
1

 Валерій Єфименко
(Київ)

ТАКТИКА�ТА�МЕТОДИ�РОБОТИ�ПРАЦІВНИКІВ

СПЕЦІАЛЬНОГО�ПІДРОЗДІЛУ�ОУН(Б)

Тривалий час дослідників історії Організації Українських Націоналістів
та Української Повстанської Армії цікавить діяльність спеціального підрозділу
ОУН(Б), який мав назву «референтура СБ». Останніми роками з’явилися
окремі дослідження, в яких на основі маловідомих документальних матеріа-
лів викладено історію зародження і становлення цього підрозділу у період
активних дій ОУН(Б) на західноукраїнських землях (кінець 30-х — початок
50-х рр.). Однак, поки що немає змістовної праці, в якій на базі архівних
документів була б дано характеристику спецпідрозділу як органу, що вико-
ристовував на «таємному фронті» специфічні засоби і методи. Зважаючи на
це, в даній статті робиться спроба хоч б частково заповнити цю прогалину.
Розгляд складових і невід’ємних частин розвідки і контррозвідки дасть

можливість переконливо доводити або заперечувати приналежність референ-
тури СБ до спеціальної служби. Автор намагався висвітлити діяльність спец-
підрозділу ОУН(Б), аналізуючи, насамперед, документи безпосередніх учас-
ників підпілля, оскільки в історичній літературі існують розбіжності в тлумаченні
цих документів, особливо, коли вони подаються у перекладі.

Cеред різноманітних наказів, інструкцій та вказівок, часто з позначкою
«цілком таємно», які регулювали діяльність спецпідрозділу і були обов’яз-
ковими для виконання, чи не найбільший інтерес становлять так звані «за-
писники». Вони знаходились практично у кожного відповідального праців-
ника, який займався розвідкою та контррозвідкою.
Зовні записники були схожі на учнівські зошити (10–12 арк.) або зшиток

такої ж кількості паперу, скріпленого нитками, де записувалося все, що слід
було б використати в роботі. Вірогідно, вони належали тим учасникам оунів-
ського підпілля, хто навчався на короткострокових (від 2–3-х днів до 1–2-х
тижнів) розвідувальних курсах, які періодично функціонували при керівних
організаційних ланках (референтурах СБ області, округу, краю тощо). Ці влас-
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норучні записи фіксували основні знання працівників спецпідрозділу, і тому
дають можливість оцінити професійний рівень останніх та визначити, на-
скільки цей підрозділ відповідав структурно і за змістом своєї роботи вимо-
гам повноцінної спецслужби. Враховуючи, що записи велися в довільній
формі, оскільки були призначені для особистого користування, автор вважає
за доцільне взяти для аналізу найважливіші теми, виділені власником запис-
ника особисто, а саме: «Психологічні моменти в допиті», «Вказівки слідчо-
му», «Про агентурно-оперативну роботу», «Оформлення протоколів», «Спо-
соби розкриття легенд» та «Про конспірацію в оперативній роботі» 1.
Для кращого їх вивчення необхідно акцентувати увагу на основних на-

прямах та характері роботи спецпідрозділу. Зокрема, в записах ідеться про
таке: «зміст СБ визначає саме життя — першочергові справи, місцева аген-
тура, польські справи, більшовицькі справи». Зазначалося також: «Коли на-
ближався фронт (йшлося про німецько-радянський фронт. — Авт.) ці спра-
ви (більшовицькі) вийшли на перше місце».
З метою формування або закріплення у працівників спецпідрозділу чітко-

го уявлення про напрями і суть їхньої роботи їм давалося важливе, з погляду
оперативної практики, тлумачення неординарних слів, зокрема доцільність
та черговість. Так, перше необхідно було розуміти як дію в напрямі, де «ус-
пішно можна поборювати агентуру і здобувати вартісні відомості, обса-
дити найважливіші місця». Відповідно, наступне — «правильний підхід до
визначення черговості справ, виділити дрібні справи від найголовніших, хоч
вони і найтяжчі до виконання».
Отже, працівники спецпідрозділу мали розуміти своє призначення у вик-

