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Повстанський рух на початку 1920�х років

Ідея створення
Української Пов�
станської Армії на�
лежить середови�
щу вояків Армії Ук�
раїнської Народної
Республіки, які піс�
ля поразки у боях
за Українську дер�
жаву з переважаю�
чими російськими
більшовицькими
військами 21 листо�
пада 1920 року від�
ступили на окупо�
вану Польщею те�
риторію і там
скласти зброю.

Однак ще до відходу Української армії за річку Збруч, по
якій проліг кордон, що ділив Україну на підсовєтську та під�
польську частини, згідно зі зрадницьким польсько�більшо�
вицьким перемир'ям у жовтні 1920 року, тривала підготовка
до розгортання повстанського руху на підсовєтській части�
ні України. За дорученням Головного Отамана Військ УНР
Симона Петлюри в більшовицькому тилу "були залишені
старшини й козаки, а також окремі військові відділи для ор�
ганізації… активних партизанських виступів". У листопаді
1920 року Головний Отаман своїм наказом зобов'язав під�
полковника Ківерчука сформувати партизанський загін із
добровольців старшин та козаків, вирушити в тили ворога,
де розгорнути широку діяльність під прапором УНР. 21 січ�
ня 1921 року у польському місті Тарнові на засіданні Ради
Народних Міністрів за участю уряду УНР, представників ви�
щого командного складу армії і Генерального штабу Симон
Петлюра порушив питання "про необхідність всебічної ро�

Симон Петлюра � Голова Директорії, 
Головний Отаман Армії УНР.
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боти Уряду у справі організації
повстання в Україні проти москов�
ської окупаційної влади". На ньому
було ухвалено рішення про "ство�
рення окремої таємної установи"
для безпосереднього керування
партизанським рухом та "спеціаль�
ного фонду для потреб підтримки
партизансько�повстанського руху в
Україні". [1]  Згідно з цим рішен�
ням, при Головній команді військ
УНР був утворений Партизансько��
повстанський штаб, який очолив
досвідчений фахівець з партизан�
ської боротьби генерал�хорунжий
Юрко Тютюнник. Він розробив

план і особисто очолив у жовтні�листопаді 1921 року рейд
на підсовєтську Україну Волинської, Подільської та Буко�
винської повстанських груп, які у своєму наказі від 23 жов�
тня 1921 року назвав Повстанчою Армією в Україні. [2]

І хоча цей рейд, який більше відомий під назвою Другого
зимового походу Армії УНР, закінчився трагічно особливо
для Волинської групи, вояки якої були оточені червоною кін�
нотою Котовського біля села Малі Миньки на Житомирщині
(359 з них полонено і розстріляно під Базаром), ідея підняття
повстання в Україні проти ворожої влади не вмирала. Вже 15
травня 1922 року наказом Головного Отамана сотника Армії
УНР Якова Гальчевського призначено командиром повстан�
ських сил правобережної України. Діючи під іменем отамана
"Орла", Яків Гальчевський сформував чотири повстанські
бригади, встановив зв'язки з повстанцями Київщини і Волині,
а після низки боїв з частинами Червоної армії 2 вересня 1922
року разом зі своїми відділами перейшов на польську терито�
рію. [3]  

[1] Сергій Литвин. Суд історії.�Київ.�2001.�С.417, 419.
[2] Василь Верига. Листопадовий рейд.�Київ.�1995.�С.45
[3]  Сергій Литвин. Суд історії.�Київ.�2001.�С.417, 419.

Юрко Тютюнник � генерал�
хорунжий, командувач Повстанчої
Армії України. Кадр з фільму
П.К.П.1926�й рік, в якому він грає
роль самого себе.
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Діяльність Державного центру УНР 
на вигнанні з підтримки повстанських кадрів

Питання зв'язків з потенційними кад�
рами майбутнього повстанського зриву
в підсовєтській Україні було одним з
головних і в діяльності Державного
центру УНР на вигнанні, який очолював
після вбивства Симона Петлюри мос�
ковським агентом Шварцбардом 25
травня 1926 року у Парижі Андрій Лі�
вицький. Так, наприкінці 1926 року бу�
ло організовано штаб військового мі�
ністра генерала Володимира Сальсько�
го. Другий (розвідувальний) відділ цьо�
го штабу безпосередньо займався вста�
новленням нелегальних контактів з Ук�
раїною, її населенням, організовував

Група учасників Другого зимового походу перед виїздом в Україну в товаристві
інтернованих вояків у Каліському таборі � зліва направо: сидять: 3�й � полк. Грицько
Чижевський, начальник артилерії Повстанчої Армії, 6�й � підполк. Микола Чижевський, 
7�й � підполк. Іван Шарабура (розстріляний у Базарі); стоять у першому ряду: 1�й � козак
Рябинин (загинув); у другому ряду: 3�й � підст. Дяченко (загинув), 
4�й � підст.  В. Аколовський (загинув), 7�й підхор. Петро Ромашкин.

Андрій Лівицький � 
президент УНР 
на вигнанні (1926�1954).
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невеликі таємні осередки, які у певний
час мали розпочати повстанську акцію.
Приблизно протягом одного року цей
відділ очолював полковник Микола Че�
ботарів. А потім аж до своєї смерті в
1937 році ним керував генерал Геншта�
бу Всеволод Змієнко. Там працювали
такі старшини: підполковник Борис
Барвінський, полковник Іван Литвинен�
ко, сотник Недайкаша, поручник Фар�
тушний та багато інших.

"Аж до початку 1930�их років співро�
бітники другого відділу нелегально пере�
ходили на територію України, встанов�
люючи там пункти зв'язку або відновлю�
ючи давні зв'язки, що існували ще з часів

перебування уряду УНР на українській території. На випадок
"назріння" можливості повстання проти окупаційної влади такі
"пункти зв'язку" мали б стати об'єднуючими і керівними осе�
редками. На випадок війни тієї чи іншої держави чи блоку дер�
жав проти СССР ці пункти зв'язку мали б подбати про те, щоб
ще до можливого приходу чужих військ
в Україну на місцях уже мали б створи�
тися українські збройні відділи, які взя�
ли б владу у свої руки під гаслами від�
новлення УНРеспубліки". [4]

Полковник Армії УНР Іван Литвинен�
ко з липня 1927 року керував пунктом
розвідки у селі Могиляни, що біля Ост�
рога, а з осені 1928 року до кінця 1935
року � контрольним розвідпунктом у
Рівному. У місті Корці із серпня 1927
року до осені 1930 року розвідпункт
очолював петлюрівський повстанський
отаман Яків Гальчевський ("Орел"). Ще

[4]  Микола Лівицький. ДЦ УНР в екзилі між 1920 і 1940 роками.�Мюнхен�Філадельфія.�
1984.�С.27�28.

