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Анатолій Русначенко
Понад тридцять років тому, мавши 
тоді дев’ятнадцять літ, я прибув у вій-
ськову частину, розташовану в сибір-
ських краях, неподалік містечка, де 
колись відбували заслання Сталін та 
інші більшовики (і не тільки вони), 
і там зробився «бандерівцем». Так 
мене назвав – негайно, тільки-но ді-
знавшися, звідки я – Насиб, хлопець 
одного зі мною призову, родом із яко-
гось напівгірського азербайджансько-
го села. Ніякого уявлення про Степана 
Бандеру він не мав – бандерівцями для 
нього були всі українці. Ну, а я спер-
шу страшенно обурився, бо уявлення 
про Бандеру не мав так само.

А коли повертався додому через 
Туруханськ, раптом зауважив, що в 
ньому багацько українців, і приїха-
ли вони сюди не на заробітки, – але 
чому вони тут, дізнатися не встиг. 
Зрозумів це, коли, маючи вже за трид-
цять, дістав змогу більше дізнатися 
про Степана Бандеру і пов’язаний із 
ним рух.

Тепер про це мовлять і пишуть ба-
гато, але, треба сказати, жодної науко-
вої монографії про Бандеру немає досі. 
Ще й сьогодні навіть ду-у-же демокра-
тичні українські вузи страх як бояться 
курсу, який розглядав би український 
визвольний рух минулого століття. Бо 
керують ними (чи відповідними кате-
драми) особи, які – задля кар’єри чи 
з совєтського переконання – завзя-
то поборювали буржуазний націона-
лізм, а тепер тихо саботують вивчен-
ня визвольного руху 1930–1950-х ро-
ків. Тому серед авторів публікацій на 
цю тему – мало фахівців, що знають-
ся на деталях (а вони важливі) й спи-
раються на архівні документи.

Зокрема, не є дослідниками цих 
проблем й автори кількох статтей в 
останніх числах «Критики». Тому й 
пишуть – цілком резонно – про сим-
вол Бандери як такий, а не про істо-
ричні події, з ним пов’язані.

Найсуперечливіша у цій добір-
ці – стаття «Фашистський герой у де-
мократичному Києві» (ч. 3-4) Тимоті 
Снайдера. Років вісім тому чув його 
виступ і бачу, що він послідовно за-
лишається на своїх позиціях. Але те-
мою, на мою думку, володіє не дуже 
добре. Приписувати Бандері фа-
шизм – це явне перебільшення, хоча 
тенденції й могли бути (на це вказує, 
наприклад, Олександр Мотиль у стат-
ті в «Moscow News»: 2010, березень). 
Але такі риси були властиві багатьом 
українським і не українським партіям 
міжвоєнної пори. У намірах перетво-
рити свою країну «на однопартійну 
фашистську диктатуру без національ-

них меншин» явно успішнішими за 
Бандеру були тогочасні польські полі-
тики, особливо ендеки, – але на цьому 
Снайдер чомусь не зосереджується. 
Він припускається багатьох неточнос-
тей: поділ українських земель «між 
новопосталим Совєтським Союзом 

і незалежною Польщею» СССР уже 
успадкував: відбувся він відповід-
но до Ризького миру між Польщею 
та Совєтською Росією, а делеґація 
Совєтської України її просто підписа-
ла на додаток. Оголошувати фашист-
ською Українську військову органі-
зацію (сформовану, до речі, не тільки 
«з українських ветеранів у Польщі», а 
й з людей, що мешкали поза нею) на 
підставі того, що вона прагнула змі-
нити европейські кордони, і фашисти 
теж цього прагнули, – це логічне пе-
ресмикування, а не доказ. І до терору 
вдавалася вона не з досвіду Мусоліні, 
такий досвід у Східній Европі вже іс-
нував, принаймні від XIX століття.

ОУН справді застосовувала те-
рор (хоча масштаби його не були зна-
чні), але не слід забувати про терор, 
який чинили поляки після завоюван-
ня Східної Галичини та Волині і який 
після 1919 року став державним. Усі 
польські уряди так чи так провади-
ли політику асиміляції, і діяльність 
ОУН була тільки відгуком на цю по-
літику: він мав показати безперспек-
тивність угодовства, що, зрештою, 
мусили визнати і центристські пар-
тії, зокрема УНДО. Говорити про по-
літику примирення польської влади 
у стратегічному питанні – автономії 
цієї частини України, не випадає, як 
і вважати, слідом за Снайдером, що 

Генрик Юзевський «провадив полі-
тику націо нальних поступок». Тільки 
1928 року на Волині було зліквідова-
но 318 осередків «Просвіти», а 1932-
го діяльність луцької та деяких інших 
«Просвіт» взагалі заборонили.

