
Олена ПЕТРЕНКО

Інструменталізація страху. 
Використання радянськими та польськими 

органами безпеки жінок-агентів у боротьбі проти 
українського націоналістичного підпілля

Я всегда был уверен, что женская агентура 
в нужных случаях более результативна, 

нежели мужская […]. В необходимости именно 
женской агентуры я в будущем убеждался не раз1

У далекому 1987 році, в контексті майбутньої публікації своїх 
споминів в торонтському «Літописі УПА», Марія Савчин писала 
до Петра Потічного, на той час співредактора видавництва, таке: 

«[...] Ще про арештування і тюрьми. Наше суспільство просто не настільки 
софістиковане, щоб писати про ті речі глибинно й об’єктивно з перспек-
тиви часу і зі взглядом тодішніх обставин. Ми міряємо еміграційним ар-
шином. Чужий, досвідчений дослідник візьме наші писання в руки й по-
бачить, як часто в нас шиємо грубими нитками. У нас все чорне і біле, 
тоді коли так в житті не є, не було. Говоримо і пишемо (хоч мало) про ге-
ройську поведінку наших дівчат у польській тюрмі, але не дуже питаємо, 
як вони туди попали, чейже жили на законспірованих квартирах. Факт є, 
що самі себе сипали, особливо на початку підчас побивань і залякувань. 
Опісля скріпли й гідно переносили тягарі тюремні, але напочатку герой-

1 Санников Г. Большая охота. Борьба с вооруженным подпольем ОУН в Запад-
ной Украине. Москва, 2008. C. 145.
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ством було не зізнавати, бо такі не вижили, а зізнавати розумно, щоб як-
найменше пошкодити тим, що залишились, і все таки вижити [...]»2.

Кардинальних змін із часу написання цього листа не відбулося: й на
далі виходять у світ численні відретушовані біографії повстанців, автори 
яких проголошують однозначні вердикти. Культура пам’яті, а власне част-
ково й історіографія українського націоналістичного підпілля, так і зали-
шились, за поодинокими винятками, на позиціях трафаретного зображен-
ня повстанців у діапазоні між тотальною стигматизацією й апологетичним 
бронзуванням3.

Упродовж останніх шістдесяти років одним із найбільш табуйованих 
став факт співпраці багатьох членів ОУН і УПА з органами радянської 
та польської служб державної безпеки. В культурі пам’яті це призвело до 
подвійного замовчування. З одного боку, лінеарна біографічна схема «до-
брого повстанця» в діаспорі, а пізніше і в Україні, не визнавала фактів 
масштабної ефективної співпраці численних активістів підпілля з радянсь-
кими службами. З другого ж, опонентам ОУН і УПА було вкрай «невигідно» 
оприлюднювати ретельно опрацьовані механізми вербування агентів, які 
базувались на брутальному психологічному тиску та насиллі. Визнання 
масштабів насилля означало би позиціонувати повстанців у ролі жертви у 
безвихідній ситуації. Віктимний статус учасників підпілля надавав би їхній 
діяльності своєрідного виправдання, що в рамках тотального осуду було 
би неприйнятним для радянської влади. Водночас, факт масових арештів 
жінокучасниць підпілля став «жертвою» символічної статевої ієрархії, що 
пов’язана насамперед із жіночими «слабкостями» та позицією несприйняття 
жінки як людини, спроможної діяти за екстремальних обставин війни.

Відкриття протягом кількох минулих років доступу до деяких 
документів із архівів СБУ та до актів польських спецслужб дає змогу 
усвідомити масштаби ефективної роботи радянських і польських силових 
структур, які з середини 1940х років швидко переймали контроль над 
найважливішими пунктами, групами та інформаційним потенціалом 

2 The Peter J. Potichnyj Collection on Insurgency and CounterInsurgency in 
Ukraine. Box 86. Folder «Pyskir M. (M. Savchyn, «Marichka»). 1987. Photo of 
V. Halasa». Лист від 3 червня 1987 року. Самі спогади Марії Савчин, підпіль-
ниці з багаторічним досвідом, вийшли в 28 томі основної серії видавництва 
«Літопис УПА» (Савчин М. Тисяча доріг. Спогади. Торонто–Львів, 1995).

3 Щира подяка Александрі Опар (Оттава), яка надихнула мене на цю статтю, а 
також надала змогу користуватися її приватним архівом. За допомогу та цінні 
поради я також глибоко вдячна Оксані Кісь, Юлії Кислій, Павлові Майкуту, 
Оксані Товарянській та анонімним рецензентам статті. 
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підпілля. Фокус цієї статті, написаної на підставі документів Галузевого 
державного архіву Служби Безпеки України (далі ГДА СБ України) та 
польського Інституту національної пам’яті (далі ІПН)4, протоколів допитів 
української Служби Безпеки ОУН (далі СБ ОУН (б) або СБ), опублікованих 
видавництвом «Літопис УПА»5, та споминів свідків подій, зосереджено на 
«жіночому факторі», який активно використовували радянські та польські 
спецслужби. Які механізми впливу вживали під час вербування агентів? 
В чому полягала «робота» агентівжінок і яке, власне, місце посідала 
гендерна специфіка в процедурах арештів і залученні жінок до агентурно
оперативних операцій?

В умовах значної суб’єктивності джерельної бази я не маю за мету 
категоризацію можливих мотивацій жінок до згоди на агентурну роботу. 
Враховуючи той факт, що більшість зізнань у агентурній роботі відбувалися 
в особливо екстремальних умовах – якот під час допитів співробітниками 
СБ ОУН (б), в умовах відкритої конфронтації з фактом підпису в усних 
розмовах чи в рамках «переказів» історії вербування в доповідях 
співробітників радянських органів безпеки6 чи УБ7, – реконструкція згоди 
жінок на співпрацю можлива лише мозаїчно.

Зображення повстанцями пост фактум процесу вербування, примусу 
до підпису та самої агентурної діяльності як такої являють собою окремий 
дискурс, аналіз якого не входить у інтенційні рамки цієї статті. В цьому 
контексті моєю метою є радше представлення основних тенденцій згоди 
жінок до співпраці зі спецслужбами, які можна простежити, досліджуючи 
приклади жіночих біографій в ОУН та УПА.

Специфіка джерел та історіографія

Основним джерелом у дослідженні тактики та методів боротьби ра
дянських спецслужб виступають документальна спадщина НКВС–НКДБ, 
якот архівнокримінальні справи заарештованих повстанців, протоколи 

4 Instytut Pamięci Narodowej.
5 Боротьба з агентурою: Протоколи допитів Служби Безпеки ОУН в Терно-

пільщині 1946–1948. Кн. 1, 2. Літопис УПА. Томи 43, 44. Торонто–Львів, 
2006; Кн. 3. Том 46. Торонто–Львів, 2007.

6 Суб’єктивність джерел виконавчих органів влади слід розглядати насамперед 
у сенсі тиску на співробітників для набору квоти агентів та існування сталих 
лексичних рамок протоколів допитів тощо.

7 Управління безпеки Польської Народної Республіки (UB, Urząd Bezpie
czeństwa), далі по тексту також як Міністерство громадської безпеки (МГБ, 
польською Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego).
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допитів, звіти та доповідні записки органів державної безпеки (НКДБ–
МДБ–КДБ), внутрішніх справ (НКВС–МВС)8; документи польської служ
би безпеки УБ; звітна документація ОУН і УПА, СБ ОУН, якот інструкції 
про поводження з агентами чи способи їх викриття, протоколи допитів 
запідозрених у агентурній діяльності9. Радянські агентурні та агентурно
розшукові справи на учасників підпілля є на сьогодні документами 
закритого типу, до яких науковці не мають вільного доступу10. Натомість, 
у Польщі в рамках проведення політики люстрації всі агентурні акти доби 
боротьби з українським підпіллям на теренах Республіки тепер відкриті 
для широкого загалу та зберігаються в Інституті національної пам’яті 
у Варшаві й його філіях11. Документи силових структур обох сторін 
останніми роками досить широко публікували у збірниках документів12.