Всеволод Змієнко � генерал�
хорунжий, начальник II секції
(розвідка й контррозвідка)
Генштабу Армії УНР.

Іван Литвиненко.
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один петлюрівський повстанець Яків
Малинівський ("Майський") з кінця
1931 року по травень 1933 року керу�
вав розвідпунктом у місті Острозі. [5]

На початку 1930�х років з Іваном
Литвиненком знайомиться майстер�ка�
меняр, який вирішив присвятити своє
життя боротьбі за незалежну Україн�
ську державу, Тарас Боровець. Слід
сказати, що це знайомство було не ви�
падковим. Адже старший брат Тараса
Боровця служив у Армії УНР. Самос�
тійницькі ідеї петлюрівського середо�
вища майбутньому поліському отама�
нові припали ближче до душі, коли він,
працюючи чорноробочим гранітного кар'єру, слухав палкі
дискусії матроса�комуніста та вояка�уенерівця. Згодом він
сам стає частим завсідником зібрань, які влаштовував з ко�
лишніми побратимами по зброї старшина Армії УНР Петро
Кухарчук спочатку у власному помешканні на хуторі Білий Бе�
рег між селами Бистричі та Мочулянка (нині це Березнівський
район Рівненської області) та в Людвиполі (Сосновому), де
заснував просвітницький осередок "Рідна хата". [6]

Узимку 1932�1933 років Тарас Боровець створює серед
поліської молоді організацію "Українське Національне Від�
родження", [7]  яка ставить за мету виховання кадрів майбут�
ньої української революційної армії у суворому підпіллі під
прапором УНР. На перших порах відродженці зосереджують
свою діяльність на розвінчуванні "райського" життя в підсо�
вєтській Україні, та ознайомленні населення із завданнями,
які ставить перед собою Державний Центр УНР на вигнанні.
З допомогою полковника Івана Литвиненка Тарас Боровець

[5]  ГДА СБУ.�Ф.65.�Спр.10418.�Арк.105, 107.
[6] Галина Кухарчук. Я була з повстанцями//Повстанський рух отамана Тараса Бульби�Бо�
ровця. Дослідження, спогади, документи. � Рівне.�1998. � С.107�111; Галина Кухарчук �
секретарка Бульби�Боровця//Поліська Січ. Відеозапис спогадів. Режим доступу:
http://poliskasich.org.ua/?p=1.
[7]  ГДА СБУ.�Ф.65.�Спр.9134.�Т.4.�Арк.20.

Тарас Боровець. 
1930�ті роки.



переносить у совєтську Україну директиви Уряду УНР та літе�
ратуру, а звідти � свідчення про великий голод 1932�1933 ро�
ків, які Державний центр УНР з власними меморандумами
відправляв до Ліги Націй і по всьому світу. [8]  

Просвітницька діяльність петлюрівського
середовища на Волині і Поліссі

Важливим моментом у підготовці
майбутніх вояків Української Повстан�
ської Армії була просвітницько�виховна
робота колишніх вояків Армії УНР се�
ред молоді на Волині і Поліссі, яку вони
виконували тут у 1920�1930�х роках.
Оскільки Польська держава після інтер�
нування Армії УНР лише з обмеженим її
числом старшин уклала контракти на
службу у Війську Польському, решта
змушена була перекваліфіковуватися
на мирні професії. Частина офіцерів,
що походили зі сходу України, яким чу�
жими були польські порядки, мова, ре�
лігія, звичаї, добивалися роботи на Во�
лині та Поліссі, де більшість населення
складали українці, де переважаючою

була рідна православна віра, і хоч окремі предмети в школі вик�
ладалися українською мовою. Так, ще у таборі інтернованих у
польському місті Каліш протопресвітер Армії УНР Павло Па�
щевський (родом із Київщини) за ініціативою командирів диві�
зій і згодою міністра віровизнань УНР професора Івана Огієнка
та Митрополита Юрія Ярошевського організував курси військо�
вих священиків. Значна частина випускників цих курсів, після
виходу з табору стали парафіяльними священиками. Сам Пав�
ло Пащевський у 1924 році очолив парафію у селі Бабин Рів�
ненського повіту. А згодом став настоятелем храму Чесного
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Павло Пащевський � головний
капеллан Армії УНР.

[8]  Отаман Тарас Бульба�Боровець.Армія без держави. Вінніпег.�1981.�С.39; ГДА СБУ.�
Ф.65.�Спр.10418.�Арк.287.



Хреста у Луцьку. Старшини Армії УНР
Олександр Білецький та Мартин Волков
(останній родом з Брацлавщини) на по�
чатку 1930�х років одержали парафії,
відповідно у селах Тинне та Селець Сар�
ненського повіту. Останній згодом став
послом польського сейму від Безпартій�
ного блоку, де добивався викладання
Закону Божого рідною мовою, а також
відкриття православного богословсько�
го ліцею. Ще один посол сейму у 1930�
1939 роках, колишній хорунжий Армії
УНР Степан Скрипник (родом із Полта�
ви) був організатором клубу "Рідна ха�
та" у Рівному, сприяв відкриттю приват�

ної української гімназії імені Івана Мазепи. [9]  
На Костопільщині розпочав мирну трудову діяльність пет�

люрівець Микола Покровський, який народився у зрусифіко�
ваній сім'ї священика на Орловщині. Воєнні події Першої сві�
тової війни його як офіцера царської
армії закинули на Волинь, де він подру�
жився з українськими патріотами, від�
так свою долю пов'язав з Україною. На
початку 1920�х років одружився з доч�
кою костопільського православного
священика Івана Кужеля, після чого
був висвячений на ієрея і одержав па�
рафію у селі Штунь Любомльського
повіту, де створив сільський хор, драм�
гурток. У другій половині 1920�х років
перейшов на відправлення служби Бо�
жої українською мовою. [10]  

Низка старшин Армії УНР у міжвоєн�
ний період працювала вчителями, усіля�
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Мартин Волков � священник,
колишній старшина Армії УНР.

Степан Скрипник� хорунжий
Армії УНР, майбутній

Митрополит УАПЦ Мстислав.

[9]  Володимир Борщевич. Волинський пом'яник.�Рівне.�2004.�С.33, 63�64, 250, 300�301.
[10]  Володимир Борщевич. Волинський пом'яник.�Рівне.�2004.�С.254; Іван Ольховський.
Кривава Волинь. Книга перша.�Київ.�2008.�С.125.



ко намагаючись прищепити волин�
ським дітям любов до своєї землі, укра�
їнської історії та її визначних діячів. Се�
ред таких були майбутні учасники Ук�
раїнської Повстанської Армії Петро Ку�
харчук, Василь Раєвський та інші.

