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Очі всього світу були спрямовані в часі другої світової вій
ни на Східню Европу, зокрема на Україну, де впродовж довгих 
воєнних років відбувався небувалий досі в історії змаг між дво
ма найбільшими європейськими потугами. Але світ дивився на 
Україну не як на самостійний підмет у тому змагу, а як на ши
року арену, на якій перекочувалися в одну, то в другу сторону 
полчища воюючих сторін, на якій зударялися їх велетні-панце- 
рі, над якою розгравалися завзяті повітряні бої летунських 
ескадр.

Гуркіт моторів, розриви бомб і брязкіт заліза та панцерів, 
словом — боротьба матеріяльно-технічних сил за матеріяльні цілі 
обох імперіялістичних потуг приглушували процес народжу
вання, росту, оформлювання і вияву ідейних сил українського 
народу, який став до очайдушного бою за вселюдські ідеали волі, 
правди і справедливосте проти загарбництва, насилля, гніту 
і поневолення, що їх несли Україні і всім народам світу гітле
рівська Німеччина і СССР. Чиста ідея стала до боротьби 
з матерією. Обидва воюючі імперіялізми, хоч і зводили 
між собою скажеций бій за гегемонію у світі, супроти інших 
народів застосовували ті самі прийоми. Нищили гідність людини, 
здавлювали всі ідейні пориви, топтали все святе та Боже. Лю
дину, створену на образ і подобу Божу, хотіли обернути в твари
ну, а цілі народи в отари рабів-невільників! — Ось саме тим 
Двом диким імперіялізмам український нарід оголосив війну. 
Війну на життя і смерть. Війну, яка з незменшеною завзятістю 
і нечуваним героїзмом ведеться досьогодні проти СССР, 
що залишився на широкій бойовій арені хвилевим пере
можцем над своїм імперіялістичним противником, але не зу
мів ще розіграти останнього переможного бою із своїм ідейним 
противником, українським народом Український нарід живе 
і бореться. Тирани, диктатори з’являються на історичній арені, 
заблистять Нероновою славою і гинуть. А слідом за ними не
сеться проклін людства й осуд цілої історії.
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Як закінчиться сучасна збройна боротьба українського на-' 
роду, важко передбачити. Як довго ще проріджувані лави Укра
їнської Повстанської Армії будуть витримувати скажені насту
пи червоних сталінських опричників, не хочемо ставити тут 
прогноз. Важне те, що боєць УПАрмії не здає з рук своїх зброї, 
хіба, що серце його прошиє ворожа куля, і з мертвих рук зброя 
випадає. Важне те, що можна знищити людину — винищенням 
спричинити спустошення серед народу, але -коли живе бодай 
якась його частина, ворогові не вдасться знищити віри в його 
відродження, віри в перемогу справедливої ідеї над брутальним 
насиллям. Ідея боротьби українського народу за свої національ
ні права і свою суверенну державу в сім’ї вільних народів світу 
невмируща!*

І друге — важно ствердити перед усім світом, цілою істо
рією і майбутніми людськими поколіннями, що в останній воєн
ній завірюсі український нарід, єдиний серед європейських на
родів, зберіг чистоту ідеї боротьби проти нелюдських тоталітар
них режимів. В часі, коли інші народи входили з одним чи дру
гим оготалізмом в союзи, коли складали з ними договори прияз
ні, коли засідали при одних конференційних столах,, україн
ський нарід вів боротьбу на два фронти, з брунатною і черво
ною диктатурами. Без4 чужої помочі, без слова признання чи мо̂  
ральної підтримки; спираючись на своїх власних силах, з гли~ 
бокою вірою в справедливість своєї боротьби, український нарід 
виступив до нерівних здоаган&. Український нарід був осамітне- 
ний у цій боротьбі, але де була почесна самітність, і сьогодні вів 
може бути гордий на неї. Бо своїм осамітненням він урятував 
гідність не тільки свою, але й всього людства, яке зачарувала 
та осліпила блискуча свастика або кривава червона звізда. По
топтаний прапор, щр на ньому виписані слова волі й справедли- 
вости для кожної людини й кожного народу, український нарід, 
єдиний в останній світовій завірюсі, підняв з земної пороші 
і міцно держить його в своїх руках досьогодні. Може сучасний 
світ ще не вміє оцінити того вкладу українського народу в. ідей
ну скарбницю людства, та ми віримо, що вже недалекі наступні 
покоління найдуть справедливу оцінку і зрозуміють вагу і зна- 
чення безкомпромісової боротьби українського народу з гітле
рівською і большевицькою диктатурами. Ідею волі людини і наб
родів не можна з ними ніяк погодити, бо між ними така безодня* 
як між волею і рабством, між правдою і брехнею, між справе
дливістю і беззаконням. І тому світ мусить зрозуміти цю правду, 
що український нарід, ведучи боротьбу на два фронти проти 
свого поневолення, боровся і бореться не тільки за своє право, 
але також за вселюдські ідеали; що в цій боротьбі він зберіг не 
тільки свою національну гідність, але що й досьогодні він рятує 
гідність цивілізованого людства, будить приспане сумління й від
криває людству очі на грізне грядуче завтра, яке нависло над 
усім світом, коли він вчас не зрозуміє, що беззаконня, насилля
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га рабство і компроміси з ними мусять бути зметені з лиця 
землі.

Буря кількарічної війни прогула над Україною, але веле
тенський ідейний та збройний змаг українського народу за своє 
визволення з-під большевицького гніту і за своє повне суверен
не державне життя триває дальше. І хоч больщевицький загар
бник старається приглушити ці геройські змагання і Пильно дбає 
про те, щоб світ про них не довідався і мовчав, то все ж таки 
в останньому часі все більше вісток про боротьбу УПАрмії з 
большевицьким наїзником проходить крізь залізну заслону до 
цивілізованого світу. Правда, ці вістки нераз деформовані і в ін
терпретації суті й характеру самої боротьби не вірні, та в одному 
воііи говорять правду. Існує широко розгорнений український 
революційний рух, існують збройні, повстанські сили україн
ського народу — УПАрмія, існує боротьба з большевицьким за
гарбником.

Наше завдання — р о з к р и т и  п р а в д у  п р о  У к р а ї н у  
за останні роки визвольної боротьби; хочбмо вказати українсько
му громадянству на геройську сторінку нашої недавньої і су
часної боротьби! Хочемо вірно й об’єктивно, подаючи факти, 
дати, документи, фотознімки та ввесь доступний свій і Чужий 
джерельний матеріял, відтворити той процес, що проходив на 
Україні впродовж останніх бурхливих років. Як народжувалася, 
росла й могутніла українська самостійницька ідея, які форми 
вияв^ вона прибирала, з якими труднощами вона боролася, сло
вом — хочемо розірвати занавісу цад нашим недавнім минулим 
перед своїми і чужими; ось це провідна думка наших видань.

В широких українських масах, зокрема в бійцях УПА та 
в революціонерах-самостійниках, погляд на твердий пройдений 
шлях буде кріпити віру в остаточну перемогу; для тих україн-  ̂
ців, що перебувають на чужині нехай ця правда буде закликом 
до єднання між собою та з Рідною Землею. Нехай вона збудить 
свідомість, що ми не нарід рабів, а борців, що завжди в історії 
і посьогодні стоїть в авангарді боротьби за вселюдські ідеали 
волі й справедливости.

