
Олександр ЗАЙЦЕВ

Війна як продовження політики
Посівнич Микола. Воєнно-політична діяльність ОУН 

у 1929–1939 роках. Львів, 2010. 368 с.

Автор рецензованої монографії ще до її публікації здобув репу
тацію серйозного історика своїми дослідженнями українського 
націоналістичного руху, зокрема життя та діяльності Степана Бан

дери й Романа Шухевича. Микола Посівнич належить до історіографічного 
напряму, що сформувався впродовж кількох останніх років в основному до
вкола Центру досліджень визвольного руху у Львові. Представники цьо
го напряму (Володимир В’ятрович, Руслан Забілий та ціле гроно молодих 
істориків) намагаються поєднувати наукові методи досліджень і ретель не вив
чення джерел із просвітницькопропагандистською діяльністю, спрямова
ною на формування позитивного образу націоналістичного руху 1920–50х 
ро ків у сучасній суспільній свідомості. Втім, монографія Миколи Посівни
ча має значно більший стосунок до науки, ніж до 
просвітництва, оскільки є розширеним варіантом 
однойменної канди датської дисертації, захищеної 
в грудні 2009 року в Інституті українознавства 
іме ні Івана Крип’якевича НАН України.

Проте і в цій монографії автор не обмежує 
себе суто академічними завданнями. Уже в дру
гому абзаці книжки він декларує свою позицію: 
оскільки «дотепер чимало громадян України упе
ре джено сприймають діяльність Організації Ук
раїн ських Націоналістів (ОУН) та Української 
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Повстанської Армії (УПА) як злочинну», потрібно відтворити справжній 
образ боротьби українських націоналістів, яка «була одним з основних 
виявів змагань народу до відновлення національної держави» (с. 5).

Маю великі сумніви, що комусь колинебудь вдасться відтворити 
«справжній образ» минулого, але прагнути до цього треба, навіть усві
домлюючи недосяжність мети. Прочитавши книжку Миколи Посівнича, 
вірю, що він прагнув і дечого таки досягнув. Одразу хочу підкреслити, 
що оцінюю монографію радше позитивно, хоч маю низку зауважень, які 
продиктовані не сумнівами в дослідницькій кваліфікації автора – вона до
статньо висока, – а здебільшого розходженнями між автором і рецензен
том у питанні, як слід досліджувати і писати історію націоналістичного 
руху. Іншими словами, мої зауваги слід розцінювати як запрошен
ня до серйозної дискусії, а не як бажання заперечити внесок автора в 
історіографію проблеми.

Почну з методології, яка явно не належить до сильних сторін рецен
зованої монографії. Сам Посівнич, як і сотні інших дисертантів, відбува
ється ритуальною фразою: «Методологічною основою монографії стали 
загальні науководослідницькі принципи історизму й об’єктивності» (с. 6). 
Мати таку методологію – значить не мати ніякої, точніше, не усвідомлювати 
власних методологічних засад. Утім, читання книжки переконує, що 
насправді автор свідомо чи стихійно дотримується методології, на якій ви
хована більшість випускників наших історичних факультетів: це ста рий, 
надійний позитивізм, поєднаний із неоромантичним підходом до історії 
як засобу національного виховання і з деякими рудиментами радянської 
версії марксизму (наголос на об’єктивних історичних закономірностях).

Брак методологічних новацій компенсується широкою джерельною 
й історіографічною основою монографії, стисло описаною в першому 
розділі. Микола Посівнич залучив до свого дослідження широке коло 
джерел, чимало з яких мало вивчені або й зовсім не вивчені, і в цьому 
сенсі його книжка – цінний путівник для інших дослідників. Зокрема, й 
автор цієї рецензії, йдучи слідами свого працьовитого попередника, знай
шов багато нового й цікавого для власної роботи (а водночас виявив деякі 
неточності в рецензованій монографії, про що буде мова нижче).