Тісно співпрацюючи з петлюрівським
середовищем, Тарас Боровець разом зі
своєю організацією "Українське Націо�
нальне Відродження" також на початку
1930�х років підключається до просвіт�
ницької роботи. Він за власні кошти заку�
повує українську історичну, художню лі�
тературу і розповсюджує її на Поліссі.
Серед поширюваних видань "Історія Ук�

раїни", журнал "Юнак", українські календарі. [11]  Перебуваючи
в ув'язненні у Березі Картузькій, Тарас
Боровець заводить дружбу з відомим ді�
ячем ОУН Іваном Мітрингою, а після
звільнення стає співробітником очолюва�
ного тим видавництва "Дешева книжка" у
Львові, розповсюджує його видання на
Поліссі і Волині, куди польська держава
намагалася їх не допустити. Ба, навіть ви�
ношує плани стати найбільшим пайови�
ком видавництва. [12]  Та реалізувати їх
не вдалося, оскільки польська влада зму�
сила Тараса Боровця як ненадійного еле�
мента виїхати углиб Польщі. Однак його
справу продовжували побратими, як по�
ширювали серед поліщуків книги про
борців за Українську лержаву "Отаман Хмара", "Холодний Яр",
"Червоний чортополох" Горліса�Горського та інші.  [13] 
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Микола Покровський �
священик�петлюрівець.

Іван Мітринга � 
видавець�просвітник.

[11 ГДА СБУ.�Ф.65.�Спр.9133.�Т.2.�Арк.67; ГДА СБУ.�Ф.65.�Спр.9134.�Т.4.�Арк.19.
[12]  Гайвас Я. Доба великого перелому//Визвольний шлях №10.� 1985.�С.1183, 1185.
[13] ГДА СБУ.�Ф.65.�Спр.9133.�Т.1.�Ч.ІІ.�Арк.4,7. 



Приготування до повстанських акцій 
у 1939�1941 роках

Робота у цьому напрямку активізу�
валась із вибухом Другої світової вій�
ни у вересні 1939 року та з розшмату�
ванням Польщі військами Гітлера і
Сталіна. Перебуваючи в окупованій
німцями Варшаві разом із керівниц�
твом Державного центру УНР на виг�
нанні, якому новою владою була забо�
ронена офіційна діяльність, Тарас Бо�
ровець бачив, що нова війна поділом
Польщі не закінчиться. Очевидною бу�
ла фальш угоди між двома агресорами
з різними намірами. Водночас не мож�
на було не помітити, що війна сколих�
нула світ, розбудила визвольні праг�
нення пригноблених націй і української зокрема. Своїми мір�
куваннями і планами дій на випадок воєнної інвазії в Україну
він вирішує поділитися з представниками українського уря�
ду. Однак розуміючи, що його задум із підготовкою повстан�
ських акцій як людини невійськової можуть сприйняти за чис�
ту авантюру, спочатку таємно зустрічається із колишніми ке�
рівниками повстанських загонів, консультується з ними, уточ�
нює, корегує свій план. Такі зустрічі�консультації відбулися із
колишнім повстанським отаманом Поділля "Орлом" (полков�
ником Войнаровським�Гальчевським), полковниками Іваном
Трейком, Петром Дяченком, Андрієм Долудом, сотником Га�
люком�Малинівським. [14] 

Весною 1940 року Іван Литвиненко у місті Холмі знайо�
мить Тараса Боровця із начальником оперативного відділу
Армії УНР в екзилі полковником Аркадієм Валійським. [15]

А останній представляє майбутнього отамана Міністрові
військових справ уряду УНР на вигнанні, генералові Володи�
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Аркадій Валійський �
полковник, начальник
оперативного відділу 

Армії УНР.

[14]  Отаман Тарас Бульба�Боровець. Армія без держави.� Вінніпег.�1981.�С.75. 
[15] ГДА СБУ.�Ф.5.�Спр.10418.�Арк.287.



мирові Сальському. 20 червня 1940
року під проводом президента Андрія
Лівицького відбулось таємне засідан�
ня у справі організації повстанської
армії. Генерал Сальський запропону�
вав план, який передбачав створення в
Україні низки місцевих "Січей", які з
вибухом німецько�радянської війни
мали виступити проти більшовиків.
Президент схвалив план. [16] 

Незважаючи на негативне став�
лення оунівців та гетьманців до ді�
яльності уряду УНР на вигнанні, Та�
рас Бульба звертається індивідуаль�
но до їхніх представників з метою

об'єднати зусилля в очікуваній збройній боротьбі за Укра�
їнську державу. І таку згоду він одержує від гетьманця,
полковника Івана Трейка, який разом із сотником Лежен�
ком, інженером Гудимчуком та іншими своїми побратима�
ми готувався повернутися в Україну перед вибухом німець�
ко�совєтської війни. Військову спів�
працю оунівців із уенерівцями під�
тримав і провідник ОУН у Генераль�
ній губернії, учасник Другого зимо�
вого походу Армії УНР, полковник
Роман Сушко. Він пообіцяв передати
на Волинь директиву про встанов�
лення контактів і співпраці його лю�
дей із Тарасом Боровцем. [17]  

Нелегально перетнувши німецько��
совєтський кордон поблизу міста Во�
лодави першого серпня 1940 року, Та�
рас Боровець добирається до Рівнен�
щини і через довірених людей утво�
рює перші підпільні осередки, що орі�
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Володимир Сальський �
військовий міністр уряду УНР
на вигнанні (1924�1940).

Роман Сушко � полковник
Армії УНР, учасник Другого

Зимового походу.

[16] Кость Панькiвський. Роки нiмецькоi окупацiї.�Нью�Йорк�Торонто.�1965.�С.�127.
[17]  Отаман Тарас Бульба�Боровець. Армія без держави.� Вінніпег.�1981.�С.80,81.



єнтувалися у своїй діяльності на уряд УНР, у селах Труди, По�
гулянка та містечку Степань. Згодом до їхньої роботи долу�
чилися представники із селищ Деражне та Клевань. [18]  

Серед активістів уенерівського підпілля вирізняються
оунівець Михайло Гожий із села Труди, Петро Соловей та
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Михайло Гожий. Петро Соловей. Костянтин Шумлянський.

[18]  ГДА СБУ.� Ф. 65. � Спр. С�9134.� Т. 5. �  Арк. 2;. Т. 2 . � Арк. 49. 

Пам'ятний хрест на місці хати Гната Гожого у селі Труди, де з літа 1940 року часто
зупинявся Тарас Боровець і створив перший осередок  майбутньої УПА "Поліська Січ".