Пресове Бюро Української Головної Визвольної Ради видає 
оце першу основнішу публікацію, що має служити наміченій ці
лі — р о з к р и т и  п р а в д у  пр о  У к р а ї н у .  Ім’я автора 
не чуже українській суспільності. Він — помітна політична по
стать в українському житті останніх півтора десятка років, один 
з провідних членів Організації Українських Націоналістів, рево
люційний діяч і невтомний організатор визвольно-революційно
го руху на Україні. Засуджений, як один з головних обвинува
чених, у відрмбму Варшавському процесі на кару смерти, замі
нену на досмертну тюрму, довголітній в’язень польських тюрем, 
в 1939 р. після упадку Польщі виходить на волю і з незміненим 
запалом віддає себе дальше праці в організуванні революційної 
боротьби проти займанців України. Коли в 1941 p., недовго після
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вибуху німецько-большевицької війни, німці виарештовують ряд* 
провідних членів ОУН і членів Українського Державного Пра
вління та починають нищівну акцію супроти українського само
стійницького руху, він — член УДП і Проводу ОУН, — один 
з небагатьох, що врятувалися перед арештами ґештапа, бере на 
себе важкий обов’язок переорганізувати проріджені кадри 
українських самостійників, доповнити їх, закріпити позиції ру
ху по всій Україні і перейти до протиударів на фронтах бороть
би проти гітлерівських і большевицьких займанців. Як перед 
тим НКВД, так і тепер ґештапо розсилає по всіх поліційних ста
ницях стежні листи і визначує нагороди за його голову...

Тимчасом український самостійницький революційний рух, 
якого визначним організатором й душею був саме автор, росте 
й могутніє. Вже в другій половині 1942 р. оформлюються перші 
збройні частини Української Повстанської Армії. І тут ми при
ходимо до теми опрацьованої автором монографії. Це генеза, 
ріст і дії Української Повстанської Армії — У ПА.

Від кількох років ворог поборює її і зброєю і своєю забріха- 
ною пропагандою. Лють і оскаженілість ворожих чинників для 
кожного українця зрозумілі. Все, що для нас дороге і святе, во
ни опоганюють та обкидують болотом! чЧи ж не виклинали впро
довж сторіч і не виклинають досі славного гетьмана Мазепу 
й мазепинців? Чи ворог може спокійно вимовити ім’я сл. п. Пе
тлюри чи Коновальця? А УПА і ввесь український самостій
ницький рух — це ж кість від кости і тіло від тіла тих великих 
державних мужів і наших національних героїв! Тому докумен
тарна праця, що розкриє перед світом правду про наш самостій
ницький рух, зокрема про генезу, характер і дії УПА, розкриє 
йорожу забріханість.

Та, окрім тих причин, в загальному вичувався в українсько
му громадянстві брак основнішої публікації на цю терту.

Ідучи назустріч бажанню українських громадян і своїх дру
зів, автор узяв на себе це завдання, бо саме він, що був не тіль
ки постороннім свідком, але й учасником та співтворцем того 
великого процесу визвольної боротьби на Україні за часів ні
мецької окупації, міг найкраще змалювати ці роки великих ре
волюційних змагань. — Праця, яку даємо в руки українському 
громадянству, не є історією останніх років України. Писати істо
рію ще передчасно, замалий простір ділить нас від нещодавніх 
подій, а, врешті, процес визвольної боротьби ще не завершений, 
шлях до нашої мети, до виборення Української Держави ще не 
пройдений. З уваги на те, що не про всі речі, зокрема такі, що 
розкривали б таємниці сучасної боротьби, можна вже сьогодні 
писати, головна увіага автора присвячена висвітленню визволь
ної боротьби українського народу проти його основних ворогів 
в тому часі, гітлерівської Німеччини і большевицької Москви. 
Все інше порушено тільки в такій мірі, наскільки воно безпо
середньо цю боротьбу скріплювало, чи пак послаблювало.
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Праця, яку віддаємо до рук українському читачеві, не є 
історією. Є це вірніш хроніка, ілюстрована документарним ма- 
теріялом. Але хроніка, в якій основне — не сухе зіставлення по
дій, що слідували одна по одній, а — у к р а ї н с ь к а  с а м о 
с т і й н и ц ь к а  і д е я .  Ми бачимо, як ця ідея родилась у дав
ньому нашому минулому, як вона безпосередньо після нашої 
програної в 1920—21 pp. переходить в підпілля, як в ньому ро
сте і стає надхненням для широких українських мас. Перед на
шими очима пересуваються картина за картиною. Приходить 
1941 р. і ця, здавлювана всіма окупантами України ідея, маніфе
стує себе перед світом в проголошенні української державносте 
І знову йдуть удари за ударами від нового займанця. Перед на
ми прекрасна картина боротьби невеликого гурту людей, само
стійників з ОУН, за те, щоб ідея самостійности України стала 
власністю всього українського народу. Завдяки жертвенній пра
ці й боротьбі українських революціонерів-самостійників, само
стійницька ідея доходить до найдальших закутин української 
землі. Вона опановує серцЬ і душі українських народніх мас, 
І саме цей процес мобілізації українських душ довкола само
стійницької ідеї — це наймогутніше явище останніх років ви
звольних змагань українського народу. Ідейно змобілізовані всі 
шари української суспільности дають вияв своїй готовості захи
щати права українського народу. Ідея починає діяти в конкрет
них формах наперед пасивного спротиву, зчасом збройної само
оборони в малих боєвих відділах, а в кінці рух самооборони пе
ретворюється у велике збройне повстання. Для захисту і пере
моги самостійницької ідеї організується й ростз УПАрмія, єдина 
в світі армія створена нечуваним зусиллям поневоленого наро
ду. Самостійницька ОУН виконала в тому процесі велетенські 
завдання. Вона зуміла перелити ідейно-політичний зміст ви
звольної боротьби в душі українських мас і иадхнути їх до бо
ротьби, що своє організаційно-збройне завершення найшла в 
УПА. Але процес ще не закінчений. З рядів УПА ініціюється по
літичне оформлення цілого самостійницького руху в Україні 
в покликанні до життя найвищого державного керівництва ціли
ми визвольними змаганнями українського народу — Україн
ської Головної Визвольної Ради.

Самостійницька ОУН, Українська Повстанська Армія, Укра
їнська Головна Визвольна Рада — це ланки одного нерозривного 
ланцюга в розвої української політичної думки і в процесі рево
люційно-визвольної боротьби українського народу. А організу
ючим, об’єднальним і керівним чинником у них була й е укра
їнська самостійницька ідея й боротьба за Українську Самостій
ну Соборну Державу. Хто цього не хоче бачити й розуміти, той 
ніколи не зрозуміє ні недавнього минулого, ні сучасного України.

