
 
СЕРІЯ «ІСТОРИЧНА ПРАВДА» 

Том III 
 

 

 

Анатолій Чайковський, Джон-Пол Химка,  
Пер Андерс Рудлінг 

 

 

 

 

ЗБІРНИК ПУБЛІКАЦІЙ 
 
 

«ВІЙНА ЧИ ВІЙСЬКОВА 

ЗЛОЧИННІСТЬ?» 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Київ – 2013 



 2

УДК 94(100)(082) 
ББК 63.3(0)я43 
        ПВ65 

 
Міжнародний антифашистський фронт щиро вдячний 

народному депутатові України, Президенту Міжнародного 
благодійного фонду «Дніпро – Січ» В’ячеславу Олександровичу 
Богуслаєву, завдяки якому стала можливою публікація цього видання. 
 
 

Збірник досліджень і публікацій «ВІЙНА ЧИ 
ВІЙСЬКОВА ЗЛОЧИННІСТЬ?» – третє видання серії 
«Історична правда», яка була заснована Міжнародним 
антифашистським фронтом 2011 року. 

Книга містить дослідження сучасних західних та 
вітчизняних учених – Анатолія Чайковського, Пера Андерса 
Рудлінга та Джон-Пола Химки на тему українського нацизму, 
радикального націоналізму, фальсифікації історії, створення 
антиісторичних міфів, злочинів проти людяності та спроб 
реабілітації (і героїзації) пособників нацизму – членів ОУН і 
УПА. 

Запропоновані дослідження й матеріали зацікавлять 
широке коло дослідників, представників ЗМІ, студентів і 
школярів завдяки своїй неупередженості та унікальності – 
більшість із них уперше публікуються в Україні. 

 

ISBN978-966-2246-16-2 
                                                       © Анатолій Чайковський 
                                                           Пер Андерс Рудлінг  
                                                           Джон-Пол Химка 
 

                                                                    © Усі матеріали книги 
 



 3

ВСТУПНЕ СЛОВО 
 

Дискусія з питань української історії вже давно вийшла 
за межі наукових кіл і стала суто політичною, що, 
безумовно, завдало шкоди її об’єктивному вивченню, 
побудові сучасної держави на правдивих 
нефальсифікованих гуманітарних засадах. 

Крім того, на превеликий жаль, голосу справжніх 
учених, які професійно досліджують це питання, як в 
Україні, так і за кордоном, не чути в українських ЗМІ, 
натомість він часто замінюється політичними агітками 
навіть у навчальному процесі. 

На такому фоні дослідження та публікації сучасних 
західних та вітчизняних учених, які об’єктивно та без купюр 
розглядають події тієї епохи, є ковтком свіжого повітря та 
правди. Хоча з деякими твердженнями дослідників складно 
погодитися, але, разом з тим, їм не можна відмовити у 
логічності та обґрунтованості викладеного матеріалу. 

 

«Війна чи військова злочинність?» – це збірник 
наукових досліджень і публіцистичних матеріалів іноземних 
та українських вчених – Анатолія Чайковського, Пера 
Андерса Рудлінга і Джон-Пола Химки на тему 
українського нацизму, фальсифікації історії, злочинів проти 
людяності та спроб реабілітації (чи героїзації) пособників 
нацизму з організацій ОУН і УПА. 

Дослідження Пера Андерса Рудлінга, відомого 
західного історика, доктора філософії історії, наукового 
співробітника Департаменту історії Університету Ландау в 
Швеції є фактичною рецензією на книгу «Друга українсько-
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польська війна. 1942–1947» Володимира В’ятровича – 
відомого містифікатора історії, голови архіву СБУ часів 
керівництва нею Валентина Наливайченка (нині народного 
депутата від партії «УДАР» В. Кличка).  

У роботі західного вченого міститься чітка та ясна 
відповідь Володимиру В’ятровичу, Валентину 
Наливайченку, Віктору Ющенку та іншим «діячам» тієї 
епохи щодо питань діяльності та історичної спадщини ОУН 
і УПА, злочинів цих організацій та їхніх членів проти 
людяності під час так званої «Волинської різанини» – 
геноциду мирного польського населення західної України у 
1942–1944 рр.    

Пер Андерс Рудлінг викриває неодноразове 
спотворення В’ятровичем історичної правди, звинувачує 
його у міфотворчості, інструменталізації історії 
(використанні у політичних цілях), чим, власне, й займалися 
усі легітимізовані Ющенком історики. 

Дослідника дивує, що у своїй книзі В’ятрович 
виправдовує та зменшує розмах убивств мирних громадян 
польської національності, скоєних УПА, вважаючи, що 
нібито ця різанина була лише частиною війни – взаємною 
та симетричною.  

Відповідаючи, Пер Андерс Рудлінг зазначає, що це 
зовсім не так. Достовірні історичні дані, які він вивчав 
протягом багатьох років, вказують на протилежне: у 
переважній більшості випадків це були кампанії масових 
убивств та етнічних чисток, спрямованих на представників 
етнічних меншин – поляків, як раніше – на євреїв. 
Жертвами цих чисток стали здебільшого цивільні особи – 



 5

жінки, діти та люди похилого віку. Йдеться про свідому 
етнічну чистку, сплановану Організацією українських 
націоналістів (ОУН), яка ідеологічно домінувала в УПА, з 
метою перетворити Волинь в етнічно гомогенну українську 
територію. 

При цьому, шкодує Пер Андерс Рудлінг, діяльність 
В’ятровича не призупинили й після зміни влади в Україні: 
він продовжував займатися фальсифікацією історичних 
фактів, міфотворчістю, замовчуванням та спотворенням 
правди вже як керівник львівського Центру вивчення 
визвольного руху за підтримки української діаспори в 
Канаді та США.  

Рецензент не вбачає цінності у книзі В’ятровича, не 
рекомендує її для прочитання ані вченим, ані викладачам, 
ані студентам. Рудлінг заперечує наукове значення 
рецензованої книги і кваліфікує її як політично мотивовану 
втечу від визнання скоєного злочину.   

В’ятрович заплутує читачів щодо розуміння сутності 
діяльності ОУН-УПА, вважає Пер Андерс Рудлінг. До того ж 
ті історичні події, які належним чином і достатньою мірою 
не відображають цінності та прогресивності «українського 
національно-визвольного руху», В’ятрович елементарно 
подає як «застарілі радянські міфи, пропаганду, 
стереотипи», вказує рецензент.  

Дослідник резюмує ситуацію щодо діяльності ОУН і 
УПА та злочинів проти людяності: «…В’ятрович прирівнює 
“українців” до ОУН-УПА. Це і недоречно, і історично 
неточно. Відповідати за вбивство мають злочинці, їхні 
командири та ідеологи. ОУН-УПА в переважній більшості 
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розташовувалася на територіях, які були анексовані 
Радянською Україною у 1939 і 1940 роках, і, крім того, її 
вплив був обмежений. УПА Клячківського на Волині та в 
Поліссі у квітні 1944 року налічувала 6920 чоловіків, 
кількість яких до кінця вересня 1944 року, коли радянські 
солдати повернулися, зменшилася до 2600. Радянська 
розвідка підрахувала, що 40 відсотків чоловіків УПА були 
добровольцями, а інші – примусово мобілізовані. На Волині 
план такої мобілізації був особливо жорстоким, у 
Рівненській області чоловіків мобілізували під загрозою 
фізичного знищення. Логічно припустити, що цифри були 
приблизно такі самі  навесні і влітку 1943 року, в період, 
коли антипольське насилля УПА досягло свого піку. Таким 
чином, імовірніше, група озброєних 6000-7000 
ультранаціоналістів під командуванням офіцерів, 50 
відсотків з яких мали досвід роботи пособниками 
нацистської Німеччини, вбила приблизно в десять разів 
більше поляків протягом кількох місяців».   

І справді діяльність В’ятровича, Наливайченка та 
подібних до них призводила лише до руйнівних наслідків 
щодо впливу на масову свідомість українців, наростання 
праворадикальних поглядів, антисемітизму та ксенофобії, 
що ми й спостерігаємо в сучасному українському 
суспільстві.  
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Це третє видання серії «Історична правда», котру 
видає Міжнародний антифашистський фронт. Попередні 2 
книги (Віктор Поліщук. Гірка правда. Злочинність ОУН-УПА. 
– К., 2011; Пер Андерс Рудлінг, Тімоті Шнайдер, Гжегож 
Россолінскі-Лібе. ОУН і УПА: дослідження про створення 
«історичних» міфів. – К., 2012) російською та українською 
мовами можна безкоштовно отримати, якщо надіслати  
запит на адресу ngo.rsu@gmail.com. 

 
Народний депутат України, 
Співголова Міжнародного антифашистського фронту 

                                                    Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО 
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І. ПРО АВТОРА 
Анатолій Степанович ЧАЙКОВСЬКИЙ 

 
Доктор історичних наук, 

професор, дійсний член 
Української академії історич-
них наук, заслужений 
працівник освіти України, 
керівник навчально-наукового 
та методичного центру 
Національної академії внутріш-
ніх справ України, полковник 
міліції. Автор та співавтор 
понад двохсот наукових та 

науково-популярних праць, підручників і навчальних 
посібників з проблем всесвітньої історії, історії України, історії 
держави й права України, історії правоохоронних та карних 
органів.  

       Його дослідження:  
• «Становится город Героем» (1986 г.) 
• «Чекисты стояли насмерть» (1986, 1989 гг.) 
•  «За нами Большая земля» (1991 г.)  
• «Неизвестная война» (1994 г.)  
• «Эхо далеких труб» (1995 г.)  
• «По закону и над законом» (1996 г.)  
• «История государства и права Украины» (1997, 2000, 

2003 гг.) 
•  «Книга памяти “Бессмертие” (2000 г.)  
• «Мгновения истории» (2000 г.) 
• «История Украины» (1997, 2000, 2001 гг.) 
•  «Плен: За чужие и свои грехи. Военнопленные и 

интернированные в Украине. 1939–1953 гг.) (2002 г.) 
•  «Дознание и следствие: история и современность» 

(2004 г.). 
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«НАША ВЛАДА МАЄ БУТИ СТРАШНОЮ!» 
 

Інтерв’ю з професором, доктором історичних наук 
Анатолієм Степановичем Чайковським у зв’язку з  

50-річчям з дня смерті та 100-річчям з дня 
народження лідера Українського націоналістичного руху 

Степана Бандери 
 

 Бесіду вела Любов Хазан, січень 2010 р. 
 

Часи не обирають. 2005–2012,  
«Бульвар Гордона» 

 

«…Бандера та Шухевич були агентами гітлерівських 
спецслужб, і цим все сказано!» 

З-поміж історичних дат 2009-го одна з найбільш 
пам’ятних  – 70-ліття початку Другої світової війни. В Україні 
згадували, мабуть, і 80-ліття заснування Організації 
українських націоналістів, а також імена тісно пов’язаних з 
ОУН Романа Шухевича та її керівника Степана Бандери, на 
чию долю минулого року випало два пам’ятних дні: 1 січня – 
100-річчя з дня народження та у жовтні – 50-річчя з дня 
смерті. Уже з минулої осені в західних областях України дві 
останні дати почали відзначати спорудженням монументів. 
Значить, війна ще не закінчилася.           

…Шухевич придумав собі дивне прізвисько – Ксавера 
Брудас. Того дня він сидів удома, длубався над кресленням. 
На вогник заглянув приятель. Мама покликала обідати. Сіли 
за стіл і за ситою вечерею заговорили про майбутній теракт. 
Саме тоді він і назвав себе Брудасом – Брудним. За маминим 
частуванням обговорювали ідею Степана Бандери вбити 
радянського дипломата. Хотіли вбити посла, але він сидить у 
Варшаві, до Львова заїздив рідко. Бандера вирішив: нехай 
тоді буде консул, також шишка. Розвідники вже постаралися: 
склали його усний та письмовий портрет, намалювали план 
консульства. Один з них приніс Степан Шухевич, рідний 
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дядько Романа. Тепер потрібно розіслати надійним людям 
запрошення в кілери.  

 

З істориком Анатолієм Чайковським ми перечитуємо 
похмурі сторінки української історії. Легше було б нічого цього 
не знати зовсім, але знати й пам’ятати потрібно.  

 
«ДЛЯ ТОГО ЩОБ ПОСИЛАТИ ЛЮДЕЙ НА ВІРНУ СМЕРТЬ, 

СЛІД ВОЛОДІТИ ОСОБЛИВИМИ ПРИЙОМАМИ 
НАВІЮВАННЯ» 

 
— Анатолію Степановичу, епізод підготовки 

вбивства радянського дипломата, описаний в одному з 
емігрантських видань, дивує буденністю: вбивство 
обговорюється між дипломним кресленням і маминими 
стравами, а організатори виглядають надто вже 
холоднокровними для свого віку. Шухевичу в той час 
було всього 26 років, Бандері ще менше – 24. Вам не 
здається, що тут наявна певна психологічна 
неадекватність? 

— Ні, не здається. Відповідно до автобіографічного 
зізнання Ярослава Стецька, він також був «прив’язаним до 
атентату на радянського консула у Львові». А йому тоді лише 
22 роки виповнилося. Це були молоді старці. На час теракту 
Бандера вже займав посаду керівника Крайової екзекутиви 
ОУН, а Шухевич – її бойового референта. Досвід 
терористичної діяльності вони отримували з юних років.   

— В одній тогочасній львівській газеті, що 
симпатизувала Бандері, описали його непоказну 
зовнішність: «маленького зросту, худорлявий, обличчя 
хлопчика». Але йому підкорялися беззаперечно. Чому? 

— Дисципліну й покору старшому в ієрархії 
прищеплювали юним націоналістам починаючи з дитячої 
скаутської організації «Пласт». Її школу пройшло майже все 
молоде покоління тодішньої Західної України, зокрема й 
Бандера. Хоча він з дитинства хворів на ревматизм, був 
нездоровим, кволим, але мав надзвичайні лідерські амбіції.  
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Згодом Бандера пройшов вишкіл у підпільній УВО 
(Українській військовій організації) спочатку у 
розвідувальному, а потім у пропагандистському відділі. 
Навчився не лише стрільбі з револьвера, але й прийомам 
«глашатая-ватажка». Полум’яна пропаганда радикального 
націоналізму стала тим коником, за допомогою якого ця 
миршава людина підкоряла собі ряди оунівців. Щоб посилати 
людей на вірну смерть, необхідно володіти особливими 
прийомами навіювання… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
— Бандера називав 

бойскаутський «Пласт» 
скавтингом. Це було 
щось на кшталт 
піонерської організації? 

— Спорт, танці, 
гуртки за інтересами, 
походи, навіть загони-
«зірочки» – це схоже. Але 
піонерії, якщо не брати до 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
 Степан Бандера (зліва) і Роман
Шухевич свій перший терористичний
досвід отримали ще в отроцтві.
Бандера проходив спецпідготовку в
скаутській  організації «Пласт», що 
«вирощує покоління бойовиків», а
Шухевич ступив на стежку боротьби
за українську незалежність,
вчинивши перший «вдалий замах» на
інспектора гімназій Яна Собінського. 
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уваги героїзацію Павлика Морозова, було далеко до «Пласта» 
за технологією промивання мізків, зомбування. Все-таки в 
піонерських загонах дітям не прищеплювали, наприклад, 
шпигунських звичок, не привчали до підпільних прізвиськ 
тощо, а в «Пласті» це було поширеною практикою. 
Найімовірніше, «Пласт» був складовою частиною плану 
Коновальця щодо виховання покоління бойовиків.  

Інформація для роздумів: «В класі була одна, зрідка 
дві п’ятірки. Сходини часто відбувалися на лавцi у парку. 
Поза сходинами дозволялося говорити “не з ким можна, а з 
ким треба”, звертатися один до одного лише на псевдо. 
Обговорювали нелегальну літературу, вивчали iсторiю 
України, вели дискусії на полiтичнi теми, вчилися працювати 
в умовах конспiрацiї — передавати зашифровану 
інформацію, знайомилися з військовою справою» (Леся 
Онишко. З нагоди 90-рiччя вiд дня народження Катерини 
Зарицької). 

— Пройшовши першу ступінь у «Пласті», «Соколі» чи 
іншій подібній дитячо-юнацькій організації, підлітки 
піднімалися на наступну сходинку, приєднуючись до УВО. Її 
утворив у Празі 1920 року «батько українського терору» Євген 
Коновалець. Увійшли до неї петлюрівці та вояки УГА – 
Української галицької армії, котрі втекли з України. 

В УВО все було серйозно. Лише за 1923–1928 роки 
Німеччина через свій розвідницький орган передала цій 
нелегальній організації два мільйони дойчмарок, 500 
кілограмів вибухівки, сотні одиниць вогнепальної зброї. 

 
«СВОЮ ВБИВЧУ КАР’ЄРУ  ШУХЕВИЧ ПОЧАВ ЩЕ 

ГІМНАЗИСТОМ» 
 

— У послужному списку Бандери та Шухевича 
вбивство радянського дипломата було аж ніяк не першим 
«атентатом»? Адже так вони називали теракти? 

— Так, за вказівкою Бандери вбили сільського коваля 
Михайла Білецького, директора Львівської державної української 
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гімназії Івана Бабія, студента університету Якова Бачинського, 
десятки інших неозброєних людей, які не могли дати відсіч.  

А Шухевич свою «вбивчу кар’єру» почав ще гімназистом. 
Разом з приятелем Богданом Підгайним на прізвисько «Бик» 
вони позбавили життя інспектора гімназій Яна Собинського.   

— Чим завинили всі ці люди?  
Одних позбавили життя за «полонізацію» українських 

земель, інших, навпаки, за те, що нібито «загравали з 
українцями». У похмурі 30-ті роки багато хто з єзуїтів процвітав. 
НКВС шив невинним розстрільні статті за шпигунство проти 
СРСР, а в Західній Україні, яка тоді входила до складу Польщі, 
вправлялася  УВО. Собинський, наприклад, ратував за 
викладання в школі не лише польської, але й української мови. 
Отже, відповідно до збоченої логіки, «загравав».  

Насправді не було важливо «за що», важливим був сам 
факт та розрахунок на те, що влада посилить покарання, а 
відповідно зросте напруга в суспільстві. Поляки то 
озлоблювалися, то проголошували амністію, але терор УВО 
посилювався. 

А попередником «схибленого», так би мовити, 
обґрунтування вбивств був Євген Коновалець. Він 
розправився з молодим українським поетом Сидором  
Твердохлібом тільки за його лояльність стосовно поляків. Але 
Коновалець був слизький, як вугор, і завжди йому вдавалося 
уникнути правосуддя. 

— А за вбивство радянського дипломата та 
шкільного інспектора хтось відповів? 

— На заклик Бандери здійснити вбивство відгукну-лися 
дві третини всього складу бойовиків. 

Але він особисто відібрав з-поміж усіх кандидатів 18-
річного студента політехніки, красеня Миколу Лемика, перед 
яким поставили завдання скоїти злочин та здатися владі, щоб 
постати перед судом, і теракт у такому разі набув би широкого 
розголосу. А біографія та приваблива зовнішність молодого 
вбивці мали б викликати співчуття. 
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Типова листівка оунівців, яку вони активно розповсюджували 
на початку Великої Вітчизняної війни. «Щеплення германолюбія 
галичанам зробив Євгеній Коновалець, котрий став агентом 
німецької розвідки задовго до приходу до влади Гітлера та вважав, 
що українським націоналістам слід об'єднатися в організацію на 
кшталт середньовічного ордену, а поняття влади має превалювати 
над поняттям людяності». 
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Однак сталося так, що Лемик вбив не самого консула, а 
секретаря консульства Олексія Майлова та кур’єра Івана 
Джугая. Помилка трапилася через те, що спеціально засланий 
у консульство розвідник Роман Сеньків, який, начебто, 
оформляючи документи для в’їзду в радянську Україну, склав 
план установи та описав зовнішність жертви, але переплутав 
кімнати: секретар Олексія Майлова здався йому консулом, а 
його кабінет – консульським. 

— Чим Лемик мотивував злочин? 
— Відповідно до інструкції Бандери на суді він 

стверджував, що здійснив акт помсти за «голодомор». Утім, 
вбивство радянських дипломатів планувалося ще на 22 квітня 
1930-го, до 60-річчя Леніна, але тоді теракт через певні 
причини організувати не вдалося. А за три роки Бандера 
пустив план у хід. Як кажуть, було б бажання, а привід 
знайдеться. 

Лемику пощастило двічі – спочатку страту замінили 
довічним позбавленням волі. І ще раз пощастило, коли всього 
через шість років його відсидки почалася Друга світова війна 
та окупація Польщі гітлерівцями. Нацисти розчинили двері 
тюремних камер, де сиділи вороги польської та радянської 
влади. Війна потребувала підготовлених диверсантів.  

А за розправу над інспектором Собинським узагалі 
засудили не тих, хто її здійснив: Василя Атаманчука – до 10 
років тюрми, Івана Вербицького – до смертної кари. Справжні 
злочинці Шухевич та Підгайний зробили вигляд, що це їх не 
стосується.   

 

 
 
 
 
 
 
 



 16

«ПОЛІТИКА – ЦЕ ДАРВІНІВСЬКА БОРОТЬБА НАРОДІВ ЗА 
ВИЖИВАННЯ» 

 

— Галіція перейшла до Польщі внаслідок поразки у 
Першій світовій війні та Версальського миру. 
Сьогоднішня практика переділу світу вказує на те, що в її 
основі лежить не стільки місцевий сепаратизм, скільки 
геополітичні інтереси сильніших країн. Хто підігрівав 
ситуацію в Галіції? 

— Очевидно, патріотичні почуття оунівців та відповідно 
їх мстивість закінчувалася там, де починалися інтереси 
гітлерівської Німеччини. Коли 1939 року німці передали 
Карпатську Україну Угорщині, а багато українців втекли в 
СРСР, оунівці навіть пальцем не поворухнули, щоб розпочати 
боротьбу проти угорських фашистів, і вже тим більше не 
кинули ні слова докору своїм німецьким хазяїнам. 

Після поразки Австро-Угорщини у Першій світовій війні 
галичани переорієнтувалися на любов до Німеччини, яка 
також програла війну, але швидко почала нарощувати 
реваншистські м’язи. У Львові просто-таки культивувалося усе 
німецьке... Зі свого боку у Німеччині про галичан казали: «Це 
наші тирольці». 

Початкове щеплення германолюб’я галичанам зробили 
Євген Коновалець та його близьке оточення, передусім 
запропонований ним як журналіст і редактор Дмитро Донцов. 
Він стверджував, що націоналістам слід згуртуватися в 
організацію на кшталт середньовічного ордену, а поняття 
влади має превалювати над поняттям людяності. «Оскільки 
політика – це, по суті, дарвінівська боротьба народів за 
виживання, то конфлікти між ними неминучі», – писав Донцов. 

Євген Коновалець став агентом розвідки задовго до 
приходу до влади Гітлера, ще 1922 року. Через дев’ять років 
після створення УВО влилася у новостворену знову-таки 
Коновальцем ОУН (Організацію українських націоналістів) як її 
бойове крило. Відповідно зросли грошові вливання: у 1936–
1937 роках загальний бюджет ОУН дорівнював 126 тисячам 
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доларів, з них 50 тисяч виділила гітлерівська Німеччина, а 30 
тисяч – Литва, де Коновалець був своєю людиною. З 
литовським паспортом він вільно роз’їжджав Європою, жив у 
столицях, де вів переговори та здобував кошти «на розвиток». 

Гітлерівцям, які виношували плани вторгнення в Польщу, 
спочатку було необхідно якомога сильніше натравити 
українців на поляків. Коли ж вони захопили Польщу, то 
переключили ОУН на підрив стабільності СРСР.  

Інформація для роздумів: «Одного разу 1937 р. я 
зустрівся з германським послом в Англії фон 
Ріббентропом... Суть його промов зводилася до того, що... 
Німеччині потрібен лебенсраум, чи життєвий простір для її 
дедалі зростаючого населення. Тому вона повинна 
поглинути Польщу та Данцизький коридор. Що стосується 
Білорусі та України, то ці території є абсолютно 
необхідними для забезпечення майбутнього існування 
німецького Рейху, який нараховує понад 70 мільйонів душ. На 
менше погодитися не можна» (Вінстон Черчилль).  

  
— І все-таки 

Бандера, Шухевич та 
Стецько опинилися на 
польській лаві 
підсудних. 

— У січні 1934 
року берлінську штаб-
квартиру ОУН на 
правах особливого 
відділу зарахували до 
гестапо, на кошти німців 
побудували казарми, де 
готували бойовиків ОУН 
та їхніх офіцерів. Саме 
цього року оунівці 
здійснили найбільш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роман Шухевич (у центрі) —
командир спецбатальйону Абверу
«Нахтігаль». Львів, червень 1941 року. 
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гучні замовні вбивства. Серед них убивство міністра 
внутрішніх справ Польщі Броніслава Перацького 1934 року. 

Теракт спланував Бандера, а реалізував бойовик Гриць 
Мацейко. Кілеру вдалося сховатися за кордоном, і він 
доживав свого віку в Аргентині, але на місці злочину він забув 
«візитівку» – нерозірвану бомбу. Її дослідили та знайшли 
виробника, студента-хіміка з Праги. Від нього ниточка 
потяглася до таємного архіву, який зберігав у себе канцлер 
ОУН Омелян Сеник. За допомогою «архіву Сеника» стали 
відомими імена організаторів і виконавців не лише вбивства 
Перацького, але й багатьох інших «ексів» та «атентатів».  

Унаслідок так званого Варшавського процесу Бандера 
отримав смертний вирок. Утім, його замінили по амністії на 
довічне ув’язнення. Потім відбувся «львівський процес», де на 
лаві підсудних опинилися понад 20 оунівців, зокрема Шухевич, 
Стецько, Зарицька. Їх звинувачували не лише в співучасті у 
вбивствах, але також у скоєнні «ексів» – нападі на поштові 
диліжанси, каси та банки. УВО використовувала відомий від 
часів революції 1917 року лозунг: «Грабуй награбоване!», чи 
інакше це називалося «експропріація експропрійованого», 
скорочено – «екси».  

— Схоже на те, як здобував гроші для іншої партії 
семінарист Джугашвілі. 

— Нічого дивного, терор та «екси» – традиційна зброя 
екстремістів, які називають себе революціонерами. До них 
себе відносив і Бандера. 

— Офіційний історик Орест Субтельний зазначає, що 
оунівці здійснили 60 терактів та «ексів». Переважно 
йдеться про пограбування та вбивства на території 
Галіції. Але в переліку «подвигів» ОУН немає нічого 
сенсаційного. Радянський агент Павло Судоплатов 
написав, що того ж 1934 року Організація українських 
націоналістів брала участь у вбивстві югославського 
короля Олександра I та міністра внутрішніх справ Франції 
Луї Барту в Марселі. А якби цього не відбулося, не було б, 
можливо, і Другої світової війни.  
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— Українські націоналісти цього ніколи не визнають. А 
якщо говорити про Луї Барту, то це була найдосвідченіша 
людина свого часу, член Французької академії, автор 
досліджень про Дідро, Ламартіне, Мірабо, Бодлера, Гюго. 
Барту одним з перших зрозумів увесь жах, який несуть 
італійський фашизм та німецький нацизм. Це він ініціював 
запрошення СРСР до Ліги націй, працював над зміцненням 
франко-радянських відносин, незадовго до вбивства побував 
у Радянському Союзі.  

На противагу Гітлерові Луї Барту задумав створити блок 
миролюбних європейських країн під назвою «Східний пакт». 
Щоб зміцнити свої ідеї, він запросив до Франції югославського 
короля. Зрозуміло, що Гітлер не міг допустити створення 
такого альянсу. 

— За словами Судоплатова, про участь ОУН у 
марсельському розстрілі йому розповів сам Коновалець, 
довіру якого він здобув, незважаючи на перевірки.  

— Деталі вбивства Барту й сьогодні залишаються 
невідомими. Французький уряд доручив розслідування 
сенаторові Андре Лемері, фашисту, членові організації 
«Бойові хрести». Сліди так ретельно заплутали, що вдалося 
лише визначити особистість злочинця, котрий розстріляв 
міністра й короля. Ним виявився хорватський усташ (фашист), 
подвійний агент італійської та німецької розвідки. Але усташа 
застрелили на місці. Більш ніж через 20 років виявили докази 
того, що його діями керував Абвер, хоча роль ОУН у цій справі 
так і залишилася нез’ясованою. 

До непрямих доказів можна віднести той факт, що 
усташами правили колишні офіцери австрійської армії на чолі 
з капітаном австрійської служби Анте Павеличем. А Євген 
Коновалець, як і Ріко Ярий, зв’язковий ОУН з нацистською 
партією Німеччини, також служили в австрійській армії і були 
знайомі з Павеличем. Можливо, майбутні історики досягнуть 
більших успіхів у розплутуванні злочину, який поставив 
цивілізований світ на межу знищення.  
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«БАНДЕРІ В КОХАННІ НЕ ЩАСТИЛО» 
 

— Чи чекав хтось на Бандеру й Шухевича вдома, 
доки ті просиджували свої дні в тюрмі? Жінки, діти?  

— Шухевич одружився у 23 роки, після служби в 
польській армії. За дружину взяв 20-літню Наталію 
Березинську. Вона була сестрою бойовика Юрія 
Березинського, котрий разом із Шухевичем ходив на «екси» та 
був убитий під час нападу на поштову карету. Завагітнівши, 
Наталія переїхала жити в село до батьків, де й народила сина 
Юрія. До арешту Романа Шухевича 1934 року подружжя 
бачилося лічені рази. Після арешту вона відвідувала його в 
тюрмі.   

А Бандері на любовному фронті не щастило. Він накидав 
оком на активістку ОУН Анну Чемеринську, подругу жінки 
Коновальця. Але Анна віддала перевагу цікавішому й 
перспективнішому на той момент Ярославові Барановському. 
Відтоді Ярослав став особистим ворогом Бандери. 

— Що це була за історія з братом Ярослава 
Барановського Романом? Чому він, випробуваний 
бойовик, перейшов на бік поліції? 

— Роман Барановський зрадив своїх, бо вони зрадили 
його. Історик Кость Бондаренко опублікував показове у цьому 
відношенні дослідження про долю братів Барановських. 
Обидва були членами УВО, брали участь в «ексах». На 
одному з них «засипалися». Щоправда, засудили їх на 
мінімальні терміни.  

Після звільнення Ярослав переїхав за кордон, «під 
крило» Коновальця, а Роман, захворівши в тюрмі на 
туберкульоз, залишився у Львові. Випросити у керівництва 
рідної організації грошову допомогу на лікування йому не 
вдалося. Омелян Сеник образливо подав Романові 
милостиню – 10 доларів. Від образи та відчаю оунівський 
бойовик пішов на уклін до комісара поліції Львова 
Чеховського. Ставши подвійним агентом, Роман одночасно і 
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здійснював теракти, і видавав їхніх учасників польській 
таємній поліції за щомісячну заробітну плату 200 злотих.  