Костянтин Шумлянський із містечка
Степань. У листопаді 1940 року їх
вистежила агентура НКВД. Усіх заа�
рештовано і засуджено. Михайла Го�
жого � до вищої міри покарання, яку
виконано під час евакуації Дубнів�
ської в'язниці у червні 1941 року.
Петрові Солов'ю та Костянтину Шум�
лянському дивом вдається врятувати�
ся од вірної смерті і стати учасниками
повстанських формувань Тараса
Бульби�Боровця. 

Через викриття і арешт низки
учасників підпілля УНР у Степан�
ському районі та конфлікт із крайо�
вим керівництвом ОУН(Б), яке вва�
жало, що на Північно�Західних укра�
їнських землях (тобто на Рівненщи�
ні) не повинно бути інших підпільних
націоналістичних організацій, окрім
оунівських, Тарас Боровець на по�
чатку 1941 року творить осередки
"Вільного козацтва", які сповідують
ідеологію УНР, у селах Бистричі,
Моквин, Кисоричі, селищах Людви�
піль (Соснове), Рокитне, місті Корці
та інших населених пунктах. [19]   Він також, маскуючись
під бороданя, об'їжджає низку областей України з метою
виявлення представників УНР, однак таких не знаходить,
оскільки всі на той час були знищені органами НКВД. Від�
так план утворення підпільних "Січей" по всій Україні, які з
вибухом війни мали би повстати проти совєтської влади,
відпав. Довелося сконцентрувати зусилля на творенні ли�
ше повстанської "Поліської Січі".
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Тарас  Боровець у
совєтському підпіллі.

[19]  ГДА СБУ.� Ф. 65. � Спр. С�9133.� Т. 1. � Ч.ІІ. � Арк. 24. 



Формування Української
Повстанської 
Армії «Поліська Січ»

З вибухом німецько�совєтської війни
22 червня 1941 року в Україні виник ха�
ос. Компартійна номенклатура втікала
за відступаючою Червоною Армією. Ен�
каведисти перетворювалися на партиза�
нів�диверсантів і на заклик Сталіна � за�
лишати ворогові випалену землю � ни�
щили народне добро. У містах Західної
України вони страчували усіх підряд
в'язнів тюрем, що викликало ненависть
місцевого населення, змушувало його
брати в руки зброю, гнати зі своєї землі
більшовицьку нечисть. Аби упередити
дії новітніх злочинців  Тарас Боровець
разом із групою повстанців�підпільників
роззброює у місті Сарни місцевих совєт�
ських паравоохоронців і захоплює вла�
ду ще до приходу німецьких військ, [20]
28 червня 1941 року у селі Немовичі
Сарненського району він, іменуючи себе
Тарасом Бульбою, видає перший наказ
по УПА "Поліська Січ", яким зобов'язує
бойові групи організувати невеликі пов�
станські загони, захоплювати владу у
звільнених від більшовиків місцях, тво�
рити народну міліцію, вивішувати жов�
то�блакитніі прапори, організовувати
національний порядок. [21] 
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«Наказ № 1 
від 28 червня 1941 р., село
Немовичі, район Сарни. 

До всіх командирів бойо�
вих груп Полісся. 
I. Наказую всім бойовим
групам зараз організувати
невеликі повстанські заго�
ни і почати диверсійні акти
в тилах Червоної Армії. 

Завдання: 
1. Зривати мости і зв'язки.
2. Знищувати транспортні за�
соби. 
3. Збирати точні відомості
про оборонні споруди біль�
шовиків і негайно направля�
ти до мене чи безпосеред�
ньо передавати на фронт ні�
мецьким частинам. 4. Не до�
пускати в більшовицькі час�
тини українців, мобілізова�
них совєтами. 
II. У місцях, звільнених від
більшовиків, � захопити вла�
ду, організовуючи народну
міліцію з жовто�блакитними
пов'язками. Всюди вивішу�
вати жовто�блакитні прапо�
ри, організовувати урочисті
зустрічі німецьких військ.
Приступити до організації
нового національного по�
рядку. 
III. Диверсійні напади на біль�
шовиків здійснювати в таких
умовах, які виключають їх по�
вернення і злісне знищення
місцевого населення. 

Голова України 
Тарас Бульба". 

Архів Яд Вашем. М�53/179,
арк.2//Арон Шнеер. Плен.�
М о с к в а � И е р у с а л и м . �
2005.�С.133.

[20]   Володимир Косик. Україна в Другій світовій війні у до�
кументах. Збірник німецьких архівних матеріалів (1942�
1943). Том.3.�Львів.�1999.�С.172.
[21] Архів Яд Вашем. М�53/179, арк.2//Арон Шнеер. 
Плен.�Москва�Иерусалим.�2005.�С.133.



Оскільки німецькі війська вели наступ на Червону Армію
на головних автомагістралях, тому їхнє керівництво було
зацікавлене, аби у власному тилу (лісах та болотах Поліс�
ся) не залишалися ворожі елементи (недобитки совєтських
підрозділів, партизанські загони, сформовані з компартій�
но�господарського активу та працівників НКВД). Відтак во�
но пішло на співробітництво з військовими формуваннями
Тараса Бульби�Боровця, які самостійно очищували Полісся
від більшовицьких елементів, перешкоджали примусовій
мобілізації молоді у Червону Армію, створювали у селах та
містах народну охорону. Самому поліському отаманові на�
віть було видано посвідчення коменданта поліції Сарнен�
ської та Олевської округ.  Маючи такі повноваження, Тарас
Бульба�Боровець використовує їх для української справи,
зокрема підготовки кадрів майбутньої Української армії,
яка здобула би Українську державу. У Сарнах отаман фор�
мує  Окружну команду української міліції, своїм заступни�
ком призначає сотника Олександра Диткевича, організовує
нібито підстаршинську школу міліції, яка насправді готує
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Формування бульбівських загонів у містечку Березному Рівненської області.
Літо 1941 року.  Фото надане РОКМ.