ритті ворожої агентури і здобутті необхідної інформації. Для цього вони по-
ширювали свій контроль на ті об’єкти, які, на їхній погляд, були найцікаві-
шими в оперативному плані, детально вивчали їх при отриманні відомостей
про їхні ворожі дії, розбиралися конкретному змісті та характері цих дій та
визначали, які з них розслідувати терміново, а які у «вільний час».
Для запобігання провалу працівників рекомендувався перелік «найваж-

ливіших помилок в роботі СБ», які умовно можна структурувати на 3 най-
важливіші групи.
До першої слід віднести ті помилки, що стосувалися самих підпільників, тобто

стосувалися питання їхньої внутрішньої безпеки. Саме з огляду на це, помилкою
вважалося «наставлення боєвиків на провідників, підкомандного на зверхни-
ка». Іншими словами, давати завдання своїй агентурі з рядових учасників підпілля
на виявлення ворожої агентури, яка могла бути серед керівників. Така практика
засуджувалася не тільки виходячи з міркувань про маловірогідність успіху таких
дій, але й з причини, що «це все знищує довір’я, яке є основою підпільної органі-
зації». Тому, щоб привчити працівників спецпідрозділу не тільки рахуватися з
фактором довіри, але й цінувати його, давалося більш поглиблене пояснення
цього слова. Зокрема зазначалось, що в основі його можуть бути якісні елемен-
ти, а саме — почуття та розумові аргументи. Останніми і мали керуватися праців-
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ники спецпідрозділу. Та водночас давалося пояснення, що працівники референту-
ри СБ до всього мають ставитися з підозрою, оскільки такий підхід формував
умову «доходити до скріплення довір’я, чи підтвердження недовір’я». Таким
чином, підозра розцінювалася як засіб, що додавав упевненості у вирішенні важ-
ливих питань в позитивному або негативному напрямах.
До другої групи можна віднести помилки, які стосувалися виключно роз-

слідування справ. Зокрема, коли в роботі з кримінальними справами не бра-
лися до уваги факти з підозрою на ворожу агентурну діяльність або давалася
поверхова, невиважена оцінка.
Третя група включала помилки в особистій поведінці самих працівників

спецпідрозділу, особливо такі, як самозаспокоєння і переродження їх в меха-
нічних адміністраторів. Для уникнення такої ситуації їм пропонувалося «бути
в терені, вистежувати і підбирати відповідних людей, давати вказівки для
практичного проведення роботи, а не вести штафетної політики і давати
інструкції на папері».
У переліку було також схематично окреслено низку важливих так званих

«опорних пунктів», знання яких полегшувало сприйняття всього комплексу
тріади: «ворог — його дія — протидія». До них, в першу чергу, належали «спра-
ви кримінальні та кримінально-адміністративні, політично-більшовицькі,
німецькі, внутрішньоукраїнські (агентурні організації, які ворожі Українській
Самостійній Соборній державі)», а потім організаційні ланки підпілля (ста-
ниця, кущ, підрайон, район, надрайон і т.ін.) та різновид ворожої агентури
(секретний противник, агент-внутрішник, агент-резидент, агент-рейдовик).
Характерно, що одразу за вищезазначеним переліком ішов запис щодо «Ком-

петенції СБ», де зазначалося: «займається лише політичними справами і ви-
конує основне завдання: боротьба з агентурою в середині організації, зовніш-
ньою агентурою, з ворожими угрупованнями, які протистоять Українській
Самостійній Соборній державі». Крім цього, спецпідрозділу надавалося пра-
во брати участь в судочинстві, притягати до відповідальності як представників
ворожих сил, так і самих підпільників. Форми покарання були різні. В основ-
ному застосовувалася смертна кара через повішання. Практикувалось також
винесення смертного вироку, коли після цього не карали, а давали можливість
звинуваченому реабілітувати себе перед організацією. Ця форма вироку нази-
валася «смерть через реабілітацію». Інколи заарештованих засуджували до
«мурашиної» праці, або, як вона ще називалась, «чорної» роботи.
Смертна кара через повішення застосовувалася до представників воро-