8 Постійна видозміна абревіатур радянських спецслужб по тексту пов’язана 
з їх частим перейменуванням і перерозподілом обов’язків у боротьбі проти 
«бандитизму» між МВС та КДБ.

9 В статті використані документи, що зберігаються в Галузевому державному 
архіві СБ України (ГДА СБ України), див. насамперед фонд 13, справа 372; 
Центральному державному архіві громадських об’єднань України (ЦДАГО 
України), Державному архіві Російської Федерації ГАРФ (див. насамперед 
фонд 9478, відділ НКВС по боротьбі з бандитизмом), Російському держав-
ному архіві соціальнополітичної історії (РГАСПИ), в архіві Петра Потічного 
(Торонто) див. The Peter J. Potichnyj Collection on Insurgency and Counter
Insurgency in Ukraine. University of Toronto Library.

10 За винятком короткого періоду повного відкриття архівів на початку 1990х 
років і публікацій працівників архіву СБУ на основі частково закритих мате-
ріалів за доби В. Ющенка. Див. серія «Події і люди» в рамках видавництва 
«Літопис УПА», редактор Петро Потічний. Безсумнівною заслугою цієї серії 
є використання маловідомих, закритих для широкого загалу документів 
архіву СБУ, публікація унікальних фотографій та приватного листування.

11 До специфіки джерельної бази Інституту та до історії люстрації в Польщі 
з подальшим заснуванням ІПН див.: Bensussan A., Dakowska D., Beaupre N. 
Die Überlieferung der Diktaturen. Beiträge zum Umgang mit Archiven der 
Geheimpolizeien in Polen und Deutschland nach 1989. Essen, 2004.

12 Однією з перших публікацій став збірник документів Івана Біласа про існу-
вання спецгруп НКВС–МДБ, див.: Білас І. Під видом УПА. Трускавець, 1992. 
Серед останніх публікацій див.: Владимирцев Н., Кокурин А. НКВД–МВД 
СССР в борьбе с бандитизмом и вооруженным националистическим подпо-
льем на Западной Украине, в Западной Белоруссии и Прибалтике (1939–1956). 
Москва, 2008; Даниленко В., Кокін С. Радянські органи державної безпеки у 
1939–1945 рр.: Документи ГДА СБ України. 1939 – червень 1941 р. (Серія 
«Більше не таємно». Т. 3). Київ, 2009. Документація СБ ОУН, що викорис-
тана в статті, див.: Протоколи допитів Служби Безпеки ОУН в Тернопільщині 
1946–1948. Кн. 1. Літопис УПА. Том 43. Торонто–Львів, 2006.
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Серед мемуаристики слід відзначити книги Георгія Саннікова, 
колишнього співробітника КДБ у Західній Україні, спомини численних 
повстанців, окремі акцентування та пасажі яких є цінним джерелом 
для реконструкції боротьби радянських і польських спецслужб із 
націоналістичним підпіллям13.

Робочий підхід радянських спецслужб у контексті про тистояння 
націоналістичного підпілля та пануючої влади ґрунтовно був розглянутий 
у працях Дмитра Вєдєнєєва та Генадія Биструхіна14. Окремі статті вийшли 
у Олександра Іщука, Валерія Єфименка15. Ґжеґож Мотика та Ігор Галаґіда 
опублікували низку робіт про агентурні мережі в українському підпіллі 
на теренах Польщі16.

Акцентуючи увагу на гендерному аспекті, слід згадати насам перед 
роботи Джефрі Бурдса та біографічну книжку Володимира Іванченка про 
Людмилу Фою17, написану на підставі раніше неві домих архівних джерел. 
Джефрі Бурдс є сьогодні єдиним істориком, кого зацікавило питання 
тривалого замовчування жіночої участі в підпіллі. На основі поки що 
закритих документів ГАРФу Бурдс розглядає факти масового залучення 
жіноцтва напри кінці війни до лав підпілля та вводить термін «фемінізація 

13 Санников Г. Большая охота. Москва, 2008; Його ж. Операция «Рейд», или 
История одной любви. Москва, 2007. В статті використані також матеріали 
проведених авторкою інтерв’ю зі свідками подій.

14 Вибірково, див.: Вєдєнєєв Д., Биструхін Г. «Повстанська розвідка діє точно 
і відважно…». Документальна спадщина підрозділів спеціального призна-
чення ОУН та УПА. 1940–1950ті роки. Київ, 2006; Вєдєнєєв Д., Биструхін Г. 
Двобій без компромісів. Протиборство спецпідрозділів ОУН та радянських 
сил спецоперацій. 1945–1980ті роки. Київ, 2007.

15 Вибірково див.: Іщук О. Узагальнення органами КДБ УРСР досвіду боротьби 
з підпіллям ОУН та УПА: до створення відомчої тематичної колекції архівних 
документів (1959–1964 рр.) // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. 2009. № 1 (32). 
С. 87–120; Єфименко В. Феномен зрадництва серед працівників спеціального 
підрозділу ОУН(б): випадковість чи закономірність? // З архівів ВУЧК-ГПУ-
НКВД-КГБ. 2007. № 2 (29). С. 171–189.

16 Hałagida I. Prowokacja «Zenona». Geneza, przebieg i skutki operacji MBP o 
kryptonimie «C1» przeciwko banderowskiej frakcji OUN i wywiadowi brytyj
skiemu (1950–1954). Варшава, 2005; Motyka G. (red.) Służby Bezpieczeństwa 
Polski i Czechosłowacji wobec Ukraińców 1945–1989. Warszawa: IPN, 2005; 
Ibid. Ukraińska partyzantka 1942–1960. Warszawa, 2006.

17 Бурдс Д. Советская агентура. Очерки военной истории СССР в послевоенные 
годы (1944–1948). Москва – НьюЙорк, 2006; Ibid. Gender and Policing in 
Soviet West Ukraine, 1944–1948 // Cahiers du Monde Russe. Vol. 42. Numbers 2–4 
(April–December 2001). P. 279–320.; Іванченко В. Квітка у червоному пеклі: 
Життєвий шлях Людмили Фої. Торонто–Львів, 2009.



Україна Модерна, №18/2011

132 ДОСЛІДЖЕННЯ

українського підпілля». Особливу увагу він приділяє саме моменту 
агентурної діяльності жінок. Учений також став «першовідкривачем» 
багатьох замов чуваних жіночих біографій. Серед них і життєвий шлях Люд 
мили Фої, котра, однак, через подвійний характер агентурної діяльності 
не належить до традиційного типу «зрадниці». Дослідження долі Фої, 
ім’я котрої пов’язано з однією з найуспішніших спецоперацій СБ ОУН 
(б), продовжив Володимир Іванченко. Безсумнівною заслу гою книжки 
є використання приватної переписки Фої, матеріалів із її агентурної 
та агентурнорозшукової справи та посмертних фото18. Серед авторів 
нещодавніх узагальнюючих робіт щодо участі жінок в українському 
націоналістичному підпіллі варто назвати Тетя  ну Антонову, Оксану Кісь, 
Лесю Онишко19.

18 Це документи, до яких широкий загал доступу не має. Окрема подяка Джефрі 
Бурдсу, котрий надав авторці змогу ознайомитись із сьогодні закритою для 
науковців агентурною справою Людмили Фої. Про невдалу операцію НКДБ, 
пов’язану з подвійною агенткою Фоєю, серед співробітників спецслужб ходили 
легенди. Можливо, саме тому Георгій Санніков, колишній співробітник КДБ, 
емоційно ввів історію загибелі Людмили Фої до своїх художньо забарвлених 
споминів. Санніков у інтерв’ю сам відзначив, що йшлося про іншу жінку, 
ім’я якої він не пригадує (приватний архів авторки, інтерв’ю від грудня 2009 
року). Дослідження Іванченка продемонстрували, що Фоя не могла заги-
нути від розриву гранати, як стверджує Санніков. Вона також не наклала на 
себе руки, як пише Марія Савчин. Як дослідив Іванченко, згідно з характе-
ром посмертних світлин і довідкою МДБ, Фоя загинула від куль оперативної 
групи. Див.: Іванченко В. Квітка в червоному пеклі. С. 51.