військові підстар�
шинські кадри.
Водночас він роз�
ширює свій вплив
на села і містечка
Рівненщини, фор�
мує районні та
міські управи, які
допомагають ут�
римувати січови�
ків, призначає ко�
мендантів україн�
ської народної мі�
ліції. Зокрема, на
відтику Сарни�Ро�
китно "Поліська
Січ" розганяє ві�
сім груп по 2000
мобілізованих ук�
раїнців, яких по�
літруки гнали уг�
либ СССР. [22]   А
24 липня 1941 ро�
ку вже у місті Ро�
китному Тарас
Бульба�Боровець
проголошує Акт
самостійності Ук�
раїнської держа�
ви, головою ра�
йонної управи
призначає Андрія
Добродія, голо�
вою міської � Лео�
нарда Мілікевича,
начальником ук�
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Повідомляємо, що протягом минулого тижня наша повстанча
група "ПОЛІСЬКА СІЧ" очистила Рокітновський район від вся�
ких БІЛЬШОВЕЦЬКИХ банд. Вони втікали й окопались в обо�
ронних точках за Олевськом. Наші розвідчі стежі розіслані за
ними і в найближчий час група вдарить на ворога, щоб очисти�
ти район Олевська. 
Вчора 24 липня 1941 року о 14�й годині "ПОЛІСЬКА СІЧ" обсія�
ла місто Рокітно і я проголосив АКТ САМОСТІЙНОСТИ УКРАІН�
СЬКОІ ДЕРЖАВИ та заснував районну владу в складі: 
1. пан Добродій Андрій Федорович � начальник району 
2. пан Ширко Яків Власович � заступник начальника району 
3. пан Михальчук Степан � секретар 
4. пан інженер Завітеко Налеті (?)Дмитрович � референт зе�
мельно�лісного відділу 
5. пан доктор Аніщук Борис Михайлович � референт санітарно�
медичного відділу 
6. пан Добродій Константин Федорович � референт дорожно�
транспортного відділу
7. пан Арнашов Федор Дмитрович � референт промислово�
торгівельного відділу 
8. пан професор Божеський Богдан Арсенович � референт
культурно�освітнього відділу 
9. пан Островський Станіслав � референт фінансового відділу 
10. пан Рецлав Герман � начальник районної поліції 
11. пан Фалько Володимир � заступник начальника поліції 
Міська Управа: 
1. пан Мілікевич Леонард � начальник міста Рокітно 
2. пан Лех Йосиф Антонович � заступник начальника 
м. Рокітно 
3. пан Подольський Юрій � секретар 
Урочистості закінчено урочистим Богослужінням. Оркестра
грала національний гимн. Відбувся величавий похід по цілому
місту, закінчений рефідою під церквою в селі Рокітно. Додаю
фотознімки.  Слава Україні!

Тарас Бульба � Отаман "Поліської Січi".  Дня 25 липня 1941 року.

Перепечатано з газети "СУРМА". (Газета "СУРМА". Середа, 
6 серпня 1941 року � Орган відділу освіти та пропаганди Сар�
ненської округи. Рік видання перший.)

Роман Петренко. Слідами армії без держави. � 2004.�С.12�13. 

Р А П О Р Т 
До голови Окружної Управи в м. САРНАХ

[22]  Дух Святослава Завойовника//Гайдамака №5 від 12 жовтня 1941 року. 



Представники різних регіонів  

(28 червня � 16 лис



України в УПА «Поліська Січ» 

стопада 1941 року)



раїнської районної поліції � Рецлава
Германа. [23]  Українську поліцію
Степанського району очолює Іван
Німчук, [24] Людвипільського � Ігор
Бонітенко. [25] Комендантом поліції
у Великих Селищах Людвипільського
району стає Назаров Іван, [26] а у
Казмірці Степанського району � Вєт�
ров Кіндрат. [27] Керівниками місце�
вої охорони у селах Борове та Карпи�
лівка Рокитнянського району люди
обирають відповідно Мирона Шуп�
рудька та "Чорного" Федора. [28]  

Водночас отаман "Поліської Січі"
займається пошуком кадрів для свого військового формуван�
ня. Встановлює зв'язки з полковник Армії УНР Іваном Ли�
ходьком у Костополі. Останній активно долучається до спра�
ви очищення Полісся від представників советської влади. На
чолі сотні українських народних охоронців порядку 31 липня
1941 року він вступає у бій з більшовиками біля містечка Сте�
пань, у результаті якого  восьмеро червоних загинуло і ще
стільки ж полонено. [29]  У серпні цього ж року полковник
очолює школу поліції "Січ" у Костополі, де навчається понад
п'ятсот курсантів, які направляються на службу в українську
міліцію Костопільського, Степанського, Людвипільського, Бе�
резнівського та Деражненського районів, а також до УПА
"Поліська Січ". [30]  

У результаті наполегливої агітації отамана та січових ко�
мандирів кількість поліції у селах низки районів Рівненщини
перевищила німецький дозвіл: один поліцай на 100 мешкан�
ців. Зокрема, у Великих Селищах в охоронці порядку запи�
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[23]  Роман Петренко. Слідами армії без держави.�Київ�Торонто.� 2004. �С�12�13. 
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[30]  ГДА СБУ (Тернопіль).�Спр. 18011.�Арк.41,239зв.



салося близько 70 осіб, [31]  у Бис�
тричах � понад сотню. [32]   Слід ска�
зати, що на  озброєнні січовиків були
кулемети, гранати, динаміт. А це та�
кож було заборонено окупаційною
владою. Тому Бульба�Боровець, аби
легалізувати надмір рекрутів та важ�
ке озброєння, звертається до коман�
дувача 213�ї німецької дивізії тилово�
го забезпечення генерала Кіцінгера з
проханням дозволити створити
"особливий поліцейський загін" "По�
ліська Січ" для проведення збройних
акцій проти червоних партизанів і па�
рашутистів не тільки на Рівненщині,
але і за її межами. Восьмого серпня 1941 року німці дають
згоду на його формування у кількості 1000 козаків. 

Напередодні у Львові отаман укладає угоду про співпрацю з
ОУН(М), згідно з якою до "Поліської Січі" вислано п'ятеро стар�
шин військового керівництва націоналістів. Серед них були Зи�
новій Домазар, Ярослав Колій, Кун та Пот. [33]   Аналогічну уго�
ду укладено було і з Іваном Трейком про участь українських мо�
нархістів у лавах січовиків. Дізнавшись про формування спецза�
гону "Поліська Січ" та про потребу старшинських кадрів до ньо�
го на службу вступають полковник Петро Дяченко разом із си�
ном Юрком та поручник Петро Омелянів. Петро Дяченко погод�
жується очолити штаб загону. У селищі Клесів він береться за
формування куренів та розробку плану наступу на Олевськ. [34] 

Тарас Бульба�Боровець у своїх спогадах розповідає про
участь у наступі на червоних чотирьох рухомих куренів УПА
"Поліська Січ". Так, у Клесові, за його даними, сформовано
курінь, що діяв на північному сході від Сарн і підтримував
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зв'язок з бойовими акціями Білорусь�
кої Самооборони, з якою напередод�
ні у Пінську узгоджено план наступу з
очищення Полісся від червоних пар�
тизанів. Очолив його сотник Василь
Раєвський. [35]  Збірний курінь із со�
тень Клесівського, Людвипільського
та Рокитнівського куренів сформував
поручник Петро Омелянів і команду�
вав розвідчими акціями південніше
від Рокитного у напрямку села Лопа�
тичі Олевського району. [36]  Після
звільнення зі служби на початку ве�
ресня 1941 року Петра Омеляніва ку�
рінь називається Рокитнівським. Під
командою поручника Дуба він діє на північ від Олевська,
вниз по річці Уборть, у напрямку сіл Перга�Копище�Радзи�
виловичі. [37]  Людвипільський та Клесівський курені під ко�
мандуванням поручника Лева Ковальчука вибивають біль�
шовицьку групу у напрямку Олевськ � Ємільчине. Неподалік
Зв'ягеля натикаються на німців, круто повертають північною
частиною районів Коростень�Овруч, здобувають Лельчицю і
беруть курс на Мозир. [38] 