жих підпіллю сил, а також до українців, які повністю перейшли на бік воро-
га. На смерть з реабілітацією засуджувалися колишні учасники підпілля, що
відверто зізнались у зв’язках (зокрема агентурних) з ворогом і не завдали
тяжких втрат ОУН(Б). Крім того, така форма покарання, як «чорна робота»,
застосувалась до членів організації, які «несвідомо вислужувались ворогові».
У тих випадках, коли до страти засуджувалося декілька осіб, працівники спец-

підрозділу мали право, враховуючи їхнє моральне становище, можливі заслуги
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перед Україною, здібності до реабілітації, замінити смертний вирок. При цьому
бралося до уваги й те, як саме, через які причини та за яких умов засуджений
перейшов на бік ворога (можливо потрапив під час бою у полон, отримавши
поранення тощо). Суворіше покарання більше стосувалося керівників, ніж ря-
дових учасників підпілля. Вироки виносили так звані «надзвичайні» суди з пра-
цівників спецпідрозділу та його уповноважені, які вели слідство самостійно.
Розглядаючи тему «Агентурно-оперативна робота», слід звернути увагу

на зазначений мовний зворот, запозичений з лексики радянських правоохо-
ронних органів, оскільки він та інші схожі визначення боротьби оунівського
підпілля зі спецпідрозділами СРСР в документах не зустрічалися. Цікаво й
те, що вся вищезазначена робота розподілялася на дві взаємопов’язані ділян-
ки: «інформативна робота» або «інформативна служба» («ІС») та «повна
агентурно-оперативна робота».
Зважаючи на пояснення і характеристику «ІС» як найнижчої ділянки аген-

турно-оперативної роботи, можна стверджувати, що вона виконувала роль до-
поміжної ланки для підвищення ефективності агентурно-оперативної роботи.
Перед нею ставилося головне завдання — «зором і слухом» вивчати «ті ділян-
ки життя в СРСР, які безпосередньо цікавлять СБ». Інтерес працівників спец-
підрозділу ОУН(Б) був передусім до діяльності правоохоронних та адмініст-
ративних органів, їхнього персонального складу, розміщення, методів та засобів,
якими ті користувалися в боротьбі з «українським націоналістичним» підпіллям.
Крім того, їх цікавили «комуністи, радянські та колгоспні активісти», так
звані східняки, та інші «вороги українського народу» 2.
Зазначимо, що той перелік, який наводився в записнику, не тільки був вели-

кий, але й стосувався найдрібніших деталей навіть простих питань, розв’язан-
ня яких цікавило працівників спецпідрозділу. Так, за допомогою виробленої
ними тактики та методики оперативно-агентурної роботи із залученням актив-
ної частини таємної мережі, що були в розпорядженні працівників спецпідрозд-
ілу, необхідно було уточнити можливості втечі членів підпілля під час арешту,
конвоювання, направлення до місць відбування покарання. На випадок само-
стійного залишення ними цих місць, слід було з’ясувати, наприклад, де можна
перетнути р. Дніпро, уникаючи загрози як від працівників влади та правоохо-
ронних органів, так і місцевого населення, яке не сприймало ОУН, і без пере-
шкод дістатись до «своїх» на західноукраїнських землях. Підлягали детально-
му вивченню питання, пов’язані, зокрема, з придбанням паперу для нелегального
друкування «націоналістичної літератури». Якщо потрібний папір реалізувався
через торговельну мережу, то обв’язково з’ясовувалось, чи існує дозвіл місцевої
влади на реалізацію його у великій кількості. Така скрупульозна робота мала
проводитися і щодо мешканців населених пунктів, які перебували на «броні»,
тобто не підлягали призову до армії. Встановлювалося також, яка державна
установа давала їм на це право і т.п.
Працівники спецпідрозділу орієнтувались також на виявлення ворожої
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агентури. Тому в сільській місцевості слід було спостерігати за вихідцями зі
східних районів України, які з’являлися на західноукраїнських землях з будь-
якого приводу. Особливо необхідно було контролювати представників місце-
вої влади, їхню роботу та контакти з населенням, з’ясовувати, хто з них виїз-
дить до району, з якою метою та на який термін, чи бере участь у нарадах з
боротьби з «українським націоналістичним» підпіллям тощо. З іншого боку,
перевірці підлягали ситуації, пов’язані з викликами людей (робітників, кол-
госпників, студентів, учнів) до голови секретарів та сільради, відділів кадрів,
спецчастин чи директорів шкіл. Для збору потрібної інформації серед вище-
зазначеної категорії осіб пропонувалося мати агентів із членів сільських рад,
учителів, молоді призовного віку, робітників тваринних ферм тощо. Для того,
щоб вчасно одержувати необхідні дані й перевіряти їх, слід було мати не менше
2-х агентів на кожному напрямку роботи працівника спецпідрозділу.
Необхідно зазначити, що існували суттєві відмінності при формуванні