За однією з версій, Чеховський доручив Романові 
Барановському вбити 
старого польського 
сенатора Тадеуша 
Голувка. Прихильник 
пошуку взаєморо-
зуміння з українцями, 
сенатор прямував до 
Львова, щоб переві-
рити скарги.  

                              

              Степан Бандера з     
     дружиною та   дітьми в   
                       лісі.                                                                                                               

По дорозі 
зупинився в Трускавці 
для того, щоб 
підлікуватися. Тут його й наздогнали надіслані Барановським 
бойовики.  

Втім, на мій погляд, поліцейський чиновник навряд чи 
зважився б на подібний крок. Вбивство Голувка – це, 
безсумнівно, «заслуга» ОУН, насамперед Бандери.  

Чеховському набридло виловлювати терористів УВО по 
одному. Він вирішив накрити  всю  мережу  
відразу й вимагав повний  список.                              

Щоб не втратити джерело доходів і не бути викритим, 
Барановський задумав усунути Чеховського і підмовив на цю 
справу Шухевича та Березинського. Пострілом у потилицю 
Шухевич повалив Чеховського на доріжці в парку, а 
Березинський зробив контрольний постріл. 

Розслідуючи вбивство свого шефа, поліція вийшла на 
слід Романа Барановського. Він був засуджений і чи то помер 
у тюрмі, чи то був застрелений при спробі втечі. 
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А брат Романа Ярослав, як і раніше, мав довіру 
Коновальця, котрий зробив його генеральним секретарем 
ОУН. Але Бандера не міг пробачити Ярославові одруження з 
Анною і, скориставшись ситуацією з викриттям Романа, 
звинуватив у зраді також Ярослава.  

— Невже  безпідставно? 
— У своїх автобіографічних записках Бандера говорить 

про це так невиразно й побіжно, що, найімовірніше, 
обвинувачення були голослівними. Фактів зради Ярослава 
Барановського нема й у численних мемуарах бандерівців. 

— Що далі відбувалося з Ярославом Барановським? 
— У роки війни він розсварився з Андрієм Мельником, 

ставлеником Коновальця, вважаючи, що слід змінити 
орієнтацію з німців на американців та англійців. Очевидно, за 
це 1943 року Барановського наздогнала куля вбивці. Його 
батько, священик, або точно знав, що це скоїли бандерівці, 
або визначив їх «почерк». Просто під час богослужіння він їх 
прокляв. Тієї ж ночі кілька людей у гестапівській формі витягли 
старця з дому. А через кілька днів його знайшли розтерзаним 
у лісі. Ніхто не знає, ким були ці мучителі, але відомо, що 
оунівці часто носили гестапівську форму. Після війни Бандера 
намагався переконати Анну Чемеринську у своїй невинності, 
але вона не прийняла його пояснень. Мабуть, також щось 
знала.  

 
«У СЕКРЕТНІЙ КАРТОТЕЦІ АБВЕРА БАНДЕРА МАВ 

ПСЕВДОНІМ СІРИЙ» 
 

— А як вийшли з польських тюрем Шухевич, 
Бандера, Стецько? Бандера, наприклад, описує, як 1939 
року під час наступу німців на Польщу тюрму покинули 
охоронці та його камеру відімкнули ув’язнені. 

— Насправді Бандеру звільнили німці, що 
підтверджують аси гітлерівських спецслужб Отто Скорцені, 
Вальтер Шелленберг, Ервін Штольце та інші. Але 
націоналісти заперечують цей факт, адже він підтверджує 
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тісне співробітництво ОУН з нацистами. Німецька розвідка й 
раніше здійснювала спроби звільнити Бандеру, котрий у 
секретній картотеці Абвера (розвідка і контррозвідка збройних 
сил гітлерівської Німеччини – Вермахта) мав псевдонім Сірий. 
Здійснювався дипломатичний тиск, готувалася втеча за 
участю десанту, план якої розробляв Шухевич. 

Сам Шухевич виходом з тюрми був зобов’язаний дядьку, 
адвокатові, який мав зв’язки в польському уряді. Стосовно 
Стецька, засудженого до п’яти років позбавлення волі, взагалі 
виявили надзвичайну благодуш-ність: його достроково 
випустили всього через рік відсидки.  

Поки Бандера сидів у камері, Судоплатов ліквідував 
Коновальця за особистим наказом Сталіна. Помітивши 
пристрасть Коновальця до солодкого, під час чергової зустрічі 
1938 року Судоплатов підніс йому коробочку шоколадних 
цукерок, в яку вмонтував вибуховий пристрій.   

— Коновальця на посаді голови ОУН змінив Андрій 
Мельник. Як так склалося, що Бандера пішов проти 
нього? 

— Спочатку коротко згадаймо тандем Мельник – 
Коновалець. Під час Першої світової війни вони обидва 
воювали за «батьківщину» під австро-угорськими знаменами, 
потрапили в російський полон. Після звільнення на боці 
Петлюри відбулося повстання проти «опереточного» гетьмана 
Скоропадського. 

Петлюра і Коновалець «прославилися» тим, що віддали 
наказ упродовж 3-х днів змінити всі вивіски в Києві 
українськими, жорстоко придушили повстання робітників 
«Арсеналу» та розпочали терор проти мирних киян, у тому 
числі організували єврейські погроми. Відомий Коновалець ще 
й завдяки виявленому «героїзму» під Крутами. Це він привіз 
туди слабко екіпірованих, мало що розуміючих гімназистів і 
кинув їх напризволяще, а сам утік потягом від наступаючих 
більшовиків. А зараз прихильники та послідовники УВО-ОУН-
УПА проливають крокодилові сльози за «героями з-під Крут».  
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Роман Шухевич із сином 
Юрою. Сина Шухевич назвав 
на честь брата своєї дружини
Наталії — бойовика Юрія 
Березинського, вбитого під 
час одного з терактів.

Коли 1920 року з 
петлюрівщиною покінчили, 
Коновалець та Мельник втекли до 
Польщі, потім опинилися в 
Берліні. Коновалець завербувався 
на службу в Абвер і залучив туди 
Мельника, котрому було 
присвоєно прізвисько Консул-1. 

Про тісні взаємовідносини 
Коновальця та Мельника говорить 
і те, що їхні дружини були рідними 
сестрами, доньками 
західноукраїнського фінансиста 
Федака. Тому правдоподібним 
виглядає припущення про те, що 
Коновалець нібито усно заповів у 
випадку його смерті передати 
керування ОУН Мельнику. Є також 
докази, що його підтримував 
митрополит Андрій Шептицький, у 
якого новоспечений лідер ОУН 
був управляючим маєтком. 

Але Бандера вирішив 
оскаржити усний заповіт 
Коновальця. Він стверджував, 
нібито Мельник оточив себе 
зрадниками, натякаючи на 

Барановського. Відбувся розкол, утворилися ОУН-м 
(мельниківців) та ОУН-б (бандерівців). Головною причиною 
розколу, на мій погляд, було невгамовне патологічне бажання 
Бандери здобути владу. 

 
 
 
 
 



 25

СВОЄ КРЕДО ОУНІВЦІ СФОРМУЛЮВАЛИ ТАК: «ЩОБ НА 
ЦИХ ЗЕМЛЯХ НІКОЛИ НЕ ЗАПАНУВАВ СПОКІЙ» 

 
— Судоплатов помітив ознаки розколу в ОУН 

задовго до 1939–1940 років, коли він остаточно 
сформувався. У своїй книзі він написав: «Абсолютною 
несподіванкою була для мене новина про те, що 
вбивство польського міністра генерала Перацького 1934 
року українським терористом Мацейко було здійснено 
всупереч наказу Коновальця і стояв за цим Бандера, який 
боровся з останнім за владу... Коновалець розповів мені, 
що до цього часу між Польщею та Німеччиною було 
підписано договір про дружбу, тому німців жодним чином 
не влаштовували жодні ворожі акції стосовно поляків. 
Вони так розгнівалися, що видали Бандеру, який 
переховувався у Німеччині». 

— У своїй автобіографії Бандера замовчує цей факт. На 
мій погляд, не все однозначно і з «репресіями проти 
української меншості», у яких звинувачували Перацького. 
Варто врахувати, що своє кредо оунівці сформулювали так: 
«Щоб на цих землях ніколи не запанував спокій». Ретельно 
виконуючи службовий обов’язок, міністр внутрішніх справ 
вживав жорстких заходів, але він розумів, що загострення 
відносин між українцями та поляками вибухонебезпечне. Із 
серйозним застереженням щодо такого сценарію він виступив 
16 січня 1932 року в Сеймі після зустрічі з представниками 
української спільноти. Не думаю, що це була пуста демагогія. 
За це його і вбили. 

У своїй телеграмі на ім’я польського прем’єр-міністра 
митрополит Шептицький з цього приводу написав: 
«Зворушений до глибини ганебним вчинком».  
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Інформація для роздумів: «У нас тепер хвороба на 
фашизм. Молодь у фашизмi шукає спасiння, зрештою, зовсiм 
зрозумiло. Але при цьому забуває про одне: передумовою 
фашизму є держава зi своїм апаратом. Фашистськi форми в 
недержавнiй нацiї доводять до дивовижних речей: чому вiн, а 
не я має бути диктатором? I в конкуренцiйнiй гарячцi 
загадка неважка для розгадування: кожен студент I курсу 
унiверситету буде вважати не третьокурсника, а саме 
себе за стовiдсоткового вартiсного на той стiлець» (з 
листа резиденту ОУН в Римі Євгену Онацькому від Дмитра 
Палієва, пізніше одного з організаторів дивізії СС 
«Галичина»). 

 

— Анатолію Степановичу, уривок з листа Палієва 
опублікував у своїй книзі «Гірка правда» доктор 
Вроцлавського університету Віктор Поліщук. Від себе він 
додає: «Листа було написано 16 квітня 1932 року, тобто 
тоді, коли на гребінь політичної арени українського 
націоналізму в Галичині почав виходити Степан Бандера. 
Саме йому Дм. Палієв адресував слова про 
«першокурсника», який мріє стати вождем-диктатором». 
Чи дійсно Бандера був таким марнославним? 

— Я згоден із доктором Поліщуком. У боротьбі за владу 
Бандера був нещадним. Готуючи розкол ОУН, його 
прихильники в припадку гніву зривали зі стін портрети 
Мельника та обзивали «мельниківців» кавовими 
революціонерами. Мельниківці й бандерівці поклялися 
знищити один одного. За деякими даними, протягом кількох 
місяців було вбито близько 400 мельниківців та понад 200 
бандерівців. Але дуель з летальним результатом керівників 
була неможливою, тому що німці хотіли мати двох «маленьких 
фюрерів». 

— Бандера мав у картотеці Абвера прізвисько Сірий. 
Його прихильник Ріко Ярий був офіцером гестапо й 
агентом на прізвисько Консул-2. Ярослав Стецько мав 
абверівське прізвисько Басмач, а для італійських 



 27

фашистів – Белендіс. Роман Шухевич – Тарас Чупринка, 
закінчив німецьку офіцерську школу, потім вищі курси й 
отримав звання гауптштурмфюрера (капітана) СС. Чи міг 
розкол ОУН бути німецькою «розробкою»? 

— Можна було певною мірою погодитися з думкою тих 
істориків, які вважають, що однією з причин розколу стала 
боротьба молодих «вовків», які вийшли з польських тюрем на 
волю, зі старими, котрі сиділи в еміграції. Мельник був 
представником старої генерації, Бандера і Шухевич – нової. 
Свого часу юний Шухевич, наприклад, приєднався до ОУН під 
впливом вже дорослого Коновальця, що знімав квартиру в 
будинку бабусі Шухевича. Через півтора десятка років настав 
час перегляду ієрархії... 

Утім, версії «конфлікту вовків і вовченят» суперечить той 
факт, що Бандеру підтримав Ріко Ярий, наближений 
Коновальця від часів петлюрівщини. Він був відомий як 
Консул-2, а Мельник – Консул-1, тобто для Абвера вони були 
майже рівнозначні. 

Незважаючи на відданість Мельника, далекоглядні німці 
хотіли створити йому противагу й конкуренцію. Із цією метою 
вони «підгодували» Бандеру. Ось що розповів Ервін Штольце, 
начальник найсекретнішого підрозділу Абвер-2: «Після 
розгрому та захоплення Польщі Німеччина посилено 
готувалася до війни проти Радянського Союзу, тому Абвер 
через Мельника вживав заходів для активізації підривної 
діяльності в радянському тилу.  

З цією метою був завербований Степан Бандера, один із 
ватажків ОУН, звільнений нами з польської в'язниці». 

 

Дивовижною людиною був уніатський митрополит 
Андрій Шептицький, який 65 років тому відійшов у інший 
світ. Ще за часів Першої світової війни він примудрявся 
зізнаватися у вірнопідданстві одночасно двом воюючим одна 
з одною сторонам: австро-угорському цісарю та 
російському цареві. За «подвійні стандарти» Микола II 
назвав Шептицького «аспідом». У роки Другої світової війни 
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Шептицький надіслав вітання Гітлеру з окупацією Києва та 
Сталіну – зі звільненням радянськими військами Львова. 

Шептицький беззастережно підтримував Організацію 
українських націоналістів (ОУН) та її воєнізовані 
формування. Але двічі, напередодні війни та в час її розпалу, 
раптом і сам лякався тотального розтління оунівської 
молоді, під впливом своїх фюрерів готової на вбивства «з 
політичних мотивів». У посланні «Не убий!» митрополит 
намагався навернути паству до християнських цінностей: 
«Людина, що проливає кров свого ворога, полiтичного 
противника, є такою самою людиноовбивцею, як людина, що 
це робить для грабунку, i так само заслуговує на кару Божу i 
на клятву Церкви». 

Але чому ж ті з нацистів та їх пособників, хто вижив, 
не каються, а, навпаки, вимагають до себе поваги і 
отримують її від нинішньої влади? Відповідь знав Джордж 
Оруелл: «Хто володіє минулим, володіє майбутнім». Щоб 
знову спробувати заволодіти майбутнім, їм необхідно 
переписати історію. 

Історик Чайковський, який присвятив значну частину 
своєї наукової діяльності вивченню ОУН та її створенню – 
Українській повстанській армії (УПА), впевнений: цілий ряд 
його колег фальсифікують та кон’юнктурно 
інтерпретують історичні факти.  
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«НАША ВЛАДА МАЄ БУТИ СТРАШНОЮ!» 
 

— Анатолію Степановичу, виходить, від початку 
існування ОУН її терористичною і диверсійною 
діяльністю проти Польщі та СРСР керували з Берліна. І 
все-таки важко уявити, що на холоднокровні вбивства 
зважувалися люди, які вважали себе віруючими. 

— Викривлення психіки майбутніх терористів 
відбувалося змалку. З одного боку, їм навіювали ідею 
переваги нації, з іншого – направляли образу за її 
нереалізованість у потрібне русло. Люди ставали знаряддям, 
на них уже не поширювалися загальнолюдська мораль і 
релігійні заповіді. 

Сільським священиком був дід «терориста № 1» Євгена 
Коновальця, його батько був головою початкової школи і, 
напевно, вчив дітлахів «доброму, вічному». Батько Бандери – 
греко-католицький священик. Священицький сан мав і прадід 
Романа Шухевича. Серед родичів інших терористів було 
багато педагогів і юристів. Високопоставлений німецький 
нацист Мартін Борман говорив: «Націонал-соціалізм і 
християнство несумісні». Релігійність для багатьох оунівців 
була лише прикриттям. 

— По-різному оцінюють нинішні апологети 
націоналізму та антифашисти день 30 червня 1941 року, 
коли Львів залишили війська Червоної Армії і його 
окупували нацисти. Одні кажуть, що це дата відновлення 
української державності, інші – що з цього дня почалася 
різанина мирного населення. 

— Звичайно, значно приємніше розповідати про те, що 
кілька десятків бандерівців з батальйону «Нахтігаль» 
(німецькою – «Соловей», адже мав у своєму складі 
самодіяльний хор) і нечисленна група місцевих націоналістів 
проголосили Акт про відновлення держави Україна, ніж про те, 
як вони  перед цим лютували, знищуючи тисячі неозброєних 
людей. 
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Бандера в труні. 
15 жовтня 1959 року Степана
Андрійовича Бандеру, котрий
мешкав у Мюнхені під 
прізвищем Поппель, убив у
під'їзді його будинку агент КДБ 
Богдан Сташинський. Він
вистрілив лідерові ОУН в 
обличчя розчином ціаністого 
калію. 

Командирами «Нахтігалю» були німці Герцнер і 
Оберлендер, їхнім заступником – Шухевич. Бешкетував і 
другий, зібраний гітлерівцями український батальйон 
«Роланд», який очолили гауптман Новак і оунівець Побігущий. 
Мирних львів'ян масово розстрілювали, вішали, закопували 
живцем, а перед убивством над багатьма знущалися. 

 

Інформація для роздумів: 
«Українських солдатів 

батальйону “Нахтігаль” 
жителі Львова називали 
“пташниками”, очевидно, 
через знаки, які були 
зображені на їхніх 
автомобілях і мотоциклах. 
“Пташники” ходили в 
німецькій формі і з німецькими 
військовими відзнаками, а до 
рукояток багнетів 
прив'язували синьо-жовті 
банти... На вулицях Руській і 
Боїмів застрелили кілька 
польських студентів, яких 
привезла боївка українських 
націоналістів. Нас привели на 
вулицю Лонцького... Усього 
нас було близько 500 євреїв, 
майже всіх убили... 

Дружина професора 
Казимира Бартеля розповіла: 

“Я була в архієпископа Шептицького, але він відповів, що 
нічим не може допомогти”» (Олександр Корман. З кривавих 
днів Львова 1941 року, Лондон, 1991). 

— За місяць до нападу гітлерівців на СРСР НКВС 
заарештував батька Бандери і двох його доньок. 
Бандеру-старшого розстріляли, а сестер відправили 
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                 Могила 
Степана Бандери на 
Мюнхенському  цвинтарі 
Вальдфрідгоф. 

етапом. Інших оунівців, які сиділи у львівській в'язниці, з-
поміж яких був і брат Шухевича, розстріляли на місці. 
Виходить, що в Бандери й Шухевича були також особисті 
причини для помсти. 

— Якими б не були особисті причини для помсти, у них 
не були винні сотні польських інтелектуалів і тисячі громадян 
єврейської національності, котрих оунівці знищили тільки в 
перші дні окупації. Пізніше садисти провели так звані Дні 
Петлюри, під час яких знищили ще більше львів'ян. І це був 

лише початок. 
— Нині є сумніви, що 

Бандера причетний до 
львівських погромів. У цей час 
він сидів у своєму офісі в 
Кракові. 

— Бандера не просто сидів у 
Кракові, він звідти керував. Все 
місто було заклеєне плакатами: 
«Бийте жидів і більшовиків! Хай 
живе Адольф Гітлер! Хай живе 
Степан Бандера!». У Львові все 
робилося відповідно до його гасла: 
«Наша влада повинна бути 
страшною!». Такою вона й була.  

Нас намагаються запевнити, 
що у львівській трагедії винні не 
«нахтігалівці», а, наприклад, 
«сліпий гнів натовпу». Однак це 
суперечить свідченням очевидців 
про організований характер 
погромів. Бувало, людей 
розстрілювали не тільки через 

почуття расової ненависті, а й також для того, щоб зайняти 
їхні квартири та оволодіти майном. 
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«ЧИМ БІЛЬШЕ ФАКТІВ, ТИМ ГІРШЕ ДЛЯ ФАКТІВ» 
 
 

— Багато хто пам'ятає скандальну заяву 
Володимира В'ятровича, радника голови СБУ, 
призначеного на посаду керівника архіву цієї установи. 
Після повернення з Єрусалима, де в музеї «Яд Вашем» він 
ознайомився з матеріалами щодо ролі Шухевича у 
львівських погромах, В'ятрович заявив, що таких 
документів нібито немає. 

— «Яд Вашем» виступив зі спростуванням: «Заява 
Володимира В'ятровича грішить проти правди». Я знаю, що 
захисники Шухевича, Бандери та подібні їм завжди будуть 
називати будь-які документи сфабрикованими. У таких 
випадках історики жартують: чим більше фактів, тим гірше для 
фактів. В'ятрович занадто часто грішить проти правди. 

— А чим можна пояснити, що Нюрнберзький 
міжнарод-ний військовий трибунал не розглядав справи 
українських пособників гітлерівців? 

— Так, тепер про це сурмлять, але нічого не кажуть про 
те, що Нюрнберзький трибунал визнав злочинними СС, СД, 
інші нацистські спецслужби й організації, а оунівці зі свого 
боку долучилися до їхньої діяльності. Згодом Генасамблея 
ООН прийняла додаток: «Усі військові злочинці Другої світової 
війни підлягають розшуку, арешту, суду. На них не 
поширюється термін давності. Їм не надається право 
притулку...». Шкода, що тоді нікому не спало на думку 
записати пункт про заборону присвоювати відповідним 
особам звання Героя. Бандера і Шухевич були агентами 
гітлерівських спецслужб, і цим все сказано. 

Центр Симона Візенталя, якого називали «мисливцем за 
нацистами», різко засудив указ Віктора Ющенка про 
присудження звання Героя України Романові Шухевичу 
(посмертно) та його синові Юрію, який займається діяльністю 
відповідного напряму. 

— На жаль, політика часто не дружить зі 
справедливістю. Безліч пособників нацистів розповзлися 
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по світу і цілими колоніями осіли в США, Канаді, 
Латинській Америці, Європі. 

— Кілька років тому на одному з британських каналів 
йшов документальний фільм «СС у Британії», у якому 
розповідалося, як 1947 року уряд цієї країни надав притулок 
вісьмом тисячам бійців з дивізії СС «Галичина». Колишні 
гітлерівці служили навіть в гедеерівській розвідці «Штазі», а в 
ФРН 364 000 військових злочинців займали різні державні 
посади. Серед них і Теодор Оберлендер, призначений на 
посаду міністра в уряді Конрада Аденауера. Але ж він був 
безпосереднім командиром Романа Шухевича в «Нахтігалі». 

— А чи правда, що суд ФРН виправдав Теодора 
Оберлендера? 

— Знову все перевертається догори ногами. У 1960 році 
суд не ФРН, а ГДР розглянув справу Оберлендера і виніс 
йому обвинувальний вирок. Але шанувальники цього 
злочинця і тепер говорять, і тоді говорили, що східнонімецьке 
правосуддя їм не указ. 

За справу взялася також прокуратура ФРН. Як стверджує 
історик Олег Росов, «було встановлено, що Оберлендер “міг 
втратити контроль над ситуацією” і що “з великою вірогідністю 
український взвод 2-ї роти батальйону “Нахтігаль” мав 
відношення до актів насильства щодо зігнаних у в'язницю 
НКВС євреїв і винний у смерті численних єврейських 
громадян». 

— Ситуацію, у якій 30 червня 1941 року приймали Акт 
відновлення держави, описав учасник цього зібрання 
Кость Паньківський у книзі «Вiд держави до комітету», 
виданій у Нью-Йорку і Торонто 1957 року. За його 
словами, близько сотні запрошених нервували й 
нудилися у маленьких темних кімнатах при свічковому 
освітленні. «Поява Ярослава Стецька в теплий, лiтнiй 
вечiр у вiйськовому дощовому плащi з пiднесеним — 
відповідно до моди — комiром робила некорисне 
враження, — пише К. Паньківський. — Говорив тихим 
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     Роман Шухевич: «Не варто
боятися, що люди проклянуть 
нас за жорстокість. Нехай із 40 
мільйонів українського насе-
лення залишиться половина —
нічого жахливого в цьому
немає». 

голосом, так, щоб у другiй 
кiмнатi його не чули i не 
знали, про що йдеться». 
Дивна картина для такої 
важливої події. Дивує і те, 
що Бандера не брав у ній 
участі. 

— В Акті Бандера 
завбачливо записав: 
«Новопостаюча Українська 
держава буде тiсно спiвдiяти з 
націонал-соцiялiстичною 
Великонiмеччиною, яка пiд 
проводом свого фюрера 
Адольфа Гiтлера творить новий 
лад в Европi i допомагає 
Україні». Але він не був 
упевнений в успішному 
результаті задуманої аван-тюри 
і про всяк випадок підставив під 
удар Стецька, а собі забезпечив 
краківське алібі.                                                        

— Чому Бандера не був упевнений в успішному 
результаті? 

— У Німеччині з 1938 року мусувалася ідея, висунута 
наближеним до гітлерівської верхівки Олександром 
Сандерсом (справжнє прізвище грузинського емігранта, 
котрий сховався під цим прізвиськом, – Нікурадзе), 
розчленувати СРСР на національні держави. Відповідно до 
цього, за кілька років до війни шеф Абверу Канаріс обіцяв 
Мельнику щось на кшталт держави під протекторатом 
Німеччини, а рейхсміністр Розенберг – те саме Бандері, та ще 
й пообіцяв приєднати до України Кубань і Тамбов. 

Але в захваті від ідеї бліцкригу Гітлеру просто не було 
потреби підтримувати ідею української держави. Як сказав 
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рейхскомісар України Еріх Кох, «нам не потрібні ні росіяни, ні 
українці, ні поляки, нам потрібні родючі землі». Бандера не 
знав, чия думка візьме гору, і тому зайняв позицію «в кущах». 

 

«ГІТЛЕРУ НЕ СПОДОБАЛОСЯ, ЩО КУПКА ГОЛОВОРІЗІВ 
ОГОЛОСИЛА СЕБЕ УРЯДОМ  

НА ЗАВОЙОВАНИХ НІМЦЯМИ ТЕРИТОРІЯХ» 
 

— А як Мельник поставився до бандерівської спроби 
захопити владу?  

— Звичайно, Мельник не змовчав. Він сам планував 
стати господарем України після окупації Києва, а Бандера 
зробив попереджуючий крок, щоб, просуваючись разом із 
вермахтом, установити свій контроль в населених пунктах, які 
займатимуть. Тому Мельник негайно послав Гітлеру «віз», у 
якому звинуватив бандерівців в узурпації влади. Звичайно ж, і 
Гітлеру не сподобалося, що купка головорізів оголосила себе 
урядом на завойованих німцями територіях. 

— На Бандеру хоча й гнівалися, але все-таки з ним 
обходилися як із кришталевою вазою. Це наводить на 
думку, що він володів якоюсь над-секретною інформацією. 

— Залишилося підкрі-пити цю версію  докумен-тами. Але 
дійсно німці прощали Бандері те, чого не пробачили б нікому 
іншому. Напевно, передбачали, що він ще стане в нагоді. 

Бандеру та Стецька не ліквідували, не замордували в 
катівнях гестапо, а терпляче вмовляли відмовитися від Акту 
30 червня. У відповідь Стецько завалив Берлін приниженими 
й водночас нахабними листами, в одному з яких наполягав на 
«доцільності перенести в Україну німецькі методи 
екстермінації жидівства». 

Не витримують критики нинішні заклинання визнати 
Бандеру і Стецька такими собі відчайдушними сперечаль-
никами з самими гітлерівцями. Вірно лише те, що мала місце 
авантюрна спроба створити фашизоїдну Україну.  
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Могила Романа Шухевича на 
Личаківському кладовищі у
Львові. 

Лідери ОУН (б) 
сподівалися, що зуміють 
переконати німців у своїй 
відданості та необхідності, і це 
дозволить їм остаточно 
вивести з гри Мельника. Але 
це гітлерівці запланували для 
використання під час 
захоплення східних областей, 
а Бандера, який мав 
прихильників переважно в 
Галичині, після її окупації свою 
справу зробив. 

— Тому Бандеру і 
Стецька тимчасово 
ізолювали? 

— Методи, якими 
користувалися Бандера і 
Стецько, щоб досягти своїх 
цілей, не могли не викликати у 

пунктуальних німців огиди. Наприклад, з'ясувалося, що 
Стецько, який так і не отримав посаду прем'єр-міністра, 
підробив принаймні один підпис під Актом від 30 червня. У той 
день на зборах був присутній, зокрема, німецький офіцер 
розвідки та спеціаліст зі східних питань Ганс Кох 
(однофамілець рейхскомісара України), який за завданням 
Канаріса здійснював зв'язок з ОУН. Кох досить чітко 
висловився проти Стецька, але саме його факсиміле 
виявилося під Актом. Документ надіслали до Берліна на 
експертизу, там з'ясували, що підпис підроблено. Напевно, і 
це лико увійшло до ряду звинувачень. 

А Бандера відповідно до свого задуму «пішов у 
незізнанку»: мовляв, його навіть не було у Львові і він нічого 
спільного з цим не має. Можливо, тому офіційною причиною 
його арешту став інший компромат. На Нюрнберзькому 
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процесі про нього розповів полковник Ервін Штольце, 
заступник начальника Абвер-2, який безпосередньо керував 
діями Бандери: «Приводом для арешту став той факт, що, 
отримавши 1940 р. від Абвера велику суму грошей для 
фінансування оунівського підпілля та організації 
розвідувальної діяльності проти СРСР, він намагався 
привласнити їх і перевів в один зі швейцарських банків». 

 
ШУХЕВИЧ ПОХВАЛИВСЯ МИТРОПОЛИТОВІ 

ШЕПТИЦЬКОМУ: «НІМЦІ ЗАДОВОЛЕНІ НАШОЮ РОБОТОЮ» 
 

— Арешт Бандери, звичайно, поглибив тріщину в 
його відносинах з гітлерівцями. 

— Сам собою арешт був для нього не таким уже й 
страшним. Ще раз процитую свідчення Ервіна Штольце: «У 
серпні 1941 року Бандера був заарештований і утримувався 
під домашнім арештом на дачі в передмісті Берліна». Якщо 
хочуть розправитися, то на дачі не тримають. Тоді ж із 
Кракова в Берлін, ближче до чоловіка, переїхала Ярослава 
Опарівська-Бандера з їхньою тримісячною донькою. 

Значно болючіше Бандера сприйняв приєднання 
Галичини до генерал-губернаторства, у той час як велика 
Україна перейшла до Рейхскомісаріату. Ймовірно, Гітлера 
спровокував на це розчленування Акт від 30 червня. Бандера 
зрозумів, що у нього відібрали соціальну базу і він залишився 
генералом без армії. 

При цьому власне «армія», кілька сотень бійців ДУН 
(Дружина українських націоналістів) під командуванням 
Шухевича, просувалася разом з німцями до Києва. Особовий 
склад ДУН справно отримував платню, утримання, нагороди. 
Раптом Шухевич і Бандера дізналися, що в Київ гітлерівці 
візьмуть з собою не бандерівців, а мельниківців... 

