.
5 Див.: Motyka G. Ukraińska partyzantka 1942–1960. Działalność Organizacji Ukraińskich 

Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii. Warszawa, 2006. S. 192–237.
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німцям з боку УПА, можна буде здійснити, порівнявши звіти підпілля з 
німецькими документами. Втім, внесок УПА у перемогу над ІІІ Райхом був 
вочевидь менший за внесок французького чи польського підпілля чи навіть 
радянських партизанів. Однак водночас напевно більший – чого Іваненко та 
Якунін не зауважують – ніж, наприклад, литовського підпілля, яке воювало 
передусім із «совєтами». 

В Україні найзапекліші дискусії точаться довкола проблеми боротьби 
українських партизанів із радянською владою, і саме цю тему визнають го-
ловною Автори рецензованої праці. У протистоянні комуністичній владі 
вони вбачають лише злочинні дії, зосереджуючи увагу на тому, як УПА 
ускладнювала Червоній армії боротьбу з німцями, зокрема на вбивствах 
цивільних осіб, наприклад, надісланих зі Сходу вчителів. Однак війна УПА з 
комуністичною системою не обмежувалася такими діями. Протягом 1944 – 
1945 років загони УПА вчинили близько 80 нападів на будинки радянських 
місцевих влад, нерідко приймали нерівний бій з Внутрішніми військами 
НКВС, дезорганізовували радянську адміністрацію, а на деяких територіях 
активних дій підпілля фактично існувало двовладдя. Дії партизанів мали, з 
одного боку, підтримувати прагнення народів СРСР до самовизначення, а з 
другого – спонукати країни коаліції протистояти комунізму. Шанс на успіх 
УПА вбачало в початку ІІІ Світової війни чи розпаді СРСР зсередини.

 Туди, де активність УПА сягала загрозливих для комуністичної вла-
ди масштабів, було спрямовано значні «чекістсько-військові» сили, що 
проводили антипартизанські операції та репресії проти населення. Жор-
стокість радянської адміністрації спричинилася до того, що вся Західна 
Україна перебувала в умовах надзвичайного стану, де дуже легко можна 
було стати жертвою терору. Той факт, що за таких обставин підпілля спро-
моглося протриматися як організована структура до 1950-х років, слід 
визнати за великий успіх. Дії партизанів, яких підтримувала переважна 
більшість західноукраїнського населення, яскраво свідчили про прагнення 
українців здобути незалежність. Не розумію, чому Автори вважають воле-
виявленням вимушену терором участь мешканців Західної України у ви-
борах 1939 року, а не підтримку націоналістичного підпілля.

 Повоєнний антикомуністичний опір західних українців має чимало 
спільних рис з іншими антирадянськими рухами в СРСР. На цю подібність 
вказують, зокрема, литовські історики. За словами Арвідаса Анушаускаса, 
«у Литві та Західній Україні існували найпотужніші в усій Східній Европі 
вогнища руху опору, які, щоправда, мали відмінні засади»6. Подібної думки 
дотримуються і російські історики. Навіть у колективній праці науковців 
Інституту воєнної історії Міністерства оборони РФ (за редакцією генерал-

6 Anuśauskas A. Ruch oporu na Litwie i metody jego działalności w latach 1944–1956 // 
Aparat represji a opór społeczeństwa wobec systemu komunistycznego w Polsce i na Litwie w 
latach 1944–1956 / Red. P. Niwiński. Warszawa, 2005. S. 55.
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майора В. Золотарьова) український рух опору оцінюється подібно до 
підпілля в прибалтійських республіках і на Кавказі. Російські дослідники 
також не мають сумніву, що його метою було «здобуття суверенности й 
незалежности від Москви»7.

