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Українська зарубіжна історіографія про
діяльність УВО–ОУН (1920–1941 рр.)

Аналізуються основні особливості та рівень дослідження українською
зарубіжною історіографією діяльності Української військової органі�
зації та Організації українських націоналістів у 1920–1941 роках.

Ключові слова: історіографія, Українська військова
організація, Організація українських націоналістів, діаспора.

(Матеріали виступу на науковій конференції
«Ідеологія ОУН та ідеологія Української держави сьогодні»)

Сучасні умови існування української історичної науки дозволяють
об’єктивно та всесторонньо дослідити діяльність Української військо�
вої організації та Організації українських націоналістів у 1920–1941
роках. Та все ж, велику увагу привертають особливості висвітлення цієї
проблеми діаспорними істориками, які були її першодослідниками та
формували образ українського націоналістичного руху для світової гро�
мадськості. Саме політичні реалії української історії XX ст. спричинили
те, що до початку 90–х років центром вивчення історії УВО–ОУН була
українська зарубіжна історіографія. Започаткували ці дослідження без�
посередні учасники руху українських націоналістів. Хоча їх роботи
ґрунтувались на досить вузькій джерельній базі, здебільшого виконані
на підставі спогадів, а на їх загальній спрямованості позначилися партійні
й особисті позиції авторів, однак, у цих дослідженнях вперше підніма�
лись важливі питання історії українського націоналістичного руху.

Питання характеристики особливостей та цінності діаспорної історіог�
рафії з історії руху українських націоналістів піднімали у своїх розвідках
дослідники В. Косик, О. Вовк, Н. Варварцев, Д. Вєдєнєєв, Г. Биструхін та
ін. [3;12;9;10]. Однак, не зважаючи на інтерес до зазначеної проблеми досі
відсутнє комплексне дослідження, яке б відобразило цілісну картину роз�
витку та особливості української зарубіжної історіографії діяльності
УВО–ОУН 1920–1941 років чим і зумовлена актуальність теми. Отож,
необхідність історіографічного осмислення наукового доробку діаспор�
них авторів, що є метою даного дослідження, назріла вже давно.

В той час, коли Україна була в складі СРСР, а в історичній науці
панувала офіційна марксистсько–ленінська ідеологія, лише діаспорні
дослідники могли відкрито без жодних ідеологічних штампів вивчати
діяльність УВО–ОУН (1920–1941 pp.), що й дозволило сьогодні мати
чисельні видання з даної проблеми. Водночас, потрібно зауважити, що
значна частина цих досліджень мають певні недоліки. Щодо обставин
дослідження проблеми, то слід відзначити, що на повноті й об’єктив�
ності праць діаспорних авторів позначились обмеженість джерельної
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бази, що була в їх розпорядженні та брак доступу до документальних
пам’яток національно–визвольної боротьби в Україні. Однак, при цьо�
му дослідниками інтенсивно залучались до наукового обігу підпільні
видання, мемуарна література, матеріали урядових органів іноземних
держав. На зміст діаспорних досліджень з проблеми також вплинув поділ
членства організації на непримиримі табори: «бандерівців», «мель�
никівців» та «двійкарів», чому присвячена чимала кількість праць [45;
24; 2]. Гострі проблеми історії українського націоналістичного руху час�
то ставали у дослідженнях засобом ідейно–політичного протистояння і
цілеспрямованої компрометації опонентів з націоналістичного табору.
Характерною рисою значної частини публікацій діаспорних авторів було
свідоме замовчування невигідних для себе проблем, приховування фактів
і матеріалів, що здатні завдати шкоди іміджеві закордонних центрів в
очах українців діаспори та світової громадськості. У першу чергу, це сто�
сувалося таких специфічних проблем, як терористична діяльність,
методи індивідуального терору та жорстокість проти цивільних
противників і колишніх соратників, співробітництво з іноземними спец�
службами, неоднозначне ставлення населення Західної України до
методів дій підпілля УВО–ОУН, які не вкладалися у концептуальні схе�
ми науковців політичної еміграції [11,23]. Категорично негативно й
демонізовано зображувались противники націоналістів – колишня
польська влада та радянський режим, гостро сприймались й критикува�
лись всі їх кроки і кожен представник чи прихильник.