Свою працю автор присвячує «Борцям і за Українську Само
стійну Соборну Державу минулого, теперішнього й майбутньо
го». І це зрозуміле. Тисячі борців умирали за українську держа-
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ву, вмирали здебільшого як невідомі герої на широких степах1 
України, іх ім’ям було «сини і дочки України». Інші стоять сьо
годні в нерівних боях, а ще інші прийдуть до них, щоб виконати 
наказ «збудувати Українську Державу». Для одних ця праця 
буде пам’ятником, для інших школою і дороговказом. — Відда
ючи цю працю до рук тих, що боряться чи готові боротися, зо
крема до рук українського молодого покоління, ми бажали б. 
щоб вона виконала своє завдання; щоб не тільки розкрила прав
ду про недавнє геройське минуле України, але й була вояць
кою школою характерів українського молодого покоління.

І накінець, ще одна просьба до наших читачів. Перед нами 
перша частина писаної хроніки Української Повстанської Армії. 
Це не сенсаційний твір, ні модерний роман. З хроніки .говорити
ме важка, правдива й геройська дійсність останніх років ви
звольних змагань України, Хроніку творили борці й герої, 
українські революціонери-самостійники, борці УПА і ввесь укра
їнський нарід. Кожна її сторінка писана їх жертвами і !к кро
в’ю. Самі слова заслабі, щоб відтворити велич тієї жертви, ’’ому, 
беручи до рук хроніку УПА, читаймо її як святу книгу недав
нього буття українського народу і так зложім наш поклін і са
лют тим усім, що ці світлі сторінки української історії писали 
своєю кров’ю і жертвою в геройській боротьбі за Українську 
Державу,

1946 о. др. І в а н  Г р и н ь о х

\,

Г
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І. УКРАЇНСЬКА САМОСТІЙНИЦЬКА ІДЕЯ ПЕРЕД 
НІМЕЦЬКО-БОЛЬШЕВИЦЬКОЮ ВІЙНОЮ

Тяглість української визвольної бо
ротьби, — Наслідки німецько^рольсько! 
війни 1939 р. ^  Самостійницька 0 У 8  
організатор і керівник визвольної бо
ротьби. — Основний ворог. — Н езалеж
ність від чужих сил. —* Провід руху та 
координація українських сил на емі
грації,

Після втрати своєї дер^кавности в 1920 p., український нарід 
не припиняє дальшої визвольної боротьби, але продовжує її ввесь 
ч$е у важких умовинах окупації проти двох тодішніх головних 
окупантів українських земель: комуністично-большевицької Ро
сії і реакційної Польщі, Виявом цієї боротьби були, з одного боку, 
дії українських революційних організацій, спонтанні відрухи 
українських народніх мас в обороні своїх црав та послідовна 
праця за якнайширший розвій усіх ділянок життя, розбудову
ваного власними силами народу, з другого боку, — протидії оку
пантів з метою здавити природний гін українського народу до 
самостійного державного життя. їх відомим у світі відгомоном 
були: %
— кількарічна партизанська та повстанська боротьба цо всій 
Україні в часі, коли там перестала діяти нормальна державно- 
політична влада. Уряд Української НароднЬої Республіки, що 
в тяжких змаганнях, не знайшовши піддержки в західніх дер
жав, мусів цід напором большерицької Москви опустйти рідні 
землі, продовжував свою працю поза межами України;
— підпольно-коцспіративна боротьба Всеукраїнського Повстан
ського Центру, що діяв до 1923 p., Братства Українських Дер- 
жавників — Українського Національного Центру, що діяв 
в pp. 1992—33, а зокрема Спілки Визволення України — СВУ, 
Української Військової Організації — УВО, та Організації Укра
їнських Націоналістів — ОУН, що єдина вдержалася в цій бо
ротьбі;
—» селянські повстання проти накиненої колективізації;
— боротьба за культурне і політичне відродження українського 
народу в умовах большевицької дійености та за виповнення су-«
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щого псевдодержавного твору УР.СР новим змістом, ідеею спра
вді української державносте, а в її висліді розстріли й самогуб
ства визначних письменників' України, як: Хвильового, Близь
ка, Фальківського, Косинки, Драй-Хмари, Зерова і ін. та членів 
уряду т. зв. Української Радянської Соціялістичної Республіки, 
як: Шумського, Скрипника, Затонського, Волобуева і Любченка. 
Більш як сто українських письменників були обвинувачені за 
націоналізм і засуджені;
— героїчна боротьба Карпатської Січі проти мадярської агресії, 
а посередньо проти імперіялістичних плянів політики Гітлера, 
після окупації націонал-соціялістичною Німеччиною Чехії та 
після Віденського договору;
— трагічна смерть з рук большевицького аґента Голови Дирек
торії та Головного Отамана Військ УНР, Симона Петлюри, в Па
рижі 25 травня 1926 p.;
— великий судовий процес проти СВУ з проф. Єфремовим на 
чолі та іншими провідними самостійниками з наукового світу 
в Києві в 1930 p.;
— пацифікаційна акція проти українців на Західніх Україн
ських Землях, окупованих Польщею в 1930 p.;
— штучно викликаний голод в Україні під большевицькою зай- 
манщиною в 1933 p., з метою зломити спротив українського се- 
сянства протяг накиненої большевицьким режимом колективі
зації;
— варшавський судовий процес проти ОУН в 1934 p.;
— підступне вбивство Голови ОУН полк. Євгена Коновальця 
в Ротердамі року 1938.

У висліді німецько-совєтського договору (договір Молотов- 
Ріббентроп у Москві в серпні 1939 p.), та польсько-німецької вій
ни Західньо-Українські Землі, що були до цього часу'під поль
ською займанщищж), входять у склад УРСР Таким способом 
більша частина українських земель опинипася під однією оку
пацією больїігевицької Москви Та боротьба проти окупанта ве
деться далі й набирає нових форм ширшого революційно- 
визвольного руху. Большевицький режим намагається її здуши
ти засобами масового терору, розстрілів та тюрем і вивозу насе
лення на заслання та до концтаборів на Далекому Сході.

Українську визвольну боротьбу в pp. 1939-41 ведуть про
відні революційні кадри, спираючись на власні сили народу. 
Боротьбу очолює та нею кермує Організація Українських Націо
налістів, єдина в тому часі чинна самостійницька організація на 
українських землях. Український націоналізм на рідних землях 
виростав із суто українських первнів окремішности українсько
го народу та його Змагань до повного національного і державно
го самовизначення; в своєму розвитку та боротьбі спирався він 
на українські державницькі традиції і нав’язував - до здо
бутків і досягнень минулої визвольної боротьби українського на
роду. Спираючись на ідеалістичний світогляд, вважав його во-
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люнтариетичні елементи рушійним чинником у боротьбі понево
леної нації, та в своєму розвоевому процесі зумів протистави
тися всім впливам чужих модних тоді рухів, зберігаючи своє 
окреме суто українське обличчя. Не засклеплюючись у мертвих 
формах політичного доґматизму, визнавав в історичному розвої 
політичної думки засаду проґресу, що дала йому силу проти
ставитися ворожим світоглядовим та політичним концепціям 
уже стільки років у безупинній боротьбі.