Польсько-український конфлікт 
виник не в часи Другої світової ві-
йни, вона його тільки поглибила. 
Називаючи волинські події етнічною 
чисткою, чомусь забувають, що пе-

ред війною до такої чистки наміряв-
ся вдатися польський уряд, а під час 
війни в польській підпільній пресі в 
Галичині й Волині такі ідеї теж були, 
і пресу цю читали не тільки поляки, 
а й українці. З іншого боку: яка при-
чина того, що цей виступ проти поль-
ської присутности на Волині підтри-
мало українське населення, та так, що 
УПА мусила його стримувати, – чи 
не в передвоєнній політиці польської 
держави? Польську присутність і при-
тензії польського підпілля на ці зем-
лі в час війни українське населення 
сприймало як окупаційні, – а де баче-
но, щоб окупантів любили? Це пояс-
нює – хоча, ясна річ, далеко не завжди 
виправдовує – і вбивства українців: їх 
карали за співпрацю з окупаційною 
владою.

Є в цій справі ще й така пробле-
ма: польська сторона старанно рахує 
всі польські жертви в цьому конфлік-
ті, часто – як це показують сучасні не-
численні українські дослідження – іс-
тотно перебільшуючи1, а от укра їнська 
влада досі не спромоглася полічити 
жертв-українців.

Іще одне дуже суттєве Снайдерове 
перебільшення – приписувати «укра-
їнській поліції» обов’язок «масово-
го винищення західноукраїнських 
євреїв». По-перше, цій поліції зде-
більшого доручали тільки допо міжні 

акції (що, звісно, не знімає відпові-
дальности з конкретних осіб, які бра-
ли в тому участь), а по-друге, залучені 
до тих акцій особи брали в них участь 
як поліцаї, – а не як члени ОУН і від її 
імені як організації, що прагнула зни-
щити євреїв.

Навмисно спрощує Снайдер і при-
чину переходу німецької поліції з 
українців («українською» її можна 
назвати тільки за переважним особо-
вим складом) у підпілля, пов’язуючи 
це тільки зі Сталінградською битвою. 
Був не менш значущий чинник: оку-
панти дедалі дужче грабували укра-
їнське населення Волині, і це спо-
нукало ОУН(р) до збройної відсічі, 
надто з огляду на те, що збройні від-
діли вже мали ОУН(м) і Тарас Бульба-
Боровець.

Іще одне неправильне тверджен-
ня: «Після того, як улітку 1944 року 
Червона армія вигнала німців з 
України, УПА розгорнула широко-
масштабну партизанську війну проти 
совєтських військ». Війну УПА роз-
горнула не проти «совєтських військ», 
а проти окупаційної адміністрації та 
її збройної сили, військ НКВД, – а з 
підрозділами Червоної армії сутички 
були хіба що оборонні, вимушені.

Є й підміна понять: означення 
«український національно-виз воль-
ний рух» Снайдер не вживає, для 
нього існують тільки – націоналісти, 
УПА, фашисти. Тобто перебування 
частини західноукраїнських земель у 
складі Польщі видається йому цілком 
законним і справедливим.

Снайдер правильно вказує, що 
пошанування Бандери є складни-
ком відмови від спадщини сталініз-
му в Україні. А неґативну настано-
ву до нього зумовлюють уста лені 
сталіністсько-совєтські стереотипи й 
банальне незнання, прийняття совєт-
сько-російської ідентичности, досі 
притаманної й частині українців, і ще 
більшій частині неукраїнців, особли-
во тих, що прибули сюди по війні.

Загалом Тимоті Снайдер не до-
вів причетности самого Бандери до 
воєнних злочинів, які приписує його 
прихильникам. Йому не хочеться ви-
знати, що Бандера був і залишається 
просто символом визвольного руху 
й уособленням ідеї безкомпромісної 
боротьби з усіма ворогами України 
та українства, тому він показує його 
просто як лідера вкрай неґативного 
руху, який не заслуговує визнання з 

Символ і його критики

С
ві

тл
ин

а 
В

іт
ал

ія
 Г

ра
ба

ра
 / 

У
Н

ІА
Н

Ветеран УПА біля пам’ятника Степану Бандері у Львові
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1  Див.: Ярослав Царук, Трагедія волинсь-
ких сіл 1943–1944 рр. Українські та 
польські жертви збройного протисто-
яння. Володимир-Волинський район, 
Львів. 2003; «Волинь і Холмщина. 1938–
1947. Польсько-українське протистоян-
ня та його відлуння. Дослідження, до-
кументи, спогади», Україна: культур-
на спадщина, національна свідомість, 
державність, 2003/10.
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позиції автора XXI століття. Колись 
Шевченко висловися про такого шти-
бу викрути навколо вождів гайдамач-
чини, і краще від нього я не скажу.