агентурного апарату для «ІС» і для виконання головних завдань оперативної
діяльності. В першому випадку агентурний апарат створювався з людей, які
з довірою ставилися до українських націоналістів, вважалися лояльними до
влади, а то й загалом «радянськими» людьми. Контроль за виконанням зав-
дань такими агентами мав здійснюватися шляхом аналізу їхньої роботи, вив-
чення ситуації, в якій вони знаходяться, умов провалу або розконспірації тощо.
У разі потреби при скороченні «ІС» (на випадок загрози для підпілля в даній
місцевості) потрібно було залишити в агентурній мережі найактивніших таєм-
них помічників, які надавали найціннішу інформацію.
У випадку, коли підбирались агенти для виконання суто оперативних зав-

дань, процес вивчення кандидатів на вербування був детальнішим та ретель-
нішим. Велика увага при цьому приділялася вивченню ситуації, що склада-
лася навколо місцевого українського підпілля. Коли вона не була сприятливою,
то поповнення агентурного апарату відбувалося за рахунок виключно ідей-
них представників місцевого населення, які користувалися повною і беззасте-
режною довірою учасників підпілля. Бралося до уваги й те, як кандидат до
агентурного апарату знав місцевість, мешканців найближчих населених
пунктів, що підлягали оперативному нагляду. Серед головних вимог було й
вміння вести розмови, видавати себе за іншу людину і т.п. Припускалося вер-
бування агентів із членів сімей підпільників після обов’язкового вивчення їх
з дотриманням усіх вимог, які ставилися перед кандидатом в агенти.
Коли оперативна обстановка була сприятливою, дозволялося залучення

до агентурної роботи й тих, хто не поділяв ідей ОУН(Б). Необхідною умовою
вивчення кандидатів була перевірка на предмет можливого інтересу до них з
боку радянських правоохоронних органів, їхнього уміння говорити «на-
півправду» та за будь-яких умов знаходити вихід «із тяжкої ситуації».
Для полегшення освоєння практики агентурної роботи, зокрема агентурного

проникнення до радянських органів держбезпеки, працівникам спецпідрозділу
давались конкретні та досить прості рекомендації: «якщо хочеш мати відомості
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про районний відділ МГБ, тоді не вербуємо начальника МГБ, але прилучаємо
послугуючого — стрілка, міліціонера» 3. Зауважимо, що такі варіанти залишили-
ся лише на папері, оскільки один із керівників ОУН(Б), говорячи про діяльність
«референтури СБ», водночас заперечував можливості її агентурного проник-
нення до радянських правоохоронних органів, посилаючись на відсутність у
працівників спецпідрозділу необхідної професійної підготовки 4.
Завербована агентура потребувала не тільки уваги до себе з боку своїх