Огляд історіографії в книжці досить традиційний і здебільшого являє 
собою сумлінно підібрану анотовану бібліографію праць, дотичних до те
ми, хоч подекуди трапляється й критика. Звісно, найбільше (і заслу жено) 
дісталося радянській історіографії за її відверто пропагандистський ха
рактер, дещо менше – польській і сучасній російській. На користь праг
нення автора до неупередженості свідчить його доволі критична оцінка 
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праць Петра Мірчука, котрий «свідомо уникає гострих тем і суперечливих 
моментів в історії ОУН» (с. 19). Тим самим історик задекларував власний 
намір не уникати таких тем і моментів.

У другому розділі розглянуто формування воєнної доктрини ОУН. Те, 
що ОУН прагнула її розробити, якнайкраще свідчить про воєнний характер 
цієї організації, орієнтованої насамперед на підготовку до національно
визвольної війни. Утім, військові теоретики ОУН не обмежувалися завдан
нями національного визволення, про що йтиметься далі.

Зміст розділу не зводиться до аналізу воєнної доктрини у звичному 
значенні цього поняття. Велику увагу автор приділяє проблемі зовнішньо
політичних орієнтацій ОУН. Наведені в книжці факти спростовують пошире
ну у «викривальній» історіографії українського націоналізму тезу про безза
стережну орієнтацію ОУН на нацистську Німеччину. Насправді ж, як показує 
Микола Посівнич, діячі емігрантської частини ОУН (на відміну від крайової) 
ще в 1933–1934 роках висловлювали застереження щодо перебільшених 
надій на допомогу Гітлера. Автор цитує лист Євгена Коновальця до Омеляна 
Сеника (у книжці адресатом помилково названо Євгена Онацького), в яко
му голова Проводу українських націоналістів (ПУН) саркастично згадував 
«телячий захват до гітлєризму», що охопив був рядових членів ОУН, і свої 
зусилля паралізувати цей безпідставний ентузіазм (с. 57)1.

Втім, іноді, прагнучи підкреслити антинацистські погляди членів 
ОУН, автор вдається до необґрунтованих тверджень, як, наприклад, що 
Олесь Бабій у статті «Революція чи контрреволюція» (1928) нібито «кате
горично заперечував нацистську ідеологію» (с. 42). Сумнівно, чи в той час 
члени ОУН взагалі мали бодай якесь уявлення про нацизм. Процитова
на Миколою Посівничем критика «державницьких» крикунів, що хочуть 
ідеал нації ставити на гаслах Штірнера – Ніцше» була спрямована не проти 
нацистів, а проти українських прихильників елітаризму й індивідуалізму, 
котрі з погордою ставилися до народних мас (можливо, зокрема й проти 
Дмитра Донцова)2.

Микола Посівнич твердить, що «з приходом до влади Адольфа Гітлера 
ОУН змінила своє ставлення до Німеччини» (с. 57), щоправда, чітко не 
пояснює, в який бік змінила, але з контексту випливає, що в гірший. За ав
тором, лише з 1938 року ОУН змушена була, незважаючи на застереження 
щодо нацистської політики, розвивати стосунки з Німеччиною, оскільки 

1 Пор.: Онацький Є. У Вічному місті: Записки українського журналіста. [Т. 4:] 
1934 рік. Торонто, 1989. С. 291.

2 Пор.: Бабій О. Революція чи контрреволюція? // Розбудова Нації. Прага, 1928. 
Ч. 3. С. 78–79.
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надії на інших потенційних союзників, зокрема на Великобританію, не 
справдилися (с. 58). 

Тут необхідні уточнення. Справді, керівні члени ОУН від самого почат
ку не сприймали нацистської теорії расової вищості німців і усвідомлювали 
агресивні наміри Гітлера щодо Східної Європи. Однак, із приходом до вла
ди Гітлера не лише серед молодих націоналістів у Галичині, а й у ПУН 
були надії на співпрацю і союз із новою Німеччиною. Навіть під час тимча
сового охолодження стосунків у 1934–1935 роках, зумовленого польсько
німецьким зближенням, деякі націоналісти вважали, що «дикий німецький 
мустанґ» донесе до мети скоріше, ніж «дресований анґлійський понні», 
і що ризик спілки з Гітлером виправданий, якщо на карту поставлено 
незалежність України3. Видається, що остаточний вибір на користь дер
жав «Антикомінтернівського пакту» було зроблено ще в 1937 році, хоч і 
після цього тривали спроби заручитися підтримкою інших держав. Все ж, 
Микола Посівнич має рацію, доводячи, що цей вибір був зумовлений не 
симпатіями до нацизму, а суто прагматичним розрахунком на допомогу 
Німеччини в боротьбі проти СРСР і Польщі.