Український націоналізм — це самостійницько-державниць
кий визвольний світогляд, що протиставився всім ідеям та тен
денціям* зокрема комуністично-большевицьким, що мали за мету 
національне та соціяльне поневолення українського народу. Із 
зрозумілих причин ворожа пропаґанда зв'язувала його з фашиз
мом, чи націонал-соціялізмом, щоб таким способом підірвати си
лу визвольної ідеї та самого революційного руху, що полонили 
нарід та організували його до спротиву й боротьби з імперіялі- 
стичними окупантами. Український нарід створив був за час 
свого історичного існування свої власні форми народоправства 
(княжі віча, козацькі ради) і не терпів монопартійного режиму, 
вірніш, системи правління, байдуже — чужого чи власного*, 
свого. Боротьба проти большевицько-московської окупації — це 
водночас боротьба проти диктатури-партії, надто ще чужої, на
киненої Москвою. Прямуючи в своїй боротьбі до відбудови 
Української Самостійної Соборної Держави, український націо
налізм підпорядкував тій основній цілі свою політику й тактику. 
В основу своєї визвольної політики він клав власні сили укра
їнського народу, його національну свідомість т^ політичну зрі
лість і активність, а шляхом до здійснення відбудови україн
ської держави вважав українську національну революцію.

Основним ворогом української державности вважався в нас 
російський імперіялізм, байдуже, в якій би формі чи ідеї він 
себе не проявляв. У тій площині тодішнє українство та його по
літичний провід шукали в світі прихильників, чи там союзни
ків, які були б готові дати бодай моральну підтримку україн
ському народові в реалізації його цілей. Був факт, що в суча
сній Европі тільки Німеччина явно готувалася до війни з СССР, 
і тому це було природне й наскрізь зрозуміле явище, що укра
їнський нарід сподівався від німецько-совєтського конфлікту 
зміни дотеперішнього свого положення, але очевидячки не такої, 
щоб поневолення большевицькою Москвою замінити новим по
неволенням Німеччиною. Бо сподіваючись німецько-совєтської 
війни, український нарід підготовлявся використати її виключ
но для того, щоб відбудувати свою самостійну незалежну 
державу.

Тим часом гітлерівська Німеччина створила цілу низку та
ких фактів, що наказували українцям ще більш скріпити свою 
обережність. До тих фактів належать: Підступна гра україн
ськими землями Закарпаття в pp. 1938-39, договір Ріббентроп-
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Молотов 1939 (коштом знову таки українських земель), або 
спроби договоритися з Польщею та загравання при ник укрй- 

землями ще перед німецько-польською війною. Укра
їнському самостійницькому рухові було тоді наскрізь ясним, що 
Німеччина розглядає українську проблему та українські Землі 
ЯК Предмет С60ЇХ ІмПерІЯЛІСТЙЧНЙХ плянів. Вислів цьому розу
мінню дали зокрема Постанови И. Великого Збору ОУН, що від
бувся в березні р. 1941, де м. ін. сказано!

1. Організація Українських Націоналістів бореться за Єуверенйу 
Соборну Українську держ аву, за вйізволеййя ПойЄВОЯЄйИХ Москвою 
народів Східньої Европи Й Азії, за новий* справедливий яйд йа руїнах 
московської Імперії, СССР. Організація Українських Націоналістів 
продовжуватиме всіми 'силами революційну боротьбу за визволення 
Українського Народу не зважаючи на всі територіяльно-політичні 
зміни, йкі виникли б на терен) Східньо! Евроии.

Й. Єдиним шляхом до осяґйєйня наших цілей с Українська Рево
люція в московській імперії СССР у парі з визвольною боротьбою по
неволених Москвою народів під гаслом*' «Воля народам і людині».

II. Великий Збір, розпляновуючи одночасно програмові й по
літичні постанови напередодні німецько-совєтської війни, вра
ховуючи пляни Німеччини та накреслюючи тактику Організації, 
передає провід Організації в руки Степана Бандери.

Безпосередне завдання на еміграційному терені, що його 
визначив новий Провід Організації, 7було скоординувати всі 
українські сили еміґрації в одному диспозиційному центрі, щоб 
не дати німцям можливостей поставити якийнебудь український 
чинник чи гр^пу проти себе та ,' щоб таким способом із місця зпа- 
ралізувати всйкі підступні заміри гітлерівської Німеччини. Ці 
заходи увінчалися успіхом, і напередодні війни українські емі- 
ґрапійні чинники, поза малими винятками (група полк. Мель
ника) — об'єдналися в т. зв. «Український раціональний Комі
тет», що його зЧзд відбувся 22. 6. 1941.

Окрім того, напрямні для українських земель були: при
готовити край на можливість скорої війни і в зв’язку з нею на 
виконання завдань, що мали б бути завершенням дотеперішньої 
боротьби й виявом національних прагнень українського народу.

;
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И. ПЕРШИЙ ПЕРІОД БОРОТЬБИ ВІД ДЕРЖАВНОГО АКТУ 
ЗО ЧЕРВНЯ 1941 Р. ДО ПОЧАТКІВ ТВОРЕННЯ УПА

Державний Акт ЗО червня 1941 р. — 
Розбудова державно -  адміністративного 
та громадського життя. — Німецька ре
акція на відновлення української дер
жавностей. — Перша ф аза протинімець- 
кої боротьби — л и п ен ь  1941 p. —. II. 
Конференція ОУН. — Підсумки і на
прямні протинімецької боротьби. — 
Збільшений німецький терор. — Зброй
на сила українського народу. — III. 
Конференція ОУН.

\

Дня 22. червня 1941 р. починається німецько-совєтська вій
на. В дні відходу совєтських військ зо Львова, у вечірріх роди
нах ЗО. 6. зібрались у Львові Українські Національні Збори, про
голосили відновлення Української Самостійної Держави та 
схвалили ініціятиву ОУН, покликавши Українське Правління 
з Ярославом Стецьком як його головою-прем’єром. В кілька днів 
опісля створено Українську Національну Раду^ з д-ром К. Левйць- 
ким, сеніором українського політичного життя, б. прем'єром 
ЗУНР, у -проводі. Ці два акти були виявом самостійної.волі укра
їнського народу. Цими актами український нарід поставив нім
ців перед доконаний факт уже в перших днях їх вступу на 
українські землі. Тим самим унеможливлено їм заздалегідь при
готовану та пляновану підступну гру виступати супроти наро
дів СССР у ролі визвольників. Гітлерівська Німеччина, почавши 
війну з большевицькою Росією/му сіла змісця виявити свої дій
сні заміри щодо до України і інших поневолених народів СССР. 
Український нарід заманіфестував перед світом Правдиву волю, 
захопивши в свої руки львівську радіостанцію та проголосивши 
ч^рез неї Державний Акт та Пастирський Лист — благословен
ня Митрополита Кир Андрея Шептицького. Стало ясним, за що ^  
український нарід вів дотогочасну боротьбу, як розумів можли
ву допомогу ззовні та, що він завжди готовий повести боротьбу 
з кожним, хто прийде в Україну, щоб її поневолити.

Український .нарід своїм самостійним виступом показав та
кож іншим поневоленим народам СССР на німецькі пляни та\ *■
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заперечив перед усім світом ворожу пропаганду, наче б то укра
їнський самостійницький рух був німецькою інтриґою.