Взагалі-то справа істориків – жи-
вучи у своєму часі, збагнути моти-
ви давніших діячів. Тому в цій дис-
кусії найзваженішими мені видалися 
листи Зенона Когута («Україністи та 
Бандера: розбіжні погляди», ч. 3-4). Я 
теж давно вважаю, що не можна ото-
тожнювати ОУН і УПА, хоча б тому, 
що це різні організаційні та часові 
структури, хоч і дотичні, а в певний 
час і тісно переплетені. Ще раз слід за-
уважити, що ОУН виникала з досвіду 
нездатности політичних партій часів 
української революції 1914–1923 ро-
ків дати раду у справі державної са-
мостійности; неуспіхи західноукраїн-
ських партій міжвоєнних часів і терор 
Голодомору посприяли її радикаліза-
ції. ОУН була просто неминучим ета-
пом у розвитку українського руху в 
цей період, коли українці мусили на-
діятися тільки на самих себе.

Позиція Івана Химки у полеміці із 
Зеноном Когутом (ч. 3-4) відображає, 
як мені видається, ставлення чималої 
частини української діяспори в США 
і Канаді до тієї ОУН, яку вони поба-
чили в еміґрації по війні. Засаднича 
помилка такого сприйняття полягає 
в тому, що не можна за еміґраційною 
ОУН судити про боротьбу в Україні 
й навіть про ОУН в Україні. Це речі 
пов’язані, але далеко не тотожні. Рух 
був в Україні, і найкращі його пред-
ставники загинули.

З поглядами п. Химки я знайо-
мий також із публікації в інтерне-
ті (де автора подано як Джона-Поля): 
«Воєнна злочинність: біла пляма в ко-
лективній пам’яті української діяспо-
ри»2. Автор нагадує про потребу по-
глянути на те, чи не вчиняли воєн-
них злочинів українці в час Світової 
війни, а не тільки вважати їх жертва-
ми війни. Підхід цілком прийнятний 
для істориків і спільноти загалом. У 
статті «Українська колаборація у ви-
нищенні євреїв у часи Другої світо-
вої війни»3, міркуючи про причини, 
які могли підштовхнути українців 
до участи у знищенні євреїв, Химка 
вказує на історично значущі події – і 
давніші, і нещодавні, в Польщі та в 
СССР. Щоправда, самих фактів учас-
ти майже не наводить, як і фактів, що 
саме ОУН і УПА були як організова-
ні структури причетні до цих подій. 
Не наводить він таких фактів і в поле-
міці з Зеноном Когутом. Про це таки 
існує чимала література, базована на 
свідченнях, здебільшого з єврейсько-
го боку, але сучасному українсько-
му читачеві вона майже недоступ-
на. Мені не траплялося документів 
ОУН із обґрунтуванням необхідности 

чи бажаности антиєврейських акцій, 
можна досліджувати проблему далі. 
Кілька прикладів причетности до та-
ких дій декого з низових керівників, 
чи радше керівників збройних підвід-
ділів, я навів у своїй книжці «Народ 
збурений. Національно-визвольний 
рух в Україні і національні рухи опо-
ру в Білорусії, Литві, Латвії, Естонії в 
1940–50-х роках» (Київ, 2002), але я 
не квапився би поширювати це на весь 
рух як закономірне та загальне явище. 
За такою логікою треба було б, напри-
клад, звинуватити євреїв, яких перед 
«великим терором» 1937–1938 років у 
керівництві НКВД УССР було 66,7% 
(та й серед нижчого особового складу 
дуже багато)4, у злочинах комуністич-
ного режиму. Але участь у воєнних 
злочинах, вчинених із будь-якої сто-
рони, слід рішуче засудити.

Можна дискутувати про методи, 
якими ОУН(р) об’єднувала навколо 
себе всі збройні сили руху, – але той 
рух мав уже гіркий досвід махновщи-
ни й отаманщини, та й трьох армій 
українське підпілля не витримало б.