Розглядаючи формування воєнної доктрини ОУН, автор цитує десят
ки більш чи менш важливих документів. Тим дивнішим виглядає суттєвий 
пробіл у цьому розділі – відсутність аналізу найґрунтовнішої за обсягом і 
змістом праці одного з провідних воєнних теоретиків і практиків ОУН – 
«Воєнної доктрини українських націоналістів» Михайла Колодзінського, 
яка зберігається в Архіві ОУН у Києві4. Що автор принаймні заглядав у цей 
документ, свідчить цитата з нього на сторінках 71–72. Щоправда, авторство 
цієї праці, як і її першого варіанту – «Української націоналістичної воєнної 
доктрини»5 (с. 61–62), Посівнич помилково приписав генералові Миколі Ка
пустянському – мабуть тому, що донедавна обидва документи зберігалися в 
персо нальному фонді останнього. У тому, що насправді автором обох текс  тів 
був майбутній шеф штабу Карпатської Січі, легко переконатися, зіставивши 
їх із брошурою Колодзінського «Українська воєнна доктрина»6, яку автор 
цитує на сторінках 68–69. Це, власне, публікація першої частини «Воєнної 
доктрини українських націоналістів», яку Колодзінський закінчив, судячи 
зі змісту, в 1938 році, за кілька місяців до своєї загибелі.

3 Морозевич Л. Між двома великодержавами (дискусійна стаття). До питання: 
З ким нам іти? // Українське слово. Париж, 1935. 29 вересня.

4 Архів ОУН у Києві, ф. 1 (Організація Українських Націоналістів), оп. 2. спр. 466, 
арк. 1–196.

5 Там само, спр. 465, арк. 1–43.
6 Колодзінський М. Українська воєнна доктрина. Ч. 1. Торонто, 1957.
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Важливо, однак, не те, що Микола Посівнич помилково визначив 
авторство цих документів (зрештою, першими помилилися упорядни
ки архіву), а те, як він їх використав у своїй праці. Із «Воєнної доктри
ни українських націоналістів» процитовано лише фрагмент, в якому 
йдеться про необхідність створення української армії на Далекому Сході. 
Насправді ж ця праця в контексті рецензованого дослідження заслуго
вувала значно більшої уваги як найповніший виклад воєнної доктрини 
ОУН в інтерпретації одного з її провідних членів, ідеї котрого і після його 
смерті мали значний вплив на членів організації (про що згадує і Микола 
Посівнич на с. 69–70). У своїй «Воєнній доктрині» Колодзінський не лише 
подав візію відвічної боротьби хліборобів проти степових орд, а й деталь
но окреслив кордони майбутньої Української держави, які мали б визна
чатися не етнографічними, а стратегічними міркуваннями і охоплювати 
територію, в кілька разів більшу, ніж у сучасної України (до середньої Вол
ги, Каспію та Кавказу); розробив стратегію й тактику націоналістичного 
повстання та формування в його ході регулярної армії; запропонував 
план дальшої збройної експансії з метою створення української імперії з 
колоніальними володіннями в Центральній Азії; обговорив проблему мож
ливих союзників ОУН у майбутній війні за незалежність і за імперію. 

Не можна обійти увагою міркування Колодзінського про політику 
щодо «ворожих» національних меншин – поляків, євреїв і росіян – під 
час націоналістичного повстання. «Воєнна доктрина» передбачала пов
не очищення західноукраїнських земель від поляків («вимести букваль
но до останньої ноги польський елемент із З.У.З. і в цей спосіб закінчити 
польські претензії про польський характер цих земель»7), часткове вини
щення інших «ворожих» меншин («Повстання ОУН має знищити живі 
ворожі сили на укр[аїнських] землях. [...] До тих сил належить рівно ж 
побіч реґулярної армії, ціле вороже населення і всі ті меншини, що став
ляться вороже до укр[аїнської] самостійности»8), а особливо євреїв («чим 
більше загине Жидів під час повстання, тим буде краще для української 
держави»9). Усі ці тези аж надто важливі, щоб обійти їх повною мовчан
кою. Сумлінний історик зобов’язаний їх прокоментувати і застановитися 
над питаннями: а) чому в середовищі ОУН сформувалися подібні погля
ди; б) чи і якою мірою поділяли їх інші керівні діячі ОУН; в) який вплив 
мала «Воєнна доктрина» Колодзінського на актив ОУН у наступні роки; 