19 Див.: Антонова Т. Жінка та її мирні, напівмирні та воєнні ролі в боротьбі 
ОУН та УПА // Український визвольний рух. Збірник 9. Львів, 2007. С. 138–
147; Кісь О. Жіночий досвід участі у національновизвольних змаганнях 
1940–50х років на західноукраїнських землях // Схід-Захід: Історико-
культурологічний збірник. Вип. 13–14. Історична пам’ять і тоталітаризм: 
досвід ЦентральноСхідної Європи. Харків, 2009. С. 101–126. Див. також 
критичну рецензію Оксани Кісь щодо політичної заангажованості та героїч-
ного наративу на працю Богдана Савки, присвячену жіноцтву Тернопільської 
області: Кісь О. Проблема профанації жіночої історії в Україні. (Рецензія на 
книгу [Савка Б. А смерть їх безсмертям зустріла. Нариси, спогади, доку-
менти про участь жіноцтва трьох районів Тернопілля (Гусятинського, Залі-
щицького, Підволочиського) в національновизвольній боротьбі ОУНУПА 
40х – початку 50х років ХХ ст. Тернопіль, 2003.]) // Народознавчі Зошити. 
2007. № 56. С. 711–714. Біографію однієї з найвідоміших в офіційному 
наративі жінокучасниць повстанського руху Катерини Зарицької, див. у: 
Онишко Л. «Нам сонце всміхалось крізь ржавії ґрати...»: Катерина Зарицька 
в українському національновизвольному русі. Літопис УПА. Серія Бібліо-
тека. Том 8. Торонто–Львів, 2007.
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В даній статті на основі окремих прикладів біографій жінок роз-
глядаються основні механізми впливу силових органів влади, що стали 
відомі завдяки відкритим для користування актам спецслужб. Поминаю-
чи фізичний тиск на заарештованих повстанців, який, безперечно, був 
одним із домінантних чинників при отриманні інформації від заарешто-
ваних повстанців у 1940х роках, я зосереджую свою увагу саме на тих 
механізмах впливу, які могли б бути вирішальними для згоди на співпрацю 
з радянською чи польською владою. Акцент зроблено на інструменталізації 
різних видів страху та надій / бажань у заарештованих – якот погрози 
арештувати родичів і вислати їх до Сибіру, обіцянки залишити в живих 
чоловіка / дружину, посилена активізація почуттів помсти та провини. 
Крім того, в статті приділяється увага ситуативному потраплянню до аген-
турних сіток (акти «Зоні» та «Мирослави»), ролі спецгруп у вербуванні 
повстанців (акти «Мотрі»). Окремий розділ присвячено «розкладницько
профілактичним заходам» (разложенческо-профилактические мероприя-
тия), в якому на прикладі Буковинського куреня зображено застосування 
таких заходів щодо окремо вибраної групи підпільників.

Наступний розділ проблематизує амбівалентність документів щодо 
дискурсу підпілля про жінку як зрадницю20. Адже, попри наявність 
архівних матеріалів і споминів, які акцентують недовіру до жінки як воїна, 
численні документи та накази підпілля демонструють масштабне залучен-
ня жінок до лав УПА.

Фільтрація versus мобілізація?

В післявоєнний період, коли УПА все більше уникала прямих 
конфронтаційних дій та надавала перевагу партизанській тактиці, одним 
із пріоритетних завдань радянської влади в боротьбі проти «бандитизму»21 
став саме пошук інформантів та розбудова агентурних мереж. Масові 
арешти повстанців, зокрема жінок, їхнє масштабне вербування 
радянськими та польськими спецслужбами призводили до подальшої 
«продуктивної» практики залучення жіночого контингенту до спеціальних 
операцій органів безпеки. Можливо, саме цей факт спонукав заарештовану 

20 Уникнути таких морально навантажених термінів, як «зрада», «денунціація» 
(«донос») тощо, через їх застосування і в сучасному каноні пам’яті, і в архів-
них документах, не видається можливим.

21 Інші методи боротьби, якот депортації сімей повстанців та «бандпособни-
ків», перепис населення, хвилі амністій, кадрова політика НКВСМДБКДБ, 
в статті не досліджуються.
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органами НКДБ Марію Болещук назвати «жіночу ненадійність» причиною 
ліквідації жіночої сітки ОУН наприкінці 1944 – на початку 1945 років. На 
допиті вона подає арешти жінок і зраду ними інших членів підпілля як 
причину розпуску жіночої сітки22. Далі в документі Болещук цитує думку 
та офіційне пояснення повітового керівника проводу «Гриця», котрий на 
зібранні в лютому 1945 року головною причиною саморозпуску жіночої 
сітки назвав факт деконспірації та зраду жінок23.

Тенденцію до фільтрації жінок і факт існування загальної підозри в 
зрадництві жінки був помічений радянськими органами. В цьому сенсі 
надзвичайно показовою є промова керівника НКВС Тернопільської області 
Сараєва, який на партзборах у Чорткові 11–12 грудня 1944 року доповідав 
наступне:

Если посмотреть отчет оуновских вожаков, то из этих отчетов видно их при-
знание в том, что в условиях Советской действительности работа оуновских 
организаций оказалась для них очень трудной и главным образом потому, что 
население оказалось более расположенным к советской власти, чем они это-
го ожидали. В связи с этим оуновские вожаки ищут выхода из создавшегося 
положения. Ими намечаются различные меры, одни выдвигают изменить ор-
ганизационную структуру ОУН. Другие считают, что нужно удалить женщин 
из УПА, так как в них видят элементы разложения, третьи предлагают вести 
борьбу не под флагом ОУН, исходя из того, что большинство населения рас-
сматривают ОУН как немецкую агентуру […]24 

Радянська влада швидко та ефективно реагувала на дії повстанців, 
вдало адаптуючись до пануючих усередині підпілля дискурсів. Напри-
клад, у практику все більше входили масові арешти сільських мешканців 
(переважно жінок) у разі відходу чоловіків до лісу. Через декілька днів 
формального допиту їх відпускали. Однією з цілей такої тактики було не 
тільки сподівання випадково розшукати законспірованих членів підпілля, 
але й провокування недовіри з боку СБ до звільнених із в’язниці людей. 

22 Протокол допиту від 4 вересня 1945 року. ГДА СБ України. Ф. 13. Спр. 372. 
Том.1. Арк. 369–377. Надруковано в: Кокін С. Анотований покажчик документів 
з фонду друкованих видань (1944–1953). Київ, 2000. С. 98–102.

23 Там само. Слід відзначити, що упродовж 1945–1946 років була розпущена 
ціла низка інших референтур, як от військова, «юнацтва», Українського Чер-
воного Хреста, господарська. Див.: Вєдєнєєв Д. Двобій без компромісів. С. 54. 
Водночас повністю зберігались і навіть значно розширювались референтури 
пропаганди та СБ.

24 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 44. Д. 1837. С. 168.
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В такий спосіб витворювалась особлива атмосфера взаємних підозр й 
антипатій: кожна жінка (або чоловік), котрі побували у в’язниці, могли 
теоретично бути завербованими агентами, що призводило, своєю чергою, 
до численних ліквідацій підпільників співробітниками СБ ОУН (б)25.