Свідомим спотворенням істини є 
твердження, що обидві ОУН не зазна-
ли еволюції. Спонуки до змін було за-
кладено й у програмі ОУН, а зіткнен-
ня з українською дійсністю і порів-
няння двох тоталітаризмів привели 
до поступової еволюції поглядів у бік 
соціял-демократії. Зв’язок із духом і 
суттю попередньої революції чіткіше 
усвідомили і молодші члени організа-
ції, які прийшли до неї в роки війни, і 
її «ветерани» – які, втім, мали трохи за 
тридцять літ, тож і самі вчилися. Чи ця 
еволюція захопила все членство і всіх, 
хто воював в УПА? Певно, не всіх, 
але процес таки йшов, є чимало доку-
ментальних підтверджень жорстких 
дискусій серед керівництва, дещо на-

віть потрапило в «Ідею і чин» – офі-
ціоз ОУН(р). Помиляється п. Химка і 
щодо «етнічно чистої України»: після 
появи в лавах УПА цілих загонів неу-
країнців це питання вже ніколи не по-
стало б, навіть якби хтось того праг-
нув. Іще в 1941 році до гасла «Слава 
Україні! Героям слава!» додалося гас-
ло «Свобода людині – свобода наро-
дам!». Зрештою, в 1940-х роках у ке-
рівництві руху вже обговорювали про-
блему, як уникнути пов’язання руху і 
всенародної справи з одним тільки 
іменем Бандери – це ще один доказ 
відходу від вождизму.

Стосовно того, що ОУН не мала ви-
знання ані серед неукраїнців у Західній 
Україні, а ні в решті України. Було б 
дивно, якби поляки привітали змен-
шення території Польщі. Розгорнути 
діяльність на Великій Україні аж так, 
щоб стати такою відомою, як перед ві-
йною в Галичині чи на Волині, ОУН 
не встигла, та й для УПА там не було 
умов. Далі вступила в дію совєтська 
пропаґанда, поєднана з терором і ре-
пресіями повоєнних років. В цій час-
тині України не так уже добре знали 
навіть про діяльність українських уря-
дів під час революції, про Петлюру 
та українських повстанців: адже всіх 
причетних до тих подій винищили. А 
хто вцілів, той мовчав і помер, не до-
чекавшись можливости говорити піс-
ля 1991 року. Сільська жінка з мого ра-
йону (в центральній Україні) розпові-
ла: її мати тільки на смертному одрі 
розказала про свого батька, що той 
«був у Петлюри». І це в 1999 році!

Химка вважає, що «не до шми-
ги українській спільноті чи спільноті 
україністів обтяжувати себе спадщи-
ною українських націоналістів 1940-
х років, бо її сповнено самими неґа-
тивами». Варто мати на увазі, що іс-

торична спадщина – то така річ, від 
якої не можна відмовитися, ніби від 
успадкованого майна. Вона завжди не 
зовсім така, як хочеться сьогодні. Але 
спадщина збільшуватиме вартість, 
коли ми побачимо в ній цінності вічні, 
як-от жертовність, героїзм, посвята 
Україні, прагнення свободи, бороть-
ба за неї і за «Українську самостій-
ну соборну державу зі справедливим 
і демократичним суспільним ладом» 
(Петро Полтава), свідомий антиімпер-
ський характер руху. І не з майбутньої 
ласки союзників антигітлерівської ко-
аліції то зродилося, хоч і крах одного 
з тоталітаризмів і перемоги над ним, 
звичайно, теж впливали.

Слід би було, звісно, відмовитися 
від совєтського типу нагород і поша-
нувань, надто коли Героями України 
стають Звягільський чи Литвин. Але 
найвищого відзначення в Україні 
Степан Бандера, який став симво-
лом боротьби проти імперій, насам-
перед імперії СССР, а особливо Роман 
Шухевич, заслуговують таки беззапе-
речно.

Post scriptum. Коли стаття вже 
була готова, в «Критиці» з’явилися дві 
нові публікації п. Івана Химки (ч. 3-4). 
Маю враження, що він, фахово вивча-
ючи інший часовий відрізок україн-
ської історії, не дуже добре уявляє 
стан українства по війні і в наступні 
десятиліття – ось звідки його сумніви 
у потребі боротьби 1940–50-х років; 
втім, із цього приводу я вже вислов-
лювався колись у «Сучасності» (2005, 
ч. 10). А загалом, на мою думку, про-
блеми, що їх порушив п. Химка, хоч і 
важливі, проте не є вирішальними для 
вивчення і цього періоду, і всієї історії 
України XX століття. Але можна по-
радіти, що зав’язується науковий і на-
віть суспільно значущий діялог. □

2  John-Paul-Himka, «War Criminality: A 
Blank Spot in the Collective Memory of the 
Ukrainian Diaspora», http://www.yorku.ce/
soi_vol_5_1/_html