Крім того, про формування збірного куреня зі 180 козаків
Рокитнівського району, 50 � Клесівського та його бойові дії під
час наступу на Олевськ із півдня описує у своїй статті "Хроніка
"Поліської Січі" сам Петро Омельянів. [39]  Водночас поручник
згадує про долучення до його підрозділу двох сотень Людви�
пільського куреня. Про збір великої кількості чоловіків Клесів�
ського району у самому районному центрі, їхній вступ у повстан�
ську армію та похід на Олевськ під командою сотника Івана Ко�
мара розповідає учасник тих подій Василь Євгійчук із села Вири
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[35]  Отаман Тарас Бульба�Боровець. Армія без держави.� Вінніпег.�1981.�С.146. 
[36] Там само.�С.132�133.
[37]  Там само.�С.150.
[38]  Там само.�С.150. 
[39]  Петро Омельянів. Хроніка "Поліської Січі"//"Гайдамака" №2 від 21 вересня 1941 ро�
ку. ДАРО. Інв.№38. 



тодішнього Клесівського району. [40] Про існування інших ку�
ренів УПА "Поліська Січ", окрім збірного Рокитнівського та
Людвипільського свідчать розповіді колишніх червоних парти�
занів Степана Криничка та Леонтія Григор'єва з Олевська, які,
зокрема, зазначають: "Повстанська армія "Поліська Січ" увій�
шла з боєм в м.Олевськ з боку станції Олевськ і з боку сіл Суща�
ни і Лопатичі". [41] Як відомо з "Хроніки "Поліської Січі",  до
Олевська із села Лопатичі увійшов збірний Рокитнівський курінь
разом із сотнею Людвипільського куреня. Це � південний захід
від міста. Село Сущани розташоване на північний схід від Олев�
ська, станція � це західна частина міста. Отже, від Сущан і стан�
ції до райцентру увійшли не збірний Рокитнівський та сотня
Людвипільського куреня, а інші рухомі відділи УПА  "Поліська
Січ", що додало значної переваги повстанцям  над червоними
партизанами загону імені Чапаєва та совєтського військовою
частиною, які тут перебували, і змусило їх з боями залишити міс�
то у північно�східному напрямку до села Шебедихи. 
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[40] ГДА СБУ.� Ф. 5. �Спр. 67436. � Т. 3. � Арк.249,250,251. 
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«Олевська республіка»

Після звільнення Олевська 15 сер�
пня 1941 року сюди із Клесова пере�
їжджає штаб УПА "Поліська Січ",
який з 26 вересня очолив підполков�
ник Армії УНР Петро Смородський у
зв'язку з дочасним залишенням цієї
посади Петром Дяченком. Новий на�
чальник штабу реорганізовує січові
відділи, розробляє "Закон україн�
ського партизана", що став основою
усієї військово�політичної діяльності
бульбівських формувань. 

У місті проголошується Українська влада, створюється ра�
йонна управа, головою якої стає Борис Симонович, організо�
вується районний комісаріат Української народної міліції та
відділ безпеки, керівництво якими обіймає Іван Дежнюк. Ко�
мендантом української народної міліції (козацької сотні, 36
учасників якої відомі за іменами) УПА "Поліська Січ" в Олев�
ську стає Денис Демчук. У місті формується новий гарнізон�
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Будинок, у якому був штаб "Поліської Січі". Нині тут Олевське профтехучилище №10.



ний курінь (700 осіб) [42] у результаті реорганізації рухомих,
створюється підстаршинська школа, яку очолює поручник
Армії УНР Максим Ломонос. Засновується щотижнева газета
"Гайдамака". По селах формуються управи, стихійно створені
охоронні відділи підпорядковуються районному керівництву
народної міліції. У низці населених пунктів вони нараховують
50, а то й більше народних охоронців. [43]  Зокрема, встанов�
лено існування української міліції (поліції) УПА "Поліська Січ"
у таких селах Олев�
ського району:
Стовпинка (37осіб),
Копище (11), Юро�
ве (6), Варварівка
(3), Радовель (3),
Сущани (3), Голи�
ші(2), Лопатичі(2),
Чиста Лужа (Сос�
нівка) (2), Зубкови�
чі(1), Кишин(1),  Бу�
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[42] ГДА СБУ (Рівне).�Спр.
18778.�Арк.25зв. 
[43] ГДА СБУ (Житомир).�
Спр. 1066�оф.�Арк.24зв.



да Собичинська(1), Джерело(1), Май�
дан(1), Кам'янка, Обище, Перга,  Тепе�
ниця, Устинівка, Хочине. [44]

П'ятнадцятого вересня 1941 року на
стадіоні міста Олевська козаки "Полісь�
кої Січі", уряд "Олевської республіки",
українська поліція та старости сільських
управ перед престолом і жовто�блакит�
ним прапором в урочистій обстановці та
за участі великої кількості населення
прийняли присягу на вірність Українській
державі. Перед її прийняттям священик
Михайло Симонович відслужив моле�
бень, а в проповіді закликав допомагати

повстанській армії вести боротьбу за самостійну Україну. Тарас
Бульба�Боровець у своєму виступі наголосив, що при совєтах на�
ші кращі люди гинули ні за що, а відтепер ми знаємо, за що вою�
ють і вмирають наші воїни. [45] Протягом тримісячного існуван�
ня "Олевської республіки" УПА "Поліська Січ" забезпечувала у
ній спокій і порядок, вела бої із червоними партизанами та пара�
шутистами, які час від часу вчиняли диверсії, перешкоджаючи
нормальному господарюванню, гартувала вояків�патріотів для
майбутньої  Української армії. УПА "Поліська Січ", маючи обме�
жені можливості на обмеженій території у складний воєнний час
доводила, що тільки рідна влада, рідна армія, а в майбутньому
власна держава може по справжньому дбати про свій народ, йо�
го добробут, культурні та духовні потреби.