7 Архів ОУН у Києві, ф. 1, оп. 2, спр. 466, арк. 103.
8 Там само, арк. 135.
9 Там само, арк. 137.
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г) чи існував зв’язок між теоретичними міркуваннями Колодзінського і 
практикою ОУН часів Другої Світової війни? На жаль, такого аналізу в 
монографії Миколи Посівнича немає.

Залишається припустити одне з двох: або автор не знайшов часу, щоб 
детальніше ознайомитися з цією працею, а обмежився випадково вихопле
ною цитатою, або, що гірше, проігнорував основний зміст «Воєнної док
трини» як такий, що не вписується в його концепцію відтворення «справж
нього» (читай – позитивного) образу ОУН.

У третьому розділі автор в числі інших проблем ретельно дослідив 
маловідому сторінку діяльності ОУН – військовий вишкіл її кадрів, і це, 
без сумніву, оригінальний внесок Миколи Посівнича в історіографію проб
леми. Цікавіша, однак, друга частина розділу, де йдеться про бойові акції 
ОУН. Не вдаючись у полеміку з критиками терору ОУН, автор повністю 
його схвалює як морально виправданий засіб поневоленої нації в боротьбі з 
поневолювачами. Втім, деякі висновки дослідника вельми спірні. «Воєнно
політична діяльність ОУН спрямовувалася проти політики окупаційної 
влади, а не титульних націй як таких», – твердить Посівнич (с. 178). Од
нак, самі керівники ОУН вважали інакше. У 1934 р. член ПУН Володимир 
Мартинець писав членові ОУН полковникові Тимошу Омельченку:

[...] У двох Ваших статтях натрапив я на думку, яку не повинні Ви поширювати: 
мовляв, і українці, і поляки та москалі як народи, є під однаковим кнутом і визис
ком тих, що володіють над нами (себто влади). Думка небезпечна, бо викликує 
жалість до «поневолених» москалів і поляків і якусь солідарну ненависть до 
«правителів», – а по друге невірна: ми українці зазнали гнет усякого рода влад 
польських і московських […], всі ті влади – це еманація народів польсько
го і російського […]. Якраз у відмінність від соціялістів, що проповідують 
солідарність боротьби проти «влади визискувачів», ми проповідуємо боротьбу 
з націями ворожими, всіми її членами на всіх ділянках10.

Ще відвертіше концепція «ворожих націй» фігурує у «Воєнній доктрині» 
Колодзінського, де прямо йдеться про необхідність фізичного винищення 
«ворожого населення», зокрема поляків і євреїв. З огляду на цей документ 
вже не виглядає беззаперечною теза автора, що «боротьба проти польської 
колонізаційної політики не передбачала фізичного знищення осадників» (с. 
178). Гадаю, проблема генези Волинської трагедії ще не вивчена до кінця.