Проте, водночас слід відзначити, що саме в період наступу Червоної 
Армії та її приходу в західні області України на тлі можливого визрівання 
недовіри до жінки як до зрадника та «деморалізуючого фактора» відбувається 
масове залучення жінок у підпілля, зокрема в ОУН. Для прикладу, складена 
з протоколів допитів заарештованих повстанців доповідна записка голови 
управління НКДБ по Львівській області інформує про створення за 
вказівками крайового проводу ОУН сільських, підрайонових, окружних та 
обласних проводів ОУН із числа жінок, котрі б мали очолити референтури 
зв’язку, розвідки та господарську26. Вищезгадана Марія Болещук на допиті 
вказувала, що в УПА та СБ ОУН (б) на початок 1945 року і надалі дозволялося 
мобілізувати жінок27. Можна стверджувати, що внаслідок наступу 
радянських військових частин та ускладнення легального перебування 
чоловіків у містах відбувається масова «переорієнтація» підпілля на 
жіночих активістів. Існують, наприклад, дані про плани залучення 
жінок у СБ – зазвичай, традиційно чоловіче поле діяльності. Цікаві 
деталі подають протоколи допитів Йозефа Паньківа. Останній детально 
розповідає про плани Григорія Пришляка28, керівника інформаційно
розвідувального відділу референтури СБ крайового проводу, доповнити 
кадри СБ жіночими співробітниками29. Сам Паньків мав плани щодо 

25 Розправи СБ ОУН із запідозреними в агентурній роботі повстанцями при-
зводили до численних конфліктів у підпіллі. Мабуть, одним із найвідоміших 
прикладів є протистояння Миколи Козака «Смока», керівника референтури 
СБ крайового проводу на північнозахідних українських землях, крайового 
провідника ОУН на цих землях з 1945го, та Степана Янішевського «Дале-
кого», референта СБ крайового проводу «Одеса». Останній виступив проти 
внутрішніх чисток в підпіллі, створивши опозиційний крайовий провід. Див.: 
Вєдєнєєв Д. Двобій без компромісів. С. 479. Янішевський, заарештований 1948 
року органами МДБ, на допитах називав «Смока» та його прихильників «лік-
відаторами». Див. протокол допиту Янішевського в: ГДА СБ України. Ф. 13. 
Спр. 372. Том. 50. Арк. 238.

26 ГАРФ. Ф. 9478. Оп. 1с. Д. 149. Л. 64. З довідки, складеної з протоколів допитів 
коменданта куща самооборони Дячишина та курінного УПА Гачкевича 
(допитані 12 та 25 жовтня 1944 року).

27 Кокін С. Анотований покажчик. С. 100.
28 Йозеф Паньків, на момент арешту в жовтні 1944 року обласний референт СБ 

ОУН (Львів).
29 ГАРФ. Ф. 9478. Оп. 1. Д. 135. Л. 193.
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створення розгалуженої сітки розвідниць, а його сестра, секретар СБ ОУН 
Юлія Паньків, після втечі Паньківа з міста була призначена референтом 
СБ ОУН (б) по місту Львову30.

Одразу після війни, в середині 40х років, коли радянська влада 
активізувала боротьбу проти націоналістів у Західних областях України та 
Прибалтиці, українське підпілля зазнало численних втрат. Масові арешти 
повстанців хронологічно збіглися з прагматичним масовим залученням 
жінок у лави УПА. Як справедливо помітив американський дослідник 
Джефрі Бурдс, українські повстанці, залежачи від жінок, почали шукати 
саме в них причини своїх поразок31. Жінки як «слабка стать» автоматично 
ставали відповідальними за поразки повстанців. 

Троє покинутих у лісі

Вони залишилися втрьох. Їхня група перейшла польсько
чехословацький кордон улітку 1947 року, залишивши жінокучасниць 
групи в лісі в районі міста Грибів. Вони довго йшли лісом, намагались 
знайти випадкову роботу, ховались по родичах. Врешті-решт усіх трьох 
по черзі заарештувала УБ. Три покинуті в лісі жінки належали до групи 
«Смирного», що діяла на території Західної Лемківщини32. За наказом 
надрайоннового провідника «Христі»33 «Мирославу», «Зоню» та «Параню» 

30 Детальніше про залучення жінок в лави СБ ОУН та інші сфери підпілля див.: 
Petrenko O. Zwischenpositionen. Frauen im ukrainischen bewaffneten Untergrund der 
1940er–50er Jahre // Latzel Klaus K., Satjukow S., Maubach F. Soldatinnen. Gewalt 
und Geschlecht im Krieg vom Mittelalter bis heute. Paderborn, 2011. S. 257–78.

31 Бурдс Дж. Советская агентура. С. 159.
32 Михайло Федак «Смирний» – районовий провідник 2го району (надрайон 

«Верховина»). Див.: Лемківщина і Перемищина – «Холодний Яр», «Бескид», 
«Верховина» – політичні звіти. Документи. Літопис УПА. Т. 34. Львів–Торонто, 
2002. С. 832. Про біографію Михайла Федака див.: The Peter J. Potichnyj 
Collection. Box 81. Tom XV. Folder 1. Various reports on «Burlaka». Короткий 
пропагандистський опис діяльності жінок на Лемківщині див.: «Українське 
жіноцтво в повстанцькій боротьбі на Лемківщині», автор «Марійка» // The 
Peter J. Potichnyj Collection. Box 86. Document 35. Lemkivshchyna. Various 
materials. «Khrin», «Mariika», Gockyj.

33 Ірена ТимочкоКамінська «Христя» (1923–2010) – член ОУН з 1944 року, пові-
това провідниця УЧХ на теренах с. Бірче, від вересня 1945го надрайонова 
УЧХ Західної Лемківщини, від 1946го працювала в господарчій референ-
турі надрайону «Бескид», а потім надрайону «Верховина». Після загибелі в 
лютому 1947 року надрайонового провідника ОУН Західної Лемківщини Сте-
пана Ярошевича «Роберта» була призначена його наступницею. В листопаді 
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було відокремлено від групи та залишено на території комуністичної 
Польщі без документів і засобів до існування34.

«Параня» («Пчілка») – Параскевія Ротко, зв’язкова УПА. Заарештова-
на в грудні 1947 року та засуджена до 10 років ув’язнення35.

«Зоня» – Марія Шкирпан, постачала продукти, діяла як санітарка, 
зв’язкова. Заарештована в квітні 1948 року. Вона підписала протокол про 
співпрацю з польськими органами безпеки та діяла агенткою УБ до її не-
легального переходу кордону восени 1949 року36.

І нарешті, «Мирослава» – Марія Цьок, районова санітарка, була 
заарештована першою з трьох. У варшавському архіві ІПН у реєстрі актів 
можна знайти численні томи про діяльність Марії ЦьокКозловської як 
агентки прорадянського польського уряду37. «Мирослава», яка отримала 
УБпсевдо «Скала», стала з часів її вербування однією з найдовше діючих 
агенток польської УБ38. Понад 10 років вона брала участь у різноманітних 
операціях Служби безпеки Польщі. В кінці 1950х років, коли більшість 
підпільних мереж і українського, і польського підпілля було викрито, її 
діяльність як агентки вже фактично не мала ваги. Тому 1959 року у зв’язку з 

1947 року заарештована УБ в Перемишлі. Після 8 років ув’язнення жила у 
Вроцлаві, 1981 року емігрувала в США. Опублікувала спомини: Моя Одисея. 
Варшава, 2005. Відеоінтерв’ю з Іреною Тимочко (зняте на початку 1990х 
років) про її роки в підпіллі знаходиться в УкраїнськоКанадському Дослідно
Документаційному Центрі (Торонто). Див.: www.ucrdc.org.

34 Як стверджує «Зоня» та інші члени групи, жінок, окрім «Парані», залишили 
в лісі саме за наказом «Христі». «Христя» була незадоволена роботою жінок, 
особливо «Мирослави», яку вона визначила як ту, що «не заслуговує на довіру». 
Документи не дають пояснення, чому «Параня» таки не відійшла з групою, а 
залишилась із двома іншими жінками. Також сама «Параня» не може дати від-
повідь на це запитання. За свідченнями учасників групи, особисті антипатії 
зіграли вирішальну роль у наказі залишити жінок. Див.: Акти «Зоні» в архіві 
Петра Потічного в Торонто: The Peter J. Potichnyj Collection. Box 81. Tom XV. 
Folder 2. «Interrogation of “Zonja”». Folder 3 «Various reports on “Zonja”».