керівників, але й відповідного виховання для успішного виконання постав-
лених перед нею завдань. З цією метою було вироблено спеціальну методику
поступовості в агентурній роботі. Давати доручення агентові слід було, по-
чинаючи з найлегших, поступово їх ускладнюючи, постійно наглядати за ним,
аналізуючи особисте ставлення до виконання завдань, не допускати випадків
використання агента у незначних справах. Працівникам спецпідрозділу да-
валося таке визначення ідеального агента: «це чоловік так завербований, що
не знає для чого працює» 5.
Найважливішими заходами «повної агентурно-оперативної роботи» вва-

жались: підставлення свого агента ворожому (підозрілому) об’єкту, вербу-
вання і перевербування. Скоріш за все, працівники спецпідозрілу займались
підставленням своєї агентури та залученням до таємної співпраці нових лю-
дей, оскільки перевербування потребувало чималих професійних умінь та
навичок. У заходах з підставлення використовувалась, як правило, звичайна
агентура, з так званих «околотників», тобто: «ясних, але не авторитетних,
головне таких, до яких ми набрали переконання, що вони будуть у всьому
щирими і таких, що мало знають про організацію».
Сам процес підставлення був досить простий. Так, до людини, на яку впала

підозра, направлявся агент, використовуючи умови підпільного життя. Тобто,
якщо підозрюваний був членом організації, то агент мав «допомагати» йому в
роботі, знаходитися поблизу і наглядати. У разі необхідності проводити заохочу-
вальні розмови, видаючи себе за того, хто зневірився у боротьбі українських
націоналістів. Така ситуація, на думку працівників спецпідрозділу, мала вплину-
ти на об’єкта і спонукати його до позитивних чи негативних дій (донести на
агента своєму керівнику або викласти свій план виходу з організації).
Для перевірки підозрюваної людини, яка не перебувала в підпіллі, вико-

ристовувався елемент легалізації. Відібраному для цього агенту-підпільнику
відпрацьовувалась спеціальна легенда, за якою він виходив з організації і
поступово встановлював контакт з потрібною людиною.
Питання збереження агентів від провалу і розшифрування завжди було в полі

зору працівників спецпідрозділу. На це вказує перелік «найважливіших помилок
у роботі СБ». Головними з них були: «не серйозне ставлення до своєї роботи,
легковажність, показний стан своєї значущості, наявність речей закордонного
походження, не знання території та часте повторювання легенд».
У тексті записника «Вказівки слідчому» головна увага приділялася здійснен-

ню арешту та веденню допиту працівниками спецпідрозділу, які виступали в
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ролі слідчих. Для цього їм необхідно було враховувати ряд вимог, конспірувати
арешти. Заздалегідь слід було мати повну інформацію про того, кого необхід-
но було заарештовувати, а сам арешт провести, використовуючи будь-який
принагідний привід. Так, намічений для арешту член організації міг бути вик-
ликаний до підрозділу для складання звіту щодо своїх обов’язків, переведення
до іншого підрозділу, направлення на курси (пропагандистів, господарників та
ін.). Якщо такий об’єкт підозрювався у зв’язках з ворогом і мав ознаки поведінки
агента-рейдовика, арешт мав бути проведений з використанням знань ним місце-
вості. Йому пропонувалося показати дорогу до сусіднього села або щось інше,
подібне. Людину, яку підозрювали і яка не була пов’язана з організацією, реко-
мендувалося викликати для арешту під час кампанії по залученню нових во-
яків до військових загонів УПА або підпілля.
З метою ефективнішого психічного та фізичного тиску на заарештовано-

го допит умовно поділявся на 3 етапи. Під час першого етапу слідчий давав
можливість затриманому виговоритись, не уточнюючи фактів, особливо тих,
які вже були йому відомі. У тих випадках, коли об’єкт поводився спокійно, не
відповідав на запитання, слідчому пропонувалося покласти перед собою
зброю, оголосити про факт арешту, пояснюючи, що він знаходиться в руках
«СБ». Якщо заарештований знав, що відбувається, слідчий пропонував йому
написати автобіографію. Власноручне написання автобіографії інколи засто-
совувалося й тоді, коли затриманий ні про що не здогадувався, а слідчий по-
требував часу для вивчення його характеру, окремих рис поведінки, вміння
приховувати настрій та аналізувати ситуацію. Для зашифрування напису ав-
тобіографії об’єкту давалося відповідне пояснення, як наприклад, у зв’язку з
переводом на іншу роботу.
На другому етапі допиту слідчий, зважаючи на те, що об’єкт вдає з себе