У листопаді 1941 року і цю можливість від січовиків відібрали
німці, які поставили їм вимогу підпорядкуватися окупаційній адмі�
ністрації та безумовно виконувати накази, зокрема й щодо зни�
щення єврейського населення. Аби не брати участь у ганебній ак�
ції винищення національної меншини, Головна команда УПА
«Поліська Січ» 16 листопада 1941 року  ухвалила ліквідувати вій�
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ськове формування. Рада старшин  18 листопада рішуче засуди�
ла німецьку політику вбивати невинних людей. [46] Міліційно�
осадні та рухомі курені насамперед поховали добру зброю, а вся�
ку непотріб віддали новій поліції. Людей розпущено по домах. 

Українська Повстанська Армія

Після офіційної ліквідації "Поліської Січі" в Олевську її штаб
поділився на дві частини. Одна відправилась до своїх домівок, а
друга відразу почала виробляти план роботи в підпіллі. Згідно з
першим наказом нового штабу від грудня 1941 року, з назви ор�
ганізації знято дописку "Поліська Січ". Територіальний принцип
після втрати Олевська відпав. Підпільне збройне формування
почало виступати тільки під назвою Українська Повстанська Ар�
мія. Територіально�осадну систему ведення дій змінено на ру�
хомо�рейдуючу. [47] З квітня 1942 року відділи УПА розпочи�
нають  антинімецькі збройні виступи. [48]
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Тарас Бульба�Боровець (третій зліва) та його начальник штабу Леонід Щербатюк�
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[46] ГДА СБУ.� Ф. 65. � Спр. С�9133.� Т. 2. � Ч. II. � Арк. 181. 
[47] Отаман Тарас Бульба�Боровець. Армія без держави.� Вінніпег.�1981.�С.179.
[48] Там само.�С.199.



Командний склад УПА  «Поліська Січ»

Головна команда (штаб):
1. Бульба�Боровець Тарас, отаман (гене�

рал�хорунжий).
2. Комар Іван ("Рогатий), сотник (полков�

ник?) Армії УНР, начальник штабу УПА "По�
ліська Січ" з початку липня до 9 серпня, з 20
серпня до 26 вересня 1941 року).

3. Дяченко Петро, полковник Армії УНР,
начальник штабу УПА "Поліська Січ" з 9 по
20 серпня 1941 року. 

4. Смородський Петро, підполковник Ар�
мії УНР, полковник, начальник штабу УПА
"Поліська Січ" з 26 вересня по 16 листопада
1941 року.

5. Трейко Іван, полковник Армії УНР, вій�
ськовий консультант отамана. 

6. Литвиненко Іван, полковник Армії УНР,
військовий консультант, зв'язковий з Уря�
дом УНР в екзилі.

7. Сиголенко Кирило, сотник, редактор
газети "Гайдамака".

8. Круглій Юрій ("Дорошенко"), хорун�
жий польської армії, ад'ютант штабу.

9. Соловей Петро, підхорунжий піхоти, ад'ютант�охоронець
Т.Бульби�Боровця.

10. Таргоній Микола, бунчужний, підхорунжий, адміністра�
тор, старший писар.

Спеціальний загін УПА «Поліська Січ» 
(рухомі та гарнізонний курені):
1. Раєвський Василь, сотник Армії УНР, командир першого

Клесівського куреня.
2. Ковальчук Лев, поручник, командир другого Клесівського

куреня.
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3. Оксентіїв Петро ("Омелянів", "Терли�
ця") поручник, командир збірного Рокитнів�
ського куреня до 31 серпня 1941 року.

4. Воловодик Адам ("Граб"), хорунжий,
командир Людвипільського куреня.

5. Дуб�Дубищенко Петро, курінний ота�
ман(?), командир Олевського ганізонного
куреня(?).

6. Дуб Зенон, поручник, командир першої
сотні Рокитнівського куреня. З вересня 1941
року � командир Рокитнівського куреня.

7. Мандибура Анатолій, поручник, коман�
дир другої сотні Рокитнівського куреня, зго�
дом � начальник відділу військових справ
Олевської республіки. 

8. Колій Ярослав, командир третьої сотні
Рокитнівського куреня.

9. Довматюк Петро, підхорунжий, хорун�
жий, командир сотні Людвипільського куреня.

10. Рибачок Михайло, бунчужний, підхо�
рунжий піхоти, командир сотні Людвипіль�
ського куреня.

11. Сердитий, командир сотні піхотинців Олевського гарні�
зонного куреня.

12. Чортенков Іван, хорунжий, поручник піхоти, командир
третьої сотні Олевського гарнізонного куреня.

13. Гайдачук Іван, хорунжий, поручник піхоти, командир сот�
ні кулеметників Олевського гарнізонного куреня.

14. Буковський Павло, бунчужний, підхорунжий, хорунжий
піхоти, начальник господарчої частини Олевського гарнізонно�
го куреня.

15. Ломонос Максим, поручник Армії УНР, сотник, начальник
Олевської підстаршинської школи.

16. Домазар Зенон, поручник.
17. Кушко, поручник. 
18. Богачов, хорунжий.
19. Давидов, хорунжий 
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20. Багімський Костянтин, бунчужний,
підхорунжий піхоти. 

21. Григорчук, підхорунжий. 
22. Морозько Федір, бунчужний.
23. Лунау Микола, бунчужний.
24. Паламарчук Сидір, сотник (?).
25. Мельник Дмитро, чотовий сотні Дов�

матюка Петра Людвипільського куреня.

Українська поліція УПА 
«Поліська Січ»

1. Дежнюк Іван, начальник Олевського
районного відділу української народної мі�
ліції, начальник безпеки і правопорядку
"Олевської республіки".

2. Демчук Денис, комендант української
народної міліції (козацької сотні) УПА "По�
ліська Січ" в Олевську. 

3. Ковальчук Адам, комендант україн�
ської народної міліції (козацької сотні) УПА
"Поліська Січ" у селі Стовпинка Олевського
району.

4. Вербинчук (Вербельчук) Ульян комендант української на�
родної міліції,  (козацької сотні) УПА "Поліська Січ" у селі Лопа�
тичі Олевського району. 

5. Лиходько Іван, полковник Армії УНР, начальник школи ук�
раїнської поліції "Січ" у Костополі, що готувала кадри для УПА
"Поліська Січ".

6. Даниленко, сотник, заступник начальника школи україн�
ської поліції "Січ" у Костополі.

7. Новицький Олексій, підполковник, начальник штабу школи
поліції "Січ" у Костополі. 

8. Степовий Олексій, осавул куреня Костопільської школи ук�
раїнської поліції.

9. "Мирон", командир першої сотні куреня Костопільської
школи української поліції.
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10. "Лис", командир другої сотні куреня Костопільської шко�
ли української поліції.

11. "Галата", командир третьої сотні куреня Костопільської
школи поліції.