35 Параскевія Ротко живе сьогодні в Торонто. Після її звільнення в середині 
1950х років вона повернулась до своєї матері в Західну Польщу. В 1956 
році Ротко познайомилась зі своїм майбутнім чоловіком, з яким вона 1965 
року емігрувала до Канади. Разом із нині уже покійним чоловіком опубліку-
вала спомини: Ротко П. А рани не гоїлися: спомини «Чорноти». Торонто–
Львів, 2001.

36 Марія Шкирпан померла 2004 року в Рочестері, НьюЙорк.
37 IPN BU 00169/15. Томи 1–6. Крім того див.: IPN BU 01434/154. Aкти агентки 

«Скала» в архіві ІПН міста Ряшева, див.: AIPN Rz 0087/395. Див. також: 
Hałagida I. Prowokacja «Zenona».

38 Крім «Скали» («Skala»), Марія Цьок мала псевда «Celina» та «Lucyna».
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пропозицією про одруження Марії Цьок було дозволено виїхати до Канади. 
Умовою для виїзду стало, однак, зобов’язання Цьок «листуватися» з УБ 
та подавати регулярні рапорти про моральний стан діаспори та останні 
події в еміграційних колах. Через рік перебування в Канаді Марія Цьок 
припинила листування. Її життя, яке минуло в переховуванні від СБ, котра 
винесла агентці «Скалі» смертний вирок; від польського УБ, що всіляко 
заохочувало «Скалу» на подальшу співпрацю39 та шукало контакту з нею 

39 Крім фінансової підтримки, Марії Цьок було, наприклад, дозволено 1958 
року відвідати Радянський Союз з метою побачення з її колишнім нареченим 
– Євгеном Мельничуком («Білим»). «Білий» був районовим господарчим в 
часи відходу групи «Смирного» на Захід. Повернувшись зза кордону 1949 
року, він був заарештований УБ та переданий радянським органам безпеки. 
Після звільнення жив у Воскресенську Миколаївської області, де його 1958(!) 
року з дозволу польської Служби Безпеки хотіла відвідати Марія. Зустріч так 
і не відбулася. Недовіра «Білого» до «Мирослави», його підозри, що саме 
вона зрадила його, її розпач у Львові та чекання його приїзду з Воскресенська 
до Львова в готелі «Інтурист» детально зафіксовано в актах польської УБ, що 
зберігаються сьогодні у Варшавському ІПН Архіві. Див.: IPN BU 00169/15, 

Члени групи «Смирного». Лемківщина, приблизно 1947 рік. 
На фото перший зліва  Євген Мельничук «Білий», перший справа  Іван Смарж «Пімста». 

В нижньому ряді зліва направо: Марія Цьок, Параскевія Ротко, Марія Шкирпан. 
Фото із приватного архіву Александри Опар, доньки Марії Цьок.
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після припинення надходження рапортів від їх довголітньої агентки; 
врешті, від власної сім’ї, яка про подвійну ідентичність дружини та матері 
не здогадувалась, закінчилось 1999 року в Торонто. Їі було поховано на 
цвинтарі Св. Володимира в Оаквілі, неподалік від її колишнього команди-
ра «Смирного». Незадовго до смерті Марія Цьок дала останні настанови 
з приводу її поховання: на надгробному камені мало бути вигравіювано 
лише: «Прожила 74 роки». Можливо, таким чином Марія Цьок, народжена 
31 серпня 1923 року в селі Пантна на Лемківщині, хотіла уникнути дат 
вигаданої біографії Марії Козловської, народженої 31 серпня 1926 року в 
Тернополі.

«Зоні», іншій заарештованій жінці з групи «Смирного», «пощасти-
ло» більше. Після року агентурної роботи40 їй вдалося восени 1949 року 
перейти кордон з групою того ж «Смирного», який повернувся до Польщі 
із завданням від ОУН41. Свою агентурну діяльність вона визнала вже в 
Німеччині на допитах СБ. Згідно з документами, «Зоня» представила на-
ступну версію її підпису співпраці з УБ:

Потім замкнули мене назад до целі [камери. – О. П.]. Сиділа я там ще день 
і думала чому так зі мною обходяться делікатно і що вони зі мною думають 
зробити […] більше мене не питали тільки казали до мене чи я хочу вийти 
на вільність […] помимо того хоч ти і заслужила наце щоб тебе покарати на 
10 літ тюрми, даємо тобі документа і пускаємо тебе на вільність, і без жодної 
умови і говорячи подають мені папір і перо і кажуть писати те що вони мені 
будуть диктувати. Я боролась з думками і незнала що зі мною діється і до 
сьогодні незнаю що я там писала […]42.

Її завдання як агентки полягало у підтримуванні листування з членами 
групи, що відійшли до Німеччини, тими, хто залишив її з двома подругами 
в лісі. Крім того, вона мусила доповідати про активних в підпіллі осіб. 
З часом Зоня стала помічницею своєї двоюрідної сестри та подруги 
«Скали».

Том 3. Після приїзду з Радянського Союзу Марія Цьок активізує шлюбну 
переписку з Канадою і невдовзі від’їджає в Торонто. «Білий» одружується в 
1960 році і через рік по тому помирає від туберкульозу у віці 35 років. Похо-
ваний у Тернополі.

40 В актах відома як агентка «Burza».
41 Завданням групи було налагодити зв’язок із осередками організації на терені 

Польщі. Див.: Hałagida І. Prowokacja «Zenona». S. 100.
42 The Peter J. Potichnyj Collection. Box 81. Tom XV. Folder 2. «Interrogation of 

«Zonja»». P. 92.
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В 1990х роках було записано розмову «Зоні» із сім’єю – єдине усне 
джерело, яке існує в історії групи «Смирного». В розмові «Зоня» згадує 
свій арешт СБ вже в Німеччині: «Власні люди хотіли мене вбити [СБ в 
Німеччині. – О. П.] […] а інші [група, з якою Зоня перейшла кордон. – 
О. П.] мене надурили, щоб себе врятувати […]»43. «Зоня», однак, вижила. 
Її подруга, яка випадково бачила, як її закрили в кімнаті, подзвонила в 
поліцію. В ситуації, коли власна біографія не відповідає рамкам офіційно 
прийнятого канону пам’яті, залишається лише мовчання. «Зоня», як і 
«Мирослава», мовчала. Адже в чорнобілих історіях героїв і ворогів їм би 
місця не знайшлося.

«Мирослава» і «Зоня» не були фізично катовані, тут свою роль зіграла 
складна багатокомплексна ситуація міжкомунікативних відносин, яка 
розгорнулась безпосередньо перед арештом. Також первинні мотивації 
вступу до підпілля44, лабільність власної ідентичності та ситуативна 
«користь», якот звільнення родичів, могли стати вирішальними в 
підписі до співпраці з УБ. Історія трьох лемківських жінок є одним із 
численних прикладів ситуативного потрапляння в агентурні мережі. 
УБ, спираючись на біографічні нюанси, вдало використало, з одного 
боку, почуття образи «Мирослави» та «Зоні» на членів групи, які їх 
залишили в лісі. З іншого боку, вони інструменталізували почуття 
провини чоловіківучасників групи, котрі, попри підозру в агентурній 
роботі, підтримували листування із «Зонею» та «Мирославою».

Озернянські протоколи. Стефанія Дулеба

2006 року канадське видання «Літопису УПА» надрукувало перший 
том протоколів допиту Службою Безпеки ОУН на Тернопільщині осіб із 
«середовища цивільного населення та підпілля, підозрюваних у співпраці з 
радянськими спецслужбами» в 1946–1948 роках45. Попри проблематичність 
більшості свідчень, які насамперед слід розглядати як наратив страху смерті 
в умовах другого арешту, з прерогативою тактики виживання, Озернянські 
бідони46 є унікальним за обсягом та географічною вузькістю джерелом, зі 

43 Приватний архів авторки. Із сімейного відеозапису Марії Шкирпан у липні 
1991 року.