Найґрунтовніші дослідження діяльності УВО–ОУН 1920–1941
років репрезентують історики П. Мірчук, представник бандерівської та
З. Книш, мельниківської течій. В їх працях зібраний і узагальнений знач�
ний фактичний матеріал з проблеми. Однак, вони не позбавлені
суб’єктивізму, є досить політизованими та спираються на обмежену
джерельну базу. В монографії П. Мірчука «Нарис історії ОУН» зробле�
но першу спробу узагальнення й систематизації історії УВО–ОУН,
автором проведено кропіткий збір інформації від учасників подій, ре�
конструйовано та детально висвітлено фактологічну історію УВО–ОУН
від створення і до кінця 1939 року, охарактеризовано ідеологічні прин�
ципи, політику та стратегію націоналістичної організації, найбільші
протестаційні акції та політичні процеси над її членами [47]. Значним
досягненням дослідження стала спроба автора показати діяльність УВО–
ОУН на широкому тлі політичних подій даного періоду. Однак, у праці
присутні елементи пропагандизму, а її головним джерелом була міжвоє�
нна преса, що й стало причиною певних помилок і неточностей у роботі.
Автор, не заглиблюючись, досить побіжно розглянув ідейно–політичну
платформу УВО–ОУН та її зовнішньополітичну стратегію. Та все ж,
монографія є першою і єдиною спробою комплексного дослідження
діяльності УВО–ОУН міжвоєнного періоду українськими діаспорними
істориками. Чималим є науковий доробок П. Мірчука, присвячений вис�
вітленню діяльності таких провідних постатей націоналістичного руху
як Є. Коновалець, С. Бандера та Р. Шухевич [46;48;49].

Також важливе місце в діаспорній історіографії посідає творчість
одного з провідних публіцистів українського націоналістичного руху З.
Книша. Його творча спадщина різноманітна та включає популярну літе�
ратуру, публіцистичні твори, праці в збірниках і періодичних виданнях
[23;30], спогади, мемуари [22] та монографії, присвячені окремим аспек�
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там історії УВО–ОУН [24;27;28;29]. Питанню створення ОУН присвя�
чена праця З. Книша «При джерелах українського організованого
націоналізму», де автор ґрунтовно розкрив передумови становлення
ОУН, участь у цьому процесі молодіжних націоналістичних організацій,
ідеологію майбутнього утворення [31]. Однак, скупо висвітлено участь
УВО у цьому процесі. Виклад матеріалу надто емоційний та політизо�
ваний, а основним джерелом дослідження є преса, спогади та праці
довоєнних авторів, що стало причиною наявних фактологічних помилок.
Важливим внеском у висвітлення окремих епізодів терористично–бой�
ових дій ОУН і Варшавського та Львівського процесів над членами КЕ
ОУН стало двотомне дослідження «Варшавський процес ОУН» [25; 26].
Передвоєнному становищу в русі українських націоналістів, проблемі
розколу в ОУН присвячена книга «Розбрат» [32]. Проте, жодна з праць
З. Книша не є комплексним дослідженням і не охоплює усіх аспектів
діяльності УВО–ОУН міжвоєнного періоду. Також у роботах помітна
тенденційність щодо інтерпретації діяльності КЕ ОУН, особливо у став�
ленні до С. Бандери й «молодшого покоління» організації, через
належність автора до ОУНм.

Важливим доробком діаспорної історіографії є твори одного з керів�
ників ОУН Л. Ребета. У працях «Світло і тіні ОУН», «Теорія нації», він
дав критичний аналіз розвитку українського націоналістичного руху
[53;54]. Автор досить об’єктивно вказав на недоліки і промахи в діяль�
ності ОУН на Західній Україні, засудив політичну і стратегічну лінію
свого попередника на посаді Крайового провідника С. Бандери, розкрив
передумови та причини кризової ситуації, в якій опинилася ОУН у 1934
році. Однак джерельна база дослідження є досить обмеженою.

З поміж праць керівників націоналістичного руху також слід згада�
ти ґрунтовну працю одного із засновників та ідеологів ОУН В. Мартинця
«Українське підпілля. Від У.В.О. до О.У.Н.», де автор показав переду�
мови та обставини створення ОУН [41]. Головною ідеєю іншого
аналітичного дослідження історика «Ідеологія організованого й т.зв.
волевого націоналізму» є протиставлення ідейно–політичної платфор�
ми ОУН націоналістичній ідеології Д. Донцова [40]. Однак, його праці
попри значний фактичний матеріал, навряд чи можуть дати об’єктив�
ний виклад минулого.

Чимало науково–популярних, публіцистичних та мемуарних праць
з історії УВО–ОУН належить перу С. Мудрика (С. Мечника) [42;43;44].
Разом з тим у своїх працях автор ретельно обминає політично невигідні
питання співробітництва українського націоналістичного руху з інозем�
ними спецслужбами, романтизує керівників УВО–ОУН, які насправді
були продуктом того жорстокого часу, а джерельна база досліджень є
дуже бідною.