невинну людину, повинен був чітко наголосити, що затриманого викликано
на допит, тому доцільно говорити правду. При цьому повторювався прийом
із написанням автобіографії, з тією лише різницею, що останній повинен був
написати її так, як було треба слідчому. Малося на увазі — з уточненням усіх
цікавих для слідчого фактів та епізодів. На цьому етапі допиту слідчий пови-
нен був мати повне уявлення про заарештованого (наскільки він впертий,
хитрий, збентежений фактом арешту тощо).
На третьому етапі допиту слідчому необхідно було добитись від об’єкта прав-

дивого зізнання. На той випадок, коли результати перших двох етапів нічого
суттєвого не дали, слідчому пропонувалося застосувати методику так званої
«німої» та «голосної» конфронтації. Під першою слід було розуміти наступне:
заарештований для допиту розміщувався так, щоб повз нього можна було провес-
ти іншого, добре йому знайомого, але так, щоб вони не змогли побачити облич-
чя, а лише спини. Така обережність потрібна була для того, щоб вони не переда-
ли один одному жодних умовних знаків, й водночас фактом арешту слід було
посіяти у них взаємні страх і відчай.
У свою чергу «голосна» конфронтація припускала аналогічну ситуацію з
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тією лише різницею, що той, хто проходив, перед тим відповідно проінструкто-
ваний, на ходу кидав своєму товаришу побажання, щоб він наслідував його
приклад, тобто все розповів. Нерідко слідчий застосовував методику «кон-
веєру», коли допит вели троє слідчих (один головний, а два — допомагають).
Тоді план допиту складав головний слідчий, і він відігравав основну роль в
отриманні зізнань. Його помічники слідкували за процесом допиту та за зго-
дою головного ставили запитання, уточнювали окремі факти, але самостійно
не порушували план і хід допиту. Інколи, щоб у короткий термін з’ясувати всі
факти, пов’язані з об’єктом, слідчі вели допит по 8 годин, змінюючи один
одного, щоб не дати відпочити заарештованому.
У практиці спецпідрозділу застосовувався фізичний примус, особливо тоді,

коли слідчий володів точною інформацією про факти ворожої діяльності об’єк-
та, окрім зізнань його самого. При застосуванні фізичного примусу співробіт-
ник спецпідрозділу повинен був повідомити жертві про цей захід і запропо-
нувати пояснити причину небажання говорити правду. Отриману таким
шляхом інформацію необхідно було перевірити.
Серед різних рекомендацій та пам’яток слідчому, викладених у записнику,

чималий інтерес становить опис стану заарештованої особи. Оскільки він був
наближений до практики і, мабуть, написаний з урахуванням розслідуваних
справ, то варто зупинитись детальніше на його розгляді. Основна мета, яку
переслідували керівники спецпідрозділу, ознайомлюючи своїх працівників-
слідчих з тим, як почувається і поводиться заарештована особа, полягала у
тому, щоб полегшити сам процес слідства і допомогти слідчому здобути пози-
тивний результат. Це підтверджується тими деталями психічного стану затри-
маної чи заарештованої особи, на які зверталася особлива увага слідчого.
Так, у першому етапі слідства об’єкт (заарештований) намагається з’ясува-

ти обсяг відомої про нього інформації, її зміст, а також можливість втечі з-під
варти. Для кращого сприйняття ситуації і визначення «лінії поведінки», він
слідкує за рухами і словами слідчого, тих, хто знаходиться поруч з ним та
неподалік, намагаючись не пропустити жодного слова навіть не на свою ад-
ресу. У своїх зізнаннях «хвалиться» зв’язками з авторитетними підпільника-
ми, або навпаки, не розкриває до кінця особисті знайомства з тими, хто мав
негативну репутацію. Кожна людина, що знаходиться в його оточенні, розгля-
дається ним під кутом зору можливості надання допомоги спочатку погля-
дом чи словом співчуття, а потім конкретною пропозицією.
Стан об’єкта у другому етапі характеризується тим, наскільки він зорієн-