— І тому Шухевич надіслав до Берліна зухвалий 
лист? 

— Не просто зухвалий, він був загрозою непокори 
німецькому командуванню. Було б логічно, якби відразу після 
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цього загрозу реалізували, але замість цього ДУН залишалася 
на місці, наче і не було нічого. Значить, Бандера просто 
спробував шантажувати Берлін... 

Відповідь надійшла через місяць: «Нахтігаль» 
передислокували в Німеччину. Тут його об’єднали з 
«Роландом», утворивши 201-й шуцманшафтсбатальйон 
охоронної поліції. З кожним майбутнім поліцаєм-«шуцманом» 
уклали контракт на добровільну річну службу в Білорусії. З 
600 з гаком людей контракт не підписали лише 15 осіб. 
Добровольців переодягли в есесівську форму, їх командиром 
призначили «роландівця», майора Побігущого, а одним з 
сотників – Шухевича, якому присвоїли звання 
гауптштурмфюрера СС та удостоїли залізного хреста. 
Зверніть увагу – не розжалували і не розстріляли за нахабний 
лист, а підвищили звання. 

Однак бандерівці програли власну «битву за Київ». 
Помсту вони обрушили на мельниківців, яких вважали 
винуватцями своїх невдач. У Житомирі навіть було 
розстріляно двоє «стовпів» ОУН(м) – Сенника і Сціборського. 
Їх похорон переріс у маніфестацію, а Мельник обізвав 
бандерівців «каїнами-братовбивцями». Але теракти тривали... 

Коли кількість трупів досягла десятка, німці вирішили 
приборкати бандерівців. Пройшла хвиля арештів, закрилися 
бюро й контори ОУН(б) у Берліні та Відні. Незабаром Ервін 
Штольце повідомив Бандері про припинення відносин. «Він 
дуже болісно реагував на це, – розповів Штольце, – оскільки 
вважав, що зв'язок з нами розглядається як визнання його 
керівником націоналістичного руху». 

— Чим бандерівські шуцмани займалися в Білорусі? 
— Вони надійшли під командування військового 

злочинця обергрупенфюрера СС фон дем Бах-Залевського, 
відомого руйнуванням Варшави. Навіть Отто Скорцені 
жахнувся, коли дізнався, що Бах-Залевський пропонував 
розбомбити також Будапешт. 
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Українські шуцмани охороняли мости, інші стратегічні 
об'єкти, але головне – брали участь у карних операціях проти 
сільських жителів, які надавали допомогу партизанам. За 
участю поліцаїв були повністю стерті з лиця землі кілька 
білоруських і українських сіл. 20 років тому одну з 
найжорстокіших каральних акцій описав у документальній 
повісті «Вічні Кортеліси» Володимир Яворівський, який 
сьогодні називає карателів героями. Усе населення села – а 
це близько трьох тисяч осіб, з них половина діти – було 
розстріляно. Бах-Залевський назвав 201-й батальйон 
найкращим зі своїх підрозділів, а Шухевич вихвалявся у листі 
до митрополита Шептицького: «Німці задоволені нашою 
роботою». 

Інформація для роздумів: 
«23 вересня 1942 р. о 4 год. 35 хв. Кортеліси з 

хуторами були оточені зовнішньою петлею з поліцейських... 
Спершу розстріляли молодих чоловіків, які могли чинити 
опір. Розстріл жінок і дітей минав без ускладнень» (Зі звіту 
командира роти «Нюрнберг» обер-лейтенанта Глюкса). 

 
«У КОНЦТАБОРІ БАНДЕРА МАВ ЕСЕСІВСЬКИЙ РАЦІОН 

ХАРЧУВАННЯ» 
 

— Каральний полк бандерівців відіслали в Білорусь, 
а Бандеру – в концтабір Заксенхаузен. 

— Звучить загрозливо, але для Бандери в цьому таборі 
все було далеко не так фатально, як для радянських 
військовополонених. Тільки 1941 року з них розстріляли 1800 
людей. У наступні роки з бійцями і командирами Червоної 
Армії проводили дикі псевдомедичні експерименти, тож з 200 
тисяч осіб до кінця війни не залишилося й половини. 

— Бандера сидів ледве не в одному бараку з сином 
Сталіна Яковом. Пам'ятаю назву однієї з останніх статей – 
«Там, де мордувався Бандера». 

— Що стосується «мордування» Бандери в 
Заксенхаузені, то, як і Якова Сталіна, його помістили в 
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особливий блок «А». Там тримали ув’язнених  
високопоставлених членів європейських урядів, відомих 
політиків, яких німці обмінювали на своїх полонених. Там же 
знаходилися найбільш цінні колабораціоністи, які 
співпрацювали з гітлерівцями, але тимчасово не працювали, 
наприклад, «власівці». 

Минуло багато років, і в лондонській «Таймс» описали 
умови, у яких перебував син Сталіна разом із племінником 
Молотова і ще чотирма британськими льотчиками: 
«Приміщення було просторе, з вітальнею, двома спальнями і 
двома вбиральнями». Майже як номери у непоганому готелі. 
Але росіяни та англійці не порозумілися. Після одного з 
принизливих для Якова скандалів він кинувся на табірну 
огорожу, вартовий застрелив його, після чого ще замкнувся 
електричний струм, який був пропущений по колючому дроту. 
За життя Йосипа Сталіна англійці й американці ретельно 
приховували причини загибелі Якова, щоб уникнути 
погіршення відносин СРСР та Англії. 

Мабуть, Бандера, Стецько, а пізніше направлені туди ж 
Мельник з дружиною і Бульба-Боровець, справжній творець 
УПА, жили не в гірших апартаментах, ніж ті, що описані в 
«Таймс». Вони перебували під опікою Міжнародного 
Червоного Хреста, вільно пересувалися по території табору, 
мали той самий раціон харчування, що й есесівці, отримували 
від родичів продовольчі посилки та гроші. Так що кидатися на 
колючий дріт під високою напругою у них не було ані причин, 
ані бажання. Бульба-Боровець згадував: «У депозиті ми мали 
гроші, і у нас була можливість купувати “Вінницьку махорку”». 

— Навіть махорку! Цікаво, мабуть, і до кави вранці 
привчали? 

— Не виключено. У літературі можна зустріти згадку про 
те, що солдатам і офіцерам СС регулярно видавали ампули 
кофеїну, через що вони ставали кавоманами. Частували 
кавою і «стукачів» з-поміж військовополонених-зрадників. На 
відстані 200 метрів від Заксенхаузена знаходився замок 
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Фріденталь, а в ньому – школа агентурно-диверсійних кадрів 
ОУН (б). Через інструктора школи Бандера віддавав накази 
підлеглим, і німці цьому не перешкоджали. 

У Німеччині і зараз живе колишній абверівський офіцер 
Дітріх Вітцель. Для мого документального фільму про ОУН та 
УПА знімальна група відзняла з ним інтерв'ю. Він підтвердив, 
що Бандера і Стецько «були розміщені на особливій ділянці, 
де умови утримання відрізнялися у кращий бік, ніж на решті 
території концтабору... Зв'язок ОУН із вермахтом, хоча і не так 
активно, як раніше, але тривав». 

Бандеру, котрий гуляв по Берліну, одного разу зупинила 
поліція, але він пред'явив гестапівське посвідчення, і його 
благополучно відпустили. Це схоже на «мордування»? 

 
«БРЕНД “УПА” БАНДЕРІВЦІ ВКРАЛИ» 

 

— 201-й поліцейський батальйон підписав контракт 
на один рік і згодом його не продовжив. Йому не 
сподобалося в багнистому Поліссі? 

— Тут є дві версії. Одна ґрунтується на листі 
митрополитові Шептицькому за підписом Всеволода 
(підпільне прізвисько капелана батальйону Івана Гриньоха). 
Він повідомляв: бійці впали в «депресію» через те, що 
партизани «викосили в пень», за його образним висловом, 26 
бандерівців. Вважається, що з цього почалося масове 
дезертирство, і не лише з 201-го батальйону. 

Друга версія припускає, що за завданням Абвера 
Шухевич повів батальйон в ліси для винищування місцевого 
населення, Армії Крайової, партизанів і євреїв-біженців 
шляхом організації громадянської війни. Щоб не відлякувати 
місцевих жителів німецькою формою, він вибрав 
«нелегальне» становище. Черговий псевдонім – Тарас 
Чупринка – теж був явно розрахований на народний 
менталітет. 

Показовий випадок із дружиною Шухевича. Її 
заарештувало гестапо, як і інших родичів бандерівців, 
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очевидно, щоб тримати їх у заручниках до виконання 
поставлених завдань. Дізнавшись про арешт дружини, 
Шухевич, який нібито перебував у нелегальному становищі, 
одягнув німецьку поліцейську форму і прибув до Львова. 
Оскільки його ніхто не зупинив, він прийшов одразу на прийом 
до свого старого приятеля полковника Бізанця, і, як наслідок, 
Наталію Шухевич невдовзі звільнили. 

— А як ОУН-СД перетворилася на УПА? 
— Керуючись прагненням приховати свою службу в 201-

му поліцейському батальйоні, Шухевич заднім числом видав 
наказ вважати днем утворення армії 14 жовтня 1942 року. 
Насправді УПА стала такою не раніше весни 1943 року. 

ОУН-СД перетворилася на УПА за таким принципом: 
«Для того щоб знищити, очоль». Був такий чоловік на 
прізвище Боровець, який утворив партизанську «Поліську 
Січ». Боровець взяв псевдонім Тарас Бульба. При своєму 
штабі він мав зв’язківця від Мельника, що свідчить про 
погляди отамана. Коли його загін розрісся до восьми тисяч 
багнетів, гордий за своє військо Бульба-Боровець 
перейменував його в «Українську повстанську армію – 
Поліська Січ». 

Влаштувавшись на тій самій території, Шухевич зрозумів, 
що йому буде складно конкурувати за продовольчі та людські 
ресурси з Боровцем, і під дулами своїх знарядь змусив його 
об'єднатися. Саме тоді, у травні 1943 року, і з'явилася УПА. 
Під час «об'єднання» бандерівці винищили сотні своїх 
«опонентів». 

Шухевич швидко зорієнтував УПА на знищення загонів 
польської Армії Крайової, що переросло у так звану 
«Волинську різанину», взаємне знищення українського та 
польського населення. Протягом короткого терміну загинуло 
понад 100 тисяч поляків і 20 тисяч українців. 

Менш ніж через два місяці після об'єднання бандерівці 
роззброїли формування Боровця і розстріляли частину його 
польових командирів. Боровець відокремився від Шухевича, а 
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залишки своїх бійців перейменував в Українську національно-
революційну армію. В одному із зіткнень з УНРА бандерівці 
захопили в полон Анну Боровець, дружину отамана. Її 
катували, а потім убили. Боровець утік до Варшави, де був 
заарештований німцями й відправлений у Заксенхаузен. 
Шухевич залишився єдиним власником бренду. 

— Дуже пафосно Шухевич написав в одному зі своїх 
наказів: «Караюча рука бійця УПА наздогнала... 
командувача 1-го Українського фронту Ватутіна». 

— Додам: генерал Ватутін був визволителем Києва та 
України. Причиною його вбивства стала насамперед 
халатність охорони Ватутіна та СМЕРШу. Практично 
неприкрита автомашина командувача влетіла в село, де 
засіла одна з банд. Бандити почали безладно стріляти по 
машині, Ватутін був тяжко поранений і помер через місяць. 
Його загибель призупинила переговори частини командирів 
УПА з партизанським з'єднанням Ковпака про нейтралітет, 
який, можливо, зберіг би життя сотням тисяч мирних жителів. 

— УПА воювала з німцями? 
— Були поодинокі набіги переважно з метою 

перехоплення німецького провіанту. Ну постраждає хто-
небудь ненароком, не без того, але не більше. На нещодавні 
запити в Німеччині жодних офіційних даних про втрати 
гітлерівців у боях з УПА надано не було. За моїми ж даними, 
загиблих німців та їхніх пособників від рук УПА було близько 
трьох-чотирьох тисяч осіб. Власні втрати оунівців у роки війни 
були приблизно такі самі. І це, враховуючи стотисячну УПА! 

Однак у знищенні селян бандерівці досягли успіху, навіть 
більшого, ніж у Білорусі. Рахунок ішов на десятки тисяч. Цю 
практику вони продовжили також після війни. Навіть СБУ у 
своїй офіційній довідці посилається на радянські архівні 
документи, з яких випливає, що за 1944–1953 роки учасники 
ОУН-УПА здійснили 4907 терористичних актів, більше тисячі 
нападів і підпалів колгоспів, радгоспів, сільрад, клубів тощо. 
«В результаті цих проявів, – ідеться далі в довідці СБУ, – було 
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вбито або вивезено до лісу бойовиками ОУН-УПА 2662 
працівника радянсько-партiйного активу, 562 голови сiльських 
рад, 262 голови колгоспiв, 446 колгоспникiв». Зазначається, 
що загинуло 22 430 осіб, переважно цивільного населення. За 
моїми даними, ці цифри аж ніяк не повні. Враховуючи 
діяльність ОУН та УПА у воєнні та повоєнні роки, число їхніх 
жертв у кілька разів більше. 

 
«БАНДЕРУ ВРЯТУВАВ АГЕНТ АБВЕРУ СКОРЦЕНІ, А ВБИВ 

АГЕНТ КДБ СТАШИНСЬКИЙ» 
 

— Яким чином Бандера вийшов із Заксенхаузена, 
звідки живим мало хто повертався? 

— До кінця 1944 року результат війни став зрозумілим, і 
німці злили напіврозгромлену УПА із залишками такої ж СС 
«Галичина», а з Заксенхаузена випустили всю непримиренну 
четвірку – Бандеру, Стецька, Мельника й Боровця. Бандеру 
запросив на бесіду сам рейхсфюрер СС Гіммлер. Він сказав: 
«Необхідність вашого вимушеного перебування під арештом, 
викликана обставинами, часом та інтересами справи, 
відпала». 

Історія не зберегла інших подробиць, але, можливо, 
перед Бандерою вибачилися за смерть трьох його братів. 
Наймолодший загинув імовірно 1943 року. Ще двоє – у 
концтаборі Освенцим. За деякими даними, туди їх 
запроторили у відповідь на один із листів Бандери, котрий 
обурив гітлерівців черговою спробою шантажу. Очевидно, 
Бандера все пробачив, тому що взяв участь у фуршеті, який 
гестапо влаштувало на його честь. 

Потім Бандера з Кракова координував закидання 
диверсійних груп на місце розташування УПА. Коли радянські 
війська оточили Краків у кільце, Бандеру за особистим 
наказом Гітлера вивіз звідти Отто Скорцені. 

— А що трапилося з Бандерою та його родиною 
після закінчення війни? 
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— Завдяки зв'язкам з американцями Бандері вдалося 
витягнути дружину та трьох дітей із зони радянської окупації. 
Їх поселили в таборі для біженців, потім вони ховалися в 
маленькому лісовому будиночку під прізвищем Поппель. 
Нарешті усіх перевезли до Мюнхена, де осів глава сім'ї. Втім, 
він продовжував ховатися, мав двійників. 

— І все-таки КДБ його дістав. 
— 15 жовтня 1959 року людина, яку сусіди знали під 

іменем Степана Поппеля, піднімався сходами до своєї 
квартири. Назустріч йому спускався агент КДБ Сташинський. 
Він підійшов упритул,  витягнув пістолет і вистрілив Бандері в 
обличчя розчином ціанистого калію. 

Керівництво нагородило кілера орденом, але потім він 
упав у немилість через шлюб із німкенею. Через НДР вони з 
дружиною втекли до західного Берліна, де Сташинський 
зізнався у вбивстві Бандери та ще одного ватажка ОУН – 
Ребета. Суд ФРН визначив йому покарання у вигляді восьми 
років тюремного ув'язнення суворого режиму. 

Родина Бандери переїхала до Канади. Його онук, 
журналіст, теж Степан, – великий шанувальник діда. 

 
«НЕ ЗАЛЯКУВАТИ, А ВИНИЩУВАТИ!» 

 

— Виходить, післявоєнна «бандерівщина» була не 
стільки справою рук людини, котра дала їй ім'я та 
озброїла ідеологією, скільки Шухевича... 

— У ці роки Шухевич остаточно перетворився на 
психопатичного екстреміста. До речі, ще в дитинстві Роман 
виявляв схильність до садизму, про що є свідчення близької 
подруги його матері. Війна, ненависть, життя в лісах, 
відсутність будинку сприяли розвитку його схильностей. 
Бандерівці наганяли жах на місцевих жителів не просто 
вбивствами, а середньовічними тортурами. 

Із дружиною Наталею Березинською Шухевич не 
бачився багато років. У 1945-му разом із його сестрою і 
матір'ю Наталю відправили у заслання, а сина та доньку 
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віддали в дитячий будинок. Утім, навесні того ж року у нього 
з'явилася нова дама серця – у минулому співучасниця у 
справі про вбивство Перацького Катерина Зарицька 
(прізвисько Монета). Під час затримання 1947 року вона 
застрелила міліціонера. Засуджена до 25 років тюремного 
ув'язнення, вона відсиділа 20 і була переведена у виправно-
трудову колонію. На волі прожила ще 14 років і померла 1986 
року. 

Підбираючи зв’язківців, Шухевич віддавав перевагу 
жінкам. Була у нього зв'язкова Марта Пашковська, яка в 
момент арешту у львівському трамваї отруїлася. Відомі імена 
ще кількох – Ольга Ільків, Ірина Сеник, Данка Пилипчук. 
Остання, Дар’я Гусяк (Нуся), підвела свого шефа. Після 
арешту вона проговорилася в камері підсадній качці, де 
ховається Шухевич із черговою фавориткою Ганною Дідик. 

За словами радянського розвідника, агента ОГПУ, НКВС 
і КДБ Павла Судоплатова, генерал МГБ Дроздов, чиї люди 
оточили будинок, де переховувався Шухевич, «вимагав від 
нього скласти зброю – у цьому випадку йому гарантували 
життя. У відповідь прозвучала автоматна черга. Намагаючись 
прорвати кільце оточення, Шухевич кинув з укриття дві ручні 
гранати. Розпочалася перестрілка, в результаті якої Шухевич 
загинув». Це відбулося 5 березня 1950 року. 
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Інформація для роздумів: 
«Не залякувати, а винищувати! Не треба боятися, що 

люди проклянуть нас за жорстокість. Нехай із 40 мільйонів 
українського населення залишиться половина – нічого 
жахливого в цьому немає» (з інструкції підрозділам УПА, 
автор – Р. Шухевич). 

 
http://www.bulvar.com.ua/arch/2010/1/4b48b7bbce844/ 
http://www.bulvar.com.ua/arch/2010/2/4b4e4ae78f8fa/ 
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ІІ. ПРО АВТОРА 
 

Джон-Пол ХИМКА 
 

   Професор  східноєвропейської 
історії в Університеті Альберти. 
(Канада). 

Його основними інтере-
сами є історія України та Східної 
Європи, пам’ять про знищення 
європейських євреїв та голод в 
СРСР 1932–1933 рр., а також 
християнська іконографія. 

Він отримав ступінь 
доктора наук у галузі філософії 
історії (Університет штату 
Мічиган, 1977 рік). 

Сам Джон-Пол Химка 
позиціонує себе як «неординар-

ного» історика,  у певному сенсі антиісторика. «Я відчуваю, що 
історія, якою ми користуємося, – це тільки боєприпаси для 
аргументів», – говорить він. 

Маючи намір стати грецьким православним священиком, 
він розпочав навчання в семінарії Василія Блаженного в 
Коннектикуті. В 1960-ті роки Химка залишив семінарію і 
вступив до університету в рідному штаті Мічиган. Він одразу 
шокував викладачів своєю роботою над вивченням Візантії 
грецькою мовою. Консультант Химки наполягав, щоб той 
отримав ступінь і заснував «Студії Візантійської славістики». 

«Мені завжди подобалися мови, відношення між мовами, 
це мій природній інтерес», – сказав Химка, який вільно читає 
14-ма мовами. Але історія захоплювала його більше, ніж 
лінгвістика, і він вирішує вступити до аспірантури, а вже 1977 
року дослідник захищає докторську дисертацію. 
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Спочатку Химка зосередився на соціальній історії 
Галичини, колишній автономній області Західної України, XIX і 
XX століть. 1988 року він захоплюється вивченням історії 
греко-католицької церкви та її значення для розвитку 
українського націоналізму. «Мене цікавили питання 
націоналізму та те, як він реконструює минуле. Це змусило 
мене замислитися над тим, що все минуле є нібито 
“націоналістичною” історією». 

Власний підхід Химки до «фактів минулого» допоміг 
історичному факультету Львівського університету домогтися 
міжнародного визнання. Починаючи з 1976 року він відвідує 
Україну для проведення досліджень. 

 

Основні праці Джон-Пола Химки: 
• «Socialism in Galicia: The Emergence of Polish Social 

Democracy and Ukrainian Radicalism (1860–1890)» (1983) 
(український переклад – Химка Дж.-П. Зародження польської 
соціал-демократії і українського радикалізму в Галичині (1860–
1890). – К.: Основні цінності, 2002);  

• «Galician Villagers and the Ukrainian National Movement 
in the Nineteenth Century» (1988); 

• «Religion and Nationality in Western Ukraine: The Greek 
Catholic Church and the Ruthenian National Movement in Galicia, 
1867–1900» (1999); 

• «Last Judgment Iconography in the Carpathians» (2009). 
Також він є автором численних статей та перекладу 

праці Романа Роздольського про «неісторичні народи» у 
Енгельса та Маркса (Roman Rosdolsky. Engels and the 
«Nonhistoric» Peoples: The National Question in the Revolution of 
1848. Glasgow: Critique Books, 1986). 

Наразі Джон-Пол Химка пише монографію про Страшний 
суд українських текстів та зображень (до 1800 р.) і вивчає 
політичні процеси в Україні 1937–1942 рр. 

 
http://www.ciuspress.com/authors/55/john-paul-himka 
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Дружні втручання:  
боротьба з міфами в українській історії XX ст. 

 
Мені запропонували обговорити свій досвід 

спростовування націоналістичних історичних міфів, у цьому 
випадку міфів, пов’язаних із болючими аспектами історії 
України у XX ст.1. Міфами я називаю необґрунтовані 
компоненти ідеологізованої версії історії, статті та книги, де 
більше віри, ніж розуму. У цій статті я спочатку спробую 
пояснити свою мотивацію заперечення таких міфів, хоча 
розумію, що це буде болісно і для моєї цільової аудиторії, і 
для мене самого. Потім я опишу та оціню стратегії, які я обрав 
для свого дружнього втручання. До цього я додам опис 
реакцій на мої виступи і моїх реакцій на ці реакції. 
Насамкінець я поділюся роздумами про те, до чого, на мій 
погляд, призвели мої зусилля, спрямовані на зміну характеру 
міркувань у рамцях українського дискурсу. Але перш ніж 
перейти до основного тексту цієї статті, я хотів би пояснити, 
які саме міфи я намагаюся розвіяти. 

Одним із найбільш неоднозначних пунктів є 
інтерпретація Великого Голоду, чи Голодомору, що вразив 
Україну в 1932–1933 рр. Відповідно до міфологізованої версії, 
Сталін організував цей голод навмисно, щоб знищити якомога 
більше українців і таким чином перешкодити реалізації їхнього 
прагнення створити власну національну державу. А от я 
вважаю, що причиною цього голоду була необдумана 
колективізація, яка ледве не знищила радянське сільське 
господарство. Я не заперечую, що голод у Радянській Україні 
                                           
1 Ця стаття є результатом досліджень, виконаних за підтримки Ради Канади 
з соціальних наук і гуманітарних досліджень, Спільноти Пінхаса і Марка 
Вайзенова в Центрі сучасних досліджень Голокосту, Меморіального музею 
Голокосту в США та Університету Альберти. Я вдячний за детальні 
коментарі до ранніх варіантів Домініку Арелю, Мирні Косташ і Перу Андерсу 
Рудлінгу. Не всіма їхніми порадами я скористався, але їхній внесок у 
вдосконалення цього тексту дуже великий. 
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та в районах Кубані, населених українцями, був лютішим, ніж 
в інших частинах СРСР, і що причиною цього були особливо 
суворі заходи, що вживалися владою в Україні і на Кубані, і що 
ця суворість була пов’язана з боротьбою проти націоналізму, 
що розгорнувся на той час, і що вже гостро відчувалося 
всередині Комуністичної партії України. Але при цьому я 
більшою мірою звертаю увагу на юридичні аспекти, ніж 
ускладнюю життя прибічникам цього міфу; їхня мета – 
домогтися, щоб світ визнав, що цей голод, Голодомор, як вони 
його називають, був геноцидом, тобто відповідав визначенню 
геноциду, прийнятого Організацією Об'єднаних Націй 1948 р. 
Протягом років президентства Віктора Ющенка (2005–2010) 
ця кампанія стала важливим елементом української 
державної політики. Хоча я теж думаю, що події, які 
відбувалися в Україні в 1932–1933 рр., найімовірніше, 
відповідають поняттю ООН («...навмисне створення для якої-
небудь групи таких життєвих умов, які розраховані на повне чи 
часткове фізичне знищення її…»), я виступаю проти кампанії 
визнання Голодомору як геноциду з кількох причин. Справа в 
тому, що тема геноциду тут використовується для підтримки 
кампанії прославлення антикомуністичного опору українських 
націоналістів під час Другої світової війни. Я не думаю, що 
українці, які вважають себе спадкоємцями тодішніх 
націоналістів, можуть закликати світ співчувати жертвам 
голоду, якщо вони не здатні співчувати жертвам націоналістів. 
Також я думаю, що якщо ця кампанія отримує найбільший 
резонанс у тих областях України, де не було голоду, а також 
серед діаспори, яка походить із цих областей, то в ній щось не 
так. У мене виникають сумніви у зв'язку з тією люттю, якій у 
рамках цієї кампанії піддаються росіяни та євреї, а також 
щодо зазначеного визначення ООН, в якому не взято до уваги 
масові соціальні та політичні вбивства, отож, воно стає 
предметом політичних маніпуляцій (згадаймо суперечки на 



 52

міжнародному рівні про те, чи були геноцидом ті події, що 
відбувалися у Вірменії та в Дарфурі)2. 

Я також критично ставлюся до використання завищених 
цифр при підрахунку жертв цього голоду: президент Ющенко 
та його Український інститут національної пам'яті наполягали 
на 10 млн; організації зарубіжних діаспор говорять про 7-10 
млн; дехто говорить про 10-15 млн жертв «як мінімум». Однак 
жодна з цих цифр не підтверджується демографічними 
даними, і я (як і Інститут демографії та соціальних досліджень 
Національної академії наук України) вважаю, що перевищення 
смертності в Україні 1932–1933 рр. у порівнянні зі звичайними 
цифрами становило 3,5 млн осіб. Особливо дратує 
прихильників вищезазначеного міфу те, що ця цифра 
виявляється меншою за цифру, що зазвичай 
використовується щодо кількості жертв Голокосту: для них 
важливо, щоб цифра жертв Голодомору була більшою, ніж 6 
млн. Я також активно викривав цей вид «змагальної 
віктимології» (тобто змагання за кількістю жертв), яка 
використовується для виправдання злочинів радикальних 
українських націоналістів протягом Другої світової війни. 

Мій інтерес до цього голоду пов’язаний із моїми 
роботами, присвяченими іншій болючій проблемі в історії 
України, другій за значенням темі моїх виступів і суперечок – 
темі Голокосту. Коли я вивчаю період голоду (а ця тематика 
стала цікавити мене у зв'язку з Голокостом), я часто роблю це 
                                           
2  Більш докладно я обгрунтував свою точку зору в роботі Problems  with  the  
Category of  Genocide and  with  Classifying  the  Ukrainian  Famine  of  1932 —
33 as a Genocide,  яка  була  представлена  16 вересня 2008 р. на 
історичному факультеті Університету Вінніпега, в українському 
культурноосвітньому центрі «Осередок», на факультеті німецьких і 
слов'янських досліджень Університету Манітоби у Вінніпезі та українською 
мовою на Міжнародній науковій конференції «Голодомор 1932—1933 рр. в 
Україні: причини, демографічні наслідки, правова оцінка» в Українському 
інституті національної пам'яті і Національній академії наук України (Київ, 
25—26 вересня 2008 р.). Ні англійський, ні український текст не були 
опубліковані.  
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з позицій дослідження геноциду, котрий за масштабами 
прирівнюється до Голодомору. Головною точкою розбрату між 
прибічниками національного міфу і мною є відповідь на 
питання, чи брали Організація українських націоналістів (ОУН) 
та її збройні сили, Українська повстанська армія (УПА), участь 
у Голокості. Вони повністю заперечують це. Але мої 
дослідження показують, що їхня участь була суттєвою. 

Влітку 1941 р., коли німці напали на Україну, бойовики, 
пов’язані з ОУН, організували кілька масових погромів 
єврейського населення, зокрема у Львові. Вони 
заарештовували і били євреїв, ґвалтували єврейських жінок 
та зганяли євреїв до німців на розстріл. У багатьох інших 
місцях Галичини та на Волині вони не проводили погроми 
публічно, натомість заарештовували євреїв (а іноді також 
комуністів і поляків) і або розстрілювали їх самі, або 
передавали їх для розстрілу німецькій чи румунській владі. 
Загалом на цьому етапі ОУН брала участь у вбивствах 
десятків тисяч євреїв. 

Після того як ця хвиля масового насильства вщухла і 
німці розпочали більш систематичну ліквідацію єврейського 
населення, ОУН направила багатьох своїх членів на службу 
до німців – в українську допоміжну поліцію або в охоронні 
батальйони «шуму» (Scbutzmannschaften)3. ОУН зробила це 
не для того, щоб убивати євреїв (вони мали інші цілі), але все-
таки ця українська поліція стала важливим знаряддям 
«остаточного вирішення [єврейського питання]» в Україні та 
Білорусії, особливо коли оунівці зганяли євреїв у місця 
масового знищення. Внаслідок цього члени ОУН фактично 
стали співучасниками сотень тисяч убивств. 

Пізніше, навесні 1943 р., тисячі цих українських 
поліцейських, забравши із собою зброю, залишили свої 
посади і сформували ядро УПА під керівництвом ОУН. 

