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Ю. ФІГУРНИЙ,
к.і.н.; зав. відд. етнології
НДІУ МОН України

У статті досліджується проблема взаємостосунків
УПА та вітчизняних інтегральних націоналістів. Автор
виносить на суд читачів деякі дискусійні методо2
логічні зауваження.

Час найкращий лікар, він загоює рани, виліковує
хвороби… Проте, для вчених українознавців, саме
великий історичний проміжок часу дає можливість
тверезо і розсудливо проаналізувати українській на�
ціональний державотворчий процес у ХХ ст.. Настав
час оцінити його здобутки і втрати. Одним із важли�
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вих досягнень на шляху розбудови Української Са�
мостійної Соборної Держави була збройна бороть�
ба українського народу за свою незалежність в роки
Другої Світової війни. Вже минуло більше півстоліття
з дня загибелі головнокомандуючого УПА генерала
Романа Шухевича (псевдо Тарас Чупринка) і настав
час не тільки визнати українських повстанців націо�
нальними героями і надати їм статус ветеранів дру�
гої світової війни, але й почати неупереджене вив�
чення деяких дискусійних проблем. До них, ми відно�
симо стійке поєднання абревіатур ОУН УПА. Насам�
перед, цим ми повинні завдячувати сталінським ка�
ральним органам (НКВС і МДБ) та радянській історі�
ографії які називали українських повстанців не інак�
ше як “бандерівці”, бандерівські головорізи тощо.
Хоча треба зауважити, що Степан Бандера був не
військовим, а політичним діячем, і офіційно УПА ніко�
ли не очолював.

Актуальність дослідження цієї теми полягає в тому
щоб спробувати надати науково виважену оцінку
діяльності УПА та українських інтегральних націо�
налістів, а саме ОУН (б) і ОУН (м).

Головною метою дослідження є аналіз сукупності
державотворчих і мілітарних аспектів діяльності УПА
та ОУН. Центральна проблема полягає в тому щоб
показати непрості стосунки українських повстанців
та інтегральних націоналістів, особливо ОУН (б).

Вважаємо за необхідне наголосити, що у своїй
невеликій українознавчій розвідці послуговуємося,
насамперед, одним з головних наукових методів –
принципом історизму, себто об’єктивним дослід�
женням витоків історичного явища яким є УПА. Та�
кож ми використовуємо порівняльно�історичний ме�
тод, а саме, коли зіставляємо особливості зароджен�
ня, становлення і формування УПА як вітчизняного
мілітарного явища і її взаємостосунки з українськими
інтегральними націоналістами. Нажаль комплексні
праці з цієї тематики майже відсутні. Ми назвемо
лише деякі, які дотично торкаються цієї дискусійної
проблеми. А саме спогади учасників збройної бо�
ротьби: Микола Куделя “Крізь бурі лихоліть”, Олег
Штуль�Жданович – О. Шуляк “В ім’я правди”, Тарас
Бульба�Боровець “Армія без Держави”, Григорій
Стецюк “Непоставлений Пам’ятник”, Михайло Под�
ворняк “Вітер з Волині”, Максим Скорупський�Макс
“У наступах і відступах”, Михайло Каркоць�Вовк “Від
Вороніжа до Легіону Самооборони”, Василь Стані�
славів�Макух “Ліс приймає повстанців” тощо.

Таким чином, в українській історичній науці та в
публіцистиці склалася стійка абревіатура�словоспо�
лучення ОУН�УПА: історія ОУН�УПА, діяльність ОУН�
УПА, боротьба ОУН�УПА тощо. Все це нагадує авто�
ру відомі слова Володимира Маяковського: «Партія і
Ленін – близнюки браття… Ми промовляємо партія –
розуміємо Ленін, промовляємо Ленін – розуміємо
партія» (довільний переклад автора). Цікаво, що це
була гарна поетична метафора співця більшовицької
революції і не більше, тому, що в РКП(б) завжди була
могутня опозиція В. Леніну, лише Й. Сталіну вдалося
зробити з більшовицької партії не те, що близнюка, а
слухняного наймита�виконавця своєї волі. Але повер�
немося до проблеми яка нас хвилює – словосполу�
чення ОУН�УПА. Вона постійно звучить в засобах
масової інформації, в підручниках, збірниках, моно�
графіях. Цим самим створюється ефект “сіамських