Помітними подіями ставали видання збірок статей, що містили знач�
ну частину праць з окремих аспектів діяльності УВО–ОУН міжвоєнного
часу [16;50]. Зокрема, це розвідки провідних діячів організації Д. Андр�
ієвського та Є. Ляховича про діяльність ПУН на міжнародній арені, у
Лізі Націй та відносини ОУН із Великобританією [1;39], С. Ленкавсь�
кого, О. Бойдуника, З. Пеленського про обставини створення та
утвердження ОУН на Західній Україні [37;5;51], М. Капустянського про
військовий вишкіл в ОУН [20], які містять цінну інформацію з проблем,
якими опікувалися автори в організації. Міжнародну діяльність УВО–
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ОУН також досліджували І. Каменецький, А. Бедрій, К. Зеленко, В. Ко�
сик [19;3;18;34]. Поширення українського націоналізму на територію
УСРР висвітлили Ю. Бойко та Д. Карамзин [6;7;20]. Вагомим внеском в
наукове опрацювання ідеології українського націоналізму стали праці
Р. Єндика, Ю. Бойка, М. Сосновського [17;8;57]. Вирізняються аналі�
тичні дослідження І. Лисяка–Рудницького [38]. Його концепції про місце
і роль УВО–ОУН в українському та міжнародному історичному про�
цесі здійснили серйозний вплив на сучасну українську історіографію.

Окремо слід відзначити вагомі біографічні розвідки українських за�
рубіжних авторів (П. Мірчука, Б. Кравціва, П. Дужого та ін.), присвячені
провідним постатям та учасникам українського націоналістичного руху.
[46;48;49;36;13;14;15;4;35]. Ці праці є цінними у фактологічному плані,
оскільки в них описується діяльність УВО–ОУН у міжвоєнний період,
однак зміст робіт є популярно–пропагандистським, а їхні висновки не
позбавлені суб’єктивності та гіперболізації, учасники боротьби, в якій
порушувались норми людської моралі, постають ідеалізованими фігура�
ми. У цілому, якщо вести мову про персоналії націоналістичного руху, то
лише за українською зарубіжною літературою практично неможливо скла�
сти об’єктивної думки. Варто зазначити, що для вивчення особливостей
біографій керівників та окремих діячів УВО–ОУН становлять інтерес
біографічні довідники, упорядковані П. Содолем [55;56]. Проте брак в
упорядника достатньої кількості архівних матеріалів, намагання глориф�
ікувати учасників боротьби знижує інформативно–пізнавальну та наукову
цінність цього унікального на сьогоднішній день довідкового видання.

Окрему не чисельну групу українських зарубіжних авторів склали
прихильники лівої, прорадянської орієнтації. Їхні праці мали ґострокри�
тичний, політизований характер, стимулювалися спецслужбами СРСР
з метою компрометації ватажків закордонних націоналістичних центрів
і минулого націоналістичного руху. Зокрема, широке коло проблем діяль�
ності УВО–ОУН міжвоєнного часу, співробітництво зі спецслужбами
Веймарської республіки висвітлює С. Шевчук [58]. На терористичних
проявах у діяльності націоналістичного руху наголошує в своїх працях
В. Поліщук [52]. Однак, автор не аналізує глибинних причин драматич�
них явищ та не згадує про репресивну політику пануючих режимів проти
українського народу.

Таким чином, до здобутків української зарубіжної історіографії даної
проблеми можна віднести введення до наукового обігу великого масиву
документальних матеріалів, підпільних видань, мемуарної літератури,
перше поглиблене вивчення різних аспектів діяльності українського
націоналістичного руху, створення наукового доробку та узагальнюю�
чих праць з проблеми, що стали базою для сучасної української
історіографії, викриття на міжнародному рівні антиукраїнської політи�
ки польського та радянського режимів, інформування світової спільноти
про прагнення української нації до створення власної держави. Ці праці
містять багатий матеріал про внутрішньоорганізаційні відносини в
УВО–ОУН, що важливо для відтворення цілісної картини боротьби.

Разом з тим, при аналізі цієї групи праць потрібно враховувати
притаманні їм ідейно–політичну заангажованість, відчутне пропаганди�
стське забарвлення, емоційно–описовий характер, вплив політичної
диференціації, брак серйозного аналізу історичних обставин, у яких
функціонував український націоналістичний рух, та виважених узагаль�



ІСТОРІОГРАФІЯ. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО Випуск 15

130

нень історичного матеріалу. На науковій цінності цих робіт позначили�
ся вузька джерельна база, намагання гіперболізувати місце і роль
українського націоналізму в українському національно–визвольному
русі XX ст. Та попри низький науковий рівень багатьох робіт, внесок
української зарубіжної історіографії у вивчення діяльності УВО–ОУН
1920–1941 pоків має неперехідне значення. Діаспорні історики окрес�
лили головні напрями дослідження проблеми, адже в радянській Україні
вивчення діяльності руху українських націоналістів слугувало виключ�
но цілям комуністичної влади, а дослідження українських зарубіжних
авторів стали базою всіх сучасних вітчизняних розробок даної теми. Ці
твори стали вагомим внеском для вивчення націоналістичного руху в
Україні у кінці 80–х – на початку 90–х років в XX ст. У той же час, у
сучасній українській історіографії піднятої нами проблеми спостерігаєть�
ся позитивний процес активного критичного переосмислення концепцій
діаспорних авторів.
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Анализируются основные особенности и уровень исследований украин�
ской зарубежной историографией деятельности Украинской военной
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