                                           
3 Я мав користь, читаючи чудове, але неопубліковане дослідження Пера 
Андерса Рудлінга, присвячене загонам «шуму», або шуцманам 
(Schutzmannscbaften). 
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Підготовка до цього була однією з головних причин 
направлення ОУН своїх людей у поліцію. УПА почала масові 
етнічні чистки польського населення Волині, а потім і Галичини, 
під час яких, можливо, загинули сотні тисяч поляків (убивства 
поляків добре задокументовані, але розповсюджувачі 
національних міфів применшують наявні цифри). Вбиваючи 
поляків, солдати УПА також убивали й усіх євреїв, які вижили 
чи траплялися їм на шляху. Коли взимку 1944 р. Червона армія 
підходила до Волині, УПА та окремі сили безпеки ОУН 
змушували євреїв виходити з їхніх укриттів у лісах, направляли 
їх у трудові табори, а потім систематично вбивали. Взагалі 
число євреїв, знищених УПА, вимірюється принаймні тисячами. 
Міф стверджує, що євреї служили в УПА лікарями і, відповідно, 
УПА рятувала, а не вбивала євреїв. Захисники цієї 
міфологізованої історії часто поширюють сфабриковані спогади 
неіснуючої жінки-єврейки, яка служила в УПА. 

Коли я лише розпочав займатися проблемою Голокосту, 
я не знав нічого з того, про що тільки що розповів. І тільки 
внаслідок інтенсивних досліджень, проведених в період із 
серпня 2008 р. по травень 2010 р., я зміг оцінити масштаби 
участі ОУН-УПА в Голокості. Особливо важливою в цьому 
сенсі виявилася осінь 2009 р., коли я протягом трьох місяців 
був на стажуванні у Меморіальному музеї Голокосту у США. 

Озвучуючи концепції, які я критикую, оскільки вважаю їх 
міфологізованими, я не претендую на остаточну істинність 
моїх переконань. Чи організовувала ОУН погроми і скільки 
людей загинуло від голоду – відповіді на ці питання 
визначаються фактами; але питання про те, чи був голод 
геноцидом – залежить від інтерпретації, а питання про те, чи 
потрібно проводити кампанію, щоб визнати цей голод 
геноцидом, є переважно питанням політики й моралі. 

Один із моїх критиків із табору міфологізаторів провів 
велику роботу і склав перелік питань, на які ми відповідаємо 
по-різному. Цей автор пише під псевдонімом, він оприлюднив 
невеликий фрагмент своєї роботи на форумі видання 
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Українська правда4 під назвою «Канадський українофоб, 
фальсифікатор історії Джон-Пол Химка».  

Основні тези цього «історика», який мріє про славу 
українофоба Віктора Поліщука5, такі: 

— Голодомор 1931 (sic) – 1933 рр. в Україні був 
наслідком сільськогосподарського експерименту, а не 
спланованого заздалегідь геноциду чи просто злочину 
радянської влади проти української нації; 

— українська міліція, створена ОУН, брала участь у 
масових погромах єврейського населення, ОУН-УПА вбивала 
поляків, український націоналізм – це фашизм і т. ін.6. 

Мою позицію щодо голоду він подав неправильно, але як 
один із міфологізаторів він приписує мені саме таке 
трактування. 

 

Мотиви втручання 
 

Моє рішення активно зайнятися цими питаннями лише 
меншою мірою є  результатом моєї історичної освіти. Я 
завжди обдумую цікаві проекти, над якими хочу працювати 
надалі. Ще тільки приступаючи до написання роботи про 
українських націоналістів і Голокост, я думав над тим, що буду 
робити після цього. Про роботу над темою Голокосту в Україні 
я думав ще в середині 1990-х рр. після того, як завершив три 
монографії з історії Галичини у XIX ст., але натомість я 
                                           
4 Українська правда («Українська правда») — одне з національно-
демократичних періодичних онлайнових видань. Його заснував Георгій 
Гонгадзе, якого згодом обезголовили за нез’ясованих обставин. Її напрям 
вельми «помаранчевий». 
5 Професійний історик [Віктор, ред.] Поліщук помер у Торонто 2008 р. 
Передусім він відомий своєю книгою Bitter Truth [«Гірка правда», ред.], 
опублікованою кількома мовами, зокрема й англійською. [Книга Віктора 
Поліщука «Гірка Правда» перевидана в Україні російською та українською 
мовами 2011 року Міжнародним антифашистським фронтом, ред.]. 
6 Канадський українофоб, фальсифікатор історії Джон-Пол Химка 
(http://forum.pravda.com.ua/read.php? 10,209135993,209135993; (сайт 
відвідано 6 жовтня 2010 р.). Там використовували смайлики з написом 
Ганьба, i.e. «Позор!». 
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розпочав працювати над книгою про Страшний суд в 
українській культурі. Коли я відмовився від теми Голокосту в 
середині 1990-х рр., я думав, що вона нескладна і не надто 
важлива (відтоді мої погляди, звичайно, змінилися). Але 
оскільки я її вже обрав, вона не оминула такі звичайні 
дисциплінарні процедури, як дослідження першоджерел і 
переосмислення фактів та концепцій з урахуванням існуючих 
досліджень. В українському контексті мене вразило те, з чим я 
ніколи не стикався раніше у своїй професійній кар'єрі, а саме 
величезна прірва між тим, що повідомляли мені джерела, та 
пануючими думками. Я був також вражений цілковитою 
відсутністю публікацій на дану тему в межах українських 
досліджень. Під час роботи я все більше й більше 
переконувався в тому, що настав момент, коли 
ревізіоністський підхід стає не тільки прийнятним, але й 
обов’язковим. 

У процесі роботи я публікував уривки зі свого 
дослідження і незабаром став об'єктом критики і навіть 
шельмування. Збентежений, я знову і знову повертався 
розумом до тієї ж основної ідеї: правда є цінністю сама по 
собі. Незалежно від того, у що ми хотіли б вірити стосовно 
того чи іншого предмета, ми зобов'язані розкривати правду. Я 
міг би сформулювати цей пункт і по-іншому. Можливо, 
наслідуючи П'єра Нора та Тоні Джадту, я міг би написати про 
те, як історія виявляється важливою «протиотрутою» для 
пам'яті. Але я завжди продовжую прагнути правди. Під час 
усіх дискусій, у яких я брав участь, я продовжую дивуватися 
тому, як мало людей у цьому зацікавлені. Мої аргументи 
відкидають одразу, без серйозного і чесного заперечення їх 
самих або джерел, на які вони спираються. І в суперечках мої 
опоненти, як мені здається, прагнуть швидше захистити певну 
позицію, ніж з'ясувати, що відбувалося насправді, як це мали 
б робити історики. Коли 2008 р. я серйозно зайнявся цим 
проектом, я навіть не мав уявлення про дії бойовиків ОУН 
влітку 1941 р.; я сумнівався в тому, що УПА вбивала євреїв, 
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або думав, що вона робила це лише у виняткових випадках7. 
Здійснюючи свої відкриття, я мав вельми суперечливі почуття. 
Звичайно, з одного боку, мені не подобалося те, про що я 
дізнавався. З іншого боку, я відчував задоволення, яке 
відчуває професійний історик при вирішенні складної 
проблеми. 

Але насправді мій інтерес до дослідження того, що 
відбувалося в дійсності, спровокувало листування з моїм 
дорогим другом, уже покійним Янушем Радзейовським8. У 
1988 році ми заочно посперечалися з приводу УПА. На той 
час мій дослідницький інтерес був зосереджений на XIX ст., а 
щодо XX ст. я просто сприймав основні погляди, котрі 
переважали у моєму середовищі. Тоді цим середовищем були 
українсько-канадські антирадянські ліві, пов'язані з журналом 
Dialob (його девіз – «За соціалізм і демократію у незалежній 
Україні»). Наша позиція полягала в тому, що УПА починала як 
вузьконаціоналістична сила, але в результаті встановлення 
контактів із українськими масами дуже швидко перетворилася 
на демократичну та народно-визвольну армію. Ми вважали 
вбивства поляків (які ми, звичайно, засуджували) 
відхиленнями і наслідком того, що фактично конфлікт був 
взаємним, а не одностороннім. Мені боляче згадувати, якими 
ми були догматиками, але саме так все й було. Зі свого боку, я 
щиро вважав, що для євреїв було більшою трагедією те, що 
УПА стала грізною бойовою силою так пізно, аж у середині 
1943 р.: до того часу майже всіх євреїв в Україні вже було 
знищено. Якби УПА з'явилася раніше, розмірковував я, вона б 
допомогла врятувати євреїв. Як я вже сказав, зараз мені 

                                           
7 Див. для порівняння мою більш ранню замітку Ukrainian Collaboration in the 
Extermination of the Jews during the Second World War: Sorting out the Long-
Term and Conjunctural Factors, опубліковану в: The Fate of the European jews, 
1939—1945: Continuity or Contingency / eel. By J. Frankel. N. Y., Oxford: Oxford 
Univ. Press, 1997; Studies in Contemporary’ Jewry. Vol. 13. 1997. P. 70—189. 
8 Щодо Радзейовського див.: Himka J.-P, ln Memoriam: Janusz Radziejowski 
(1925-2002) // Krytyka. Vol. 6. № 11 (61). Nov. 2002. P. 31. 
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боляче згадувати ці думки. І саме Радзейовський звернув мою 
увагу на всі ці проблеми. Хоча у відповідь я висував свої – 
жалюгідні – контраргументи, я все-таки вирішив, що краще 
дослідити це питання самому. У середині 1980-х рр. моя 
зацікавленість помітно зросла: це був час, коли українці 
Північної Америки парирували звинувачення на адресу 
воєнних злочинців у своєму середовищі (період суду над 
Джоном Дем’янюком і роботи комісії Дешена)9. Я не брав 
участі у цих суперечках, хоча й знав про них. Але після обміну 
думками з Радзейовським я провів самостійне дослідження. 
Потім я почав вивчати цю проблему за архівами мого 
покійного тестя, який був редактором однієї української газети 
під час німецької окупації. Пізніше, 1995 р., я працював у 
центрі «Яд Вашем» в Єрусалимі та в Інституті єврейських 
досліджень у Нью-Йорку. У мене ще не було тих знань, які я 
здобув у 2008–2010 рр., але я безумовно відмовився від тих 
поглядів, яких дотримувався нещодавно. Важливу роль у 
розвитку моїх поглядів зіграло також прочитання й аналіз 
новаторської монографії Дітера Поля про Голокост у Галіції10. 

Мій інтерес до цієї теми, яка являє собою серйозну 
інтелектуальну проблему, посилювала ще й радикальна 
поляризація пам'яті між українцями та євреями. Чому їхні 
погляди на те, що тоді відбувалося, так діаметрально 
різняться? Заяви одних про свою повну невинність і глибока 
образа інших на участь протилежної сторони у вбивствах. 
Дійсно, деякі євреї вважали, що українці були «гіршими за 

                                           
9 Офіційно відома як Комісія з переслідування військових злочинців 
у Канаді. Комисія Дешена активно діяла протягом 1985—1986 рр. Сферу її 
повноважень описано в роботі: Ukraine during World War 
11: History’ and Its Aftermath: A Symposium / ed. By Yury Boshyk, Edmonton: 
Canadian Institute of Ukrainian Studies, University of Alberta, 1986. P. 261— 
262. 
10 Pohl IX Nationalsozialistische Judenverfolgung in Ostgalizien 1941—1944: 
Organisation und Durchführung eines staatlichen Massenverbrechens. 
Muеnchen: R. Oldenbourg Verlag, 1997. 
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всіх»11. Це було для мене загадкою, і я вирішив, що, зрештою, 
маю докопатися до суті12. Це розпалювало мою зацікавленість 
та стимулювало пошуки – я прагнув з'ясувати, як же все 
відбувалося насправді, і, таким чином, зрозуміти причини цих 
суперечностей. 

Мої дослідження та роздуми викликали інтерес і до 
морального аспекту цієї теми, якому я не приділяв особливої 
уваги у своїх попередніх дослідженнях. У 2003 році я написав 
невелику роботу, у якій порушив питання про те, чому надійно 
задокументована тема вбивств поляків членами УПА та ролі 
української поліції в Голокості з вуст української діаспори 
звучить так безтурботно. І чому згадування про це не є 
багатослівними?13 Мені така байдужість видавалася 
неправильною. Роботи Омера Бартова14, а також (і особливо) 
потужна робота Софії Грачової у «Критиці»15, яка претендує 
на звання українського еквівалента New York Review of Books, 
привернули мою увагу до того, що відбувалося в Україні і – 
зважаючи на тему, що розглядається, – у діаспорі: з одного 
боку, прославлення ОУН та УПА, а з іншого – замовчування 
долі українських євреїв у період Голокосту. Це також 
здавалося мені абсолютно неправильним. Але моя моральна 

                                           
11 Mendelsohn D. The Lost: A Search for Six of Six Million. N. Y.: Harper Collins, 
2006. P. 100, 116. Сам Мендельсон вивчав поведінку українців у період 
Голокосту з глибоким розумінням питання. Див. мої міркування в моїй праці 
How tо Think about Difficult Things: Daniel Mendelsohn’s The Lost (має бути 
опублікована в Harvard Ukrainian Studies). 
12 Himka J.-P. Ukrainians, Jews and the Holocaust: Divergent Memories. 
Saskatoon: Heritage Press, 2009. Цей текст Могилянської лекції 2009 р. 
спонсоровано центром Гірейри з вивчення української спадщини, коледж 
Св. Томаса Мора, Університет Саскачевана. Я вдячний Богданові Кордану 
за запрошення. 
13 Himka J.-P. War Criminality: A Blank Spot in the Collective Memory’ of the 
Ukrainian Diaspora // Spaces of Identity. Vol. 5. № 1. Apr. 2005 
(http://spacesofidentity.net/; сайт відвідано 6 жовтня 2010 р.). 
14 См.: Bartov О. Erased: Vanishing Traces of Jewish Galicia in Present-Day 
Ukraine. Princeton and Oxford: Princeton Univ. Press, 2007. 
15 Грачова С. Вони жили серед нас // Критика. 2005. № 4. С. 22—26. Див. 
також ще один вражаючий внесок у дискусію: Царинник М. Золочів мовчить 
// Критика. 2005. № 10. С 9—10. 
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позиція стала більш чіткою на початку 2008 р. після 
знайомства з твором Єви Хоффман After Such Knowledge16. 
Ця книга сприяла формуванню моєї власної позиції: злочини, 
скоєні українськими націоналістами проти євреїв та поляків 
під час Другої світової війни, були жахливими. Цього ніяк не 
виправиш, і все, що тепер можуть зробити українці, це 
визнати, що вони були скоєні, і шкодувати про це. Цього 
недостатньо, але разом з тим це все, що виявляється 
можливим. І, звісно ж, вони не повинні прославляти тих, хто 
скоїв ці злочини. Моральний заряд, який містився у моїх 
висловлюваннях, дратував моїх українських колег-дослідників, 
котрі підтримують націоналістичну міфологію17. 

Іншим важливим стимулом моєї діяльності стала 
радикальна історична політика президента Ющенка. У червні 
2007 р. він офіційно відзначив сторіччя з дня народження 
командира УПА Романа Шухевича. Незабаром після цього 
українська пошта випустила марку на честь Шухевича з 
емблемами ОУН і УПА. Потім Ющенко посмертно присвоїв 
Шухевичу звання Героя України. Паралельно з 
прославленням Шухевича Ющенко сприяв формуванню 
культу Ярослава Стецька, який очолював недовговічний і 
жорстокий український уряд, утворений влітку 1941 р18. 
Незадовго до закінчення свого президентства на початку 2010 
р. Ющенко присвоїв звання Героя України (посмертно) і 
Степанові Бандері, керівнику радикального крила ОУН, яке 
було головним учасником Голокосту з українського боку та 
головним виконавцем етнічних чисток. За кілька днів він 
закликав муніципалітети називати школи, вулиці та площі 
України іменами героїв ОУН-УПА. Майже відразу після цього 

                                           
16 Hoffman К After Such Knowledge: Memory’ History, and the Legacy of the 
Holocaust. N. Y.: Public Affairs, 2004. 
17 Зенон Когут говорить про моє «тенденційне моралізаторство», а Роман 
Сербії — про «легковажне моралізаторство». Див.: The Ukraine List (UKL). № 
441. 2010. Feb. 16. P. 15, 41. 
18 Офіційний указ було видано 16 травня 2007 р. й опубліковано на сайті 
президента (http://www.president.gov.ua/documents/6l45.html). 
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Конгрес українців Канади звернувся до уряду Канади із 
закликом визнати ветеранів ОУН-УПА учасниками опору під 
час Другої світової війни і призначити ветеранські пенсії. У ці ж 
роки Віктор Ющенко проводив свою кампанію, спрямовану на 
те, щоб усі країни визнали голод 1932–1933 рр. геноцидом, 
одночасно замовчуючи історію іншого геноциду, Голокосту. 
Щоб запровадити свою історико-політичну програму, він 
використовував Службу безпеки України (СБУ). СБУ 
підготувала дві фальшивки, одна з яких «відбілює» історію 
ОУН з погляду погромів, а інша непомірно роздуває 
відповідальність євреїв за Голодомор19. Дехто висловлювався 
з цього приводу, і я відчув, що час і мені це зробити. 
Найгарячіші суперечки почалися після того, як Ющенко 
зробив Бандеру Героєм України, а Конгрес українців Канади 
серйозно спробував зробити ОУН-УПА основою ідентифікації 
українців у Канаді. У світлі цих подій я та деякі мої найближчі 
колеги з Університету Альберті Девід Марплс і Пер Андерс 
Рудлінг почали голосно заявляти про свій протест. 

Останній мотив, який я згадаю, також пов’язаний з 
Ющенком та його історичною політикою. В Україні існують дві 
різні точки зору як щодо Голодомору, так і щодо ОУН-УПА. 
Тобто для Західної України в центрі героїчної історії Другої 
світової війни знаходяться ОУН і УПА, а для Сходу й Півдня 
України – Червона армія. Західна Україна також більшою 
мірою, ніж інша частина країни, переконана, що голод 1932–
1933 рр. був геноцидом (хоча сама Західна Україна у той час 
уже не була складовою Радянського Союзу). Перший 
президент України Леонід Кравчук (1991–1994 рр.) спритно 
лавірував, не підтримуючи, але також не відкидаючи жодну з 

                                           
19 Щодо цих питань див.: Рибаков Д.. Марко Царинник: історична напівправда 
гірша за одверту брехню // Lb.ua. 2009. 5 листопада 
(http://lb.ua/news/2009/11 /05/13147 marko_tsarinnikJstorichna.html: сайт 
відвідано 6 жовтня 2010 р.); Himka J.-P. The Holodomor in the Ukrainian-Jewish 
Encounter Initiative (документ представлено на засіданні Українсько-
єврейської ініціативи, Дітчлі Парк, Великобританія, 14—16 грудня 2009 р.). 
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регіональних точок зору, а його наступник Леонід Кучма 
(1994–2005 рр.) іноді протиставляв один проект ідентичності 
іншому. А от президент Ющенко повністю прийняв 
ідентифікацію, яку один із моїх колег позначив як «ОУН-УПА-
Голодомор», та енергійно нав’язував її українській 
громадськості. На президентських виборах 2010 р. він зазнав 
жорстокої поразки, і на його місце прийшов Віктор Янукович, 
який дотримується зовсім протилежної точки зору. Уряд 
Януковича зменшує масштаби Голодомору (зараз він 
класифікується як трагедія, але не як геноцид) та жорстко 
критикує ОУН і УПА. На мій погляд, цей історичний і 
ідентифікаційний антагонізм дуже небезпечний для України. 
Для політиків можливість мобілізації населення за допомогою 
історичних символів є занадто великою спокусою, і вони все 
глибше вбивають клин між регіонами і ще більше поляризують 
позиції. Забезпечити людей символами завжди легше, ніж 
гідною медичною допомогою або доступним житлом. Я 
вважаю, що руйнування історичної міфології в обох таборах 
було б не тільки корисною вправою, але також і необхідними 
для українського політичного контексту ліками. 

 
Стратегії 

 
Я здійснював свої дружні втручання в академічній формі 

(монографії, статті у наукових журналах, рецензії на книги, 
презентації на конференціях) та у вигляді публічної 
інтелектуальної діяльності (авторські колонки в пресі, листи 
до редакції, відкриті листи). Тут я спробую оцінити деякі плюси 
і мінуси цих жанрів. Розпочнімо з наукових форм. Перша 
проблема пов’язана з тим, що вони реалізуються дуже 
повільно. Щоб провести дослідження та написати 
монографію, принаймні у моєму випадку, необхідно дуже 
багато часу. Я розпочав серйозні наукові пошуки для своєї 
першої книги 1974 р., а моя остання праця була видана 2009 
р., отож, щоб написати чотири монографії, мені знадобилося 
тридцять п’ять років. Але не тільки підготовка матеріалів, а й 
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сам процес наукової публікації проходить досить повільно. Я 
написав об’ємну статтю про Голокост ще 2004 р., і на момент 
публікації цього матеріалу вона ще не вийшла в світ, хоча вже 
давно була прийнята до друку. Щоб якось вирішити цю 
проблему, я почав поширювати деякі свої тексти в 
електронному вигляді. 

Інша серйозна проблема з науковими формами – дуже 
невелике коло читачів. Важко розраховувати на те, щоб хоча 
б незначною мірою змінити громадську думку, якщо написати 
статтю обсягом двадцять п’ять сторінок з посиланнями, 
дотримуючись усіх старомодних академічних канонів, та 
опублікувати її у професійному журналі, який можуть 
придбати переважно великі наукові бібліотеки. Однак, якщо 
тема є цікавою для широкого кола читачів, наукові статті у 
вигляді РOP-файлів можна розповсюджувати значно ширше. 

Третьою проблемою є те, що для засвоєння інформації у 
наукових формах необхідні зусилля й час. Сучасний читач 
віддає перевагу коротким і простим текстам, і газетна колонка 
у цьому сенсі є ідеальною – і за розміром, і за  
інтелектуальним рівнем. 

В ефективності розсилки коротких повідомлень через 
Інтернет я переконався 2004 р., напередодні «помаранчевої 
революції» в Україні. Я відреагував на те, що сам вважав 
історичною, а іноді й ксенофобською риторикою прибічників 
Ющенка, тоді ще кандидата в президенти, і розіслав за 
різними списками розсилки та багатьом колегам текст обсягом 
1 100 слів, який виражав думку, що відрізнялася від 
пануючої20. Незабаром його прочитали всі, кого я знаю, а 
також і багато незнайомих мені людей, як в Україні, так і в 
зарубіжній діаспорі, якій насправді й адресовано мій текст. 
Поширення відкритих листів електронною поштою і через 

                                           
20 Himka J.-P. Apocalypse Tomorrow: Some Remarks on Two Texts on the 
Ukrainian Elections // (American Association for Ukrainian Studies). 2004- Oct. 
29. (http://www.ukrainianstudies.org/aaus-list/0410/ msg00027.html; сайт 
відвідано 7 жовтня 2010 р.). 
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Інтернет виявилося надзвичайно ефективним способом 
спілкування з великою аудиторією без значних часових 
затримок. Жоден звичайний науковий форум не дозволив би 
зробити те, що дозволяє зробити короткий текст, запущений в 
Інтернет. Засвоївши цей урок, я зміг аналогічно втрутитися, 
коли режисер з діаспори створив образливий фільм про 
Голодомор21, коли СБУ Ющенка вводила в оману 
громадськість щодо ОУН та погромів22 і особливо, коли 
Ющенко перетворив Бандеру і бійців ОУН-УПА на героїв, а 
Конгрес українців Канади схвалив це від імені спільноти, 
членом якої я себе також вважаю23. 

Але у швидких, миттєвих реакціях є також свої недоліки. 
Перший із них полягає в тому, що вони недостатньо точні. 
Наприклад, в одному посланні я випадково назвав Тараса 
Бульбу-Боровця засновником ОУН, хоча я прекрасно знаю, 
що він ним не був; насправді я хотів написати, що він був 
засновником УПА. Один із моїх критиків із табору 
націоналістів, колишній президент Світового конгресу 
українців Аскольд Лозинський, спіймав мене на цьому та 

                                           
21Himka J.-P. How Many Perished in the Famine and Why Does It Matter? // 
ВRAMA: News and Community Press. 2008. Feb. 2 (http://www. 
Brama.eom/news/press/2008/02/080202himka_famine.html). Версії цього 
документу з'явилися також в Українському агентстві новин UN1AN (онлайн-
версія), в The Ukraine List и Kyiv Post; в перекладах українською мовою — у 
виданнях Ліва  справа та Українська  правда.  
22 Himka J.-P. True and False Lessons from the Nachtigall Episode // BRAMA: 
News and Community Press. 2008. March 19 (http://www. 
brama.сom/news/press/2008/03/080319himka_nachtigall.html); Himka J.-P. Be 
Wary of Faulty Nachtigall Lessons // Kyiv Post. 2008. March 27. 
23 Для мене найважливіший текст — це моя суперечка із Зеноном Когутом. 
Я не надсилав його для відкритої публікації, тільки електронною поштою 
його колегам. Саме тоді почалося «вірусне розповсюдження». Незабаром 
його підхопив Ukraine List, в перекладі українською мовою він з'явився в 
«Критиці», ще один український переклад має бути опублікований у збірці за 
редакцією Ярослава Гріщака і Таріка Сиріла Амара, переклад російською 
мовою мав з'явитися в «Журналі російських і східноєвропейських 
досліджень» (2010. № 2).  
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звинуватив у науковій некомпетентності24. Я відповів йому 
миттєво, визнавши свою помилку і помітивши, що у своїй 
відповіді мені він сплутав Михайла Колодзінського як 
особистість із загоном УПА, названим його іменем25. У цій 
відповіді я не зовсім правильно описав (а помітив це занадто 
пізно) одну фотографію, але Лозинський цього не помітив. 
Однак він відповів мені ще раз і знову помилився, на цей раз 
віднісши погром у Львові до 1942 р., а не до 1941 р26. Я 
порівняв це швидке листування (із помилками, котрі виникали 
щоразу) з повільним обміном повідомленнями у формах, 
прийнятих у наукових колах. Стаття, яку я не зміг опублікувати 
з 2004 р., переписувалася три або чотири рази і багато разів 
побіжно проглядалася. Моя остання монографія пройшла 
шлях від проекту до публікації за три роки. За цей час мені 
довелося двічі відповідати на зауваження дуже уважних 
редакторів. Мені було неприємно, що друк моєї книги 
затримується, але маю визнати, що в результаті вона стала 
набагато кращою. 

Швидкий, а тим більше миттєвий обмін має свої мінуси 
також і тому, що історія – складна наука і короткий текст часто 
виявляється занадто спрощеним. Короткі тексти гарні, коли 
потрібно порушити плавний плин наративів та міфів, але вони 
стануть у пригоді не для будь-якого рівня складності, і не 
завжди у рамцях такого жанру можна сформулювати 
переконливі аргументи. Чимось завжди доводиться 
жертвувати. У статті про погром у Львові, яку я опублікував у 
вигляді авторської колонки в Kyiv Post27, я вказав вибрані з 

                                           
24 Lozyrtskyj A.S. History Should Be Written by Objective and Competent 
Scholars // Kyiv Post. 2010. Sept. 22 (http://www.kyivpost.com/news/ 
opinion/op_ed/detail/83306/; сайт відвідано 7 жовтня 2010 р.). 
25 Himka J.-P. The Lviv Pogrom of 1941 // Kyiv Post. 2010. Sept. 23 
(http://www.kyivpost.com/news/opinion/op_ed/detail/83452/; сайт відвідано     7 
жовтня 2010 р.). 
26 Lozynskyj A.S. Where’s the Evidence of Ukrainian Wartime Atrocities against 
the Jews? // Kyiv Post. 2010. Sept. 27 (http://www.kyivpost.com/ 
news/opinion/op ed/detail/83945/: сайт відвідано 7 жовтня 2010 r.).  
27 Himka  J.-P. The Iviv Pogrom of 1941. 



 66

моєї книги, яку я тоді писав, основні джерела, котрі 
документально підтверджували роль членів міліції ОУН в 
насильницьких актах. Я міг продемонструвати різноманітність 
джерел і пояснити, які висновки з них можна зробити, але я не 
міг, зважаючи на використаний жанр, наводити архівні чи 
бібліографічні посилання та пояснювати, як оцінюється 
вірогідність і корисність різноманітних джерел. Із повною 
аргументацією можна буде ознайомитися у книзі, яка зрештою 
все-таки колись вийде друком. Крім того, миттєвий обмін 
короткими повідомленнями має ще один недолік: він надто 
загострює суперечки, що може перешкоджати конструктивній 
роботі. 

Мій колишній аспірант Гжегож Россолінський-Лібе 
стверджував, що було передчасно розпочинати полеміку з 
націоналістичними міфами. Передусім, говорив він, ми 
повинні опублікувати всі наші наукові висновки. Я згоден, що 
це було б ідеально, адже я опублікував кілька наукових 
досліджень28 на цю тему, а інші вчені також роблять подібні 
висновки29. Якщо ми припинимо оскаржувати міфотворчість 
(героїзацію Шухевича, Стецька, Бандери та ОУН президентом 
Ющенком, яку відтворює Конгрес українців Канади; 
поширення оцінки голоду як геноциду; сфальсифіковане 
сприймання євреїв як злочинців, а ОУН-УПА як невинних), то 
націоналістичні точки зору, які вже переважають у зарубіжній 
діаспорі, в українському науковому співтоваристві та в 
Західній Україні зміцняться ще більше, і тоді їх буде ще важче 
викоренити зі свідомості. Я впевнений, що жоден доказ не 
зможе переконати по-справжньому переконаних націоналістів. 
                                           
28 Особливо Himka J.-P. Ukrainians, Jews and the Holocaust; Хімка Дж.-П. 
Достовірність свідчення: реляція Рузі Вагнер про львівський погром влітку 
1941 р. // Голокост і сучасність. 2008. № 2 (4). C. 43—79; Хімка Дж.-П., 
Курило Т. Як ОУН ставилася до євреїв? Роздуми над книжкою Володимира 
В’ятровича // Україна Модерна. 2008. № 13. С. 252—265. 
29Наприклад: Bruder F. «Den ukrainischen Staat erkämpfen oder sterben!». Die 
Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN) 1929^1948. Berlin: Metropol, 
2007; Dietscb J. Making Sense of Suffering: Holocaust and Holodomor in 
Ukrainian Historical Culture. Lund: Media Tryck, Lund University. 2006.  
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Але мені здається, що абсолютно необхідно подати іншу точку 
зору, створити простір і можливості для інтелектуального 
різнодумства, чому якраз відповідає жанр коротких текстів в 
Інтернеті. 

Питання, котре виникає насамперед у зв'язку з 
короткими, не строго науковими дискусіями, – це їхня 
тональність. У своїй науковій роботі я намагаюся уникати 
великої кількості термінів та емоційних сплесків і прагну 
висловлювати свої думки простою і зрозумілою мовою. У 
публікаціях, мета яких вплинути на громадську думку, я 
використовую нейтральнішу мову, але все ж намагаюся бути 
стриманим30. А коли я відповідаю на повідомлення, то 
зазвичай не дуже зацікавлений у тому, щоб показати, що мій 
опонент не правий, а, навпаки, намагаюся використовувати 
можливість звернутися до громадськості та пояснити, що я 
маю на увазі. 