близнюків”, коли ці поняття вживаються тільки через
дефіс, і для переважної більшості авторів вони є
рівнозначними і тотожними. Проте це не так, ті хто
вживають цей вираз чомусь забувають деякі важливі
моменти. А саме: по�перше, що починаючи з 1940
року єдина Організація Українських Націоналістів роз�
кололася на дві фракції – ОУН�М (мельниківська) –
провідник Андрій Мельник і ОУН�Б (бандерівська) чи
ОУН�Р (революційна) – вождь Степан Бандера; по�
друге, хоча головна роль у формуванні численної по�
тужної Української Повстанської Армії належить ОУН�
Б, разом з ОУН�М і офіційним днем народження її
вважається 14 жовтня 1942 року, як свято українсь�
кого війська приурочене до дня покровительки
Війська Запорізького Покрови Святої Богородиці,
проте реально вона почала свою збройну боротьбу
з відступаючими військовими частинами Червоної
Армії влітку�восени 1941 р., на території Полісся, і
навіть саму назву, чи бренд, як зараз модно говори�
ти, придумали не інтегральні націоналісти, мель�
никівці чи бандерівці, а представник Української На�
родної Республіки в еміграції Тарас Боровець (чи
Бульба�Боровець), і саме дякуючи його успішному
керуванню збройною боротьбою українських по�
встанців – назва УПА стала популярною не тільки на
Волині і Поліссі, а поступово стала знаною на широ�
ких теренах нашої Батьківщини; по�третє, саме по�
єднання назви партії (політичної організації) з націо�
нальними збройними силами є некоректним в нау�
ково�методологічному аспекті і, на моє глибоке пе�
реконання, ніде в світі, окрім як в Україні і в діаспорі
не вживається. Нікому ж не спадає на думку говори�
ти про РКП(б)�РСЧА (Робітничо�Селянська Червона
Армія), чи КПРС�Радянська Армія, чи НСДАП (гітле�
рівська нацистська партія)�Вермахт (німецька армія)
тощо, а от ОУН�УПА, це дуже гарно і добре! Навпаки,
це надзвичайно не фахово, безграмотно і некорект�
но на мою думку. ОУН і її засновник Євген Конова�
лець, і його наступники, непримиренні вороги Андрій
Мельник і Степан Бандера, а також провідні і рядові її
члени своєю самовідданою боротьбою за Українсь�
ку Самостійну Соборну Державу навіки вписали
власні імена на скрижалі національної Книги Буття.
Але разом з тим в діяльності українських інтеграль�
них націоналістів було окрім позитиву багато і нега�
тиву. Зокрема, це і розкол в організації, і переборю�
вання один одного, якщо не сказати простіше – са�
мознищення, невиправдана жорстокість СБ (служ�
би безпеки) бандерівців, колабораціонізм мель�
никівців (я маю на увазі створення дивізії СС “Галичи�
на”) тощо, зазначимо при цьому, що це дуже диску�
сійне питання, все це посприяло поразці державот�
ворчих змагань. Разом з тим УПА до перерахованих
вище фактів не має ніякого відношення, але коли вжи�
вають поняття ОУН�УПА, то цим самим автоматично
всі помилки і невдачі інтегральних націоналістів пе�
реносяться на українських повстанців.

Ми не хочемо ідеалізувати УПА, в неї теж були свої
прорахунки, зокрема це і волинська різанина, хоча
безсумнівно провина за цю трагедію, на думку авто�
ра, лягає не тільки на плечі УПА, але й на польську
Армію Крайову; також це і надмірна жорстокість ук�
раїнських повстанців по відношенню до прорадянсь�
ких елементів на території західних областей УРСР.
Автор вважає, це дало змогу комуністичній владі
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створити так звану УПА�2, коли загони НКВС�МДБ пе�
реодягнені в повстанські однострої нищили і комуністів
і націоналістів, знеславлюючи тим самим авторитет
УПА, створюючи в регіоні ситуацію взаємної ненависті
й недовіри, і продукуючи міф, який існує навіть на по�
чатку ХХІ століття – що вояки УПА, це не борці за волю
України, а бандити, душогуби, головорізи і запроданці.
Безсумнівно, це був успішний тактичний хід комуністич�
них зверхників, який посприяв поряд з іншими чинни�
ками поразці повстанського визвольного руху. Отже,
жорстокість піднесена до абсолюту перетворюється в
апофеоз насильства, де взаємне переборювання доб�
ра і зла перетворює ці етичні категорії на абстрактні
дефініції. “На війні як на війні”, полюбляли повторювати
французи, і дійсно, легко оцінювати події через багато�
багато років, але в цьому і полягає завдання істориків
українознавців, щоби врахувати досвід і здобутки по�
передників, а також і їх невдачі, щоб успішно крокувати
по шляху державотворення в ІІІ тисячолітті.