На багатьох теренах, ще до приходу німців, українці 
перебрали владу в свої руки. На інших — в найближчому часі 
після проголошення самостійносте, дослівно майже впродовж 
кількох днів, український нарід дав вияв своїх організаційних 
здібностей і підготови до державницького будівництва, перебира
ючи в цілому своє державне життя у свої руки та випередив всі 
пляни німців.. В дуже короткому часі створено повний адміні
стративний апарат з обласними, районовими і сільськими цен
трами. зорганізовано міліцію, відновлено господарське та коопе
ративне життя, зліквідовано колгоспи і повернено до приватної 
власности: наладнано знизу поштовий і телефонний зв’язок та 
залізниитш рух.

Акт проголошення відновлення української державности 
відбувся свідомо у Львові тому, щоб уже в перших днях війни 
Німеччина зайняла ясне становище до питання української дер
жави. Провід ррганізації був свідомий того, що Німеччина про
тивиться державній відбудові України, і тому, започаткову
ючи відновлення Української Держави актом ЗО. червня
41 року, рішився перебрати ввесь тягар відповідальносте на се
бе. І коли незабаром прийшов удар, Провід зумів’свідомо й по
слідовно цю відповідальність прийняти. Ждати на проголошен
ня в Києві могло бути спізненим, бо німці були б вжили різних 
протизаходів, щоб до нього не допустити.

Відповідь гітлерівської Німеччини прийшла негайно. На 
Акт ЗО. червня Німеччина відповіла безпосередньою реакцією. 
Через кілька днів по відновленні Української держави з’явили
ся у Львові команди СД і ґештапо для окремих доручень і — 
коли заходи німецької сторони, щоб відкликати державний 
Акт. зустрілися з рішучою відмовою, — тоді заарештовано Го
лову Уряду — Ярослава Стецька і деяких члейів цього ж  Уря
ду, Провідника- Організації Степана Бандеру і ряд її членів.

Супроти українського народу застосовано перші акти теро
ру, що проявилися в грабунку майна й насильних харчевих кон
тингентах.

Організація Українських Націоналістів, як самостійницький 
рух українського народу, вступає тепер у нову фазу визвольної 
боротьби, цим разом з німецьким окупантом. Цей час характе
ристичний широкою підпільною революційною боротьбою з ме
тою освідомити та змобілізувати українські маси довкола са
мостійницької ідеї. Піти на відкриту збройну боротьбу з німця
ми спочатку було неможливо і недоцільно з ось таких причин:

1) Треба було очистити терен від большевицьких аґентів, 
щоб унеможливити їм використати нашу визвольну боротьбу 
пропаґандивно на їх власний рахунок, тобто не дозволити обер
нути українську визвольну боротьбу проти німців у боротьбу за 
поворот большевизму і сталінської диктатури.
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2) Маси українського населення, що в зв’язку з війною спо
дівалися звільнення від большевицького панування і встанов
лення власного самостійного державного життя, були на безпо
середню нову боротьбу не приготовані й мусіли отрястись по 
довголітньому терорі, зорганізуватися та пізнати нового окупан
та, його систему правління та методи діяння.

3) Велике знищення в провідних кадрах українського наро
ду і в Організації дотогочасною большевицькою окупацією. 
Большевики, уступаючи з українських земель, вимордували жа
хливим способом десятки тисяч українського активу по тюрмах.

4) В самій Організації треба було, після завданих больше- 
виками і німцями уДарів, приступити до переорганізування, до
повнення, зміни тактики й системи, достосовуючи її до менталь^ 
ности та способу протидій нового окупанта.

Створені напередодні війни Похідні Групи з завданням ви
користати фронтовий хаос і продертися якнайдальше на схід, 
щоб стати в допомогу народові в боротьбі на два фронти, щоб не 
виявити передчасно німцям властивих плянів — наказували від
повідну тактику.

Тому боротьба з німецьким окупантом проходила в pp. 1941-
42 згідно з напрямними І. Конференції ОУН з вересня 1941 р. 
за такою лінією:

а) перебрати адміністрацію на низах у свої руки та продовжувати 
започатковану українським Урядом працю;

б) перекинути якнайбільше провідних одиниць за Збруч на ці
лість земель України, щоб продовжувати працю, що її започаткував 
український Уряд на Західніх Землях; розподіл .колгоспів і радгоспів, 
ховання майна перед грабежами і забезпека українського населення 
перед сподіваним голодом, захоплення друкарень і випуск преси, ши
рока пропаґанда ідеї і гасел визвольної боротьби, протисоветська і про- 
тинімецька пропаґанда, акти проголошення відбудови української дер
жави в містах і селах та маніфестації народу (останній акт прого
лошення відбувся в місті Василькові — ЗО км. від Києва);

в) ^боротьба з голодом. Німці стягали рештки врятованого збіжжя, 
і зима' та весна pp. 41—42 принесли також на Західні Землі, зокрема 
в підгірських теренах, голод. У малих підкарпатських селах бувало 
щоденно по 14 похоронів людей, що вмирали голодовок) смертю;

г) освідомно-роз’яснювальна акція проти масових вивозів на ро
боти до Німеччини, а в дальшому організація пасивного спротиву 
(втеча в часі т. зв. лапанок);^

д) акція проти надмірного стягання континґентів і пропаґанда за 
вмілим захованням майна;

е) пропаґандивно-роз’яснювальна підготова' до активної боротьби 
з німецьким окупантом, розкриття німецьких плянів поневолення і ко
лонізації України. Одночасно така ж акція проти нових намагань 
большевизації українських теренів, що її проводили насилані Мос
квою в Україну аґенти та партизанські диверсійні групи;

є) збір та магазинування зброї;
ж) вишкіл нових провідних кадрів для визвольної боротьби вж е 

майже на всіх українських землях із членів підбольшєвицької окупа
ції та обхоплення ними щораз дальших і глибших теренів;

з) поширити наші програмові і політичні постанови та методику 
і тактику боротьби в зв’язку з охопленням цілости українського те- 
рену і'народу та з його політичними національними і соціяльними
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надбаннями, щоб у народі, що був дбоі розділений окупаційними кор
донами, довести до програмового погодження політики й тактики, 
думки й чину.

Останній період підпільної протинімецької боротьби харак*- 
теризують також Постанови II. Конференції ОУН, яка відбу
лася в квітні 1942 р. Пбдаємо винятки з неповного друкованого 
тексту, бо в тих Постановах найкраще відбивається сучасна 
доба: ,

«свою політику ми будуємо: а) на творенні і розбудові власних 
революційно-політичних і військових сил, б) на самостійницькій, Ні 
від кого незалежній всеукраїнській політиці революційної боротьби,
д) московсько-большевицькій міжнародній концепції Інтернаціоналу 
і німецькій концепції т. зв. Нової Европи ми протиставимо міжна- 
родню концепцію справедливости національно-гіолітично-господарської 
перебудови Европи на засаді вільних національних держ ав під гаслом
— «Воля народам — людині», е) ми наголошуємо на ідею Самостійної 
Української Держави* яка є життєвою необхідністю і відвічним стрем- 
ліннйм української рації, вважаючи, що тільки справедлива розв’язка 
українського питання може зрівноважити сили Сходу Европи і зу
мовити вільне життя народів, поневолених Москвою.