10 Центральний державний архів вищих органів влади і управління України, 
м. Київ, ф. 3833 (Краєвий провід Організації Українських Націоналістів на 
Західних Українських Землях), оп. 3, спр. 1, арк. 78.
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Інший спірний момент – інтерпретація «саботажів» 1930 року, які стали 
приводом до сумнозвісної «пацифікації». За оцінкою автора, то була «добре 
підготовлена і проведена «Саботажна акція»», рішення про яку було «прий
нято в червні 1930 року на засіданнях ПУН» (с. 128–129). Однак джерела, на 
які посилається дослідник, не дають достатніх підстав для таких висновків. 
Перше з них – спогади члена ПУН Дмитра Андрієвського, не зовсім точно 
процитовані автором. Якщо ж навести відповідну цитату повністю, то не
важко переконатися, що вона прямо суперечить версії про рішення, прий
няте на засіданнях ПУН: «Плянування цієї акції не було предметом нарад 
ПУН, в яких я брав би участь. Пригадую лише одну розмову з Полковником 
[Коновальцем], під час якої він говорив мені про запляновані саботажі, за
значаючи: «або мене за них благословлятимуть, або проклинатимуть»»11. 
Це наштовхує на думку, що Коновалець міг особисто санкціонувати «са
ботажну акцію», без обговорення на засіданні ПУН. Але насторожує, що 
Андрієвський датує початок акції осінню 1930 ро ку, тоді як насправді вона 
почалася в липні. Тож ця загалом дуже непевна інформація могла стосу
ватися рішення Коновальця взяти відповідальність за акцію, про яку він 
довідався вже після її початку.

Ще більше суперечить висновкам Миколи Посівнича інше джерело, 
на яке він покликається, – реферат «ОУН на ЗУЗ (1928–1932)». За версією 
автора реферату, добре обізнаного з діяльністю ОУН в Галичині, почин 
до стихійного руху дало Юнацтво ОУН «кількома самочинними саботажа
ми». Це «розпутало всю пізнішу стихію – вже далеко не юнацьку – але не 
орґанізовану ні УВО, ні ОУН – саботажну акцію...». Далі йде резюме, яке 
повністю розвіює міф про «добре підготовлену і проведену» акцію ОУН: 
«Саботажі 1930 року... треба визнати рішуче проявом неґативним для ОУН 
на ЗУЗ – як наслідок її неорґанізованости, що унеможливило ОУН хоч би в 
розгарі акції підсунути їй свою програмову плятформу. (...) «Дурак счастіє 
імеет» – і українській революції прийшла з поміччю ще більша глупота 
поляків, що, як відомо, з виборчих мотивів, пішли на пацифікацію...»12.

Залишається загадкою, як з такого джерела (яке автор не цитує, а лише 
посилається на нього) можна було виснувати, що «саботажна акція» була 
добре підготовлена і керована ОУН. Очевидно, дослідник довірився іншим 
джерелам – пропагандистським матеріалам керівництва УВО і ОУН, яке 
post factum взяло на себе відповідальність за саботажі, щоб здобути на 

11 Андрієвський Д. Обставини 30их років і Провід Українських Націоналістів // 
Євген Коновалець та його доба. Мюнхен, 1974. С. 655.

12 Документи і матеріали з історії Організації Українських Націоналістів. Т. 2. 
Ч. 1: 1931–1934 / Упор. Ю. Черченко. С. 283–285.
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цьому моральнополітичний капітал (про що відверто писав автор реферату 
«ОУН на ЗУЗ»). Проте, зі зрозумілих причин більшої довіри заслуговує 
документ ОУН для внутрішнього вжитку, який прямо стверджує: УВО і 
ОУН не тільки не були організаторами саботажів, а й не зуміли опанувати 
стихійний селянський рух, коли він почався. Це підтверджується й іншими 
джерелами – і українського, і польського походження13.

Четвертий розділ, як на мене, найцікавіший у монографії. У ньому 
Микола Посівнич із глибоким знанням справи описує перші практичні 
спроби ОУН збройним шляхом здобути українську державність – участь 
у боротьбі за незалежність Карпатської України та спробу підняти по
встання у вересні 1939 року. Автор викладає перебіг подій ду же доклад
но, цілком поновому висвітлює деякі факти і, як і обіцяв, не уникає го
стрих тем і суперечливих моментів.

Микола Посівнич наводить цікаву інформацію, що, готуючись до по
встання на випадок німецькопольської війни, КЕ (Крайова Екзекутива) 
ОУН категорично заборонила повстанцям «вчиняти репре сивні дії щодо 
євреїв, оскільки в країнах західних демократій (Англії, Франції, США) вони 
мали вирішальний вплив на формування зовнішньої політики» (с. 229). Це 
може свідчити, що крайня антисемітська позиція М. Колодзінського та 
його однодумців на той момент не була панівною, хоч важко сказати, що 
тут зіграло більшу роль – принципові міркування, чи кон’юнктура.