тувався щодо подальшої своєї долі, тобто, звільнять його чи засудять на
смерть. Загроза смерті підштовхує його до одного рішення — втекти за пер-
шої ж нагоди. У цей час за вказівкою слідчого мали здійснюватися заходи,
які б повністю виключали втечу об’єкта. В разі невдалої спроби втекти у
об’єкта, як правило, настає психічний злам і виникає бажання правдиво роз-
повісти про свою діяльність. Цей момент слідчий повинен був якнайкраще
використати, активізуючи процес допиту, який пропонувалося починати сло-
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вами: «Говори всю правду. І ти знаєш, і ми знаємо».
Для більш ефективного психічного тиску слідчий міг застосовувати методи-

ку так званих «вразливих місць», інакше кажучи — нав’язати йому розмову з
болючих для нього проблем. Найчастіше такі нетрадіційні розмови велися у 3-х
напрямках. Спочатку вони зачіпали питання ідейності об’єкта, потім його по-
глядів на людську чесність та порядність і особисту повагу до своїх рідних.
Якщо слідчий мав справу з високо ідейною людиною, його завдання по-

лягало в тому, щоб розвінчати ідейні переконання заарештованого і зародити
сумнів щодо особистого життєвого шляху. З цією метою він розповідав про
героїзм членів ОУН(Б) і ганьбив намагання «москалів» посіяти розбрат се-
ред українського населення. При цьому робив наголос на «хитрощах», які
застосовували працівники радянських спецслужб у роботі, схиляючи на свій
бік учасників підпілля або тих, хто їм співчував. Тим самим слідчий наголо-
шував на маловартісності чужої ідеології та жертовності характеру ідеї ук-
раїнського національного визволення.
Інколи слідчий, виявивши гіпертрофоване уявлення об’єкта щодо поняття

«гідність» та «чесність», натякав йому на те, що щирий українець не може бути
зрадником свого народу. А той факт, що і його особисто було залучено до воро-
жих агентурних зв’язків, свідчить лише про тимчасову розгубленість об’єкта
перед загрозою бути висланим до Сибіру чи кинутим у в’язницю. Тому для ньо-
го, незважаючи на арешт, настає відповідальний момент у житті, коли є мож-
ливість виправити свій хибний життєвий шлях, зізнавшись у всьому. Далі слідчий
повинен був розповісти об’єкту про зацікавленість ОУН(Б) кожною людиною,
яка хоче і може брати участь у боротьбі за УССД, про те, що завданням «СБ» є не
лише знищення людей, але й їх порятунок. При цьому, не торкаючись самої
«вини», робився наголос на порядності самого заарештованого і членів його ро-
дини. Якщо заарештований мовчав, слідчий давав роз’яснення, що його скара-
ють на смерть і пляма зрадництва та ганьби впаде на всю його рідню.
Психічний стан об’єкта, рівень адекватної реакції його на загрозу життю,

давали можливість слідчому застосовувати найрізноманітніші варіанти заля-
кування і морального пресингу. Для остаточного зламу, на випадок мораль-
ної та фізичної стійкості людини, необхідно було показати їй інструкцію про
звільнення з-під арешту і збереження життя в обмін на правдиве зізнання.
Окрема вимога стосувалася зовнішнього вигляду інструкції — обов’язково
на жовтому старому папері, щоб сам вигляд свідчив про появу її в минулому,
викликаючи більшу довіру об’єкта.
Перед слідчим завжди стояло завдання з’ясувати зміст легенди заарешто-

ваного. Для цього слідчим пропонувалося під час допиту користуватися ме-
тодикою так званих «крюків». Суть їх зводилась до того, щоб під час розмови
із заарештованим, при уточненні деталей його розповіді, фіксувати неточності,
до того ж явні (заарештований, розповівши про втечу з табору, пояснив, що
йшов вночі, керуючись зоряним небом, хоч насправді тоді йшов дощ з вечо-
ра до ранку наступного дня), і поступово, вдало поставленими запитаннями
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руйнувати легенду об’єкта, викривати його нечесність.
Надавались також рекомендації слідчим щодо ведення протоколів допи-