VII. Вважаємо, що т. зв. земельна реформа м Україні — це тільки 
політично-господарський маневр захватник]а. Його мета — закріпити 
свою владу шляхом створення видимости визволення і відвернути 
український нарід від боротьби за свою владу. Німецька т. зв. земель
на реформа Цілком не відповідає інтересам українського селянства че
рез свою експлоататорську суть. їх  практична мета витиснути якнай
більше хліба й робочої сили з України.

XXI. Критику німецької політично-господарської системи ведемо 
шляхом роз’яснювальної пропаганди серед мас, боротьби з вислужни- 
ками і опортуністами та в стимуляції національної солідарности на 
всіх ділянках життя.

XXIV На Осередніх 1 Східніх Українських Землях критику ні
мецької колоніяльної політики поєднуємо з боротьбою проти москов
сько- ббльшевицьких впливів, проти пропаганди партизанщини, сан
кціонованих московським імперіялізмом».

Тим часом німці зорієнтовуються в методах української ви
звольної боротьби і починають вести, нищівну акціі9 по всій 
Україні. )Гм служать та помагають аґенти НКВД, які під різни-, 
ми плащиками і під зміненими прізвищами зайняли місця чи то 
в допоміжній німецькій поліції, чи то в самому ґештапо. (На 
жаль, агентурну службу виконували також нечисленні одиниці
з українського середовища, які в боротьбі за «владу» й особисті 
амбіції йшли на німецьку службу). Жертви, що їх у тих двох 
роках мав український самостійницький рух, були великі, але 
здушити визвольну боротьбу окупантам України не вдалося. 
Організація, розбудована на всіх українських землях, скріплена 
жертвами героїзму і великої посвяти, перейшла в нову величну 
фазу визвольної боротьби українського народу.

Почесна листа жертв українського самостійницького руху 
і членів Організації нараховує тисячі прізвищ. Подати їх сьо
годні на пам’ять народу ще не можливо. Згадаємо тут тільки 
тих, що були провідниками руху або першими пробоєвігісами на 
нових теренах:
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В жовтні 1941 р. від куль німецької жандармерії в місті 
Миргороді, відомий світові через свій атентат на сов. консули 
у Львові в 1933 році, член ОУН, Микола Лемик. Пробивався 
крізь фронтову лінію до "місця свого нового призначення — Хар
кова. Згинув під незнаним прізвищем, та його слова при роз^ 
стрілці «Я український революціонер-самостійник, гину за Са
мостійну Українську Державу*, перебрав нарід за свої святощі, 
і вони стали тим голосом духа і крови, що пйставив цілу Пол
тавщину до організованої роботи.

На весні 1942 р. ґештапо розстріляло в Києві разом з інши
ми українськими самостійниками Знану українську гіоеТКу Оле
ну Теліґу, за те, що вона організувала «Союз Українських Пись
менників» і видала в дусі самостійницької Ідеї літературний 
журнал «Літаври».

В Кривому Розі в квітні 1942 р. загинули від куль ґештапа: 
інженер-рудник Сергій Шерстюк, Анна Максимець, Шерстюк 
і Прорченко — мешканці Кривого Рогу. Це ті, що перші відгук
нулися на зазив самостійницької боротьби, це ті, що в довголіт
ній підбольшевицькій займанщині не затратили почуття націо
нальної гідности, що в гурті кількох одиниць плекали духа бо
ротьби. З яким завзяттям, з яким захопленням приступили вони 
до неї! £Ґк гордився Шерстюк, коли під його вже проводом і зав
дяки його організаційному хистові ріс дух спротиву українсько
го шахтаоя, як радів він, що за недовгий вже час Криворіжчина 
не тільки дорівняє свідомістю, але й перевищить західні >укра- 
їнські землі, що український робітник-рудник засвідчить перед 
усіми, «визвольниками», для кого вш хоче і буде працювати!...
— Гордів Пронченко, що врешті могтиме видати свої, писані по
тайки, нечитані нікому поезії, що зможе працювати для україн
ської культури, що зможе оспівати працю українського робітника 
Кривого Рогу без одночасного захвалювання «батька» Сталіна...

Так теж раділа й Анна-Ганка, що походила з Брідщини. 
Ще недавно була вона продавчиїіею в ґалянтерійній крамниці 
на еміґрації і так скоро зуміла пристосуватися до місцевого 
життя, що й ґештапо повірило, що вона урожениця Криворіжчи- 
ни. Вона ж була горда з цього і ніяк не вважала вже. себе за 
«галичанку».

В Джанкой на .Криму загинули, закатовані ґештапом, три 
друзі: ІКобак, Бардахівський і Ванькович. Вони одні з перших 

'прибули на Крим. Вони перші почали там організувати укра
їнське життя. Вони перші по довгих роках знову потвердили 
народові, що Крим належить до України, і перші зложили там 
свої, голови...

В Сталіно (Юзівці) загинув, розстріляний один із перших 
пробоєвиків Донбасу, Муха (псевдо). Де, серед яких умовин, до
кладно ніхто досі не знає. Його друзі ствердили тільки, що друг 
Муха не повернувся більше на означене місце зустрічі...
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Дня 25 липня 1942 загинув від куль ґештаіпа на вулиці Ки
єва, Краєвий Провідник і організатор Київщини Дмитро Мирон- 
Орлик, один із провідних організаторів і публіцистів самостій
ницького руху. Жив у Києві нелеґально. Ніхто не знав ні його 
прізвища, ні походження. Та вістка про смерть цісї «високої ро
стом,' гарної людини», що впродовж кількох місяців зуміла знай
ти дорогу майже до кожної української хати, де від двадцяти- 
кількох років зберігався пі^ терором НКВД, український само
стійницький дух, рознеслася ще того самого дня. Лікар-укра- 
їнець на санітарній станиці хоче ще рятувати йому життя, сві
домий, правда, того, що таким способом, може, віддасть його на 
ще більші тортури, але «може вдасться цю безінтересовну, ви- 
соко.характерну людину врятувати»... «їх же в нас так мало...» 
Та прошите кількома кулями тіло не видержуе; серце замовкає 
назавжди... Ґештапівські посіпаки забрали тіло, щоб десь по
тайки викинути. Та дух Мирона-Орлика залишився в україн
ській столиці серед українського народу. І коли кілька тижнів 
пізніше на тих же вулицях Києва гинуть від українських куль 
два перші урядовці ґештапа, то хоча недоцільно було подавати, 
хто і за що, в самому народі передавали одні одним: це за Ор
лика, за святу людину! Недокінчена праця про розвій україн
ської політичної думки до найновіших часів пропала- разом 
з ним. У вирі сучасної боротьби Покійний знаходив час і на неї. 
Відгребував і студіював у Києві політичну думку України за 
час большевицької окупації...