Найуспішніше мені вдалося реалізувати цей ідеал, 
відповідаючи на один із нападів Лозинського на мою адресу. У 
своїй філіппіці він назвав мене «горезвісним апологетом Рад» 
і «наклепником України», а мою роботу «нібито науковою, 
котра насправді зовсім не наукова»31. Я скористався 
приводом захисту своєї роботи, щоб надати більше доказів 
військових злочинів ОУН-УПА. Потім я стверджував, що 
українська традиція не зводиться до цих націоналістів, що в 
ній є дещо краще. Настав час, написав я, переосмислити те, 
що саме слід уважати українською ідентичністю. 

                                           
30 Але такого ідеалу не завжди можливо досягти. Ознайомившись з моєю 
суперечкою з директором Канадського інституту українських досліджень 
Зеноном Когутом, мій друг і колишній студент — історик Марк Бейкер 23 
лютого 2010 р. написав мені електронною поштою: «Ваша проза не 
настільки яскрава, як зазвичай, утім, мені подобається! Ви, здається, у 
відчаї, але іноді це буває корисно». Я відповів: «Полеміка була емоційною 
та виснажливою. Я думаю, це відчувається в моїх відповідях Зенону». Копії 
всіх цитованих листів, звичайних і електронних, є у автора статті.   
31 Lozynskyj A.S. Rewriting History: An Evidentiary Perspective // Kyiv Post. 2010. 
Feb. 16 (http://www.kyivpost.com/news/opinion/op_ed/detail/ 59650/; сайт 
відвідано 7 жовтня 2010 р.). 
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Безпосередньої полеміки з паном Лозинським у всьому цьому 
було небагато32. 

Хоча один із моїх курсів став предметом досить 
інтенсивних суперечок33, я ніколи не вважав, що 
університетські аудиторії є відповідним місцем для 
пропаганди тих чи інших ідей. Я провів кілька семінарів для 
студентів та аспірантів на тему Голокосту та один семінар, 
присвячений голоду 1932–1933 рр. Я використовую ці 
можливості для того, щоб самому глибше дослідити зазначені 
теми під час колективних читань та обговорень. Коли питання 
спірне, я намагаюся віднайти найкращий виклад різних точок 
зору. Наприклад, на своєму семінарі, присвяченому темі 
голоду, я презентував роботи, які, на мою думку, якнайкраще 
обґрунтовують твердження, що це був геноцид (Андреа 
Граціозі), що голод – результат колективізації (Річард У. Девіс 
та Стівен Уіткрофт), та ті, що найжорсткіше критикують дії 
сталінського режиму в Україні (Роберт Конквест). Студенти 
повинні ознайомитися з різними думками, а потім самостійно, 
для себе розібратися в питаннях, які обговорювалися.  

                                           
32 Himka J.-P. Ukrainian Past and Ukrainian Future // Kyiv Post. 2010. Sept. 20 
(http://www.kyivpost.com/news/opinion/op_ed/detail/83019/; сайт відвідано 7 
жовтня 2010 р.). Вперше цю статтю опублікували в Ukraine List (UKL) (№ 44 
2. 2010. March 15. P. 11—15). В Kyiv Post її опубліковали після тривалої 
затримки. Сервіс новин Вгата, найліберальніший форум української 
діаспори за кордоном, відмовився опублікувати її після голосування в 
редакційній раді. 
33 Суперечки почалися, коли провідна канадська письменниця-
документалістка після мого семінару на тему голоду написала про свої 
враження: Kostasb М. Genocide or a Vast Tragedy: University Students in an 
Alberta Classroom Try to Decide // literary Review of Canada. Dec. 2009 
(http://reviewcanada.ca/essays/2009/12/01/genocide-or-a-vast-tragedy/); Див. 
також листи про це (http://reviewcanada.ca/ magazine/2009/12 / "letters). 
Дискусія також мала місце в Ukrainian News: Balan J. Gullible Leftists Play into 
the Hands of Putin's Neo-Soviet Apologists // Ukrainian News. 28 Dec. 2009 – 19 
Jan. 2010; Himka J.-P. Alternatives to Self-Deluding Campaign Exist in Calling 
Attention to the Famine // Ukrainian News. 20 Jan. – 3 Feb. 2010; Klid B. Haiti Is 
a Vast Tragedy, Ukraine Famine Was Genocide // Ukrainian News. 4–17 Feb. 
2010. 
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Девіз нашого університету – «Quaecumque vera!» 
(«Тільки те, що істинне!»). Я повністю погоджуюся з цим. 
Університетські аудиторії призначені для глибокого аналізу та 
інтелектуальної роботи, а не для індоктринації. 

У зв'язку з цими виступами з’явилося кілька питань щодо 
того, що можна назвати моєю «локалізацією». Почнімо з того, 
наприклад, що я абсолютно переконаний: мені не слід 
намагатися втручатися в ситуацію в самій Україні, це не моє 
діло. Я вважав, що повинен обмежитися коментарями для 
діаспори, адже і сам до неї належу. У моєму добровільному 
обмеженні можна виокремити кілька аспектів, але пізніше я 
зрозумів, що таку позицію не можна було зберегти34. Багато 
чого з того, що я писав у діаспорі, прочитали в Україні, а 
роботи, які я опублікував в Україні, і навіть українською 
мовою, читали і в діаспорі. Я не зовсім усвідомлював, 
наскільки наша епоха є транснаціональною. Інше питання 
пов’язане з локалізацією: я – українець? Я вважаю, що 
заперечення випливають із того, що він взагалі не вважає, що 
етнічна та національна ідентичність відіграють важливу роль. 
Але я не згоден з ним з двох причин. По-перше, локалізація 
особистості породжує деякі відмінності в обраному типі 
деміфологізації, у якій я беру участь: зокрема, кого я 
критикую, нас чи їх? Якщо я сам перебуваю «зовні», від мене 
легше відмахнутися, ніж якщо б я перебував «усередині». 
Наприклад, я показую, що необов’язково ототожнювати себе з 
ОУН-УПА, щоб ідентифікувати себе (і ідентифікуватися 
іншими) українцем. Я повинен зізнатися, що іноді я вагався в 
цьому пункті: я був настільки пригнічений домінуванням 
націоналістичного дискурсу, що іноді ставив собі питання: а 
що взагалі об’єднує мене з цими людьми? 29 квітня 2010 р. я 
писав своєму близькому другові Алану Рутковському: «Я 
вважаю, що мені час припинити свій хрестовий похід. Але ж 
він був не проти ОУН-УПА як такої, а проти того, щоб ОУН-
                                           
34 Himka J.-P. Apocalypse Tomorrow...; Idem. War Criminality...; Хімка Дж.-П. 
Антисемітизм, діялог, самопізнання // Критика. 2005. № 5. С. 18. 
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УПА ставала ключовим пунктом ідентифікації українців. Я 
думаю, що програв цю битву. Сьогодні бути “українцем” 
означає прийняти їхню спадщину». 

Друга причина, чому я вважаю себе українцем, полягає в 
тому, що я – через недостатню поінформованість – відчуваю 
себе українцем у всіх сенсах. Я понад сорок років займаюся 
українською історією, а до цього я навчався, готуючись стати 
українським священиком, ми з дружиною привчили наших 
дітей говорити українською мовою, я ходжу в Українську 
православну церкву, я буваю в Україні, і там мешкають мої 
близькі друзі та родичі; я люблю їсти українську їжу й пити 
горілку; люблю українську музику різних напрямків (утім, не 
тільки українську), мене дуже цікавить українське релігійне 
мистецтво. Так чому ж мені не вважати себе українцем? (І тут 
я чую хор моїх критиків: «Тому що ти зрадник!»)35. 

І останній момент, який я хотів би відзначити, говорячи 
про стратегію: іноді мені пропонують допомогти участями в 
дискусії, але я не заохочую такі наміри. Насправді дуже рідко 
хтось підтримує мене в публічних дискусіях, а не просто в 
приватному листуванні електронною поштою. Частково тому, 
що я можу сперечатися, перебуваючи у вигідній позиції 
людини, котра добре розуміється в документації та 
історіографії (а таких мало). Можливо, мені варто було б 
закликати своїх прихильників мати більш активну громадянську 
позицію, хоча б тільки з питання про право на свободу 
досліджень і свободу дискусії та про їхнє значення. Оскільки 
мій голос практично самотній, опозиції легше спростувати мої 
доводи, просто піддаючи мене остракізму та нарузі. Можливо, 
дещо ширший рух був би ефективнішим. Може, мені слід було 
організувати скоординовану кампанію, але кожен із нас 
обмежений власним характером і можливостями. 

                                           
35 Після того як я опублікував статтю з критикою Шухевича, Микола Кулішов 
надіслав мені листа електронною поштою (від 20 березня 2008 р.). У графі 
«Тема» було слово zrada, тобто «зрада». 
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Витрати та подолання 
 

Я не войовнича людина і не люблю конфліктів. Мені 
завжди було емоційно важко перебувати в центрі скандалів. 
Вони порушують злагоду в сім’ї та руйнують дружбу. Коли я 
розпочав інтенсивніші дослідження Голокосту, то знав, що це 
може вилізти мені боком. Я розумів і те, який складний 
матеріал мені належить опрацювати. Вивчаючи джерела, 
зокрема свідчення очевидців, я страждав від нічних жахіть. Я 
очікував, що будуть проблеми у стосунках із деякими 
націоналістами, але зовсім не був готовий до того, що саме 
націоналістичний світогляд буде панувати в уряді Ющенка, у 
північноамериканській діаспорі та в організованому 
співтоваристві істориків України. Я не був готовий до такої 
бурхливої реакції на мої дослідження й виступи. Мені 
здавалося, що я належу до спільноти зовсім іншого типу. Я не 
буду перераховувати тут усе. А натомість наведу два 
приклади, щоб показати, із якою протидією доводиться 
стикатися мені та іншим людям, які вирішують зайнятися 
деміфологізацією. 

Спочатку я розповім про діяльність Конгресу українців 
Канади. Ця організація від початку різко виступала проти 
будь-якого перегляду концепції ОУН-УПА-Голодомору в 
українській історії. Після того як Мирна Косташ опублікувала у 
Literary Review of Canada статтю про мої семінари, присвячені 
темі голоду 1932–1933 рр., Президент Конгресу українців 
Канади Пол Грод написав листа, у якому він захищав 
ортодоксальну концепцію геноциду й виступав проти 
«обмежених вигадок... сучасних заперечників голодомору та 
їхніх пособників, яких цитує Косташ і яких у позитивному світлі 
подає Джон-Пол Химка»36. 1 лютого 2010 р. Конгрес українців 
Канади закликав уряд Канади внести зміни до канадського 

                                           
36 Див. його лист в онлайн-версії Literary Review  of  Canada 
(http://reviewcanada.ca/magazine/2009/12/letters). Характерно, що відносно 
голоду він використовує мову Холокоста («заперечники», «пособники»). 
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закону про виплати ветеранам війни, поширивши його дію на 
особливі групи опору, такі як ОУН-УПА37. Цей заклик, що став  
наслідком рішення Ющенка про присвоєння звання Героя 
Бандері, спонукав невелику групу наших прибічників 
протестувати в нашій місцевій газеті Edmonton Journal. Девід 
Марплс опублікував авторську колонку з приводу посмертної 
героїзації Бандери, у якій, зокрема, написав, що «члени ОУН-
Б [тобто фракції ОУН на чолі з Бандерою] очолювали погроми 
у Львові влітку 1941 р.». Редактор шпальти додав до статті 
Девіда заголовок «Герой України причетний до вбивства 
євреїв»38. З-поміж багатьох відгуків на неї, що надійшли від 
української громади, був і лист від президента місцевого 
відділу Конгресу українців Канади. Вона писала, що в її офіс 
телефонували «шановані в Альберті люди, які піддаються 
переслідуванням на роботі через неточний, недоречний та 
сенсаційний заголовок і саму статтю». Вона заперечувала 
причетність Бандери й ОУН до Холокосту39. Такий публічний 
обмін думками достатньо чесний, і я був би радий, якби 
подібне відбувалося частіше. 

Однак майже відразу після цього Конгрес українців 
Канади вирішив відповісти також по-іншому. Він організував 
серію телеконференцій, яка розпочалася 8 березня 2010 р.40; 
її учасниками були, зокрема, члени цільової групи Конгресу 
українців Канади з «розробки стратегії співтовариства щодо 
нещодавніх нападів на визвольний рух в Україні». Поміж 
іншим, учасники цієї конференції запропонували 
«організувати зустріч із редколегією Edmonton Journal» і 
«тиснути на північноамериканські академічні установи, які 
                                           
37 UKL № 441. Р. 3.Ibid. Р. 3, 5. 
38 Ibid. Р. 3, 5. 
39 Luciw D. Full Text of the UCC-APC Letter Submitted to the Editor of the 
Edmonton Journal Ukrainian Canadian Congress, Alberta Provincial Council 
website (http://www.uccab.ca/default-archive.asp; сайт відвідано 8 жовтня 2010 
року.   
40 Листи електронною поштою Лесі Демкович [ім'я адресата не 
розголошується] від 2 березня і Ярса Балана Лесі Демкович та ін. від 14 
березня 2010 р. Я знаю, що були як мінімум дві такі телеконференції. 
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отримують гроші від [української] спільноти (Гарвард 
[Український науково-дослідний інститут], CIUS [Канадський 
інститут українських досліджень], кафедра українських 
досліджень [в Університеті Оттави])»41. Але ще до цих 
телеконференцій під тиском громади Edmonton Journal 
вирішила більше не порушувати цю тему. Ми з Пером 
Рудлінгом написали наш власний коментар з приводу 
рекомендації Конгресу українців Канади поширити пільги 
канадських ветеранів на членів ОУН-УПА, і його прийняли в 
газету. Передбачалося, що коментар опублікують незабаром 
після статті Девіда Марплса. Але натомість його відкинули. 19 
лютого редактор шпальти Девід Еванс написав Рудлінгу: 
«Сьогодні вранці я розмовляв із Джоном-Полом Химкою і 
сказав йому, що маю намір почекати, поки трохи вщухнуть 
пристрасті. Ми отримали ваші листи цими вихідними42, і, 
судячи з реакції [на статтю Марплс], поява вашого коментаря 
може ще більше погіршити ситуацію. Я знаю, що в 
українському співтоваристві в Канаді вже виникли суперечки 
щодо постаті Бандери та версій історії того періоду, які, між 
іншим, суперечать одна одній, і тому я вважаю, що слід 
почекати й подивитися, як це все розвиватиметься. 
Сподіваюся на Ваше розуміння...43 Я повідомлю вас, як тільки 
мій погляд на це зміниться». Чи варто говорити про те, що цей 
момент так і не настав. 

Я не знаю, чи діяв Конгрес українців Канади на підставі 
пропозицій, прийнятих під час телеконференцій, і я не можу 
приписувати Конгресу українців Канади тиск на всі академічні 
установи. Я не знаю, чи мав Конгрес українців Канади яке-
небудь відношення до листа, надісланого з Навчального 
фонду Петра Яцика деканові факультету мистецтв, де я 
                                           
41 Електронний лист Пола Грода від 14 березня 2010 р. знаходиться у 
розпорядженні автора статті. 
42 UKL № 442. P. 2-4. 
43 Трикрапка стоїть і в оригіналі.  
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викладаю. Я ніколи не бачив цього листа, бачив тільки 
відповідь на нього від імені мого декана44. Фонд Яцика, 
багатомільйонний донор Канадського інституту українських 
досліджень (СУШ), переважно його філії в Торонто, 
висловлював своє невдоволення моєю суперечкою з 
директором СУШ Зеноном Когутом. Заступник декана 
зателефонував і попросив мене «не загострювати 
суперечності». Я не можу протистояти націоналістичній 
спільноті, котра мобілізувала проти мене свої фінансові та 
людські ресурси. Вона уникає відкритих дискусій, у яких 
сторони будуть знаходитися в рівних умовах, вона не бажає 
усвідомити наявність проблем, а натомість покладається на 
можливість закулісного впливу та наклепи45. ЗМІ, що видає 
діаспора, як друковані, так і електронні, зараз для мене 
фактично закриті. 

Використання таких методів особами та організаціями, 
які вважають себе спадкоємцями ОУН та УПА, не викликає 
подиву. Набагато більше здивувала й розчарувала мене 
поведінка деяких моїх колег по українським студіям, котрі, як я 
вважав, поділяють зі мною прагнення до вільного знання. Я 
обмежуся лише описом випадку, найболючішого для мене, що 
стосується CIUS. Я керував у CIUS програмою досліджень (із 
проблем релігії та культури), як і Девід Марплс (програма 
Стасюка з вивчення сучасної України). Ми з Девідом 
займаємося малобюджетними програмами і не отримуємо 
зарплати від інституту, ми не маємо ніяких повноважень, що 
стосуються прийняття рішень за межами власних програм. 
Керівництво CIUS складається з трьох осіб: це директор 

                                           
44 Копія листа Колін Скідмор, в.о. декана факультету гуманітарних наук в 
Університеті Альберти, Оксані Коваленко, адміністратору Навчальної 
фундації Петра Яцика, від 20 квітня 2010 р. є у розпорядженні автора статті. 
45 Андрій Сороковській написав мені: «Я чув і читав різні відгуки на ваші 
останні роботи по цій темі (співучасть українських націоналістів у Холокості), 
упереджені й зміщуються на особу, але завжди без підстав і без 
спростувань, заснованих на фактах». Електронний лист від 20 вересня  
2010 р. знаходиться у розпорядженні автора статті. 
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Зенон Копт, директор Центру українських історичних 
досліджень Петра Яцика (у складі CIUS) Френк Сисин і 
заступник директора CIUS Богдан Клід. Яре Балан, про якого 
також ще буде згадано нижче, є адміністративним 
координатором Центру українсько-канадських досліджень 
Куле в CIUS. 

Після того як Мирна Косташ опублікувала в Literary 
Review of Canada свій звіт про мої семінари, присвячені темі 
голоду, Яре Балан досить докладно відповів їй в 
едмонтонській газеті Ukrainian News. Його відповідь 
адресувалася переважно Косташ, і риторика не вирізнялася 
витонченістю. Сталін, писав він, «точно знав, що робив, коли 
використовував голод – чергове знаряддя в арсеналі, яке він 
застосував у багатоплановій кампанії геноциду. Стверджувати 
інше значить ігнорувати величезну кількість відомих фактів з 
історії СРСР і грати на користь апологетам неорадянізму, який 
процвітає в Росії Путіна і, очевидно, знаходить союзників 
серед довірливих лівих на Заході»46. Кілька тижнів потому, 
після того як я відповів Балану, до суперечки в Ukrainian News 
приєднався Богдан Клід, який цього разу звернувся відразу до 
мене. Він заявив, що я демонструю «велику терпимість щодо 
радянської держави та її керівників». Пізніше він вибачився за 
те, що помилково написав, що я ніколи не згадував про дії 
сталінського режиму як про «злочини». Однак головною 
причиною мого неприйняття цієї публікації було те, що він 
подав викривлену версію моєї аргументації. Клід звинуватив 
мене у «приниженні значущості голоду», заявивши, що я 
оцінюю його як трагедію на кшталт нещодавнього землетрусу 
на Гаїті. Читачам, очевидно, залишалося лише думати, що я 
вважаю цей голод стихійним лихом, а не злочинним актом 
радянського керівництва. Зенон Когут теж відповів на статтю 
Косташ, знову стверджуючи, що це був геноцид. Його 
відповідь з’явилася в Literary Review of Canada за підписом 

                                           
46 Balan J. Gullible Leftists… 
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«директора Канадського інституту українських досліджень». 
Оскільки його відповідь з’явилася одразу після листа Пола 
Грода, який підписався «президент Конгресу українців 
Канади», це було дуже схоже на офіційну відповідь. Відразу 
після того як Девід Марплс опублікував свою статтю про 
Бандеру в Edmonton Journal, Когут написав у редакцію листа 
за своїм директорським підписом, у якому він повністю 
заперечував причетність Бандери до погрому під Львовом 
(«Бандера на той час перебував за межами України») і 
спростовував твердження Марплс, що ОУН була типовою 
фашистською організацією. 

У цих відгуках з CIUS мене зачепило кілька речей. У 
мене виникло враження, що тепер Інститут взяв на себе роль 
наглядача за «розкольницькими» поглядами на історію 
України XX століття. Ніхто з тих, хто відповів Косташ, Марплс 
чи мені, не є спеціалістом у цій сфері. Когут – прекрасний 
історик, фахівець з історії України XVII–XVIII ст.; Клід написав 
дисертацію, присвячену українській інтелектуальній історії XIX 
ст., а потім зосередився на вивченні українського хіп-хопу; 
Балан – спеціаліст зі справ українців, які мешкають у Канаді. 
Наскільки мені відомо, ніхто з них не читав курс лекцій в 
університеті ні на тему голоду, ні Голокосту і не публікував 
наукові статі на ці теми. Що спонукало їх мати таку жорстку 
позицію? Зрозуміло, що вони вірять міфологізованій історії. 
CIUS відводить головне місце у своїх щорічних лекціях пам’яті 
Шевченка, а в кількох семінарах чимало часу відведено 
провідним прибічникам лінії ОУН-УПА-Голодомору: Петру 
Поточному, Миколі Рябчуку і Роману Сербіну. Критичні думки 
абсолютно відсутні, принаймні з двох наших найважливіших 
тем – Голодомору і Голокосту. Складається враження, що мої 
опоненти не вважають, що місією CIUS має бути підвищення 
рівня української дискусії. На їхню думку, він, мабуть, повинен 
стояти на сторожі ортодоксальних уявлень української 
спільноти. Я продовжую наполягати на своїй позиції, 
сформульованій у моїй відповіді Когуту на його публікацію в 
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Literary Review of Canada: «Буде краще, якщо вчені та 
інтелектуали будуть ставити під сумнів націоналістичну 
міфологію і тим самим ускладнювати завдання її 
прихильників, а не ставати під їхні знамена»47. 

Також я хотів би зазначити, що ті, хто так жваво кинулись 
у бій, відчувши загрозу міфам, ніяк не відреагували на 
незліченні антисемітські інтерпретації української історії XX 
ст., які звучали під час подальших обговорень. Наприклад, 
Аскольд Лозинський у статті, котра з’явилася в Kyiv Post, 
поширювалася різними електронними каналам діаспори й 
містила засудження наших із Марплсом поглядів на ОУН-УПА 
і Голокост, пише: «Навіть ті особи, які самі протягом багатьох 
років були особами без громадянства та часто 
пригнобленими, продовжують шукати нових демонів, щоб 
уникнути відповідальності за небездоганне минуле і зберегти 
вогонь пам’яті для своїх власних – єврейських – трагедій»48. І 
далі: «Хоча існують розбіжності у трактуванні подій, що 
відбулися у Львові, та винних у скоєному, не викликає сумніву 
те, що більшовики залишили після себе криваву картину – 
тюрми, переповнені трупами українських в’язнів, які 
скупчилися протягом майже двох років між укладенням Пакту 
Молотова–Ріббентропа та вторгненням нацистів у Західну 
Україну. Не викликає сумнівів і те, що протягом періоду 
правління Рад у Західній Україні багато євреїв служили в 
радянській таємній поліції. Зрозуміло, що пан Химка не згадує 

                                           
47 http://reviewcanada.ca/magazine/2009/12/letters. 
48 У націоналістичній полеміці проти мене окремою темою звучить, що я 
платний агент росіян або євреїв або тих і інших відразу. Трохи нижче у своїй 
статті Лозинський пише: «До його честі, проф. Химка визнає, що його 
роботи (по темі УПА і Холокост) оплачував Меморіальний музей Холокосту. 
Це говорить про мотиви. Простіше кажучи, за винагороду пану Химці 
довелося створити одного або кількох демонів». Я згадую про це, тому що 
пізніше Лозинський заперечував, що він мав на увазі, що євреї мені 
платили, але посилання на «демонів» в обох пропозиціях не викликає 
сумніву. 
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про участь євреїв [у цих злочинах], що, можливо, пояснило б 
мотиви поведінки деяких їхніх пригноблювачів»49. Марко 
Левицький, редактор Ukrainian News, опублікував в Edmonton 
Journal лист зі спростуванням поглядів Марплс, в якому 
говорилося: «До вторгнення Німеччини співробітники 
радянського НКВС, у якому євреї складають непропорційно 
велику частку, брали участь у вбивстві від 4000 до 8000 
цивільних ув’язнених – це факт, який, як сподівалися нацисти, 
спонукає українців до відплати»50. Пер Рудлінг заперечив 
йому в тій же газеті, сказавши, що він викликає «привид іудо-
комунізма». Левицький «підтвердив» свою точку зору, 
зазначивши, що, хоча євреї і становили лише 1,78% 
населення СРСР, серед керівного складу НКВС їх було 
3,92%51. Аргументація Лозинського, Левицького та інших 
захисників націоналістів  прирівнюється до твердження, що, 
вбиваючи євреїв, ОУН і УПА посилалися в першу чергу на те, 
що євреї були комуністичними злочинцями. Жоден із 
учасників суперечки з CIUS не відчував необхідності 
корегувати іудо-більшовицьку інтерпретацію сучасної 
української історії. На мій погляд, це свідчить про серйозне 
зміщення пріоритетів. 

Але керівництво CIUS не обмежує свою діяльність 
письмовою полемікою. Проти мене також організували 
кампанію з розповсюдження чуток «пошепки», до того ж дуже 
голосним шепотом. Мій друг-історик, чиє ім’я я вважаю за 
потрібне зберегти в таємниці, написав мені 15 грудня 2009 р.: 
«Я також хочу, щоб ти дізнався дещо конфіденційно52, спершу 
я не хотів нічого говорити, але тепер я почув це знову.  

Я думаю, ти, напевно, погладив когось проти шерсті (з 
чим тебе і вітаю), тому що два помітних спеціаліста з історії 
України з Канади говорили досить неприємні речі про тебе і 

                                           
49 Lozynskyj A.S. Rewriting History… 
50 UKL.№ 441. P. 7. 
51 UKL.№ 442. P. 6. 
52 Я отримав дозвіл на цитування цього листа. 
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твої мотивації у дослідженнях єврейсько-українських відносин 
і Голодомору. По суті, йшлося про те, що твоя мотивація – це 
твій «християнський марксизм». Вони паплюжать твою роботу, 
передусім стверджуючи, що ти керуєшся прихованими 
мотивами». Пізніше, 30 вересня 2010 р., та сама людина, 
нагадавши мені про це своїм електронним повідомленням, 
написала: «Я не згадав про це тоді, але один із цих людей 
належить до світил СШБ». Від кількох спільних знайомих мені 
стало відомо, що одна людина з СШБ, яка погано відгукується 
про мене, це Френк Сисин, директор Центру Яцика та керівник 
філії СШБ в Торонто. Мій близький друг Алан Рутковський 
писав мені 29 квітня 2010 р.: «Френк електронною поштою 
повідомив мені, що нашу з ним дружбу перервано через мою 
дружбу з тобою. Мабуть, пристрасті розігралися не на жарт, 
якщо ваш скандал має такі далекі наслідки». 

Я пояснюю цей перехід на особистості самою природою 
міфологічного мислення. Елементи, які складають міф, не 
повинні піддаватися перевірці розумом, і, отже, того, хто 
робить це, необхідно демонізувати, бо він посягає на 
сакральні таємниці. Але незалежно від джерела цих нападів 
мені було дуже гірко. Я знаю Зенона Когута з 1974 р., і ми 
були друзями. З Френком Сисиним ми знайомі ще довше, і 
колись я навіть іноді зупинявся в його квартирі в Кембриджі. 
Богдан Клід писав свою дисертацію під моїм керівництвом. Із 
Ярсом Баланом ми багато років працювали в тісному контакті 
в українсько-канадському виданні. Мені шкода, що всі ці 
дружні відносини зруйновані. 

Я зміг все це пережити, як і будь-хто у подібних 
обставинах, завдяки допомозі друзів, інших друзів. Я дуже 
вдячний Марку Цариннику, Девіду Марплсу та Перу Рудлінгу. 
Мої колеги з усього світу, що займаються дослідженнями 
Голокосту й історією Східної Європи, надсилали мені 
підбадьорюючі листи чи висловлювали мені підтримку при 
особистій зустрічі. Я був щасливий отримати моральну 
підтримку помітних канадських письменників українського 
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походження, і не тільки Мирни Косташ, але і Яніс Кулик Кіфер 
та Ерін Мур. Я двічі вдячний моїй дружині Христі Хом’як. Її 
непевність особистої позиції від початку, коли внаслідок моїх 
слів їй відкрилася зовсім інша картина та інший погляд на 
історію, допомогла мені зрозуміти, наскільки складно багатьом 
українцям із діаспори переглянути сформовані уявлення. Але 
потім вона стала моєю свідомою однодумницею і надійною 
опорою. Я провів багато безсонних ночей, але знайшлися 
люди, які допомогли мені витримати це. 

У компанії негаразди долати легше – у цьому я 
впевнений. Я відчув себе набагато краще, коли зрозумів, що 
не я один борюся з націоналістичними міфами: ті, хто цим 
займається, як і я, стикаються з шельмуванням і остракізмом. 
Джуді і Ларрі Хейвен, які були нашими сусідами близько 
двадцяти років тому, нещодавно повернулися в Едмонтон із 
лекцією про тяжке становище палестинців у Ізраїлі. Вони вже 
давно публічно засуджують політику Ізраїлю щодо 
палестинців53. Родичі Ларрі перестали з ним розмовляти. У 
родині Джуді з нею підтримує стосунки лише мати, але й вона 
не бажає розмовляти з нею про політику. Тільки набравшись 
власного досвіду, я до кінця зрозумів (хоча знав про це й 
раніше), що Серджіо Павлович, чорногорець, який теж писав 
дисертацію під моїм керівництвом, був ізгоєм у сербській 
громаді, тому що він надто голосно засуджував військові 
злочини, здійснені під час війни при розвалі Югославії. Він 
часто втішав мене, коли я занепадав духом. Моя нинішня 
аспірантка Ніна Павлович пише блискучу роботу про Голокост 
у Словаччині. Вона теж відчуває холодок, який виникає при 
зверненні до темних сторін національної історії. Утішливо 
знати, що ти не один, а є частиною ширшого руху. 
 