У цьому контексті не можна не погодитися з думкою Ярослава Грицака, 
що боротьба українського підпілля з радянським режимом належить до 
«найгероїчніших» сторінок історії УПА8. Втім, обставини і наслідки тієї 
багаторічної боротьби були трагічні. Радянські репресії 1944 – 1953 років 
охопили 450 – 500 тисяч українців. При цьому часто це були не випадкові 
люди. Жертвою радянських репресій наприкінці 1940-х років став цвіт 
західноукраїнської молоді, яка з патріотичних міркувань займалася конспі-
ративною діяльністю. Проте Іваненко і Якунін, засуджуючи злочини 
УПА, водночас вважають, що комуністичні репресії були викликані лише 
зухвалими діями українського підпілля. Навіть більше, на їхню думку, 
якщо вони й зачепили невинних людей, то лише через недостатньо чітке 
виконання органами безпеки інструкцій компартії, що забороняли такі дії. 
Саме в такій інтерпретації подій проявилася поблажливість Авторів до 
комуністичних злочинів. Насправді ж саме комуністична партія керувала 
репресіями, тоді як апарат безпеки був лише виконавцем її вказівок. 
НКВС був мечем, але рукою, що карала, була партія. Наявні архівні ма-
теріяли не залишають сумніву, що комуністична партія тримала під 
контролем діяльність органів безпеки. Єдине, що не відомо напевно, –
наскільки члени КП(б)У були ініціяторами певних репресивних дій, а 
наскільки – виконавцями волі центру. Безперечно, значну увагу питанню 
знищення українських партизанів особисто приділяв перший секретар ЦК 
КП(б)У Микита Хрущов. У властивій йому манері на нараді партійного 
й господарського активу Львівської области, що відбулася у Львові 10 
січня 1945 року, Хрущов сказав: «Нас, звісно, не шануватимуть, якщо 
ми не вдамося до відповідних заходів, усіх учасників [руху опору. – Ґ. М.] 
необхідно заарештувати, кого слід засудити, може повісити, решту вислати 
[тобто депортувати. – Ґ. М.], лише тоді ми будемо певні, що все гаразд і 
населення знатиме, що за одного візьмемо сто... Треба, щоб вони боялися 
нашої помсти»9.

Проте я не хотів би, щоб мої арґументи справили враження доказів 
на користь реабілітації УПА. Насправді я виступаю за засудження всіх 
злочинів щодо невинних людей, незалежно від того, хто, коли і де ці злочини 

7 Россия (СССР) в локальных войнах и военных конфликтах второй половины ХХ 
века / Под ред. В. Золотарева. М., 2000. С. 117.

8 Грицак Я. Тези до дискусії про УПА // Грицак Я. Страсті за націоналізмом: Історичні 
есе. К., 2004. С. 107.

9 Цит. за: Киричук Ю. Нариси з історії українського національно-визвольного руху 
40–50-х років ХХ ст. Львів, 2000. С. 139.
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вчинив. Тому не можу не зазначити, що Іваненко та Якунін випустили з 
поля зору саме те, що, на мою думку, справді кидає тінь на український 
партизанський рух. Йдеться, вочевидь, про антипольські етнічні чистки, 
вчинені у 1943 – 1945 роках. Напевно, і в Польщі підпілля ОУН(б) й УПА 
сприймали б так само, як литовське, латвійське чи навіть повоєнне польське, 
якби не антипольська акція. Нині ж у Польщі УПА оцінюють винятково під 
кутом зору її злочинів проти польського населення. Натомість в Україні 
цю сторінку історії УПА часто зводять до звичайної партизанської війни, 
під час якої помилок припустилися обидві сторони конфлікту, а кількість 
жертв є справою другорядною. З таким поглядом погодитися важко. Наявні 
документи не залишають сумніву, що на зламі 1942 – 1943 років провід 
бандерівської фракції ОУН постановив: не чекаючи завершення війни, 
завчасно усунути поляків з усіх земель, що вважалися українськими. На 
Волині ухвалено рішення про фізичну ліквідацію всього польського насе-
лення, а в Східній Галичині – про його виселення під загрозою смерти. 
Дії УПА щодо поляків були безжальні та, що ілюструє хоча б приклад 
«першої акції УПА», себто напад на Володимирець і Паросле, від самого 
початку стали частиною історії цієї організації10. Загалом упродовж 1943 – 
1947 років внаслідок українських операцій загинуло від 70 тисяч до 100 
тисяч поляків, тоді як втрати українців становлять 10 – 20 тисяч. При цьому 
статистика смертей на Волині особливо вражає: з польського боку загинуло 
до 50 – 60 тисяч осіб, з українського – не більше ніж 2 – 3 тисячі. 