4 грудня 1942 р. гине у львівській ґештапівській катівні, 
мордований впродовж кількох годин, Краєвий Провідник ОУН 
за час совєтської окупації в pp. 1939—1941 г член Проводу Іван 
Климів-Леґеида. Його прибране прізвище знала ціла українська 
земля, його ж  самого тисячі людей. Фанатичний борець-само- 
стійник, безкомпромісовий характер, один з найкращих органі
заторів у нас, довголітній в'язень польських тюрем, невтомний 
впродовж двох років під большевицькою займанщиною, чгине 
з рук одного з головних ґештапівських садистів, оберштурмфю- 
рера Вірзінґа, присланого h Берліна в складі надзвичайної комі
сії для протиукраїнської акції з гавптштурмфюрером Шульце 
на чолі. Єдині слова Леґенди були: «Звуся Іван Климів-Леґен- 
да, член ОУН, більше з вами говорити не буду». Лють ґештапів- 
ського опричника була безмежна. Від жахливих катувань серце 
Леґенди не видержало й розірвалося. Його смерть прийшла вже 
в часі перших збройних зударів з німецьким окупантом. Кілька 
днів перед тим, 25. 11. 42 в одній з організаційних хат при вул. 
Жулінського у Львові, впали від куль українського самостій
ника три ґештапівці, прислані безпосередньо з Берліна для лі
квідації українського самостійницького руху. ,

В тому ж  часі, у львівській тюрмі при вул. Лонцкого зги
нули з виснаження, катувань та заразливих недуг м. і. Андрій 
Марченко, один з провідних діячів ОУН, заразом знаний орга
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нізатор і суспільний д іяч  Волині. Він також автор знаних рево
люційних пісень, як: «Ми українські партизани», «Ми зроди
лись із крови народу» і ін., Юліян Петренко, організатор і про
відник українського робітництва на українських землях у до
воєнній Польщі, а в часі німецької окупації також' на терені рай- 
ху... Іван Равлик, організатор української поліції, гине по кіль
камісячних вирафінованих тортурах: його арештували в грудні 
1941 р. разом з дружиною, тещею й сестрою та ще трьома чле
нами рідні. їх  всіх розстріляло ґештапо ще перед його смертю. 
Батька і сестру дружини, як і батьків самого Равлика вивезли 
большевики ще р. І 940 на Сибір

У вересні 1942 року у знаному конц-таборі в Освєнцімі (Ав- 
швіц) ґеш*апо замордувало руками польських в’язнів, т. зв. 
форарбайтерів-капо, двох братів Степана Бандери — д-ра Олексу 
та Василя Бандеру й мґра Яцева, члена Уряду 41-го року, зна
ного організатора української кооперації і багато інших.

У Львові 27. 11. 42. ґештапо розстріляло одинадцять укра
їнських в’язнів самостійників, а між ними інж. БЬгдана П’я- 
сецького, міністра лісництва Уряду 41. p., а в Чорткові 52 в’язнів.

Трохи пізніше, бо вже весною 1943 року згинув у берлін
ській ґештапівській катівні В о л о д и м и р  Федак. який відібрав со
бі життя отрутою, щоб не видати тайни. Друг Федак працював 
на зовнішньому відтинку і був провідним організатором та ви- 
ховником українського робітництва, що, запроторене силоміць 
на тяжкі роботи, не піддалося окупантові, але організувало на
віть на чужому терені, райху рішучий спротив.

Здавалося б, що такий жорстокий терор німецького окупан
та модально зломить український нарід, зокрема його револю
ційний ^зачґард: український самостійницький рух Та навпаки, 
самостійницький рух кріпшає і в часі' збільшеного терору. Згід
но з постановами II. Конференції ОУН про розбудову військо
вих ггпттг>іг. ^тгпиятливі терени українських земель вкриваються 
малими з а б о р о н і з б р о й н и м и  відділами самооборони. 
Поодирокі збройні зудари з німецьким наїзником тривають уже 
в тому часі постійно, та вони здебільшого не голосні, щоб не ви
являти джерела. Коли ж  німці разом з большевиками зорієнто- 
вуються в методах праці самостійницького руху, в його ідеї, силі 
та гтпттчглярности в народі, і коли ОУЧ ствердила свою достатню 
внутрішню силу, керівництво українського визвольного руху 
приступає, згідно з напрямними діяння, до реалізації другого 
етапу своєї боротьби за державність — до створення збройної 
сили українського народу.

І так у грудні 1942 року Провід Організації видає наказ те
реновому Проводові Волині переорганізувати існуючі вже дріб
ні збройні відділи та організувати широко розпляновану зброй
ну самооборонну боротьбу українського народу. Ці збройні від
діли діяли вже від літа 42 р. за окремими- завданнями. З кінцем 
грудня постала вже перша сотня У ПА на Поліссі під командою



сотенного Коробки-Перегійняка, що 43 р. згинув як командант 
тієї сотні в наступі на ворога..

Згідно з наказами і окремими інструкціями збройні відділи 
мали бути стягнені в терен Полісся, де мала побтати перша 
стратегічна випадова база для пізнішого діяння і розвитку УПА. 
Забезпечивши терен, вони мали почати правильну організацію 
збройних сил.

Водночас Провід видав .окремий наказ одному куреневі при 
німецькій армії, зложеному з мобілізованих українці^, переки- 
нених на Білорусь до боротьби з червоною партизанкою, відір
ватися від німецької команди та перейти з' повним вирядом на 
Полісся. Наказ ^цей не міг бути виконаний тільки, тому, що ку
рінь, поки наказ до нього дійшов, відмовив уже вдруг^ послуху 
німцям, був формально розв’язаний і здемобілізований^ (Цей ку
рінь в серпні 41 p., в зв’язку з а^ештуванням членів україн
ського державгіо^о Правління, відмовив послуху німецькій ко
манді, внаслідок? чого був стягнений з фронту на територію Ні
меччини і насильно переорганізований в ряди допоміжної полі
ції). Стрільців рядовиків звільнили і відпустили додому, де вони 
мали зголоситися в місцевих станицях, німецької цьліції, j* тих 
старшин, які не встигли втекти, німці арештували. Тому, що 
стрільці не зголошувалися в місцевих командах поліції, німці 
хвилево звільнили старшин, щоб не створювати паніку та та
ким способом евіденційно охопити всіх стрільців. Цей момент 
використано і з цією хвилиною майже ввесь склад куреня пе
реходить у підпілля, щоб здобуте військове знання використати 
для рідної справи та передати його іншим для дальшої боротьби 
з ворогом. У згаданих збройних відділах Організації, що, ство
рювались в pp. 1041-42, скріплених з весною 43 р. вишколеним 
кадром українського куреня, треба саме шукати перших почат- 
ків Української Повстанської Армії — У ПА, »

В днях 17—23. II. 1943 р. відбувається III. Конференція 
ОУН, якої постанови визначують уже напрямні для дальшої 
збройної боротьби. Наводимо деякі-^з них з неповного друкова
ного тексту:

 ̂ 1. Сучасна війна на Сході, що її розпутано в ім’я імперіялістич- 
ник інтересів німецького націонал^соціялізму і московського больше- 
визму, ведеться зз протинародні, реакційні цілі, за обернення країни 
і народів у предмет к о л о н іа л ь н о ї  експлантації і грабунку, що несе 
з собою духово-моральний, соціяльно-економічний і націоцадьцр-пдлі- 
тичний визиск і гніт, тобто за повне поневолення народів і людини. 
Це першою чергою війна з приводу України, яку обидва імперіалізм** 
трактую ть.у своїх загарбницьких пл*па* як центральну проблему їк 
імперіялістичної політики на Сході Европи та випадову базу ДЛЯ 
дальших підбоїв,