 
 
 

                                           
53 Вони активні в Independent Jewish Voises (http://ijvcanada.org/). 
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Сьогоднішні результати  
 

Суперечки ще не закінчилися, і головні ревізіоністські 
роботи ще не написані. Я пишу книгу «Українські націоналісти 
і Голокост: погроми, поліція та національне відновлення, 
1941–1945 рр.». У Пера Андерса Рудлінга майже готовий 
чорновий варіант книги про шуцманів, у якій ідеться про 
співучасть обох фракцій ОУН у злочинах під час війни. 
Талановитий письменник Марко Царинник пише книгу про 
вбивства та погроми НКВС. Гжегож Россолінський-Лібе 
закінчує дисертацію (яку він збирається перетворити на книгу) 
про легенду Бандери. Джеффрі Берді працює над книгою про 
насильство й жорстокість українських націоналістів. Коли всі ці 
праці, засновані на архівних даних різними мовами, побачать 
світ, захищати старі міфи будуть лише «істинно віруючі». 

Однак наразі я відчуваю, що найсуттєвіший результат 
нашої діяльності – це те, що ми змогли домогтися, щоб ці 
найважливіші проблеми стали предметом обговорення. Зараз 
уже не так зручно триматися за ілюзії. Марко Царинник був 
правий, коли писав мені (10 лютого 2010 р.) у зв'язку з моїми 
відповідями Когут: «Якщо це не оголошення війни, то як 
мінімум поклик бойової труби. Коли розсіється дим і стихне 
іржання поранених коней, ми дізнаємося про багатьох, які 
позиції вони обороняли»54. 

Керівник кафедри українських досліджень в Оттаві 
Домінік Дрель, який теж підтримував мене і публікував мої 
тексти, коли ніхто інший не хотів цього робити, тиждень 
потому написав мені: «Як би не було важко, все-таки 
відрадно, що в рамках українських досліджень може 
відбуватися така дискусія55. 

Чи вдалося мені змінити чиїсь погляди? Я думаю, так. 
Деякі люди пишуть мені, що мої статті вплинули на їхню оцінку 
                                           
54 Електронний лист Марка Царинника від 10 лютого 2010 р., знаходиться у 
розпорядженні автора статті. 
55 Електронний лист Домініка Ареля Джон-Полу Химці від 17 лютого  2010 
року, знаходиться у розпорядженні автора статті. 
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націоналістичної спадщини. Я радий, що ця дискусія вийшла 
за межі діаспори та продовжується власне в Україні. У червні 
2010 р. я був у Києві і виступав із лекціями про Голокост і 
голод. Під час мого перебування там до мене підійшов один з 
редакторів «Критики» Андрій Мокроусов і попросив дозволу 
перекласти деякі з моїх есе українською мовою, а також 
запропонував мені написати матеріал спеціально для цього 
видання. Більш того, він хотів опублікувати збірку моїх статей 
про голод і Голокост в українському перекладі. Поки ми 
думали про те, що ввійде до цієї збірки, я усвідомив, що 
написав із цієї тематики вже 450 друкованих сторінок, не 
враховуючи монографії, над якою я тоді працював. Публікацію 
такого збірника також схвалив співредактор «Критики» 
професор Гарвардського університету Джордж Грабович, який 
теж був присутній на моїй лекції в Києві. Під час дискусії він 
говорив, що не може зрозуміти, чому діаспора так озброїлася 
проти мене та моїх поглядів. Він визнав досить переконливою 
мою тезу, висловлену під час обговорення, про те, що немає 
жодних причин для того, щоб усі українці й усе українське 
мали тавро злочинів, здійснених організацією певної 
політичної орієнтації, а саме ОУН. Я підбадьорився: чогось 
мені точно вдалося домогтися. 

Українська громада у Північній Америці полюбляє всілякі 
«організовані дії». Їхні організації та списки розсилки 
регулярно проводять письмові й телефонні кампанії, які 
закликають то боротися за використання написання Kyiv 
замість Kiev, то переконувати конгресмена чи члена 
парламенту визнати Голодомор геноцидом. Такі заклики до 
«організованих дій» з’являються один за одним. Я також 
звертаюся із закликом – закликом думати – і сподіваюся, що 
моя «кампанія» буде успішною. 
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Примітки 

Ця стаття є результатом досліджень, здійснених за 
підтримки Ради Канади з соціальних наук і гуманітарних 
досліджень, Спільноти Пінхаса та Марка Вайзенова в Центрі 
сучасних досліджень Голокосту, Меморіального музею 
Голокосту у США й Університету Альберті. Я вдячний за 
детальні коментарі до ранніх варіантів Домініку Арель, Мирні 
Косташ і Перу Андерсу Рудлінгу. Не всіма їхніми порадами я 
скористався, але їхній внесок у вдосконалення цього тексту є 
дуже великим. 

1. Більш повно я продемонстрував свою точку зору в 
роботі Problems with the Category of Genocide and with 
Classifying the Ukrainian Famine of 1932–33 as a Genocide, яка 
вийшла в світ 16 вересня 2008 р. на історичному факультеті 
Університету Вінніпега, в українському культурно-освітньому 
центрі «Осередок», на факультеті германських і слов’янських 
досліджень Університету Манітоби у Вінніпезі; та українською 
мовою на Міжнародній науковій конференції «Голодомор 
1932–1933 рр. в Україні: причини, демографічні наслідки, 
правова оцінка» в Українському інституті національної пам’яті 
й у Національній академії наук України (Київ, 25–26 вересня 
2008 р.). Ні англійський, ні український переклад не були 
опубліковані. 

2. Я мав користь, прочитавши чудове, але неопублі-
коване дослідження Пера Андерса Рудлінга, присвячене 
загонам «шуму», або шуцманам (Schutzmannschaften). 

3. «Українська правда» – одне з національних 
демократичних онлайнових періодичних видань. Його 
заснував Георгій Гонгадзе, якого згодом обезголовили за 
нез’ясованих обставин. Напрямок – вельми «помаранчевий». 
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4.  Професійний історик Поліщук помер у Торонто 2008 р. 
Насамперед він відомий своєю книгою Bitter Truth, 
опублікованою кількома мовами, зокрема й англійською. 

5.  Slant. Канадський українофоб, фальсифікатор історії 
Джон-Пол Химка (http://forum.pravda.com.ua/read.php? 
10,209135993,209135993; сайт відвідано 6 жовтня 2010 р.). 
Там використовували смайлики з написами «Ганьба», тобто 
«Позор!». 

6. Див. для порівняння мою більш ранню замітку 
Ukrainian Collaboration in the Extermination of the Jews during 
the Second World War: Sorting out the Long-Term and 
Conjunctural Factors, опубліковану в: The Fate of the European 
jews, 1939–1945: Continuity or Contingency / eel. By J. Frankel. 
N. Y., Oxford: Oxford Univ. Press, 1997; Studies in Contemporary 
Jewry. Vol. 13. 1997. P. 170–189. 

7.  Щодо Радзейовського див.: Himka J.-P, ln Memoriam: 
Janusz Radziejowski (1925–2002) // Krytyka. Vol. 6. No 11 (61). 
Nov. 2002. P. 31. 

8. Офіційно відома як Комісія з переслідування 
військових злочинців у Канаді. Комісія Дешена активно діяла 
протягом 1985–1986 рр. Сфера її повноважень описана в 
роботі: Ukraine during World War 11: History and Its Aftermath: A 
Symposium / ed. By Yury Boshyk, Edmonton: Canadian Institute 
of Ukrainian Studies, University of Alberta, 1986. P. 261–262. 

9. Pohl IX. Nationalsozialistische Judenverfolgung in 
Ostgalizien 1941–1944: Organisation und Durchführung eines 
staatlichen Massenverbrechens. Muеnchen: R. Oldenbourg 
Verlag, 1997. 

10. Mendelsohn D. The Lost: A Search for Six of Six 
Million.N.Y.: Har- perCollins, 2006. P. 100, 116. Сам Мендельсон 
вивчав поведінку українців у період Голокосту з глибоким 
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розумінням питання. Див. мої роздуми у роботі: How tо Think 
about Difficult Things: Daniel Mendelsohn’s The Lost (має бути 
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ІІІ. ПРО АВТОРА 
 

Пер Андерс РУДЛІНГ 
 
Пер Андерс Рудлінг – 

авторитетний західний історик 
шведського походження, який 
спеціалізується на єврейських 
студіях і питаннях націоналізму, 
міфотворчості, історії, колек-
тивної пам’яті, голокосту, 
національної ідентичності, у 
тому числі її становлення в 
Україні й Білорусії. 

У його численних 
дослідженнях значну увагу 

приділено вивченню діяльності ОУН-УПА, цілей і результатів 
їхніх акцій. Автор використовує компаративний метод, методи 
синтезу та аналізу, а також інші методики у своїх роботах. 

Творчий шлях професора Андерса Рудлінга насичений і 
вражаючими академічними успіхами, і науковими 
дослідженнями, і великою кількістю  виграних грантів від 
різних наукових та академічних інституцій. 

У листопаді 1998 р. він отримав ступінь магістра 
(магістра мистецтв) з основної спеціальності «Російська 
мова» та додаткової – «Політологія» (непрофільна 
дисципліна) в Упсальському університеті (Uppsala University, 
Sweden), найстарішому громадському університеті Швеції та 
всієї Скандинавії. Після цього продовжив освіту в Державному 
університеті в Сан-Дієго, Каліфорнія (San Diego State 
University), прослухав курси – CLAD (крос-культурної мови та 
академічного розвитку), соціальних наук і російської мови, 
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отримав диплом у листопаді 2002 року та право викладати 
історію, соціальні науки й російську мову. 

У травні 2003 року здобув ступінь магістра (майстра 
мистецтв) за спеціальністю «Історія» у цьому ж університеті, 
спеціалізувався на вивченні порівняльної історії – новітньої 
східноєвропейської та іудейської. У червні 2010 року став 
доктором філософії історії, захистив дисертацію, присвячену 
історії білоруського національного руху в 1906–1931 рр., в 
Університеті Альберти, Канада (University of Alberta, Canada). 

Ще під час свого навчання Пер Андерс Рудлінг викладав 
російську мову в загальноосвітній школі в Каліфорнії (Helix 
Charter High School, California, 2000–2003 рр.), історію – в 
Університеті Альберти в Канаді (University of Alberta, Canada, 
вересень – грудень 2005 р., січень 2009 р. – червень 2010 р.), 
коледжі в Едмонтоні в Канаді (Grant MacEwan College, 
Canada, 2009). 

З липня 2010 по грудень 2011 р. працював науковим 
співробітником, викладачем історії в Ернст-Морітц 
Університеті в Німеччині (Ernst-Moritz-Arndt-Universität 
Greifswald, Germany), читав курс «Балтійська прикордонна 
область: подолання межі розуму і культури на околицях 
Балтійського регіону». 

З січня 2012 року обіймає посаду наукового 
співробітника Департаменту історії в Університеті Ландау в 
Швеції (Lund University, Sweden). 

Громадянин США і Швеції, постійний мешканець Канади. 
З-поміж робіт Пера Андерса Рудлінга значне місце 

займають присвячені вивченню діяльності ОУН-УПА.  
 

Це статті у наукових журналах: 
— «ОУН, УПА і Голокост: Дослідження утворення 

історичних міфів». Пітсбургський університет: Центр 
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російських та східноєвропейських досліджень, 2011 (Pittsburgh 
Universit), 71 стор.; 

— «Мультикультуралізм, пам’ять і ритуалізація: 
пам’ятники українських націоналістів в Едмонтоні, Альберта», 
Дослідження націоналізму, тому 39, № 5 (вересень, 2011), 
стор. 733–768; 

—  «Теорія і практика: Історична репрезентація діяль-
ності ОУН-УПА (Організації українських націоналістів – 
Української повстанської армії) у часи війни». Питання 
єврейства у Східній Європі 36: 2 (Грудень 2006): 163–189; 

— «Організований антисемітизм в сучасній Україні: 
структура, вплив, та ідеологія», Канадські слов’янські 
документи / XLVIII: 1-2 (березень – червень 2006 р.): 81–119; 

матеріали конференцій: 
— «Історичні витоки української вкрай правої партії 

“Свобода”». 43-й щорічний з’їзд Асоціації слов’янських, 
східноєвропейських та євразійських досліджень, Вашингтон, 
округ Колумбія, 19 листопада 2011 року; 

— «Голодомор і націонал-соціалізм в українській 
колективній пам'яті». Реконструкція національного міфу: 
порівняння Франції, Німеччини та України, Університет 
Ростока, Німеччина, 8 жовтня 2011 року; 

— «Українська Повстанська Армія (УПА) і Голокост». 41-
й щорічний з'їзд Американської асоціації сприяння розвитку 
славістики, Бостон, Массачусетс, 13 листопада 2009 року; 

— «Культ Шухевича в Україні: міфотворчість з 
ускладненнями». Друга світова війна та (від)творення 
історичної пам'яті в сучасній Україні, Київ, 25 вересня 2009 
року. Доступна в режимі онлайн http://ww2-
historicalmemory.org.ua/abstract_e.html (на 11 жовтня 2009 
року); 

— Обговорення. «Антисемітизм у Східній Європі: 
історичні та літературні оповідання». Щорічна конференція 
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Канадської асоціації славістів, Конгрес Університету 
гуманітарних і суспільних наук провінції Саскачеван, Саскатун, 
СК 26 травня 2007 р.; 

— «Теорія і практика: Підбиття підсумків діяльності ОУН-
УПА» (Організації українських націоналістів – Української 
повстанської армії) у воєнний час». Університет Альберті, 
семінар, присвячений питанням Голокосту, 21 квітня 2006 
року; 

— «Антисемітизм і помаранчева революція». 
Міжнародний симпозіум аспірантів: «Нові перспективи 
сучасної України: політика, історія та культура». Центр 
європейських, російських та євразійських досліджень 
Університету Торонто, 18 березня 2006 року; 

— «Тенденції у сучасному українському антисемітизмі». 
Університет Альберти, семінар, присвячений питанням 
Голокосту, 14 жовтня 2005 року. 

У 2012 році також вийдуть такі статті Пера Андерса 
Рудлінга, які вже прийнято до друку і висвітлюють українські 
питання: 

— «Антисемітизм і крайні праві в сучасній Україні» 
(Андреа Маммоне, Еммануель Годін і Брайан Дженкінс (ред.)). 
Порівняння крайніх правих у сучасній Європі: від місцевого 
масштабу до транснаціонального; 

— «Культ Шухевича в Україні: міфотворчість з 
ускладненнями». Друга світова війна і відтворення історичної 
пам'яті в сучасній Україні, Центр європейських і польських 
досліджень, Києво-Могилянська академія, Україна. 
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«Війна чи військова злочинність?» 
Рецензія на книгу Володимира В’ятровича  

«Друга українсько-польська війна. 1942–1947» 
 

(Київ: ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА 
АКАДЕМІЯ», 2011. – 228 стор. ISBN: 978-966-518-567). 

 
http://www.academia.edu/1603987/_Warfare_or_War_Criminality

_Volodymyr_Viatrovych_Druha_polsko-ukrainska_viina_1942-
1947_Kyiv_Vydavnychyi_Dim_Kyevo-

Mohylianska_Akademiia_2011_Ab_Imperio_1_2012_356-381 
 

Третій президент України Віктор Ющенко (2005–2010) 
зробив інструменталізацію історії наріжним каменем своєї 
спадщини. Президент заснував інституції з управління 
пам’яттю і виробництва міфів, наділяючи інші державні органи 
обов’язками пропаганди. Одним із таких органів був колишній 
архів КДБ (нині відомий як архів СБУ). Всього за кілька років 
його директор – молодий історик Володимир В’ятрович (1977 
р. н.) – став ключовою фігурою в ющенківській політичній 
історії. Таким чином, він не тільки брав безпосередню участь у 
виготовленні записів, але й безпосередньо впливав на тих, 
хто отримував доступ до архіву56. Легітимізовані Ющенком 
історики подали оповідь про страждання, опір і звільнення, у 
яких героїчні уявлення про бандерівське крило Організації 
українських націоналістів (ОУН [б]) і Української повстанської 

                                           
56     The author wishes to thank Tarik Cyril Amar, Delphine Bechtel, Sofia Dyak, 
John-Paul Himka, Ivan Kachanovski, Jared McBride, and Grzegorz Rossolinski-
Liebe. 
Vasyl' Rasevych. Zamknute kolo 'spetsial'noi' ukrains'koi istorii // 
Zaxid.net.13.09.2010. http://zaxid.net/article/74357 (Last accessed: September 
16, 2010); Sofia Grachova. Unknown Victims: Ethnic-Based Violence of the 
World War II Era in Ukrainian Politics of History after 2004 / Paper presented at 
the Fourth Annual Danyliw Research Seminar in Contemporary Ukrainian 
Studies, Chair of Ukrainian Studies, University of Ottawa, October 23-25, 2008. 
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армії (УПА) були ключовими компонентами57. В’ятрович 
екстерналізує радянське право як окупацію геноцидом, котрій 
український народ чинив героїчний опір. Він стверджує, що 
культ особистості, котрий підтримувала держава, є 
необхідним, оскільки, на його думку, без цих «національних 
героїв» не було б України. 

Українська боротьба за незалежність є одним із наріжних 
каменів нашої національної самоідентифікації. Тому що без 
УПА, без Бандери, без Шухевича не було б сучасної 
Української держави, не було б сучасної української нації... 
Сам приклад безкомпромісної боротьби повстанців надихав 
майбутні покоління борців за права людини і національну 
єдність – від учасників дисидентського руху до активістів 
«помаранчевої революції»58. 

В’ятрович подає історію як телеологічне, ліберальне 
оповідання, шлях українського народу до державності. Із його 
потужним акцентом на родових національних героях і 
мучениках це дивне анахроністичне оповідання є яскравим 
прикладом радянської історіографії. В’ятрович характеризує 
засновника ОУН Євгена Коновальця як «героя України», 
«яким весь український народ повинен пишатися». Євген 
Коновалець і Степан Бандера – фігури всеукраїнського рівня, і 
таким героям слід створити Національний пантеон, котрий 
потрібно побудувати в Києві59».  

                                           
57  Wilfried Jilge. Nationalukrainischer Befreiungskampf: Die Umwertung des 
Zweiten Weltkrieges in der Ukraine // Osteuropa. 2008. Bd. 58. S. 167–186; 
Delphine Bechtel. Les pogroms en Galicie, 1941: des pages blanches de 
l'histoire a une histoire en pointilles? // Alexandre Prstoievic and Luba Jurgenson 
(Eds.). Des temoins aux heritiers: l'ecriture de la Shoah. Paris, 2012. Pp. 111–
130. 
58   Volodymyr V'iatrovych. Evropa zahovoryla // Ukrains'ka Pravda. 2.03.2010. 
http:// www.pravda.com.ua/columns/2010/03/2/4824766/ (Last accessed: 
February 29, 2011). 
59     Volodmyr V'iatrovych. Konovalets' – heroi Ukrainy // Tsentr Doslidzhen' 
vyzvol'noho rukhu. 7.06. 2011. http://cdvr.org.ua/content/B0n0aHMHp-
BgTp0BHH-K0H0Bane^-rep0H- YKpaiHH (Last accessed: October 12, 2011). 
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Оскільки офіційна героїчна оповідь відрізняється від 
менш ніж героїчної реальності, це супроводжується тяжкою 
аерографією. Після свого звільнення внаслідок падіння 
Ющенка В’ятрович продовжує свою інструменталізацію історії 
як керівник ОУН(б) «передової організації», Львівського 
Центру з вивчення визвольного руху (Центр дослідження 
визвольного руху, ЦДВР60). 

ЦДВР – організація, мета якої пропаганда, має корисні 
зв'язки, пов'язана з низкою авторитетних і не дуже 
авторитетних організацій61 і функціонує як міст між 
ультранаціоналістичними міфотворцями в діаспорі і такими в 
Україні, а також між поколіннями, щоб повернути обидві 
частини України направо62. 

Стратегія В’ятровича доволі проста. Історичні події, які 
не відображають достатньою мірою «Українського 
національно-визвольного руху», як правило, відкинуті як 
застарілі радянські міфи, пропаганда і стереотипи. Чудово 
розуміючи, що повторення – мати міфологічного мислення, 
впродовж останніх п’яти років В’ятрович з’являвся в 
українських ЗМІ майже щотижня. Він відхилив причетність 

                                           
60     Sviatoslav Lypovets'kyi. OUN Banderivtsy: frahmenty diialnosti ta borot'by. 
Kyiv, 2010. P. 84. 
61     According to the TsDVR Web site, its partners include not only the Harvard 
Ukrai¬nian Research Institute (HURI), the Canadian Institute of Ukrainian 
Studies (CIUS), the Ukrainian Academy of Sciences, the Ivan Franko National 
University but also the Ukrainian Canadian Congress (UCC), the OUN(b)-led 
Ukrainian Congress Committee of America (UCCA), and the Lithuanian 
Genocide and Resistance Center and Museum of Genocide, the TsDVR's 
Lithuanian equivalent. http://www. cdvr.org.ua/content/napTHepu (Last 
accessed: October 13, 2011). 
http://www.bbc.co.uk/ukrainian/multimedia/2011/06/110613_  
vyatrovych_galychyna_video.shtml (Last accessed: June 21, 2011). 
62     For instance, OUN(b) veteran Volodymyr Kosyk (born 1924) who in the 
1950s was the OUN(b) liaison to Chiang Kai-Shek's Taiwan and Francisco 
Franco's Spain, is now honorary director of TsDVR. "News and Views" // ABN 
Correspondence. 1961. Vol. XII. No. 1. P. 28; Per Anders Rudling. The OUN, the 
UPA, and the Holocaust: A Study in the Manufacturing of Historical Myths // The 
Carl Beck Papers in Russian & Eurasian Studies 2107. Pittsburgh, 2011. P. 56. 
Fn. 196. 
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ОУН до погромів 1941 року 63, захищав факт убивств 
цивільних осіб активістами ОУН-служби Української 
допоміжної поліції у Білорусі64, і охарактеризував співпрацю 
Ваффен-СС «Галичина» з нацистською Німеччиною як 
«радянську пропаганду»65. 

2006 року ЦДВР В’ятровича опублікував цілу книгу з 
метою спростувати антисемітизм ОУН66. В основі 
нерецензованої книги були частково відомі ОУН(б) підробки, 
зокрема, міфічна автобіографія фіктивної єврейської 
медсестри, яка нібито пережила Голокост у лавах ОУН-УПА67. 
Книгу різко розкритикували як надто однобічну68. Іншу назву 
ЦДВР – спільного виробництва В’ятровича та УПА – Армія 
Непереможних було створено з явною метою переконати 
молодих українців ідентифікувати себе і розвивати за 
моделлю ОУН і УПА69. 

«Друга українсько-польська війна. 1942–1947» 
В’ятровича є спробою вирішити, мабуть, найбільш складне і 
болюче питання в історії ОУН-УПА, –  cкоєні нею 1943–1944 
рр. масові вбивства польського населення на Волині та 
                                           
63     Rudling. OUN, the UPA, Holocaust. P. 37. 
64     John-Paul Himka. Debates in Ukraine over Nationalist Involvement in the 
Holocaust, 2004-2008 // Nationalities Papers. 2011. Vol. 39. P. 364; Rudling. 
OUN, UPA, Holo¬caust. P. 30. 
65     Istoryk Volodymyr V'iatrovych pro ukrains'ku dyviziiu SS Halychyna // BBC 
Ukrainian multimedia. 13.06. 2011.  
66 Volodymyr V'iatrovych. Stavlennia OUN do ievreiv: formuvannia pozytsii na tli 
katastrofy. Lviv, 2006. 
67   Rudling. OUN, UPA, Holocaust. P. 25. 
68   Taras Kurylo, Ivan-Pavlo Khymka. Iak OUN stavylosia do evreiv? Rozdumy 
nad knyzhkoiu Volodymyra V'iatrovycha // Ukraina Moderna. 2008. Vol. 1. Pp. 
252-265. Other TsDVR books have received similar criticism. See Oleksandr 
Zaitsev. Viina iak prodovzhennia polityky: Posivnych Mykola. Voenno-politychna 
diial'nist' OUN u 1929–1939 rokakh. Lviv, 2010. 368 s. // Ukraina Moderna. 2011. 
Vol. 18. P. 238. 
69   Taras Kurylo, Ivan-Pavlo Khymka. Iak OUN stavylosia do evreiv? Rozdumy 
nad knyzhkoiu Volodymyra V'iatrovycha // Ukraina Moderna. 2008. Vol. 1. Pp. 
252-265. Other TsDVR books have received similar criticism. See Oleksandr 
Zaitsev. Viina iak prodovzhennia polityky: Posivnych Mykola. Voenno-politychna 
diial'nist' OUN u 1929–1939 rokakh. Lviv, 2010. 368 s. // Ukraina Moderna. 2011. 
Vol. 18. P. 238. 
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Галичині, які польський сейм після ретельного дослідження 
описує як масові вбивства, котрі характеризуються етнічними 
чистками зі слідами геноциду»70. 

В анотації зазначено, що «книгу призначено для вчених, 
лекторів, студентів та всіх, хто цікавиться історією України та 
Польщі» (стор. 2). «Другу україно-польську війну. 1942–1947», 
здається, добре не відредагували, незважаючи на те, що 
опублікували спільними зусиллями ЦДВР та видавництв 
провідних університетів України, Києво-Могилянської Академії 
(стор. 1, 2). Гарвардський Український дослідницький інститут 
(ГУІІ) фінансував роботи В’ятровича як складову колекцій 
Миколи Лебедя і, таким чином, ця книга стала можливою. 
Згодом, просовуючи книгу, В'ятрович позиціонував себе як 
«старший запрошений дослідник, Гарвардський університет71» 
або «Володимир В’ятрович у Гарвардському університеті72». 
Презентацію книги, організовану ректором Києво-
Могилянської академії Сергієм Квітом, ветераном українських 
правих політичного руху, відвідали представники інших 
партнерів ЦДВР73. Презентація відбулася напередодні 
                                           
70   Bronislaw Komorowski, Marszalek Sejmu. Uchwala Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie tragicznego losu Polakow na Kresach 
Wschodnich. Website of the Sejm of the Republic of Poland. 
http://orka.sejm.gov.pl/opinie6.nsf/ nazwa/2183 u/$file/2183 u.pdf (Last 
accessed: October 18, 2009). 
71   Volodymyr Viatrovych. How Hitler's Shadow Is Turning into the KGB's 
Shadow // Tsentr doslidzhen' vyzvol'noho rukhu. N.d. http://www.cvdr. 
org.ua/content/how-hitlers- shadow-turning-kgbs-shadow (Last accessed: 
October 12, 2011). 
72  Arkhivni dokumenty ruinuit' mif pro antysemityzm OUN – V'iatrovych // Zik: 
syla informatsii. n.d. http://zik.com.ua/ua/news/2011/01/09/265640 (Last 
accessed: January 9, 2011).  
73   Between 1995 and 1998, Kvit was a member of the Presidium of the Head 
Leadership of the KUN (Holovnyi provid KUN) and a commander, «sotnyk», of 
the Stepan Bandera Tryzub, a paramilitary wing of the KUN that split from the 
party in 2000. He defended his Ph.D. on the Ukrainian fascist ideologue Dmytro 
Dontsov at the Ukrainian Free University in Munich in 2000. Recently, Kvit has 
received some attention in international media after closing down the Center for 
Visual Studies at the Kyiv-Mohyla Academy, following their organization of an art 
exhibit, titled The Ukrainian Body, which Kvit deemed «pornographic», and the 
center's announcement that it would host a lecture on Stepan Bandera by 
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неофіційного дня УПА, який також є релігійним святом, Дня 
Захисту Божої Матері74. 

 
Нарис убивств поляків членами УПА  

 
На обкладинці книги зображено двох людей у військовій 

формі на фоні з політичним підтекстом. Назва видання – 
«Польсько-українська війна», але тільки один із двох прапорів 
на обкладинці є державним прапором: червоно-білий прапор 
Польщі. Українців, однак, представлено чорно-червоним 
«революційним» прапором ОУН(б) під керівництвом УПА, яких 
В’ятрович послідовно відносить до «українського визвольного 
руху» (стор. 25 і наст.). 

У книзі В’ятрович описує різанину УПА поляків як частину 
глибшого конфлікту, на який він посилається, використовуючи 
неологізм «Друга польсько-українська війна», тобто 
продовження «Першої польсько-української війни» 1918–1919 
років між Польщею та Західно-Українською Народною 
Республікою (ЗУНР), конфлікту, що стався навіть до того, як 
народилася більшість солдатів УПА, і про який мало хто з них 
пам’ятає (стор. 27). Вмонтовані в рамки 29-річного конфлікту, 
вбивства УПА в 1943–44 рр. поляків стають одним із аспектів, 

                                                                                              
University of Hamburg historian Grzegorz Rossolinski-Liebe. Her- wig Holler. 
Kiew: Kein Raum fur den ukrainischen Korper // Der Standard. 27.02.2012. 
http://derstandard.at/1329870496526/Ende-eines-Kulturzentrums-Kiew-Kein-
Raum- fuer-den-ukrainischen-Koerper; John-Paul Himka. Sex, Nationalism, and 
Academic Freedom: The Controversy at Kyiv-Mohyla // Current Politics in 
Ukraine: Opinion and Analysis on Current Events in Ukraine. 27.02.2012. 
http://ukraineanalysis.wordpress. com/2012/02/27/sex-nationalism-and-
academic-freedom-the-controversy-at-kyiv- mohyla/ (Last accessed: March 25, 
2012). On Kvit's ultranationalist activism, see: Vizyt prezydenta Natsional'noho 
universytetu «Kyiv-Mohylians'ka akademiia» Serhiia Kvita do Odesy // Naukovo-
ideolohichyii tsentr imeni Dmytra Dontsova. 6.02.2012. http:// dontsov-
nic.org.ua/?m=content&d=view&cid=407 (Both last accessed: March 14, 2012). 
74   Roman Kabachiy. Ukraine-Poland: History War Rages on // OpenDemocracy: 
Free thinking for the world. 26.10.2011. http://networkedblogs.com/p0la4 (Last 
accessed: October 31, 2011). 
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деталлю глибшого конфлікту, тоді як масові вбивства 
цивільних осіб розглядаються як воєнні операції75. 

Рецензент не знаходить цю концепцію корисною. Це 
правда, що Друга Польська Республіка мала поганий 
послужний список щодо політики меншин, а також українське 
населення висловлювало законні претензії, особливо після 
смерті Пілсудського. Все більш авторитарна диктатура 
поляризувала та антагонізувала (встановила ворожнечу) 
поляків та українців, а також євреїв. ОУН вітала й отримувала 
вигоду від цього розвитку. Охоплюючи події до 1947 р., 
В’ятрович також розглядає Акцію Вісла («Akcja Wisła»), 
депортацію 140000 українців на «вторинні» території, які 
раніше належали Німеччині, як частину конфлікту76. Однак 
«перша» та «друга» «польсько-українські війни» були 
окремими конфліктами, а їхні оцінки вимагають різних 
підходів. 