44 Наприклад, «Зоня» за німецьких часів працювала кухаркою в німців, що за 
умов радянської дійсності загрожувало їй арештом, а відтак могло стати вирі-
шальним чинником її переходу до лав повстанців у ліс.

45 Див. прим. 5.
46 Матеріали СБ ОУН про діяльність у Тернопільській області були знайдені в 
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180 протоколів 32 містять свідчення жінок. Серед арештованих СБ були 
і селянки з навколишніх районів Тернопільської області, запідозрені в 
співробітництві з МВС–КДБ, і радянські кадри зі Сходу – вчительки та 
комсомольський актив. Протоколи допитів відкривають цілий спектр 
механізмів впливу радянських служб – від ескалації застосування насилля 
до ситуативних причин, погроз, шантажу дітьми та родичами. 

Допити Стефанії Дулеби, яка була дружиною співробітника СБ Степана 
Дулеби, є показовими в своєму нівелюванні рамок жертвизлочинця 
та демонстрації маніпулювання родинними зв’язками заарештованих. 
Інтерес до її особи радянських спецслужб був пов’язаний насамперед із 
контактами її чоловіка – «Грізного» (Степана Дулеби), котрий, як і брат 

2004 році в селі Озерна на подвір’ї селянина Сафрона Кутного. Останньому 
в 50х роках довірили закопати бідон. Через втрату кодованого запису про 
місце переховування бідона пошуки тривали понад 12 років. 2011 року «Літо-
пис УПА» надрукував іще два томи, присвячені Тернопільській області, які 
частково базуються на матеріалах Озернянського архіву. Див.: Тернопільщина: 
«Вісті з Терену» та «Вістки з Тернопільщини». 1943–1950. Кн. 1 (1943–1947); 
Кн. 2 (1948–1950). Літопис УПА. Томи 49–50. Торонто–Львів, 2010.

Марія Козловська. Варшава, 1955–58 роки. 
Фото із приватного архіву Александри Опар. 
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Степанії, за інформацією радянських спецслужб, перебував у тісному 
зв’язку з «Михайлом» – Миколою Арсеничем, керівником СБ ОУН (б). 

На початку грудня 1946 року Степанія Дулеба була заарештована 
МВС: 

[…] Після цього кинули мене на ліжко, завернули голову периною, Глєбов сів 
на плечі, а «істребкові» приказали тримати за ноги. Тоді Остап почав бити 
патиком. […] Не допитавшись в мене нічого, вони примінили другий спосіб. 
Положили мене через лавку навзнак так, що голова звисала до землі і почали 
лляти з пляшки воду у уста і ніс. При цьому кричали, щоб я говорила де є 
Степан […]47.

В Бережанському РО МВС її було нещадно побито до такої міри, що 
вона не могла більше пересуватись. Оцінивши шанси насильницького тис
ку як невисокі, до Степанії прикріпили іншого слідчого – майора Шев-
ця, котрий поспівчував побитій, викликав лікаря та намагався акценту-
вати увагу головним чином на несправедливому розстрілі її брата Петра. 
Останнього, на думку Степанії, було знищено за наказом Миколи Арсе-
нича через жінку або через помсту іншого співробітника СБ, брата якого 
розстріляв Петро: 

[...] тепер ти повинна нам все розказати про них, бо вони є вашими 
найбільшими ворогами. Якщо ти не причинишся до їх ліквідації, то вони 
викінчуть вашу родину з корінем [...] А тепер ти нам розкажи все про них 
і ми тебе відпустимо додому, але скоріше мусиш підписати кусочок паперу. 
Для тебе вони є найбільшими ворогами. Вони вбили твого брата залишаючи 
жінку й діти сиротами [...]48.

Степанія Дулеба підписала папери, отримавши псевдо «Ксеня». 
Свою першу агентурну зустріч з майором Швецем в Бережанах Степанія 
Дулеба описувала наступним чином: «[…] я пішла до Бережан на стрічу 
до майора. Чому я йшла на стрічу сама не знаю. Мене в’язало з ним те, 
що я вже скоріше всипала деяких людей і тепер чулася вже частинно 
по стороні більшовиків. Крім цього я собі пригадувала все пересторогу 
майора, що він мене всюди знайде, бо має мою знимку. Рівнож я хотіла 
вдійсності пімститися на людях, які стратили того [так у тексті. – О. П.] 

47 Боротьба з агентурою. Том 43. С. 76.
48 Там само. С. 86.
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брата […]»49. Водночас вона зблизилася з майором Швецем, з яким роз-
почала інтимні стосунки. На допитах у СБ ОУН (б) Степанія мотивува-
ла зв’язок із співробітником МВС як можливість не подавати свідчень, 
які могли б зашкодити повстанцям під час конспіративних зустрічей із 
ним50. Як зазначає СБ в своїх заувагах до справи, Степанія отримала 2000 
карбованців після викриття бункера «Михайла», до чого вона могла бути 
причетною, однак, лише побічно51. 

Методи впливу на повстанців шляхом арештів жінок, шляхом «сили 
переконання» через матерів, коханок, сестер відображалася в різних ра-
курсах – від пропагандистських листівок до цілеспрямованих операцій із 
арештами близьких і родичів: 

Матері, батьки, дружини, діти тих, хто перебуває в оунівських бандах! Щиро 
радимо вам: всіма силами впливати на своїх родичів, які перебувають в 
оунівських бандах – щоб вони негайно і рішуче порвали з бандитськими згра-
ями та повернули додому до вас, стали до чесної праці. Радянський уряд про-
стить їм їхню тяжку провину перед народом, Батьківщиною. Якщо вони цьо-
го не зроблять та будуть продовжувати далі свою чорну справу запроданців 
бандитів – їх чекає смерть, а вас – людське презирство52. 

Такі звернення розвішувались по селах, друкувались у пресі і става-
ли офіційним каркасом для неофіційного тиску на родичів. Для прикладу, 
на кінець 1944 року обком КП(б)У випустив чотири листівки «До жінок, 
яких чоловіки, брати, батьки та сини є учасниками так званих ‹УПА› та 
‹УНРА›»53. 

Арешт близьких людей мусив стати спонукальною силою в численних 
явках із повинною чи згодах на співпрацю. В цьому сенсі типовим 
прикладом такої оперативної тактики використання близьких зв’язків 
повстанців стала явка з повинною провідника Садгорського районного 
проводу «Скорого»:

‹Скорый›, которому известны многие связи главарей Буковинского окруж-
ного, надрайоннового и районновых «проводов» […] познакомился с же-
ной бывшего председателя Сельского Совета Ильчук […] в целях склонения 
‹Скорого› к явке с повинной была завербована сестра жены Ильчук, которая в 

49 Боротьба з агентурою. Том 43. С. 94.
50 Там само. С. 115.
51 Там само. С. 115.
52 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 336. Мікрофільм. Л. 183.
53 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 88. Д. 451. Л. 35.
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осторожной форме рассказывала ‹Скорому› о хорошем обращении органами 
КГБ с явившимися с повинной, с активными в прошлом ‹Бигун› и ‹Чумак›, 
которых хорошо знал он, особенно первого, как отъявленного убийцу. Одна-
ко ‹Скорый› на это казалось не реагировал. Видя медлительность ‹Скорого› 
было решено негласно снять его любовницу, вскрыть охраняемый ею бункер, 
[…] дать знать ее родственникам, что она будет арестована и осуждена, если 
сама не приведет своего любовника54.

«Скорий» за умови звільнення Ільчук з в’язниці, незабаром здався владі55.
Шантаж родичами та близькими людьми був одним із найпоширеніших 

методів впливу спецслужб на українських повстанців. Ставлячи 
заарештованих перед трагічною дилемою – зрадити своїм ідеалам, чи 
завинити в стражданнях близьких їм людей, – радянський режим завідомо 
вигравав. Адже будьяке прийняте рішення так чи інакше морально 
руйнувало заарештованого, ставило його в позицію зрадника цілей 
боротьби або ж власної родини.