12. Диткевич Олександр, сотник, начальник Сарненської під�
старшинські школи міліції, що готувала кадри для УПА "Полісь�
ка Січ", з 20 серпня 1941 року � комендант поліції Сарненської
округи.

13. Рецлав Герман, начальник районної поліції в Рокитному. 
14. Фалько Володимир, заступник начальника районної полі�

ції в Рокитному.
15. Шупрудько Мирон, комендант місцевої охорони у селі

Боровому Рокитнівського району. 
16. "Чорний" (Федір), комендант місцевої охорони у селі

Карпилівка Рокитнівського району.
17. Німчук Іван, комендант української міліції Степанського

району. 
18. Вєтров Кіндрат, комендант української міліції у селі Каз�

мірка (нині Кузмівка) Степанського району. 
19. Бонітенко Ігор ("Мазниця"), сотник, комендант україн�

ської поліції Людвипільського району. 
20. Назаров Іван, комендант української міліції села Великі

Селища Людвипільського району.
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Кутовий штамп:
Головна Команда
«ПОЛІСЬКОЇ СІЧІ»
Місце постою 

Закон Українського Партизана *

1.Український партизан не є «бандитом», як його називають
вороги, а вірним сином і щирим патріотом України. Він добро�
вільно жертвує своє життя для загального добра свого рідного
краю і народу. Партизанка не є жодним розбійницьким ремес�
лом, а зародком української національної армії.

2.Українська партизанка підлягає Головній Команді Україн�
ських Збройних сил. Почесне звання «український партизан» як
звання героїчного борця за волю і свободу України прислуговує
тільки тим людям, котрі виступають організовано під керівниц�
твом українського національного проводу.

3.Обов'язком кожного українського партизана є: 1) боротися
всіма засобами з кожним ворогом України; 2) безоглядно вини�
щувати всяку ворожу явну і таємну силу в Україні; 3) поборювати
всяку чужу диверсію та свою анархію в краю, [...] змагатися за но�
вий лад і порядок та всіма силами будувати свою рідну державу.

4.Кожного українського партизана зобов'язує безоглядна вій�
ськова дисципліна і абсолютний та беззастережний послух своїй
старшині�командуванню.

5.Український партизан абсолютно не має права виступати де�
будь зі зброєю в руках без наказу командування � самовільно.
Виїмок становить тільки необхідна потреба самооборони. Всяке
марнування амуніції даремною стріляниною суворо заборонене.

6.Хто виконує які�будь збройні виступи самовільно без наказу
та підпорядкування Головній Команді, той не є національним пат�
ріотом, а диверсійним ворогом України.

7.Всякі анархічні банди так званих «партизанів», не підпоряд�
ковані Головній Команді, будуть безоглядно винищувані Україн�
ською Збройною Силою.
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8.Зброю, одяг, харчування [...] і всяке інше постачання україн�
ська партизанка здобуває тільки двома шляхами: 1) шляхом розз�
броювання ворогів та розбивання ворожих арсеналів, магазинів,
складів, банків і державних кас; 2) шляхом добровільної допомо�
ги цивільного населення.

9.Хто примусово реквізує від цивільного населення (без огля�
ду на те, якої воно національності) які�будь речі, як: харчі, одяг і
т. п., той не є українським партизаном, а звичайним злодієм і гра�
біжницьким бандитом.

10.За порушення цього закону несубординацією та негідною
поведінкою командування карає тільки двома родами кари: 1) ка�
рою догани; 2) карою смерті [...].

Тарас Бульба�Боровець
отаман «Поліської Січі»
Печатка: «Головна Команда Української Повстанської Ар�

мії «Поліська Січ»

ЦДАВОВУ.� Ф.3837.�Оп.1. � Спр.9. � Арк.11. Копія. Машинопис.
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Українська Повстанська Армія "Поліська Січ" � без перебільшення унікальне
явище, дослідження якого важливе для розвитку національно�патріотичного
виховання і формування оборонної свідомості дітей та молоді України. Адже,
незважаючи на невелику чисельність цієї течії в українському визвольному ру�
сі, на невелику територію його поширення, "Поліська Січ" змогла в себе увібра�
ти зусилля українського національно�патріотичного активу з різних куточків ук�
раїнської землі, звитяжців старших і молодших поколінь, представників різно�
го етнокультурного походження, релігійних конфесій, прихильників різних по�
літичних фракцій та ідеологій. Організатори і натхненники "Поліської Січі" ви�
передили своїх сучасників широтою світоглядних принципів і державницькою
позицією, яка включала в себе повагу до громадянського суспільства. 
Не політичні чи ідеологічні потреби, а незалежна українська державність стала
основою для формування "Поліської Січі" у буремні роки Другої світової війни,
коли сильні світові гравці не помічали інтересу українського народу і його пра�
ва на власне державотворення. 
Через 75 років Україна, на жаль, переживає подібну ситуацію. Знову Москва
закидає на територію України диверсійні бандформування, які колись назива�
ла "партизанами", а сьогодні "ополчєнцами", але, як і тоді, оборонців держав�
ної незалежності і територіальної цілісності України сталінсько�путінський то�
талітарний режим таврує "фашистами". Можливо, лише з тією різницею, що
тоді українців називали "колаборантами" Німеччини, а нині � США. Тобто ос�
новні тези антиукраїнської риторики Кремля за останні 75 років не змінилися,
а кров українців продовжує проливатися усюди, куди дотягнулась рука "рус�
ского міра". 
Саме тому важливо досліджувати всі українські державницькі рухи 20�го сто�
ліття, метою яких було здобуття незалежної Української Держави. На жаль, на
прикладі "Поліської Січі" ми інколи спостерігаємо, як посттоталітарна свідо�
мість деяких дослідників, заангажованих на певну ідеологію, не дозволяє
об'єктивно аналізувати джерела української державності. 
Проте заради української єдності і формування сильної Української держави на
принципах відкритого громадянського суспільства ми маємо об'єктивно оці�
нювати минуле, не спотворювати його, не творити міфів, але й не дозволяти ук�
раїнський інтерес в історичних процесах понижувати під впливом пропаганди
іноземних антиукраїнських сил. 

Такі постаті, як Тарас Бульба�Боровець, які знайшли в
собі хист і мужність сформувати перші українські вій�
ськові підрозділи "Поліської Січі" ще у 1941 році, вже
увійшли в історію українського державотворення. На�
ше завдання максимально розкрити їх звитяжну пра�
цю, щоб на її прикладі виховувались нові покоління на�
ціонально свідомих українських державників і громад�
ських активістів.     
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Микола Ляхович, начальник відділу національно�патріотичного
виховання Міністерства молоді та спорту України

Розкриваймо звитягу патріотів�державників