Неологізм В’ятровича передбачає війну між двома 
формами правління. Але це не була війна між двома 
державами, також не війна між двома арміями. У більшості 
випадків це була кампанія масових убивств та етнічних 
чисток, спрямованих проти етнічних меншин. Жертвами 
cтавали переважно цивільні особи: багато жінок, діти й літні 
люди. Усміхнений польський солдат, важкоозброєний 
радянським кулеметом, пістолетом і гранатою, який 
прикрашає обкладинку, принаймні вводить в оману. Ситуація 
на місцях навесні, влітку й восени 1943 року була прикладом 
жорстоких убивств, калічення тіл, а також спалювання цілих 
сіл разом з їх мешканцями. Не існувало ні польської держави, 
ні солдатів з автоматами для захисту польського цивільного 
населення Волині. 

                                           
75   This strategy is also used by other European ultranationalists. Jean-Marie Le 
Pen famously stated that the Holocaust was but a "detail" in the history of World 
War II. Deborah Lipstadt. Denying the Holocaust: The Growing Assault on Truth 
and Memory. New York, 1994. P. 10. 360 
76   Grzegorz Motyka. Konflikt polsko-ukrainski w latach 1943-1948: aktualny 
stan badan // Warszawskie Zeszyty Historyczne. 1999. Pp. 405-413. 
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В’ятрович подає ОУН-УПА як легітимного носія традицій 
української державності ЗУНР, як регулярну армію, котра 
задовольняла вимоги міжнародного права: «Армія Крайова та 
Українська повстанська армія мали всі військові відзнаки 
відповідно до вимог Гаазької конвенції для того, щоб 
юридично розглядатися як учасники військових конфліктів» 
(стор. 26–27). 

 
Доміно та симетрії 

 
Убивства, скоєні ОУН-УПА, були успішно 

контекстуалізовані Тімоті Снайдером77. Гжегож Мотика подає 
польсько-український конфлікт як конфлікт «двоетапний», у 
якому головною подією в період з лютого 1943 по 1945 р. було 
виведення поляків із переважної більшості українських 
земель. Другий етап, стверджує він, тривав з осені 1944 року, 
починаючи з першого насильницького переселення поляків та 
українців і закінчуючи Акцією «Вісла» та придушенням 
підпілля УПА в Польщі 1947 року78. 

Тоді як Ігор Іллюшин, так і Гжегож Мотика розрізняють 
порівняно невеликого масштабу місцевий антиукраїнський 
терор у Хелмі/Холмщині 1942–1943 рр. і масштабні 
антипольські кампанії масових убивств на Волині 1943 р. й 
Галичині 1943 і 1944 рр. Ці останні кампанії було 
централізовано організовано, і кількість жертв налічує десятки 
тисяч. Крім того, ці історики стверджують, що не було ніяких 
безпосередніх причинно-наслідкових зв’язків між двома 
хвилями насильства. В’ятрович, навпаки, пропонує теорію 
доміно для пояснення насильства79. 

                                           
77   Timothy Snyder. The Reconstruction of Nations: Poland, Ukraine, Lithuania, 
Belarus, 1569–1999. New Haven, 2003. Pp. 154-214. 
78   Grzegorz Motyka. Od rzezi woiynskiej do akcji «Wisla»: Konflikt polsko-
ukrainski 1943–1947. Krakow, 2011. P. 446. 
79   Grzegorz Rossolinski-Liebe. Der polnisch-ukrainische Historikerdiskurs uber 
den polnisch-ukrainischen Konflikt 1943-1947 // Jahrbucher fur Geschichte 
Osteuropas. 2009. Vol. 57. Pp. 77–78; Grzegorz Motyka. Zapomnijcie o 
Giedroyciu: Polacy, Ukraincy, IPN // Gazeta Wyborcza. 2008. May 24. 
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У цілому, розвитку цієї війни сприяло те, що спрацював 
певний «ефект доміно»... Усе розпочалося на Холмщині влітку 
1942 року. Війну вели ще в обмежених масштабах: з 
української сторони близько 500 постраждалих. Тут поляки 
ліквідовували українців. 1943 року конфлікт поширився на 
територію Волині, де постраждалою стороною насамперед і 
найбільшою мірою виявилися поляки, але каталізатором 
стала інформація про події на Холмщині. «Ефект доміно» 
також спостерігався в Галичині 1944 року, а 1945 року на 
території на захід від лінії Керзона80. 

У рецензованій книзі масові вбивства східних поляків 
вважаються частиною війни, яка, як наполягає на тому 
В’ятрович, була взаємною й симетричною: «У польській 
історіографії щодо описаних подій використовують такі 
терміни, як “винищення”, “етнічні чистки”, навіть “геноцид”. 
Таким чином, польська сторона подає у цьому конфлікті сама 
себе тільки як жертву і взагалі вона вважається 
постраждалою. Дії польського підпілля з метою знищення 
українців описано тільки як необхідні заходи у відповідь на 
українську агресію. Однак документи (українські, польські, 
радянські, німецькі) свідчать про те, що як мінімум поляки 
мали не менше ініціативи для розгортання військових подій» 
(стор. 28). 

Те, що польський Сейм описував терміном «геноцид», 
В’ятрович подає як нормальну частину війни і як те, у чому 
обидві сторони були однаково винні. У цьому немає нічого 
нового, ми визнаємо легітимацію військових злочинів, яка 
міститься в апологетиці В’ятровича, української допоміжної 
поліції у Білорусі 1942 року, коли він виправдав напад 
українських допоміжних сил на цивільних осіб: «З автоматом 

                                                                                              
http://wyborcza.pl/1,86758,5240814,Zapomn ijcie o Giedroyciu Polacy Ukraincy 
IPN.html?as=1&startsz=x (Last accessed: February 29, 2012). 
80   Pavlo Solod'ko. Volodymyr V'iatrovych: «Volyns'ka trahediia – chastyna 
pol'sko- ukrains'koi viiny» // Ukrains'ka Pravda. 12.07.2011. 
http://www.istpravda.com.ua/ articles/2011/07/12/45443/view print (Last 
accessed: March 29, 2012). 
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він – солдат, але з мотикою – він відноситься до цивільного 
населення. А коли вони вбивають його у бою, він цивільний чи 
військовий?»81. 

В’ятрович не керується резолюцією Конвенції ООН із 
запобігання й покарання злочинів геноциду (1948 р.), 
натомість  використовує своє власне визначення: «Геноцид 
вимагає загальної беззахисності, неможливості іншої сторони 
захистити себе»82. Для В’ятровича вирішальним фактором є 
те, чи були жертви беззахисні чи ні. «Існує повна відсутність 
такої симетрії в актах геноциду» (стор. 29), – стверджує він і 
продовжує доводити, що різанина УПА поляків не є 
геноцидом. Але навіть В’ятрович визнає, що «в україномовних 
свідоцтвах про Волинь до середини 1943 року немає 
практично ніякої інформації про які-небудь антиукраїнські 
заходи з боку польського підпілля. Хоча в той час вони були 
здатні на такі дії» (стор. 114). Нейтральні спостерігачі 
сходяться на думці, що до 1943 року волинські поляки не були 
загрозою для української більшості. Їх скоротили до 8 відсотків 
населення Волинської області, за словами Тімоті Снайдера, 
«розкидані села, позбавлені еліти, депортовані, без державної 
влади, за винятком німців, щоб захистити їх, а не власна 
місцева партизанська армія83». На презентації книги 
твердження В’ятровича про «симетрію» піддалося критиці з 
боку Ігоря Ільюшина за відсутність підтвердження поточними 
дослідженнями84. 

Відповідно до націоналістичної ідеології, В’ятрович 
опускає антипольські кампанії ОУН і УПА до «третього 
фронту» (с. 15): «ОУН не вважає польський фронт основним... 
Вони не розглядають поляків як головного ворога, проти якого 
cпрямовано всі їхні зусилля, як це часто можна прочитати в 
сучасній польській літературі» (стор. 89). Швидше за все, 

                                           
81   Himka. Debates. P. 364. 
82   V'iatrovych. Volyns'ka trahediia – chastyna pol's'ko-ukrains'koi viiny. 
83 Snyder. Reconstruction of Nations. P. 169.  
84 Kabachiy. Ukraine-Poland. 
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В’ятрович наполягає на тому, що «для українського підпілля, 
поряд із німцями, головним ворогом були червоні партизани, 
які підготували ґрунт для повернення Рад» (стор. 77). Його 
твердження, що кампанія УПА проти польської меншини була 
б меншим пріоритетом, ніж її опір нацистській Німеччині, не 
підтверджено фактами. Швидше за все, це міфологізоване 
твердження є частиною типової «постcталінградської» 
пропаганди ОУН(б) з метою мінімізації її співпраці з 
нацистською Німеччиною, яке при Ющенку було зведено в 
ранг офіційної ідеології. В’ятрович не надає даних cтосовно 
конкретних німецьких і радянських особистостей, убитих УПА. 
Також він не згадує про те, що верховний головнокомандувач 
УПА Роман Шухевич, який служив у німецькій уніформі до 
1943 року, категорично був проти будь-яких нападів УПА на 
німецькі війська85. Якщо цифри мають значення, 6 відсотків 
командирів УПА-ОУН були вбиті німецькими силами – у бою, 
спробах арешту, перехресному вогні чи в ув'язненні, але 
понад 50 відсотків офіцерів УПА мали досвід роботи в 
німецькій службі86. У місцевій поліції німецької служби багато 
хто з них служив у частинах, які брали активну участь у 
Голокості. Багато хто з них був по лікоть у крові під час 
Голокосту. Їхній досвід участі в масовому вбивстві пізніше 
використали проти поляків87. 

 
База джерел 

 
На додаток до матеріалів із різних українських архівів 

В’ятрович багато в чому покладається на матеріали Миколи 
Лебедя в Гарвардському університеті, які значною мірою 

                                           
85 Rudling. OUN, UPA, Holocaust. P. 14. 
86 Ivan Kachanovski. Terrorists or National Heroes? Politics of the OUN and the 
UPA in Ukraine. Paper presented at the World Conference of the Association for 
the Study of Nationalities, New York, April 15, 2010. On local collaboration, see 
Martin Dean. Collaboration in the Holocaust: Crimes of the Local Police in 
Belorussia and Ukraine. New York, 2000. 
87 Snyder. Reconstruction of Nations. P. 162. 
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складаються з мікрофіш копій, зроблених Лебедем самостійно 
1980 року. 2007 року частину колекції передали в архів 
ЦДВР88. В’ятрович не намагається проблематизувати це 
джерело, створене «провідним членом українського 
визвольного руху» (стор. 25–26). Нездатність зробити це 
викликає серйозне побоювання. Головний активіст ОУН 
Микола Лебідь був засуджений як один із людей, що були 
причетні до вбивства польського міністра внутрішніх справ 
Броніслава Піеракі 1934 року. Після звільнення з в’язниці 
німцями він пройшов підготовку в гестапо в 1940–1941 рр. Він 
очолював службу безпеки ОУН (б) (Служба безпеки) 1943–
1944 рр. Після війни його взяли під крило ЦРУ, яка у своєму 
внутрішньому листуванні називала його «відомим садистом і 
коллаборатором німців», але його стратегічне значення в 
холодній війні було таким, що вони захищали його від 
Управління спеціальними розслідуваннями (OSI) Міністерства 
юстиції, яка хотіла, щоб він був притягнений до 
відповідальності за військові злочини89. Незважаючи на її 
часом насильницьку боротьбу, різні крила емігрантської ОУН 
було залучено до виробництва картини відповідного 
минулого. Кола української діаспори сприйняли вбивства 
ОУН-УПА східних поляків мовчанням. Ця тема практично 
відсутня у власній версії минулого ветеранів УПА, 
багатотомного «Літопису УПА»90. Ця публікація частково 
фінансувалася за рахунок ЦРУ, оскільки розглядалася як 
засіб ідеологічної війни під час Холодної війни, і Лебідь сам 

                                           
88 V'iatrovych. Druha pol'ska-ukrains'ka viina. P. 26; Rudling. OUN, UPA, and 
Holocaust. P. 65, Fn. 272. 
89 Richard Breitman and Norman J.W. Goda. Hitler's Shadow: Nazi War 
Criminals, US Intelligence, and the Cold War. Washington, DC, 2010. Pp. 90–91; 
National Archives Records Administration, College Park, MD (NARA). RG 263. 
Box 59. NN3-263-02-008. QRPLUMB. Vol. 4. FY-88. Approval of operational 
activity - QRPLUMB. December 11, 1987. P. 4. 
90 Per Anders Rudling. Theory and Practice: Historical Representation of the 
War-Time Activities of the OUN-UPA (The Organization of Ukrainian Nationalist-
Ukrainian Insurgent Army) // East European Jewish Affairs. 2006. Vol. 36. Pp. 
163–189. 
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був членом Видавничого комітету «Літопису УПА»91. У цій 
багатотомній праці, створеній самими ветеранами УПА, тема 
вбивств ОУН-УПА замовчується. Інші українські націоналісти 
вибрали різні стратегії. Ідея подати масові вбивства УПА 
поляків як жертв у симетричній війні не є новою. 1979 року 
Володимир Кубійович надіслав ученому й добровольцеві 
Ваффен-СС Василю Веризі (Vasyl Weryha) керівні принципи 
для написання пропонованої історії Українського 
Центрального Комітету. «Якщо ми пишемо про польсько-
українські відносини», – писав Кубійович, – їх слід подати у 
вигляді переважно взаємного знищення»92. 

Рецензенти «Ставлення ОУН до євреїв» відзначають, що 
«В’ятрович дуже «критично» cтавиться до викривальних 
джерел, тоді як до джерел ідеологічно близьких його позиції 
він ставиться дуже некритично»93. Та сама проблема 
залишається у публікації «Друга українсько-польська війна. 
1942–1947», де він знову покладається на відредаговані і 
скореговані ОУН(б) збірники документів, не звертаючи уваги 
на рецензентів, які вказували на недостовірність цих колекцій 
(стор. 59)94. Книга В’ятровича не містить ніяких дискусій про 

                                           
91   On Litopys UPA editors Evhen Shtendera, Petro Potichnyj, and Petro Sodol's 
work for/ funding by the CIA, see NARA. RG 263. Box 59. NN3-263-02-008. 
AERODYNAMICS. Vol. 45. Contact reports, 18 Nov. 1960, 18 Dec. 1961; NARA 
RG, Box 59, NN3-263-02-008, QRPLUMB, Vol. 5, 1 of 2, Box 59, NN3-263-02-
008, "Acknowledgment and release, 22 of February, 1991"; NARA. RG 263. ZZ-
19. AERODYNAMICS. Vol 35. N. 1 of 3. 8 Nov. 1966. 
92   Volodymyr Kubijovych to Vasyl' Veryha. Plan "Istorii UtsK". September 17, 
1979 // Library and Archives Canada, Ottawa. MG 31. Series D203. Dossier 54. 
P. 45, Q6-28782. 
93   Kurylo and Himka. Iak OUN. P. 259. 
94   As Kurylo and Himka pointed out in their review, OUNv svitlipostanov 
Velykykh Zboriv, Konferentsii ta inshykh dokumentiv z borot'by 1929-1955 rr. 
(Munich: Zakordonny chastyny Orhanizatsii ukrains'kykh natsionalistiv, 1955), is 
a highly selective collection, published by the OUN(b) itself. Equally problematic 
is Wolodymyr Kosyk's Ukraina v Druhii svitovii viini u dokumentakh: Zbirnyk 
nimets'kykh arkhivnykh materialiv (1941-1942), v. 2-kh tt. (Lviv, 1998). Kurylo 
and Himka. Iak OUN. P. 259. On the redacting of the former to omit, for instance, 
the fascist raised-arm salute, see Grzegorz Rossolinski-Liebe. The «Ukrainian 
National Revolution» of 1941: Discourse and Practice of a Fascist Movement // 
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те, чому залежність від колекцій, укладених злочинцями та 
ультранаціоналістичними емігрантськими організаціями, є 
проблематичною. Вона не відображає, чому такий засуджений 
вбивця, як Лебідь, як лідер ОУН(б) брав безпосередню участь 
у вбивствах і, можливо, був зацікавлений у тому, щоб подати 
неповний і нещирий звіт стосовно «Волинської різанини». 
Історики, котрі не досліджують дяльність ОУН, з-поміж них 
Джон-Пол Химка і Марко Каринник, які також працювали з 
матеріалами колекції Лебедя, вказували на численні серйозні 
недоліки: група Лебедя опублікувала документи вибірково й 
лише відредаговані. Крім того, вона редагувала, 
передруковувала чи іншим чином маніпулювала 
опублікованими документами, щоб скласти повчальну 
розповідь відповідно до націоналістичної ідеології95. У 
«Ставленні ОУН до євреїв» В’ятрович ставить під сумнів 
документи, котрі показують, як керівництво ОУН схвалювало 
масове вбивство євреїв. В'ятрович не наводить доказів, але 
«сумнівається» щодо достовірності автобіографії Ярослава 
Стецька 1941 року, у якій «прем’єр-міністр» ОУН(б) висловив 
свої зобов'язання стосовно «знищення євреїв і доцільності 
залучення німецьких методів винищування щодо євреїв в 
Україні»96. У «Другій україно-польській війні. 1942–1947 рр.» 
В’ятрович сумнівається в достовірності документів, що 
підтверджують зобов’язання керівництва щодо масових 
убивств польських меншин. Одним із таких документів є 
протоколи допитів місцевого командира УПА Юрія 
Стельмащука, який підтверджує, що керівництво ОУН 
наказувало скоювати масові вбивства польського населення. 

                                                                                              
Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2011. Vol. 12. P. 89, Fn. 
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95   Rudling. OUN, UPA, and Holocaust. P. 20 
96   Kurylo and Himka. Iak OUN. P. 258. «Video: vtoraia chast besedy s istorikom 
Vladi- mirom Viatrovichem v programme 'Alef'» // Dnepropetrovskaia evreiskaia 
obshchina. 16.10.2011.  
http://www.djc.com.ua/?page=news&type=news&mnu=9&artid=6417 (Last 
accessed: February 21, 2012). 



 108

Гжегож Мотика, провідний спеціаліст з убивств УПА, цитує 
Стельмащука: «[У] червні 1943 року представник 
Центрального Проводу ОУН “Клим Савур” передав мені 
секретну директиву від Центрального Проводу ОУН щодо 
загальної фізичної ліквідації всього польського населення, 
котре мешкає на території західних областей України»97. 

В’ятрович подає цей епізод таким чином, що в читача 
складається враження, що всі свідчення Стельмащука є 
фіктивними: «Ці слова є сьогодні головним свідченням наказу 
Проводу ОУН про загальне знищення поляків. Невже ми зараз 
не маємо справи з однією з багатьох спроб НКВС 
скомпрометувати український визвольний рух?» В’ятрович 
ставить риторичне питання (с. 93). В інтерв’ю «Українській 
правді» він наводить різні теорії та приписує підробки КДБ. 
«Цитування наводиться з неіснуючого протоколу, який, я 
думаю, з’явився лише в 1960-ті роки, коли КДБ створював 
багато матеріалів про УПА. А відсутність важливих 
документів, які поставили б під загрозу УПА, сприяла 
заповненню шляхом створення псевдо-директив. На жаль, 
цей документ досить часто використовують польські історики, 
які не читали справу Стельмащука»98. Коли КДБ в 1959–60 рр. 
вирішив звинуватити у львівському погромі ОУН(б) батальйон 
Нахтігаль, він залишив величезну плутанину в документах99. 
Якщо інсинуації В’ятровича про те, що насправді 
сфальсифіковані КДБ справи Стецька та Стельмащука є 
дійсними, чому тоді колишній директор архіву СБУ не забрав 
свою вимогу щодо отримання цих джерел? Подібно до того, як 
і у випадку з життєписом Стецька, іншими джерелами 
підтверджуються тільки ключові моменти показів 
Стельмащука. Оскільки автобіографія Стецька підтверджує 

                                           
97   Motyka. Ukrainska partyzantka 1942-1960. P. 307, citing DA SBU. Z. 65. j.a. 
49532. T. 1. K. 168-169. 
98   V'iatrovych. Volyns'ka tragediia - chastyna pol's'ko-ukrains'koi viiny. 
99   John-Paul Himka. Ukrainian past and Ukrainian future // Kyiv Post. 
20.09.2010. http:// www.kyivpost.com/news/opinion/op_ed/detail/83019/ (Last 
accessed: March 14, 2012). 
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схвалення керівництвом ОУН(б) антиєврейських убивств, 
сповідь Стельмащука свідчить, що був наказ ОУН-УПА щодо 
масового вбивства поляків. Обережність, утім, завжди є 
бажаною. Точне впровадження такого порядку не може бути 
само собою зрозумілим. НКВС часто не записував свідчення 
вербованого, а перефразовував їх. Свідоцтво Стельмащука 
не є доказом геноциду ОУН-УПА проти поляків. Це, однак, 
підтверджує використання УПА невибіркового політичного 
насильства та вбивства цивільних осіб. Свідоцтво 
Стельмащука посилається на аналогічні ОУН-УПА приписи 
про усунення всіх радянських військовополонених у Західній 
Україні, всіх росіян в УПА, а також усіх сімей, які співчувають 
таким. Як і у випадку вбивства поляків, ці замовлення 
підтверджуються різними видами доказів вбивств УПА росіян і 
радянських військовополонених, прорадянських українців та 
їхніх родин100. 

Ще однією проблемою є вибіркове використання джерел. 
Наприклад, В’ятрович приписує спалення села Малин 14 
липня 1943 р., у якому загинуло кілька сотень мирних жителів, 
«державній поліції, яка здійснила це за допомогою узбеків і 
поляків101». В’ятрович використовує один документ випадково, 
щоб пояснити, що сталося в Малині, коли є, по суті, від десяти 
до п’ятнадцяти різних і конкуруючих варіантів, у основі яких 
такі ж законні джерела102. Не існує жодної явної причини, чому 

                                           
100   Protokol doprosa arestovannogo Stel'mashchuk Iuriia Aleksandrovicha, 28 
fevralia 1945 goda // HDA SBU. F. 13. Spr. 373. T. 89. Ark. 30-33, 39. As a note 
of caution regarding using Litopys UPA as a source, it should perhaps be added 
that the information on Stelmash- chuk's background as the first head of the 
auxiliary police in the Zhytomyr region in July 1941, evident from HDA SBU. F. 5. 
Spr. 67434. Ll. 24-40, is omitted from the published version in: Litopys UPA. Vol. 
9. P. 430. Thanks to Ivan Kachanovski for this reference. 
101   V'iatrovych. Druha pol's'ko-ukrains'ka viina. P. 132, citing TsDAVO Ukrainy. 
F. 3838. Op. 1. Spr. 90. Ark. 13. 
102   As demonstrated by Jared McBride's detailed study of the Malyn massacre, 
which was presented at a Kyiv conference where V'iatrovych was present. Jared 
McBride. Through an Ethnic Lens, Darkly: The Massacre at Malyn, July 1943 / 
Paper presented at the international conference «World War II and the 
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В’ятрович вибирає конкретне джерело, котре відрізняється від 
обраного рецензентом, де згадуються поляки в ролі 
злочинців, і, таким чином, зберігає свої претензії на 
«симетрію». Методологія В’ятровича щодо основних джерел 
полягає в пошуку й некритичному сприйнятті тих, які 
зображують «героїв» і «національних визволителів» у 
найкращому світлі, що різко контрастує з уявленнями поляків. 

 
Критика науки 

 
Аналогічні проблеми спостерігаються, коли В'ятрович 

використовує  вторинні джерела. Він не намагається 
проблематизувати «Літопис УПА», укладений самими 
ветеранами ОУН і УПА. Викликають сумніви його некритичні 
посилання на активіста ОУН(б) Петра Мірчука, який першим 
поширив вищезгадану підробку про фіктивну єврейку в УПА 
при спробі «спростувати» антисемітизм ОУН-УПА103; ветерана 
УПА Льва Шанковського, який стверджує, що уряд ОУН(б) 
віддав наказ міліції зупинити погром у Львові 1941 року і, 
таким чином, врятувати євреїв104, або Володимира Косиха, 
чию повторну публікацію документів ОУН було відредаговано 
у відповідності до емігрантських політичних переваг ОУН(б)105.  

Некритичне сприйняття емігрантських джерел ОУН різко 
контрастує з тим, як В’ятрович ставиться до вчених, котрі не 
належать до послідовників української націоналістичної 

                                                                                              
(Re)Creation of Historical Memory in Contemporary Ukraine». Kyiv, Ukraine, 
September 23-26, 2009. 
103   Rudling. OUN, UPA, Holocaust. P. 25. On Mirchuk's attitude to Jews, see 
Petro Mirchuk. My Meetings and Discussions in Israel: Are Ukrainians  
«Traditionally Anti- Semites»? New York, 1982. 
104   Lew Shan-sky. The Teaching of «Holocaust» // ABN Correspondence. 1979. 
Vol. XXX. No. 2. P. 45. On the role of the OUN(b) militia in the pogrom, see 
John-Paul Himka. The Lviv Pogrom of 1941: The Germans, Ukrainian 
Nationalists, and the Carnival Crowd // Canadian Slavonic Papers. 2011. Vol. 
LIII. Pp. 209-243. 
105   See, for instance Karel C. Berkhoff and Marco Carynnyk. The Organization 
of Ukrai¬nian Nationalists and Its Attitude toward Germans and Jews: Iaroslav 
Stets'ko's 1941 Zhyttiepys // Harvard Ukrainian Studies. 1999. Vol. XXIII. P. 149. 
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традиції та ставляться до неї критично. Він вважає «спробу 
Тімоті Снайдера прирівняти антипольські дії до знищення 
євреїв» дивною і наводить слова історика Єльського 
університету: «навіть не маючи змоги обґрунтувати 
твердження», що «політичну програму реалізації 
“антипольської етнічної чистки”» УПА було задокументовано у 
джерелах (стор. 29 абз. 27; стор. 90–91). В’ятрович вельми 
критично ставиться до робіт Владислава і Єви Семашко, 
звинувачуючи їх у «багатьох дуже серйозних помилках, щоб 
продемонструвати надзвичайні страждання тільки поляків і 
применшити кількість жертв з української сторони». Їхня 
робота, за словами В’ятровича, містить «дуже багато 
спотворень, перебільшень і очевидних фальсифікацій»106. 
«Історики, – В’ятрович додає, «повинні неупереджено 
ставитися до теми, досліджувати її ґрунтовно й передусім 
віднаходити документи»107.  

Серйознішою є інсинуація В’ятровича того, що польські й 
західні вчені навмисно перебільшують кількість сіл, спалених і 
зруйнованих УПА 11 липня 1943 року. «Польські дослідники, 
спираючись, зокрема, на Семашка, спочатку говорили про 80-
90 сіл, знищених у той день. Сьогодні вони говорять про більш 
ніж 160. Це використовується як підтвердження 
систематичних антипольських дій, проведених на великих 
територіях. Я не помітив ніякої серйозної методології у 
підрахунку кількості втрат, як з польської, так і з української 
сторони»108. Щодо атаки УПА 11-12 липня 1943 року на 
польські села Волині В’ятрович зазначає: «Масштаб 
операції... постійно зростає – від кількох десятків до понад ста 
населених пунктів» (стор. 120). «У свідченнях Коморовського 
йдеться про близько 60 населених пунктів, Гжегож Мотика 

                                           
106   Pavlo Solod'ko. Volodymyr V'iatrovych: "Volyns'ka trahediia - chastyna 
pol'sko- ukrains'koi viiny" // Ukrains'ka Pravda. 12.06. 2011. 
http://www.istpravda.com.ua/ articles/2011/07/12/45443/view print (Last 
Accessed: October 12, 2011). 
107   Ibid. 
108   Ibid. 
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говорить про 96. У передмові до збірника документів, 
виданого польським Інститутом національної пам’яті та СБУ 
2005 року, – число виросло до 99, [у книзі] Тімоті Снайдера – 
до 167!» (стор. 120, прим. 205). Але не тільки цифри таємничо 
зростають у руках цих істориків. «Очевидно, що операція, у 
якій 60 населених пунктів одночасно є метою, вимагає 
серйозної координації, – це те, що могло міститися в 
документальних матеріалах УПА. Навпаки, таку інформацію, 
принаймні досі, не було знайдено» (тор. 122.). Таким чином, 
«встановити на основі цих обмежених даних хід масової акції 
або будь-яку іншу її деталь, на жаль, неможливо. Теза про 
велику операцію у ніч з 11 липня на 12, як і раніше, не 
підтверджується джерелами» (стор. 123–124). Таким чином, 
«питання про те, чи ініціювало керівництво українського 
підпілля масову антипольську кампанію, залишається 
спірним» (стор. 129).  

В'ятрович подає цифри як нариси, джерел не вистачає. 
Свідчення тих, хто вижили, є ненадійними і, ймовірно, 
непідтвердженими, «на жаль», та й  «відповідальні і серйозні 
історики можуть дуже мало сказати про ці події. Отож, ті, хто 
все ж пише про вбивство УПА, – є безвідповідальними: в 
інтерв’ю інтернет-журналу «Історична правда» (підрозділ 
«Української правди») на обох ключових ресурсах, які з 
нетерпінням перевидали розповідь В’ятровича, говориться: 
«Мені страшно через постійно зростаюче число, «полювання 
на трупи» у Волинській трагедії, – підкреслює історик. 1990 
року цифра, що використовувалася, наближалася, як і раніше, 
до 50 000 вбитих поляків, а потім ми почули цифру 75 000, 
потім 90 000 і 100 000. Більш праві історики вже говорять про 
250 000, навіть 500 000. Оскільки ми не маємо методології, то 
це все є жонглюванням цифрами109.  

                                           
109  «Honka trupiv» u Volyns'kii trahedii liakae – V'iatrovych // Istorichna pravda. 
27.09.2011. http://www.istpravda.com.ua/short/2011/09/27/56799/ (Last 
accessed: October 14, 2011). 
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В’ятрович правий у тому, що дані про точну кількість 
ОУН-УПА жертв, як і раніше, є неточними. Також 
погоджуємося з ним у тому, що політизація й 
інструменталізація цієї трагедії призвела до нещасних 
спотворень110. 

Однак уявлення В’ятровича про польську та західну 
історіографію вибіркове й лицемірне: в академічних дискусіях 
провідні фахівці з питання польських жертв українських 
націоналістів називають число між 60 000 і 100 000 польських 
і від 10 000 до 20 000 українських жертв у цьому конфлікті111. 
Останні дослідження показують, що кількість українців, убитих 
поляками, можливо, доведеться переглянути у бік зменшення, 
тоді як необхідним вважається досягнення консенсусу щодо 
числа польських жертв. 