При всій ретельності реконструкції подій серпня – вересня 1939 
року, дослідникові не вдалося уникнути суперечностей між окремими 
фрагментами викладу. На сторінці 236 автор по відомляє, що після укла
дення німецькорадянського пакту 23 серпня 1939 року. ПУН, поставлений 
до відома про небажаність для Ні меч чи ни повстання в Західній Україні, 
вирішив його не розпочинати. На наступній сторінці читаємо, що всупереч 
позиції ПУН ОУН на ЗУЗ відмовилася піднімати повстання з початком 
німецькопольської війни. Ще далі без коментарів процитовано спогади 
Миколи Климишина, з яких випливає, що повстання таки почалося за нака
зом крайового провідника Володимира ТимчіяЛопатинського і тривало з 
29 серпня до 20 вересня 1939 року (с. 241). А вже в наступному абзаці автор 
доходить висновку, що активні повстанські дії розпочалися 9–12 верес ня і 
тривали в середньому десять днів (с. 242). Далі маємо ще більше невідпо

13 Детальніше див.: Зайцев О. До питання про «саботажну акцію УВО» 1930 р. 
// Українськопольські відносини в Галичині у ХХ ст.: Матеріали Міжнарод
ної науковопрактичної конференції 21–22.11.1996 р. ІваноФранківськ, 1997. 
С. 224–27; Скакун Р. «Пацифікація»: польські репресії 1930 року в Галичині, 
www.murasz.narod.ru/statti/r_skakun_pacyfikacja_1930.pdf (особливо с. 6–7).
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відностей. На сторінці 243 історик цитує спогади Осипа Бойдуника, згідно 
з яки ми на про позицію уповноважених Абверу розпочати повстання голо ва 
ПУН Андрій Мельник поставив умову, щоб німецький уряд зайняв «чітке 
становище щодо України». А вже з наступного речення ми довідуємось, 
що «на думку нацистських чільників, українське повстання було зайвим». 
Туттаки автор робить вис новок, що «повстання почалося без погодження 
з німецькою сторо ною, радше навіть всупереч її намірам». 

Складається враження, що використавши велику кількість різних дже
рел (що вельми похвально), автор не завдав собі клопоту критично зіставити 
їх між собою для відтворення несуперечливої картини подій. У читача, ко
трий самостійно не вивчав за джерелами події вересня 1939 р, виникає низка 
резонних запитань: 1) Чи німецьке командування і Абвер пропонували ОУН 
розпочати повстання, чи навпаки, рекомендували від нього утриматись? 2) 
Чи ОУН приймала рішення не розпочинати повстання і, якщо так, то хто 
його прийняв – ПУН чи – всупереч його позиції – КЕ ОУН? 3) Якщо таке 
рішення існувало, хто і чому його змінив і наказав розпочати повстання?

Переходжу до загальних висновків автора. Частина з них цілком 
слушна, хоч і не надто нова. Микола Посівнич справедливо зазначає, 
що «ОУН орієнтувалася у своїй діяльності на держави, які прагнули до 
ревізії ВерсальськоВашингтонської системи мирних договорів і були 
політичними опонентами Радянського Союзу та Польщі. До таких нале
жали Німеччина, Литва, Італія, Японія» (с. 269). Однак наступна теза ав
тора – що «з 1934 року Організація також почала орієнтуватися на США й 
Великобританію» (с. 269) – може бути доведена лише за вельми довільного 
тлумачення поняття «орієнтація». Навіть із фактів, які наводить автор, 
випливає, що спроби налагодити контакти з Великобританією не пішли 
далі розмов з окремими політиками, а щодо США, то сам Посівнич дорікає 
ОУН за недооцінку майбутньої ролі цієї держави (с. 58). Припускаю, що 
ОУН з більшою охотою орієнтувалася б на Великобританію і США, які 
не розглядали Україну як потенційну колонію, ніж на непередбачуваного 
Гітлера, але британські й американські політики не виявляли активного 
інтересу до українського питання і не збиралися воювати ані з СРСР, ані з 
Польщею. Залишалося дві можливих орієнтації: на Німеччину і «на власні 
сили». Саме опору на власні сили пропагувала ОУН у своїх виданнях, про
те «не для преси» оунівці могли б повторити похмурий жарт Кирила Три
льовського: «Власними силами можемо хіба що повіситись».