ту. Їм пропонувалося детально фіксувати зізнання об’єкта, і якщо їх було де-
кілька, окремою позначкою вказати черговість (1-е зізнання, 2-е зізнання і
т.п.). Крім цього, аналогічно треба було робити і з приводу легенд, розпису-
ючи кожну з них окремо. Загальна вимога щодо ведення протоколу була та-
кою: вести його так, щоб мати повне уявлення про об’єкт, його риси характе-
ру і конкретну «злочинну» роботу.
У тексті записки «Про конспірацію в агентурно-оперативній роботі» вик-

ладалися методи конспірації. Найпоширенішими були такі — «шапка-неви-
димка» та «вовк в овечій шкурі». У першому випадку всі дії членів підпілля, у
тому числі і спецпідрозділу, повністю конспірувались, зокрема контакти, зустрічі
з агентами і т.п. У другому — маскувались якимось приводом (хлопці заходять
у село з метою познайомитися з дівчатами і т.п.).
Зокрема зазначалося, що передусім необхідно було «визначити спосіб дурма-

нення — не ідейних утримувати грішми, ідейних — ідеєю, балакуну — підстав-
ляємо балакуна, хто любить жінок — підставляємо жінку і жінка мусить бути
недосяжна, не виходити заміж і т.п., створювати любовні інтриги з жінками».
При проведенні «оперативних ігор» основна увага зверталася на роль у

них «грача» (так звався перевербований агент противника), наскільки йому
можна було довіряти і добиватися того, «щоб він працював з нами щиро, а з
ворогом ні». Отже, основний тягар при здійсненні оперативної гри покладав-
ся на перевербовану агентуру. Одночасно можливості агентурного проник-
нення до ворожого середовища приділялася недостатня увага.
Звичайно, що такий, не досить виважений, підхід з боку працівників спец-

підрозділу до оперативних ігор не давав їм можливості ефективно протисто-
яти своїм ворогам, особливо в боротьбі з радянськими партизанами. Розвід-
відділи партизанських з’єднань, а саме Д.К.Николайчика, В.Г.Шангіна та ін.
у ряді районів, охоплених мережею ОУН(Б), зуміли не тільки проникнути за
допомогою агентури у підпілля бандерівців, але й утворити там свої неле-
гальні структури, чим завдали йому великих втрат 6.
Підсумовуючи, слід підкреслити, що працівники спецпідрозділу були доб-

ре знайомі зі змістом та методами роботи розвідки та контррозвідки. (Про це
свідчать такі оунівські документи, як «Завдання СБ», «До надрайонних і рай-
онних СБ», «Коротка інструкція по розвідці при допомозі агентури і донос-
чиків контррозвідки» 7). Однак, власну практичну роботу вони обмежували
питаннями формування агентурного апарату і отримання необхідної інформації.
При цьому роль агента зводилася, головним чином, до простого постачальни-
ка інформації про те, хто з села поїхав у район на нараду, або з ким мав зустріч
голова сільради тощо. Такий спрощений погляд на питання розвідки і контр-
розвідки базувався виключно на специфіці практичної роботи у підпіллі, зок-
рема обмеженими можливостями для її ведення.
Таким чином, тактика та методи діяльності спецпідрозділу ОУН(Б)
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свідчать, що в цілому «референтура СБ» відповідала багатьом ознакам спец-
служби. Однак у період своїх активних дій на західноукраїнських землях,
вона була об’єктивно приречена на поразку, оскільки держави, за яку ОУН(Б)
так активно вела боротьбу, не існувало, була лише ідея її створення. До
поразки призвела також відсутність можливості у спецпідрозділа вдоско-
налювати свою роботу, виходячи на більш високий рівень розвідки та контр-
розвідки.
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