 
 

                                           
110   This author had a recent experience of this when he and some other 
contributors unsuccessfully tried to convince the editor of a recent volume on the 
OUN-UPA anti- Polish violence to remove a factually incorrect passage on «the 
plight of about 200,000 Poles, women, old people, and children, who were 
butchered in a barbarian fashion by Ukrainian Nazis from the SS Galizien and 
the OUN-UPA». Boguslaw Paz. Przemil- czenie jako radykalna forma klamstwa 
historycznego: Filozoficzna analiza zjawiska przemilczewnia w kontekscie 
ludobojstwa na kresach // Idem (Ed.). Prawda Historczna a prawda polityczna w 
badaniach naukowych: Przyklad ludobojstwa na kresach poludniowo-wschodniej 
Polski w latach 1939–1946 (=Acta Universitatis Wratislavensis 3300). Wroclaw, 
2011. P. 138. 
111   Grzegorz Motyka. Konflikt polsko-ukrainski w latach 1943–1948: aktualny 
stan badan // Warszawskie Zeszyty Historyczne. 1989. Vol. 8–9. Pp. 323-325; 
Rossolinski-Liebe. Der polnisch-ukrainische Historikerdiskurs. P. 55, Fn. 8, 59. 
On the historiography of the Volhynian massacre, see Ilushyn. Ukrains'ka 
povstans'ka armiia. Pp. 13-66; Antonina Kozyrska. Bibliografia problematyki 
stosunkow polsko-ukrainskich 1939-1947 / Paper presented at the XIII 
International Seminar «Polska - Ukraina, Trudne problemy. Stosunki polsko-
ukrainskie w latach 1939-1947», June 4-6 2008; Rafal Wnuk. Recent Polish 
Historiography on Polish-Ukrainian Relations during World War II and its 
Aftermath // InterMarium. 2004. Vol. 7. http://www. 
ece.columbia.edu/research/intermarium/vol7no1/ wnuk.pdf (Last accessed: 
October 14, 2011); Rossolinski-Liebe. Der polnisch-ukrainische Historikerdiskurs. 
Pp. 54–85. 
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Українські жертви 
 
Існує відносно небагато досліджень, присвячених 

питанню українських жертв польського терору під час Другої 
світової війни. Мотика раніше наводив цифру 20 000 
українських жертв112. У дослідженні 2011 р. Мотика знижує 
свою оцінку щодо українських втрат від рук польського 
підпілля до 10-11 000 і 15 000, близько 2000-3000 українців на 
Волині, 1000-2000 у Східній Галичині та 8 000-10 000 на 
території сучасної Польщі, 3000-4000 з яких були вбиті до 
1944 р. і 5000-6000 – з 1944 по 1947 рік113. 

Якщо доповіді Михайла Хом’яка у місцевих архівах 
Альберти мають значення, число українських жертв 
польського терору на етнічно змішаних територіях, які входять 
до складу сучасної Польщі, в 1942 і 1943 роках, можливо, 
доведеться знизити ще більше. 22 січня 1944 р. у звіті 
Українського комітету допомоги, надісланому Хом’яком, 
редактором «Краківських вістей» із Люблінського офісу 
Українського Центрального Комітету, налічується 500 
українських передових осіб (Ukrains'ki peredovyki), які стали 
жертвами нападів з боку польських сил 1942 і 1943 рр. у 
Хелмі/Холмському районі й Підляшші/Pidliashshia. Українські 
втрати географічно розподілялися таким чином: 269 в 
Грубешові (Hrubeshiv/Hrubieszow), 58 – у Холмі (Chelm/Kholm), 
20 – Бела Подляска (Biela Podlaska/Bila Pilias'ka), 60 – в 
Замості (Zamosc/Zamistia ), 54 – Білгорай (Bilgoraj/Bilhorai-
Tarnohorod), 10 – Краснистав (Krasnystaw/Krasnostav), 5 – 

                                           
112   Grzegorz Motyka sums up the situation: «Altogether, during the years 1943-
47, 80,000-100,000 Poles and 10,000-20,000 Ukrainians. In Volhynia the relation 
is simply stunning - on the Polish side were maybe even 50,000-60,000 victims, 
on the Ukrainian - no more than 2,000-3,000. As for families, more than a million 
Poles were displaced and about 630,000 Ukrainians and Lemkos». Motyka. 
Zapomnijcie o Giedroyciu. 
113   Grzegorz Motyka. Od rzezi wolynskiej do akcji «Wisla»: Konflike polsko-
ukrainski 1943–1947. Krakow, 2011. P. 448. 
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Радин (Radyn) і 24 в Любліні (Lublin)114. Цей документ не 
тільки показує кількість убитих українців, але й містить 
інформацію щодо їхньої професії, яка проливає додаткове 
світло на динаміку. Не дивно, що переважна більшість жертв 
були селянами; це свідчить про соціально-економічний склад 
населення. Впадає в око, проте, надмірна репрезентація 
деяких коллабораторів: способи захисту місцевих 
адміністраторів і поліцейських. З-поміж 500 українських жертв 
у списку 177 (або 35,4%) служили в різних формах при владі 
нацистів, а члени Українського комітету допомоги – 
поліцейські, гвардійці, судові пристави або старійшини. 
Тридцять чотири людини було вбито 1942 року, 4 – 1941 року, 
тоді як переважна більшість – 462 – 1943 року; жовтень (92 
убитих) і травень (91 убитий) є найкривавішими місяцями. Це, 
слід зазначити, відбулося у той час, коли різанина УПА 
волинських поляків тривала вже протягом місяців115. 

Таким чином, по-перше, може бути причина для 
подальшого скорочення кількості українських жертв 
польського насильства, принаймні на землях сучасної Польщі, 
де поляки складали більшість населення й польське підпілля 
було сильнішим. По-друге, висока питома вага різних 
співробітників серед українських втрат показує, що польський 
терор проти українців мав інший характер, ніж ОУН (б) 
антипольські вбивства на Волині, які, як і ОУН (б) вбивства 
євреїв, були ідеологічно мотивованими та систематично 
спрямованими на етнічні меншини116. По-третє, насильство не 

                                           
114   Provincial Archives of Alberta (Henceforth PAA). Michael Chomiak 
Collection. Accession 85.191. File 59. Document 1. 
115   PAA. 85.191. File 59. Documents 1-13. This argument has been made in 
greater detail by other scholars, who have worked with the same material. See 
Czeslaw Partacz and Krzysztof Lada. Kto zaczql? Polacy i Ukraincy na 
Lubelszczyznie w latach 1941-1943. // G. Motyka, D. Libionka (Eds.). Antypolska 
akcja OUN-UPA 1943-1944. Fakty i interpretacje. Warsaw, 2002. Pp. 33-40. 
116   On the OUN(b) action program for the case of war, see «The Military 
Doctrine of the Ukrainian Nationalists», written by Mykhailo Kolodzins'kyi in 
1938, which stipulated that "hostile" national minorities, that is, Poles, Jews, and 
Russians, should be cleansed from the Western Ukrainian lands. «Expel literally 
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передувало кампанії УПА на Волині, але й загострилося після 
того, як етнічні чистки на Волині вже почалися. 

 
Польські жертви 

 
Історики Гжегож Грицюк та Гжегож Мотика в Польщі 

значно розширили наше розуміння масових вбивств ОУН-
УПА, як і Ігор Ільюшин в Україні й Тімоті Снайдер у 
Сполучених Штатах. Єва та Владислав Семашко не мали 
історичної освіти. Як учасник Армії Крайової у заходах, 
Владислав Семашко не є нейтральним спостерігачем. Його 
дочка Єва – інженер, а не історик за освітою. Обоє працюють 
у жанрі оповідання, яке було описано як націоналістичне117. 
Однак вони обоє десятиліттями збирали й документували 
інформацію «про тих, кому пощастило вижити», і їхні висновки 
не можна просто ігнорувати.  

Існує певний консенсус щодо цифр, який розвивається. 
Тімоті Снайдер подає число польських цивільних жертв, 
убитих УПА на Волині тільки 1943 року, як 40 00- 60 000118. 
Гжегож Грицюк, проаналізувавши демографічні потоки на 
Волині, дійшов висновку, що долю 60 700 поляків на Волині 

                                                                                              
to the last person the Polish element from the Western Ukrainian lands and 
thereby end Polish pretensions about the Polish character of these lands». 
Zaitsev. Viina iak prodovzhennia polityky. P. 239, citing Arkhiv OUN u Kyevi. F. 
1. Op. 2. Spr. 466. Ark. 103. On the OUN(b)'s action plan to kill Jews, Poles, and 
other minorities in the wake of Barbarossa, see May 1941's «Borot'ba i diialnist' 
OUN(b) pid chas viiny: Instruktsii Revolutsiinoho Provodu OUN(B) dlia 
orhanizatsiinoho aktyvu v Ukraini na period viiny: Viiskovi instruktsii», and 
«Vkazivky na pershi dni orhanizatsii derzhavnoho zhyttia» in TsDAVO Ukrainy. 
F. 3833. Op. 2. Spr. 1. Ark. 25-33 and 33-57. 372 
117   For instance, Ihor Iliushyn has pointed out the Siemaszkos' near-exclusive 
reliance on Polish sources, identification with Polish nationalist formations, and 
overestimation of the supposed «good neighborhood» and «friendly relations» 
between Poles and Ukrainians in the 1930s. Ihor Iliushyn. Ukrains'ka povstans'ka 
armiia i Armiia kraiova: protystoinnia v zakhidnii Ukraini (1939-1945 rr.). Kyiv, 
2009. Pp. 44–50. 
118   Snyder. Reconstruction of Nations. P. 170. 
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необхідно «пояснити»119. Гжегож Мотика наводить число між 
70 000 і 100 000120. Оцінки Єви Семашко є аналогічними: 
близько 60 000 на Волині 1943–1944 р. і 32 000 у Східній 
Галичині 1944 року. Її дослідження щодо кількості жертв – 
найдокладніше на сьогоднішній день. Семашко проводить 
відмінність між «підтвердженими смертями» й «жертвами, 
відомими по іменах». 2010 року вона округлила число 
підтверджених смертей до 88 700, з яких 42 496 відомі по 
іменах121. Нове дослідження, опубліковане 2011 року, подає 
цифру 91 200 підтверджених випадків смерті, 43987 з яких 
відомі по іменах122. 

Однак В’ятрович стверджує, що він «не читав 
респектабельної роботи» про вбивства123. Робота Семашко 
«містить цілу низку неточностей і перебільшень», – В’ятрович 
пред’являє претензію, додаючи, що «на жаль, спогади не 
можуть бути досить надійним джерелом інформації для 
дослідників» (стор. 18). В’ятрович стверджує, що «історик 
повинен працювати обережно», маючи на увазі, що це саме 
те, що він робить, а вищеперераховані вчені – ні (с. 19). Він 
додає, що виробництво документів також є частиною війни, в 
якій кожен намагається «виправдати свої власні дії та 
звинуватити супротивників» (стор. 23). В’ятрович ставить під 
сумнів цифри, які пропонуються у найбільш детальних 
дослідженнях, але сам не наводить альтернативних цифр. 
Цифра повинна бути значно нижчою, ми розуміємо, і ті, хто 
                                           
119   Grzegorz Hryciuk. Przemiany narodowosciowe i ludnosciowe w Galicji 
Wschodniej i na Wolyniu w latach 1931-1948. Torun, 2005. P. 281. 
120   Grzegorz Motyka. Ukrainska partyzantka 1942–1960: Dzialnosc Organizacji 
Ukrainskich Nacjonalistow i Ukrainskiej Powstanczej Armii. Warsaw, 2006. Pp. 
410–412, 649–650. 
121   Ewa Siemaszko. Bilans Zbrodni // Biuletyn instytutu pamieci narodowej. 
2010. Vol. 116-117. Pp. 85, 88, 92, 94. 
122   Ewa Siemaszko. Stan badan nad ludobojstwem dokonanym na ludnosci 
polskiej przez Organizacji Nacjonalistow Ukrainskich i Ukrainskq Powstanczq 
Armi^ // Boguslaw Paz (Ed.). Prawda Historyczna a Prawda Polityczna w 
badaniach naukowych: Przyklad ludobojstwa na Kresach poludniowo-wschodniej 
Polski w latach 1939-1946. Wroclaw, 2011. P. 341. 
123   Solodko. Volodymyr V'iatrovych. 
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спеціалізується у даній сфері, усі помиляються у своїх 
дослідженнях і беруть участь в жахливому «полюванні на 
трупи». Нам було б цікаво дізнатися, які цифри В’ятрович 
вважає правильними. На жаль, дослідник найбільше 
схиляється до скорегованих нечітких даних: «кілька десятків 
тисяч убитих з обох сторін» (с. 32). У зв’язку з цим виникає 
питання: якщо В’ятрович не хоче або не відчуває себе 
компетентним, щоб надати навіть приблизну оцінку кількості 
жертв, що є підставою для його претензії на «симетрію»? 

 
Інструменталізація історії 

 
В'ятрович пише, що «використання терміну “геноцид” 

для цих подій здійснюється тільки з політичною, а не науково-
пізнавальною метою і є недостатнім для опису особливостей 
цього конфлікту» (стор. 30). Ми погоджуємося: термін 
«геноцид» сам по собі не додає до нашого розуміння різанини 
більше, ніж це допомагає зрозуміти, наприклад, голод в 
Україні 1932–1933 років. Спочатку можна подумати, що 
В’ятрович відреагував на зростаючу в науковому 
співтоваристві здивованість щодо інструменталізації історії у 
деяких посткомуністичних державах Східної Європи124. Однак 
критичне ставлення В’ятровича до інструменталізації 
геноциду видає його «страх» «полювання на трупи», його 
небажання надати хоч яку-небудь інформацію щодо оцінки 
кількості жертв на підтримку своєї заяви про «симетрію» не є 
показником загальної обережності автора стосовно джерел, 
або термінологічного консерватизму. Насправді В’ятрович не 

                                           
124   See, for instance Dovid Katz. Detonation of the Holocaust in 1941: A Tale of 
Two Books // East European Jewish Affairs. 2011. Vol. 41. Pp. 207-221; Dzhon-
Pol Khimka. Ukraintsy ne dolzhny byli massovo ubivat' mirnoe naselenie // 
Antifashist: Antifashist- skii forum Ukrainy. 16.07.2010. 
http://antifashist.com/time-line/216-djon-pol-himki- pro-mirnoe-naselenie.html 
(Last accessed: March 14, 2012); Dmytro Rybokov. Marko Tsarynnyk: Istorychna 
napivpravda hirsha za odvertu brekhniu // Levyi bereh. 6.11.2009. 
http://lb.com.ua/article/society/2009/11/05/13147 marko tsarynnyk 
istorychna.html (Last accessed: March 14, 2012). 
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має доказів, щоб визначати рівень критицизму терміну 
«геноцид» в інструменталізації. Обіймаючи посаду директора 
архіву СБУ, В’ятрович позиціонував голод 1932–1933 років як 
навмисний геноцид українського народу. Серйозні вчені в цій 
галузі оцінюють кількість смертей від голоду в Україні в 1932–
1933 роках як 2,5-3,9 мільйона осіб125. СБУ навіть подала 
точну цифру – 10063000 жертв у республіці під час 
Голодомору, або «геноциду голодом» 1932–1933 рр. 
Співробітники дійшли до такого числа, враховуючи 3941000 
голодних смертей, до яких вони додали 6122000 
«ненароджених» дітей126. У листопаді 2011 року В’ятрович 
голосно виступав щодо геноциду свідомості. У чорному одязі 
та з мегафоном у руці, В'ятрович пройшов перед парадом на 
честь пам’яті Голодомору в Києві, вигукуючи: «Сьогодні ми 
вшановуємо пам’ять мільйонів дітей, які були вбиті в 32 і 33 
рр. Тих, хто міг би стати майбутнім України. Тих, хто став 
втраченим поколінням. Наша пам’ять може продовжити їхні 
життя127» .  

Повний скептицизм В’ятровича щодо показів свідків, 
термінології та джерел не свідчить про академізм, 
дослідницьку філософію або принцип, але, як видається, 
зумовлений темою. Таким чином, тоді як спогади тих, хто 
вижив після різанини поляків ОУН-УПА, не можуть вважатися 
достатньою підставою для істориків, свідчення українців, які 
пережили голод, не тільки розглядаються як справжнє 
джерело, але пам’ять про голод вважається критично 
важливою. Геноцид є не науковою, а політичною категорією, 
коли ним користується польська влада, щоб описати різанину 

                                           
125   Timothy Snyder. Bloodlands: Europe Between Hitler and Stalin. New York, 
2010. P. 53. 
126   SBU nazvala ostatochnu kil'kist' zhertv Holodomoru v Ukraini // Tsn.ua. N. d. 
http:// tsn.ua/ukrayina/sbu-nazvala-ostatochnu-kilkist-zhertv-golodomoru-v-
ukrayini.html (Last accessed: March 14, 2012). 
127   5 tysiach kyian vshanuvaly zahyblykh vid holodu ditei // Tsentr Doslidzhen' 
Vyzvol'noho Rukhu. 27.11.2011. http://cdvr.org.ua/content/5-THCgq-KHgH-
BmaHYBaM- 3am6MX-Bia-ronoav-aiTeH (Last accessed: November 28, 2011). 
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східних поляків ОУН-УПА, але обґрунтованою концепцією, яка 
повинна прийматися за чисту монету, коли до неї звертаються 
українська влада й В'ятрович, під час опису голоду 1932–1933 
рр. В’ятрович виступає проти надання жертвам ОУН-УПА 
статусу жертв геноциду – того, чого він прагне для українців – 
жертв Сталіна. В’ятрович відкидає методологію Мотики, 
Семашко та методологію Снайдера для встановлення 
кількості жертв ОУН-УПА. Було б добре, якби В’ятрович 
застосував ці стандарти у своїй справі, розраховуючи точне 
число ніколи не існуючих українських жертв геноциду, і 
винайшов «точне» число, яке, саме по собі, перевищило б 
аналогічне число жертв Голокосту. 

Така інструменталізація й капіталізація людських 
страждань, кричущими прикладами використання яких є 
В'ятрович та його інститут, створюють труднощі в тому, щоб 
змиритися з травмуючою історією ХХ століття. 

Антон Полонський називає це явище «стражданням 
Олімпійських ігор128». Інші ставляться до цього як до 
конкурентного страждання та заздрості Голокосту. Такий 
підхід – це кричуща та руйнуюча спроба, котра має особливо 
багато ризиків, коли використовується послідовниками 
організацій, які замовляли скоєння масових убивств і самі 
здійснювали їх. 

 
Порівнюючи український народ з ОУН (б)... 

 
Зображуючи українців з чорно-червоним прапором Крові 

і Землі, В’ятрович прирівнює «їх» до ОУН-УПА. Це і 
недоречно, і історично неточно. Відповідальність за вбивство 
лежить на злочинцях, їхніх командирах та ідеологах. ОУН-УПА 
у переважній більшості була присутня на територіях, які були 
анексовані Радянською Україною 1939 і 1940 рр., і, крім того, її 

                                           
128   Roger Cohen. The Suffering Olympics // The New York Times. 31.01.2012. 
http://www.nytimes.com/2012/01/31/opinion/the-suffering-
olympics.html?_r=1&src=tp&smid=fb- share (Last accessed: February 6, 2012). 
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вплив був обмежений. УПА Клячківського на Волині та в 
Поліссі в квітні 1944 року налічувала 6920 чоловіків, число 
яких до вересня 1944 року, коли Ради повернулися, 
зменшилося до 2600129. Радянська розвідка підрахувала, що 
40% чоловіків УПА були добровольцями, а решта – примусово 
мобілізовані. На Волині план залучення в ряди був особливо 
жорстоким, у Рівненській області чоловіків мобілізували під 
загрозою фізичного знищення130. Логічно припустити, що 
цифри були приблизно такі ж навесні і влітку 1943 року, у 
період, коли антипольське насильство УПА досягло свого піку. 
Таким чином, швидше маргінальна група озброєних 6000-7000 
ультранаціоналістів під командуванням офіцерів, 50% з яких 
мали досвід роботи пособниками нацистської Німеччини, 
вбила приблизно в десять разів більше поляків протягом 
кількох місяців131. Оскільки УПА мобілізувала цивільне 
українське населення скоювати вбивства, український народ 
не може відповідати за дії невеликої сектантської групи 
ультранаціоналістичних екстремістів. Хоча прихильники цього 
руху вбивали за Україну, вони виступали за незначну частину 
свого уявного співтовариства. Таким чином, Ющенко зробив 
Україні велику немилість, коли за ініціативою В’ятровича та 
інших легітимізованих істориків визначив ОУН і УПА Героями 
України. Коли він ідентифікував українську державу з ОУН і 
УПА, посмертно реабілітував Шухевича, Бандеру та Стецька й 
поставив завдання перед державними органами заплутати 
вбивства, держава взяла на себе моральну відповідальність 
за свої злочини.  

За спостереженням Павла Хокеноса, ця форма 
ревізіонізму є особливо гострою у неліберальних політичних 
культурах. Українська – не унікальна у цьому відношенні: 
ультранаціоналістичні історики відіграють визначальну роль у 
                                           
129   Volodymyr Koval'chuk. Skil'ky zh soldativ bulo v UPA? Sekrety rozkryvae 
Klym Savur // Ukrainska pravda. 12.03.2010. http://www. 
istpravda.com.ua/articles/2010/12/3/7410/ (Last accessed: February 6, 2012). 
130   HDA SBU. F. 13. Sbornik 372. T. 5 L. 209. 
131   Ivan Kachanovski. Terrorists or National Heroes. (Forthcoming). 
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перебільшенні числа крайніх правих у багатьох країнах 
Східної та Центральної Європи: «Країни, в яких ці дискурси є 
найпоширенішими, як правило, мають високий рівень 
антисемітизму та інших неліберальних цінностей. Ті ідеології 
можуть бути відображені не тільки в партійних програмах, але 
і в підручниках, музеях і засобах масової інформації. Деякі з 
найогидніших крайніх правих рухів, такі як неофашистська 
партія Джобік (Jobbik) в Угорщині, виросли з правого крила 
ревізіоністських відділів історії»132.  

Може виникнути спокуса інтерпретувати нищівну поразку 
Ющенка як підтвердження провалу його історичної політики. 
Однак це може виявитися передчасним. Навпаки, вона стала 
сміливою й закликала діаспори ультранаціоналістів 
домагатися реабілітації ОУН і УПА ветеранів в Канаді133. В 
Україні, як годиться, політика узаконила багато вимог крайніх 
правих, таких як Всеукраїнське об’єднання «Свобода» та його 
неофашистські партнери.  

Для багатьох людей серед українських ультраправих 
заперечення є швидше питанням ідентичності, ніж історичного 
дослідження. Свобода прийняла практичний підхід до 
заперечення. У серпні 2011 року її активісти захопили й 
розграбували табір археологів, які намагалися підрахувати 
кістки жертв ОУН-УПА у колишньому польському селі Острівці 
(Ostrowki)134. 

                                           
132   Paul Hockenos. Can Germany Help Central Europe Confront Its Dark Past? 
// The Chronicle of Higher Education. 4.03.2012. http://chronicle.com/article/Can-
Germany- Help-Central/130970/ (Last accessed: March 14, 2012). 
133   Per Anders Rudling. Multiculturalism, Memory, and Ritualization: Ukrainian 
National¬ist Memorials in Edmonton, Alberta // Nationalities Papers. 2011. Vol. 
39. Pp. 733-768; Idem. Iushchenkiv fashyst: Kul't Bandery v Ukraini ta Kanadi // 
Tarik Syril Amar, Ivan Balyns'kyi, Iaroslav Hrytsak (Eds.). Strasti za Banderoiu: 
statti ta esei. Kyiv, 2010. Pp. 237-309. 
134   Strach wraca do dzis // Nasz Dziennik. 3-4.09.2011. http 
://www.naszdziennik.pl/index. php?dat=20110903&typ=my&id=my14.txt; 
Jaroslaw Junko. W Ostrowkach pochowano szczqtki Polakow, zabitych w 1943 r. 
// Gazeta.pl. 30.08.2011.  
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,10202248,Ukraina 
W_Ostrowkach_pochowano_szczatki_Po- lakow_.html (Last accessed: January 



 123

Важко зрозуміти, як ця інструменталізація історії не 
матиме негативного впливу на польсько-українські відносини. 
Опитування показують, що все більша кількість поляків 
пов'язує простих українців із вбивствами УПА та етнічними 
чистками135. Однак, незважаючи на тенденцію пост-
помаранчевої революції ототожнення з українцями 
бандерівців, більшість польських дослідників встановили 
значну відмінність між українцями та учасниками організацій, 
які здійснювали вбивства. Коли Ющенко, за рекомендацією 
В’ятровича, зробив Шухевича офіційним Героєм України, 
Польський Інститут національної пам'яті опублікував цілий 
том, присвячений «праведним» українцям, котрі намагалися 
переховувати польське цивільне населення від убивць ОУН-
УПА136. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                              
15, 2012); Skandal z zhertvamy UPA - ikh ne mozhut' porakhuvaty // Istorychna 
pravda. 31.08.2011. http://www.istpravda.com.ua/ short/2011/08/31/53591/ (Last 
accessed: March 11, 2012). 
135   Rudling. The OUN, the UPA, and the Holocaust. P. 33. 
136  See, for intstance. Romuald Niedzielko (Ed.). Kresowa ksi^ge sprawedliwych 
1939¬1945: O Ukraincach ratujqcych Polakow poddanych eksterminacji przez 
OUN i UPA // Studia i materially. Volume 12. Warsaw, 2007. 
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Висновок 
 

Франциска Брудер вказує на сумнівність академічної 
надійності, якщо спиратися на ультранаціоналістичних 
ідеологів, які не беруть до уваги основні стандарти наукового 
методу.  

Громадські та історичні дебати не проводять у вакуумі. 
Звичайно, там будуть суперечливі позиції, різні фокуси, різні 
акценти на джерела, але історичні дослідження проводяться 
відповідно до визнаних стандартів у роботі з джерелами, які 
жоден історик не може ігнорувати, щоб його репутація не 
потьмяніла. Крім того, оцінюючи джерела та історичні ситуації, 
історики повинні дотримуватися певних цінностей, наприклад, 
закріплених у Загальній декларації прав людини. 

«Друга українсько-польська війна. 1942–1947» не дотягує 
до мінімальних академічних стандартів. Незважаючи на 
використання арсеналу записок і амбітні спроби ректора 
Сергія Квіта узаконити це, на думку рецензента, вона не може 
сприйматися як наукова робота, і це після того, як з деяким 
ваганням рецензент погодився переглянути її. Швидше за все, 
ця робота має пропагандистський характер і опублікована 
послідовниками організацій, відповідальних за злочини. 
Етнічні чистки й масові вбивства цивільних осіб – не «війна», а 
військова злочинність. 2001 року Міжнародний кримінальний 
трибунал у справах колишньої Югославії ухвалив, що 1995 
року різанина у Сребрениці була актом геноциду. Сьогодні 
кампанія ОУН-УПА 1943 р. проти мирного польського 
населення буде кваліфікуватися відповідно до Конвенції ООН 
1948 року про запобігання та покарання злочинів геноциду як 
«навмисне і систематичне знищення повністю або частково, 
етнічної, расової, релігійної або національної групи». Для нас 
питання, чи був це геноцид чи ні, має другорядне значення. 
Однак спроби релятивізації звірств у масштабах десятків 
сребреників шляхом вибіркового застосування джерел і 
перегляду порушень прав людини в масовому масштабі, як 
«війни», є неприпустимими. На доказ того, що неможливо 
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довести, В’ятрович ставить державну консолідацію вище прав 
людини. Рецензована книги, по суті, – приклад 
ультранаціоналістичної політичної активності під виглядом 
академічних досліджень. Оскільки автор не дотримується 
прийнятої наукової практики, то книга не повинна бути 
прийнята науковим співтовариством. 

Незважаючи на це, позиція В’ятровича заангажована. 
«Друга українсько- польська війна. 1942–1947» привносить 
мало з точки зору деконструкції міфів,  якщо є якесь розуміння 
подій на Волині 1943 року. Навіть ще менше, ніж такого роду 
міфотворчість підтримує будь-які перспективи примирення, 
або між Україною і Польщею, або всередині самої України. 

Щодо оцінки вбивства ОУН-УПА східних поляків 
рецензент не рекомендував би книгу «Друга українсько-
польська війна. 1942–1947» ані вченим, ані викладачам, ані 
студентам. Однак критичний вступ роботи можна використати 
як об'єкт дослідження у вищих навчальних закладах при 
порівнянні явища ультраправого ревізіонізму й методів 
заплутування. Як і «Ставлення ОУН до євреїв», він ілюструє 
культуру історичного заперечення того, що в поєднанні з 
самостійною віктимізацією живить зростання числа крайніх 
правих. На тлі поточних подій в Україні це тривожить. 

Ми наполегливо рекомендуємо цю книгу 
північноамериканським партнерам, зокрема, адміністрації 
Українського дослідницького інституту в Гарварді, яка 
фінансувала дослідження В’ятровича в архівах Лебедя й 
допомогла виходу цієї роботи. У неї є всі підстави задуматися 
над наслідками співпраці Гарвардського університету з 
подібними діячами. Українські дослідження вже давно 
намагаються провести межу між науковою та 
ультранаціоналістичною активністю. Ця книга зачіпає серйозні 
питання не тільки академічної цілісності, але й 
фундаментальних прав людини. 
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РЕЗЮМЕ 
 

У докладній рецензії на книгу Володимира В'ятровича 
«Друга українсько- польська війна. 1942–1947» Пер Рудлінг 
піддає гострій критиці висновки й концептуальні підстави 
рецензованої роботи. Рудлінг стверджує, що спроба 
В’ятровича подати знищення Українською повстанською 
армією (УПА) польського населення Волині й убивства 
українців польськими націоналістами в роки Другої світової 
війни як симетричні події є історично непереконливою та 
сумнівною з точки зору моралі. Те, як у книзі подано 
«Волинську різню», суперечить встановленим в історіографії 
фактам, особливо висновкам робіт Ігоря Ільюшина та Гжегожа 
Мотики. Ці історики довели, що йдеться про свідомі етнічні 
чистки, підготовлені Організацією українських націоналістів 
(ОУН), котра домінувала в ідеології УПА, щоб перетворити 
Волинь в етнічно гомогенну українську територію. Отож, 
Рудлінг заперечує наукове значення рецензованої книги і 
кваліфікує її як таку, що являє собою політично вмотивований 
відхід від визнання скоєного злочину. 

 
 
http://www.academia.edu/1603987/_Warfare_or_War_Crimi

nality_Volodymyr_Viatrovych_Druha_polsko-
ukrainska_viina_1942-1947_Kyiv_Vydavnychyi_Dim_Kyevo-
Mohylianska_Akademiia_2011_Ab_Imperio_1_2012_356-381 
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