На превеликий жаль, до шістдесятих роковин УПА
українська держава та її можновладці ще досі не виз�
нали її воюючою стороною в Другій світовій війні. Який
парадокс, герої�повстанці, які боролися і гинули за
Самостійну Україну перебувають на правах паріїв, у

власній Вітчизні, а в той же час колишні співробітники
репресивних органів СРСР – НКВС�МДБ пошановані
владою і отримують великі привілеї і пенсії. Зрозумі�
ло, що в сучасній Україні надзвичайно мало свідомо�
національного і дуже багато совково�космополітич�
ного чинника. Тому нам, молодим вченим україно�
знавцям, потрібно прикласти чималих зусиль, щоби
посприяти політичній реабілітації героїчної бороть�
би українських повстанців на всіх рівнях національ�
но�державного життя, починаючи з партизанського
фольклору і закінчуючи визнанням їх на найвищому
парламентсько�президентському щаблі влади.

Саме тому військовий парад на честь 10�ї річниці
незалежності України мали відкрити не бутафорські
чорноморські козаки, а справжні борці за Українську
Самостійну Соборну Державу – вояки�ветерени УПА.
Але так не сталося, проте нам треба зробити все
можливе щоби вони все ж таки промарширували го�
ловною і центральною вулицею древнього і молодо�
го Києва – Хрещатиком, і вся Україна, і Захід, і Схід, і
Південь, і Північ, і Центр, зрозуміли нарешті, хто ви�
борював національну державність в жорстокій борні
з ворогом в ХХ ст., і тисячами клали свої молоді життя
на вівтар незалежності і соборності України.
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Як засвідчують джерела радянських архівів, про�
тистояння УПА та ОУН польському державному те�
рору над українським народом (1931�1939), а згодом
польському комуністичному режиму, є наслідком без�
компромісної та широкомасштабної боротьби ОУН.

Низка чільних авторів Інституту історії НАНУ в своїй
праці “Політичний терор і тероризм в Україні” стверд�
жують: “Після ліквідації ЗУНР та завершення польсько�
більшовицької війни у 1920 році, західно�українські
землі, що були окуповані поляками, зазнали жорстокої
експлуатації як політично, так і соціально�економічно.
Варшава у своїй доктрині намагалася витравити в ук�
раїнського народу, інтелігенції ідею утворення Украї�
нської держави. Польське насилля одразу розпочало�
ся із залякування українського народу, для чого вдава�
лося до грабунків, морального і фізичного знищення”.

За свідоцтвом документів архіву польської контр�
розвідки (1919�1939рр.), польський терор щодо ук�
раїнців набув статусу державного одразу після
ліквідації ЗУНР. Зрада польського уряду договору з

В. ІДЗЬО,
доктор історичних наук,
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Українською Народною Республікою (УНР) та його
сепаратний договір із більшовицькою Росією – яск�
равий приклад польської суспільно�політичної двоє�
душності, після якої розпочався польський геноцид
українського народу на нещадно звойованих та ко�
лонізованих польськими загарбниками українських
землях.

Від середини 30 років армія та спецслужби стали
домінуючою силою в суспільно�політичному житті ІІ
Речі Посполитої. Польська контррозвідка і військове
керівництво ІІ Речі Посполитої взяли рішучий курс на
полонізацію західних теренів українського народу.
Військові каральні загони знищували українських
військовиків, томили у військових концентраційних та�
борах, де їх гинуло тисячами. Темою окремого дослі�
дження є величезна кількість фактів терору польсько�
го уряду щодо української інтелігенції, політичних та
побутових убивств, організації кримінальних та по�
літичних справ.

Наразі на підставі проаналізованих документів,
можна зробити висновок, що кристалізація Українсь�
кої Військової Організації – це виклик польському ре�
ваншизму та польській жорстокості у національно�
культурному та суспільно�побутовому питаннях. В цих
джерелах підтверджено наявність сотень, тисяч
убивств та катувань українських політичних, культур�
них, релігійних та громадських діячів польською
військовою контррозвідкою.

Ці вбивства поширилися й на незадоволених та�
кою політикою українських міщан та селян, до яких