Важко повністю погодитись і з іншою тезою автора: «ОУН застосову
вала терор як засіб самооборони» (с. 270, пор. с. 126). Тут Микола Посівнич 
знову занадто довіряє пропагандистським матеріалам УВО і ОУН, з яких 



запозичене це твердження14. Більшість замахів ОУН лише з великою 
натяжкою можна кваліфікувати як самозахист. Саме тоді, коли виступи зі 
зброєю в руках на захист мир но го населення були б морально виправда
ні – під час пацифіка ції 1930 року – ОУН не вчинила жодного замаху 
на карателів, і лише після її закінчення вдалася до окремих «відплатних 
акцій». Насправді ж, самооборона була другорядною порівняно з іншими 
цілями терору: підтримувати революційне бродіння в масах, готуючи їх до 
майбутнього повстання (концепція перманентної революції); приваблювати 
в лави підпілля радикально налаштовану молодь, котра прагнула дії; 
перешкоджати спробам польськоукраїнського порозуміння на ґрунті 
польської державності; демонструвати українській діаспорі, яка фінансувала 
ОУН, і потенційним закордонним партнерам силу й активність організації.

Микола Посівнич повністю схвалює дії ОУН у вересні 1939 року, про
тиставляючи їх позиції легальних партій: «Вересневе повстання 1939 року, 
організоване ОУН, мало на меті задекларувати прагнення українського на
роду стати самостійним гравцем на міжнародній арені. Таким чином, на 
відміну від легальних громадських організацій і політичних партій, які 
проголосили лояльність до польської влади, ОУН втілювала власну держа
вотворчу концепцію» (с. 272).

Не варто переоцінювати щирості декларацій лояльності, які робили 
представники українських легальних партій в Польщі у вересні 1939 ро ку – 
їхня головна мета полягала у відверненні можливих репресій влади щодо 
українців. Все ж важко погодитися, що лише позиція ОУН за тих умов 
була державотворчою, адже при всьому патріотизмі повстанців реально 
їхні антипольські бойові акції були на руку Німеччині та СРСР, які квапи
лися поділити територію Польщі між собою. За таких обставин «втілити 
власну державотворчу концепцію» не було жодної можливості.

Підводячи підсумки, ще раз хочу підкреслити, що за всіх недолі
ків – певній тенденційності в підборі джерел і фактів, завеликій довірі до 
офіційних і пропагандистських матеріалів і нехтуванні документами для 
внутрішнього вжитку, прагненні неодмінно показати дії ОУН у вигідному 
світлі, яке вгадується за декларованою об’єктивністю, – монографія Мико
ли Посівнича є важливою працею, яка стане обов’язковою лектурою для 
всіх, хто займається історією організованого українського націоналізму. Хоч 
сам автор рідко вдається до полеміки, його тези і висновки спонукають до 
дискусії і альтернативних досліджень, які вивчатимуть «світла і тіні ОУН» 
(метафора Лева Ребета) з інших методологічних та ідеологічних позицій.

14 Терор як засіб самооборони // Сурма. 1929. Ч. 1. С. 2–4.
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Oleksandr ZAITSEV

The War as a Continuation of Politics

Oleksandr Zaitsev offers a review of Mykola Posivnych’s book, The Mili tary 
and Political Activity of OUN in 1929–1939, by critically assessing some of the 
book’s theses. In particular, Zaitsev criticizes Posinovych’s blind acceptance of 
his sources as well as his omissions of some “unpleasant” episodes in the history 
OUN and UPA. Zaitsev places Posinovych’s book within a broader context of 
the debates surrounding the OUN / UPA issues in Ukraine. Posivnych’s book in 
Zaitsev’s definition is one example of a general tendency among some scholars 
and journalists to present OUN and UPA in rather positive light and use it as a 
tool for public propaganda. Despite these shortcomings, this book, as Zaitsev 
explains, is an important contribution to scholarship mainly due to an impact 
that it should have upon the further debates surrounding the OUN / UPArelated 
issues.
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