3  John-Paul-Himka, «Ukrainian Collaboration 
in the Extermination of the Jews during 
World War II in The Fate of European Jews, 
1939–1945: Continuity or Contingency? 
Ред. J. Frankel, New York, 1997, с. 170–189, 
http://zwoje-scrolls.com/zwoje16/text11.htm

4  Вадим Золотарьов, «Начальницький 
склад НКВС УСРР напередодні “єжов-
щини”: соціально-статистичний аналіз», 
Україна в добу великого терору 1936–
1938 років, Київ: Либідь, 2009, с. 67.
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Аби осмислити воєнні злочини, що їх 
1943 року вчинили на Волині проти по-
ляків українські повстанці, серед іншо-
го українцям корисно знати, як їх осмис-
люють поляки. Бажаючи дати українцям 
такі знання, київське видавництво «Дух 
і Літера» спільно з «Об’єднанням укра-
їнців у Польщі» випустило торік книжку 
«Волинь: дві пам’яті» – збірку виваже-
них і поміркованих публікацій, перекла-
дених із варшавської «Gazety wyborczej» 
(див.: «Критика», 2010, ч. 1-2, с. 18). 
Один із польських авторів у ній заува-
жив, що з польсько-українського про-

тистояння завжди мала вигоду третя 
сторона, – і третя сторона не забарила-
ся підтвердити слушність цього спо-
стереження. 8 квітня 2010 року вона 
зматеріялізувалася в Києві в подо-
бі Всеукраїнської громадської орга-
нізації «Правозахисний громадський 
рух «Русскоязычная Украина» (не смі-
ючи втручатися в русскоязычие, зали-
шаю лапки та мови в самоназві нетор-
каними), яку й оголошено як організато-
ра фотовиставки. А позаяк виваженість 
і поміркованість до джентльменсько-
го набору русскоязычных правозахис-
ників не належать, то з польського боку 
їм закономірно асистували не Міхнік із 
Войцеховським, як у випадку з «Духом 
і Літерою», а Товариство Вшанування 
Пам’яті Жертв Злочинів Українських 
Націоналістів (вшистко з дужих літер, 
очевісьцє, – чую голос певного тутеш-
нього прозаїка).

На відкриття, не стерпівши нару-
ги, завітали їхні vis-à-vis, правдиві укра-
їнські патріоти. Було гамірно, і вата-
жок «Русскоязычной Украины» Вадим 
Колесніченко, потай холонучи від дум-
ки, а що було б, якби вони не прийшли, 
втішено експонував на телекамери за-
вчасно заготовлені заспокійливі слова 
і свою коронну, добре поставлену зне-
важливу усмішку, влучно описану ще 
в улюбленця русскоязычной Украины 
Булґакова М. А.: «и физиономия, про-
шу заметить, глумливая». Її, втім, я ба-
чив у відеозвіті, а саму виставку оглянув 
надвечір, коли розвіявся інформаційний 
привід і в залі нікого не стало. Охорона, 

ще не охолонувши після ранкової імпре-
зи, шмонала на вході сумки в кожного ці-
кавого до різанини, і серед кільканадця-
тьох випадкових відвідувачів сторожко 
пасла можливих бандерівців, упізнаючи 
їх за мовною ознакою. Побувши три дні, 
виставка помандрувала далі по Україні: 
Луганськ–Запоріжжя–Одеса–Миколаїв–
Севастополь–Ялта–Харків, є чутка, що 
попереду Львів і Луцьк, отож бандерівці 
матимуть нагоду розчухати національну 
гідність і посприяти Колесніченковому 
ньюзмейкерству. А поза тим кожен, кому 
вдалося побачити виставку в Києві, може 
порадіти своєму щастю, довідавшися на 
сайті «правозахисного руху», що в сто-
лиці її відвідало 12 тисяч душ: це ж бо по 
чотири тисячі на день, навіть за цілодо-
бової роботи – 166,6 відвідувачів на го-
дину, не протовпитися практично.

Але грошодавцям справна цифра зі-
гріє серце, так що все до ладу. Одинокий 
клопіт – допильнувати, щоб такі ко-
рисні для боротьби з кривавою банде-
рівщиною поляки передчасно не дізна-
лися про ставлення російськомовного 
Великого Брата не лише до ненависної 
ОУН, а й до їхньої батьківщини – урод-
ливого детища Версаля. Це, до слова, за-
головок статті, з приводу якої польська 
амбасада мусила заявляти протест київ-
ському тижневику «2000», який її над-
рукував, – хоч і не в тому самому чис-
лі, в якому ділилася своїми думками про 
український націоналізм польска патрі-
отка Ева Сємашкова. Уміють же люди 
знайти одне одного.

Вадим Дивнич