Роль спецгруп. Акти «Мотрі»

Ретельно вивчаючи біографії повстанців, радянські та польські 
служби безпеки не обходили увагою факт потужної в своїй сфері впливу 
і по суті незалежної в діях СБ ОУН (б). Людей із СБ остерігалися не 
лише партійні локальні активісти, кадри зі Сходу, але й самі повстанці. 
З 1944 року в західних областях почали діяти агентурнобойові 
(легендовані) групи НКВС–НКДБ, які під виглядом СБ «перевикрадали» 
заарештованих, даючи їм в «спокої» розповісти «своїм» про свій статус 
та обсяг відомої інформації56. Подібна тактика застосовувалась особливо 
до стійких, «непробивних» підпільників. Таку характеристику отримала 
від радянських органів безпеки і Артемізія Галицька – «Мотря», людина
легенда Буковини, одна з нечисленних жінок, яка очолювала окружний 
провід та займалась організацією збройних груп УПА57.

54 Звіт КДБ по Чернівецькій області 1944–1954 рр. ГДА СБ України. Ф. 13. 
Спр. 372. Том 58. Арк. 170.

55 ГДА СБ України. Ф. 13. Спр. 372. Том 58. Арк. 170.
56 Детально про діяльність спецгруп та спектр їх функцій див.: Вєдєнєєв Д. 

Двобій без компромісів. С. 288–295. Про випадок із «Мотрею» див.: В’ятрович 
В. Історія з грифом «Секретно»: Бочка для Мотрі, або Історія однієї зради // 
www.tsn.ua/analitika/istoriyazgrifomsekretnobochkadlyamotriaboistoriya
odniyeyizradi.html. Переглянуто 12.09.2011.

57 ГДА СБ України. Ф. 5. Спр. 67446. Арк. 127.
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В кінці 1944 року в селі Васловиці Чернівецької області гру пи МВС 
оточили окружного провідника ОУН Буковини Артемізію Галицьку 
(«Мотрю»), військового референта проводу Мирослава Гайдука («Федора») 
та організаційного референта крайового проводу Мирослава Кінзерського 
(«Степана»)58. Останнього було ліквідовано після відмови здатися. «Федір» 
та «Мотря» були заарештовані. Під час затримання остання намагалась 
покінчити життя самогубством і важко поранила себе в голову. 

Після хірургічної операції «Мотря» в лікарні надірвала шви, але 
«[...] дежурные вызвали врачей и те оказали ‹Мотре› помощь. За ранен-
ной было установлено неотступное наблюдение. ‹Федор› и другие за-
держанные бандеровцы характеризовали ‹Мотрю› как человека глубоко 
преданного своей идее, утверждали, что она никогда не даст нужных 
показаний». Отож, було вирішено провести інсценізацію «викрадення» 
«Мотрі» з лікарні легендованими членами ОУН – насправді переодягну-
тими оперативниками НКГБ, із подальшим переправленням пораненої на 
конспіративну квартиру:

Чтобы убедить ‹Мотрю›, что она имеет дело с украинскими националистами, 
группе сотрудников, участвовавших в проведении этого мероприятия, при-
шлось сменить три квартиры. Причем, перевод ‹Мотри› с одной конспиратив-
ной квартиры на другую, несмотря на ее тяжелое состояние производился раз-
личным способом, как то: перевозка в пустом шкафу, в пустом диване и пр.59 

«Мотря», яка сама прославилася в підпіллі вдалим викраденням із 
лікарні румунської в’язниці провідника ОУН «Кобзаря» та мала солідний 
досвід підпільної роботи, цілком повірила в псевдорятувальну операцію, в 
якій були задіяні для автентичності «лікарбульбівець», «віддані» власниці 
квартир та класична пара доброго та злого слідчих «СБ». Оперативні ре-
зультати перевищили всі очікування: «Мотря» в бесідах із «добрим» 
псевдослідчим СБ подала інформацію на 242 членів підпілля, не врахо-
вуючи особистого складу куреня УПА. На підставі цих даних було ареш-
товано 99 осіб, а 128 вбито60.

Операції «псевдоСБ» фіксують численні документи багатьох 
повстанців. Для прикладу, легендованою СБ була допитана і дружина Романа 
Шухевича, Наталя Березинська. Як описує Дмитро Вєдєнєєв, її водили по 

58 ГДА СБ України. Ф. 13. Спр. 372. Том 58. Арк. 121.
59 Там само. Арк. 122.
60 Там само. Арк. 124.
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легендованих зв’язках від бункера до бункера, проте ніяких «достойних» 
відомостей вона не надала, тому її знову «відбили» у псевдоповстанців61.

Викрадення та інструменталізація страху перед СБ довгий час були 
успішним методом збору інформації, а іноді й «пере вербовування» особли-
во стійких повстанців. Спецгрупи засто совувались однаково і проти жінок, 
і проти чоловіків62. Злочини та безконтрольність псевдогруп зафіксував у 
1949 році воєнний прокурор Кошарський у своєму відомому листі до се-
кретаря КП(б)У Микити Хрущова. За його даними, крім численних погра-
бувань, алкоголізму, псевдопідпільні групи влаштовували масові побиття 
населення, ґвалтували під час свої рейдів жінок63. 

В основі успішності оперативних результатів псевдоСБ лежала 
подвійна «провина» заарештованих, адже потрапити живим у руки 
радянських спецслужб вважалося першою умовою для зради. Крім 
того, подальша денунціація (виказування) ставила заарештованого в 
цілком безвихідну ситуацію зрадника, котрому в підпіллі пробачення не 
передбачалося. Ідеальною підготовкою для такого «розкладу з середини» 
ставали деморалізація окремих учасників, внесення конфліктних ситуацій 
в підпілля, в центрі яких часто перебували стосунки приватного характеру. 
В цьому сенсі дискредитація членів Буковинського проводу є яскравим 
прикладом успішності проведення операцій такого роду.

Історія Буковинського проводу

Наприкінці 1944 року за околицями села Замагура було знайдено 
тіло мертвої Лучії Данилюк («Марини»). Лікар за фахом, керівник 
санітарної референтури Буковини, вона часто відходила за територію 
проводу лікувати по селах хворих на тиф і важко поранених бійців. 
Після повернення її чоловіка, керівника Буковинського куреня УПА 
«Перебийноса»64, та проведення слідства у вбивстві було звинувачено 
організаційного референта Буковини «Тура»65, котрого невдовзі стра ти

61 Вєдєнєєв Д. Двобій без компромісів. С. 291.
62 Станом на 20 червня 1945 у Західній Україні діяло 156 спецгруп, в складі яких 

перебувало 1783 осіб. Див.: Вєдєнеєєв Д. Двобій без компромісів. С. 289.
63 ЦДАГОУ. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 68. Арк. 9–17.
64 «Перебийніс», «Д45», «Л54» – Назарій Данилюк, юрист за освітою, з листо-

пада 1944 року очолював Буковинський курінь УПА. 1946 року переведений до 
теренової сітки ОУН. Загинув у 1951 році на радянськорумунському кордоні.

65 «‹Тур› по фамилии Тодорюк, в возрасте около 35 лет, уроженец села Жадово, 
бывш. адвокат, арестовывался румынами и сидел 4 года в тюрьме. В 1941 
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ла СБ. За якийсь час по тому самого «Перебийноса», який, помстившись 
за смерть дружини, самовладно ліквідував кількох прибічників «Тура», 
розжалували в рядові, а пізніше при спробі переходу кордону його 
застрелив радянський патруль. Таким чином, за досить короткий період 
часу буковинській провід ОУН залишився без керівних кадрів і став 
фактично недієздатним.