Хоча вбивства цивільного населення здійснювали різні національні пар-
тизанські формування, і польські зокрема, лише УПА провела настільки 
масштабну етнічну чистку. Той факт, що Іваненко та Якунін жодним сло-
вом не згадують цієї проблеми, на мою думку, свідчить, що метою їхньої 
праці було не тільки прагнення засудити УПА, а й заперечити радикальний 
порахунок з комуністичним минулим України. 

Історія ОУН(б) й УПА, як і вся історія Центральної Европи, сповнена 
неоднозначностей. Здається, це усвідомлюють ті українські історики, хто 
прагне переглянути традицію УПА крізь призму ліберально-демократичних 
цінностей, шляхом відокремлення героїчних сторінок цієї організації від 
тих, що їх у жодному випадку не можна виправдати. Добрим прикладом 
такої настанови є Ярослав Грицак. В опублікованих ним «Тезах до дискусії 
про УПА» він віддає шану жертовній боротьбі партизанів за незалежність, 
але водночас визначає антипольську акцію як «воєнний злочин» і виступає 

10 Вночі з 7 на 8 лютого 1943 р. «перша сотня УПА» під проводом Григорія Перегірняка 
напала на постерунок німецької поліції у Володимирці. Після цього вона рушила до близької 
польської колонії Паросле, де вбила 155 поляків. Напад на Володимирець в українській 
історіографії вважають першою акцією УПА, причому зазвичай її не пов’язують зі 
вбивством у Паросле. Докладніше див.: Motyka G. Цит. праця. C. 187–191.   
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за її засудження11. Вважаю, що така оцінка УПА набагато ближча до 
історичної правди, ніж запропонована в книжці Валентина Іваненка та 
Віктора Якуніна.  
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 Монографія канадського українського історика Сергія Єкельчика 
«Сталінська імперія пам’яті: російсько-українські стосунки в радянській 
історичній уяві» (2004)1, на думку багатьох фахівців, стала значним кро-
ком вперед у розвитку «совєтологічних» cтудій, а тим більше – в історіо-
графії УРСР сталінського періоду. Один із західних рецензентів визначив 
жанр цієї праці як «інтелектуальна історія Радянського Союзу» (Тимоті 
Снайдер)2, інший – як «інтердисциплінарний tour de force» (Девід Бран-
денберґер)3. Попри значну популярність на Заході, ця цікава праця, на 
жаль, і досі залишається маловідомою українському читачеві. Можна 
передбачити, що за сміливістю поставлених завдань та зроблених висновків 
вона безперечно була би куди цікавішою українській публіці. І не тільки 
історикам. Здається також, що вона здатна спровокувати цікаві дискусії в 
науковому середовищі.   

«Сталінська імперія пам’яті» – це цікаве, гарно структуроване, інтелек-
туально провокативне дослідження, написане на багатому фактографічному 
матеріялі. Як можна побачити з назви книжки, центральним об’єктом 
дослідження є політика пам’яті в УРСР, а точніше – питання репрезентації 
російсько-українських взаємин у тогочасній історичній уяві. Єкельчик 
простежує, як передреволюційне українське минуле було представлене 
в наукових працях, політичних деклараціях, романах, п’єсах, операх, 
картинах, монументах та фестивалях упродовж усієї сталінської ери. 
І йдеться тут передусім про певну офіційну модель історичної пам’яті, а 
не про рівень її сприйняття на індивідуальному рівні. Зокрема, Автор ро-
бить спробу викрити механізми інституціялізації цієї офіційної версії 
історичної пам’яті. А відтак він обмежується лише вивченням готових 
моделей поведінки, відчуттів та історичних уявлень про себе та «інших», 
запропонованих владою радянському суспільству для сприйняття. У нашій 
рецензії не вважаємо доречним переказувати зміст усієї книжки (тим більше, 

11 Грицак Я. Цит. праця. С. 104, 111. 
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українські стосунки в радянській історичній уяві / Пер. з англ. М. Климчука, Х. Чушак. К., 
2008. 
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