Вищеназвані події кінця 1944 – початку 1945 років у Буковинському 
проводі знайшли своє відображення на численних сторінках звітів 
КДБ про методи та прийоми агентурнооперативної роботи з ліквідації 
організованого підпілля ОУН та УПА. Один із цих документів свідчив, 
що «руководитель окружного провода ‹Тур› и руководитель УПА
ОУН Буковины ‹Перебийнос›, которым удавалось укрыться от ударов 
чекистсковойсковых групп[...]» являли собою «серьезную опасность для 
народа Буковины»66. Було вирішено скомпрометувати обох керівників за 
наступним планом: «1. Внесение раздоров между женой ‹Перебийноса› 
та ‹Туром› так она будучи руководителем санитарной службы, вмешива-
лась в дела ‹Тура› тем самым компроментируя его. 2. На основании этого 
внесения раздоров между ‹Туром› и ‹Перебийносом›. 3. Компромента-
ция последних перед краевым проводом как мельниковцев»67. 

Центральною складовою плану стала інструменталізація пробле-
матичних стосунків «Тура» та Лучії Данилюк68, розповсюдження чуток 

году был в восточных областях Украины по заданию организации, откуда 
прибыл в горы Галиции, работал в проводе «Сталя» референтом по пропа-
ганде, он же издавал журнал «Повстанец Гуцульщины», а также руководил 
курсами пропагандистов […] В ноябре 1944 года прибыл с назначением про-
водника Буковины». (З протоколу допиту М. Гайдука від 15 січня 1945 року. 
Див.: ГДА СБ України. Ф. 5. Спр. 67447. Арк. 15–24).

66 ГДА СБ України. Ф. 13. Спр. 372. Том 58. Арк. 113.
67 Там само.
68 У книжці «Брати вогню» Михайло Андрусяк (очевидно, з усних спогадів 

свідків) описує події таким чином: «Тур несміливо залицявся до симпатич-
ної лікарки Данилюкової. Тридцятирічна красуня буковинка й не думала від-
повідати взаємністю. [...] Тур проявляв симпатію до непіддатливої лікарки, 
аж доки не знайшли її вбитою неподалік від шпиталю на Замагурі. Невдо-
взі Служба безпеки заарештувала невдаху залицяльника. Після слідства й 
суду Тура розстріляли. Дещо пізніше контррозвідникам зі Служби безпеки 
ОУН стало відомо, що і Тур (Тодорюк Володимир) і дружина курінного УПА 
Перебийноса лікарка Лучія Данилюк стали жертвами хитросплетіння інтриг 
більшовицького розвідника терориста Дика, який з диявольською невбла
ганністю і нелюдською жорстокістю винищував повстанських командирів і 
їхніх близьких». Див.: Андрусяк М. Брати вогню. Коломия, 2004. С. 623.



внутрішніми агентами. В умовах недовіри, страху та вакууму інформації в 
підпільних умовах саме чутки виступали одним із найпотужніших засобів 
неформальної комунікації69. Динаміка їх поширення залежала не від міри 
правдивості, а від того, наскільки в цей момент саме ця інформація може 
здатися адекватною для реципієнта, тим самим вчасно підтверджуючи 
його підозри (wish rumors)70.

Отож, особистий конфлікт було вирішено загострити «додатковою 
інформацією»:

Выполняя намеченные мероприятия, через проверенную агентуру был рас-
пространен перед ‹Туром› слух, что жена ‹Перебийноса› крайне легкого по-
ведения, поддерживает интимные связи с рядом лиц, для чего отлучается за 
пределы УПА во время отсутствия ‹Перебийноса›, в связи с этим не исклю-
чено предательство с ее стороны. Получив эти данные ‹Тур› предложил ей 
не уходить из пределов провода, однако она продолжала это делать, так как 
необходимо было оказывать помощь больным тифом и раненым солдатам71.

Після повернення «Перебийноса» з рейду «Тур» категорично запе-
речував причетність до вбивства його дружини, тому «было дополни-
тельно распостранено через внутреннею агентуру, что убийца действи-
тельно, ‹Тур›»72. Водночас від вже заарештованих членів проводу, зокре-
ма, колишнього провідника Буковини «Мотрі», були написані листи на 
адресу повітових проводів, де «Тур» зображувався як агент гестапо та 
мельниківець. Розвал Буковинського проводу, таким чином, став лише 
справою часу.

Характерним методом в цих так званих «розкладницько
профілактичних заходах» було використання особистих конфліктів і 
сімейних зв’язків. Моральний стан повстанців, їхні персо нальні вподо-
бання та антипатії детально вивчали та ефективно використовували при 
проведенні спеціальних операцій. В таких випадках «жіночий фактор» 
виявляв себе часто не стільки в активній дії агентажінки, а скоріше 
як один із маніпулятивних інструментів для внесення недовіри в ряди 
підпілля.

69 Див.: Bruhn M., Wunderlich W. Medium Gerücht. Studien zu Theorie und Praxis 
einer kollektiven Kommunikationsform. Basel, 2004.

70 Див.: Knapp R. A psychology of rumor // Public Opinion Quarterly: Journal of the 
American Association for Public Opinion Research. 8 (1944). Pp. 22–37.

71 ГДА СБ України. Ф. 13. Спр. 372. Том 58. Арк. 114.
72 Там само.
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Завіса

Одним із найбільш вдалих методів боротьби проти українського 
підпілля стала побудова широких агентурних мереж, куди активно 
залучали жінокагентів. Жінки брали участь у спеціальних операціях як 
інформаторки, внутрішні агенти чи резиденти. Марія КозловськаЦьок і 
багато інших агенток НКДБ–МДБ–КДБ–УБ стали частиною системи, яка 
цілеспрямовано керувала сімейними трагедіями, інстинктами виживання, 
підступом і потребами учасників підпілля. Застосовані механізми впливу 
відображають багатоспектровість вербування, реконструювати які через 
їх складність, багатошаровість і відсутность чи пак часткову закритість 
архівних матеріалів дуже важко.

Зізнання в написанні доносів і співробітництві в більшості випадків 
відбувалося під час арештів та допитів вже з боку СБ ОУН (б). Це ставило 
звинувачених у співпраці з радянськими або польськими органами безпеки 
в критичну ситуацію з фактичною неможливістю для маневрів. Навіть 
якщо звинувачені особи не були агентами спецслужб, під страхом тортур, 
фізичного та психологічного тиску вони могли «зізнаватися» в різних 
версіях їх арештів та вербувань. У своїх трагічних стратегіях виживання 
жінки вигадували численні історії, в яких часто їхня аморальність, незнання 
та недосвідченість опинялися в центрі мотиваційного виправдання.

Винесення однозначних вердиктів, інструменталізація емпіричної 
бази і табуювання «незручних» фактів і досі зумовлюють численні ретуші 
в біографіях жінок доби ОУН та УПА, перетворюючи їх тим самим на 
сумні експонати музею воскових фігур.
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Olena PETRENKO

The Instrumentalization of Fear. 
The Usage of Female Agents by Soviet and Polish Security 

Services in their Struggle against Ukrainian 
Nationalist Underground

The postwar reSovietisation of the WestUkrainian territories 
encountered strong resistance on part of the Ukrainian nationalist insurgents 
(OUN and UPA), who were massively supported by the WestUkrainian 
population. To fight these Ukrainian “banditry” groups, the Soviet authorities 
employed numerous military units that were dislocated into western Ukraine 
shortly after the war. The struggle between the Ukrainian insurgents and 
the army rarely resulted in massive military confrontation but guerrilla and 
underground operations were the norm. The Soviet security forces tried to 
infiltrate Ukrainian insurgent units by employing informants and creating 
networks of secret agents. Petrenko demonstrates that such Soviet tactics 
proved surprisingly successful and many Ukrainian insurgents, in particularly 
women, became employed as Soviet agent. The author analyses how and 
why so many Ukrainian insurgent women agreed to involve in Soviet secret 
services, and examines in details Soviet mechanisms of recruiting new agents.
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