б. Україна опинилася в оучасний момент між молотом та кова- 
ЛРМ двох ворожих імперіялізмів Москви і Берліна, що рівною мірою 
трактують ї ї  ЯК КОЛОНІАЛЬНИЙ об’єкт,

' 0: 1042-ий рік був на українських землях роком впертої і завзя^ 
тої боротьби українського народу за Українську Самостійну Соборну 
Державу. Вона проходила серед нещадного гніту й поневолення укра«
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їнського нараду німецьким окупантом, серед намагання зробити з ньо
го раба на власній землі і знищити як  націю, та серед повторних 
спроб московського червоного і білого імперіялізмів розкладати укра
їнський нарід і приготовити ґрунт для його нового! політичного й еко
номічного поневолення. У відповідь на ці спроби Німецьких і москов
ських імперіялістів та як - ̂ яслів невгнутої волі українського народу' 
жити самостійним життям і у висліді скріпленої самостійницької акції 
ОУН* Самостійників-Державників на всіх землях України — наростав' 
єдиний фррнт самостійницької боротьби всіх шарів українського народу.

15. Стоїмо на становищі, що передумовою організації всіх полі
тичних і національних сил України до боротьби проти московсько- 
большевицького імперіялізму та приєднання до неї всіх зовнішньо
політичних сил, зокрема поневолених народів, є боротьба українського 
народу проти німецького імперіялізму.

Тільки шляхом боротьби проти німецького імперіялізму можна: а) 
відірвати від впливів Москви ті елементи українського народу, які 
під загрозою з боку німецького імперіялізму шукаюсь охорони в Мо
скві, демаскувати московський большевизм, що свої імперіялістичні 
заміри й далі поневолювати Україну Арикриває гаслами боротьби для 
оборони українського народу й інших поневолених народів перед ні
мецьким окупантом, б) здобути для українського народу і для його 
національно-визвольної боротьби незалежну позицію на зовнішньому 
мізйнаррдньому відтинку ,

17. Ми Деремо активну участь У кожній європейській коаліції, 
організованій іншими поневоленими або державними народами проти 
4мперіялштинних загарбників, але тільки на принципі визнання інши
ми народами нашого права на нашу державну незалежність,

19. Больцдевицьку і білу імперіалістичну Москву поборювати бу<- 
демо завжди, як віковічного ворога поневолених народів Сходу та як  
джерело вічного неспокою в Европі й осередок імперіялістичної ек-> 
спанзії на європейський і азійський континент

23, Визнаємо, що тільки організований, політично узброєний чин 
українського народу під керівництвом його революційно-визвольного 
проводу, доведе до створення УССД, а назверх принесе Україні ви
знання і  респект всі* інших народів і д ерж ав-

84, Переведення і здійснення революційно-визвольних плянів 
і цілей нашої боротьби за УССД, небезпека червоного і білого москов
ського чи іншого ЗОВНІШНЬОГО імперіялізму, вимога збереження укра
їнських народніх мас та організації їх плянової оборони і самооборо
ни перед масовим1 фізичним винищенням та цілковитим економічним 
грабунком окупантами, — ставили і ставлять перед нами завдання 
пощирювати, скріплювати та творити нові окремі оаередки організо
вано! СИЛИ н а р о д у ,

Постанови III. Конференції завершують один із етапів полі
тичної та революційної боротьби українського народу за свою 
державність, з'ясовують ідейно=політичні напряйні дальшої бо
ротьби та рішенням: «Творити нові окремі осередки організова
ної сили народу» затверджують накази Проводу Організації про 
організацію та розбудову УПА,



III. СКОРИЙ PICT УПА СЕРЕД БЕЗУПИННИХ БОЇВ З ВОРО
ЖИМИ ЗАГАРБНИКАМИ — ПЕРША ПОЛОВИНА 1943 Р.

Північно-Західні Українські Землі. — 
Спільний німецький і большевицький 
фронт проти українського народу. — В 
боротьбі проти двох окупантів. — Орга
нізація збройних віддів. — УПА в 
офензиві. — Польські осадники в ні
мецькому і Срльшевицькому возі. — 
Дальші бої і ріст УПА.

На початку 1943 р. положення на Північно-Західніх Укра
їнських Землях —> ПЗУЗ — було так£, що разом із збільшеним 
німецьким терором большевики (комуністична партія), переки
дають з Білорусі червоних партизан для диверсійних акцій. 
Ціль большевиків подвійна:

З одного боку, йде їм про те, щоб відтяжити фронт, змушу
ючи німців перекинути кілька дивізій в запілля, і паралізувати 
німецькі достави на фронт, з другого боку, вони хочуть витво
рювати штучно большевизацію теренів запілля та викликати у 
ворога враження, що населення на даних теренах залишилося 
і далі вірним комуністичній ідеї та большевицькій партії. Ста
лін і його партія ніколи не рахувалися з втратами, які мусіло 
потерпіти населення («Людей у нас хватіт»!) надто, коли це 
йшло про український нарід, що не піддався большевизації.

Тому ціль партизанських червоних банд на українських 
землях була ясна: провокуючи німців, спрямувати всю їх лють 
на українське населення та, послуговуючись безвідповідальною 
німецькою політикою, винищувати український нарід і його 
•провідні шари при помочі терористичних акцій ґештапа, щоб 
завтра використати це пропаґандивно, стаючи в обороні того ж 
народу перед гітлерівськими злочинами, або —/я к  про це вміли 
кричати в обороні «невинних жертв від бандиідьких рук німець
ких загарбників». \

Ці методи большевики зуміли зручно вигіЬристати на Біло
русі. Тепер прийшла черга на Україну. Большевикам легко до
водилось виконувати цю провокаційну роботу. Малі больше- 
випькі партизанські відділи, що починають свою діяльність від 
грабунку населення і ховаються в лісах, від часу до часу підмі-
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яовують залізно-дорожній шлях. Ці відділи для німців невхоп- 
ні, і вони не вміли, чи не хотіли розрізнювати, хто тут винен, 
тільки за всі саботажі робили відповідальним усе місцеве укра
їнське населення. За кожний саботаж німці поголовно вимор- 
довували населення даної околиці. І так, за саботажну діяль
ність большевицьких диверсантів на Поліссі восени р. 1942 нім
ці вирізали впень найсвідоміше під національним оглядом укра
їнське населення тих теренів. Коли навіть німці й знали, що на
селення даних теренів не має нічого спільного з диверсійними 
акціями, проте користали з претексту, щоб могти .грабувати та 
проводити в життя свої пляни винищувати українське насе
лення.

При тому слід додати, що большевицькі диверсійні банди в 
бої з німцями не входили і ніколи не старалися навіть прийти 
з допомогою населенню. В листопаді 1942 р. знищили німці 100 
сіл, в тому найбільше село Кам'янку, якого населення — яких 
3000 душ, вирізали майже вцілості, а село зрівняли з землею. У 
відплату за большевицькі провокаційні акції німці вишукували 
і стріляли найсвідоміші родини українських самостійників. Так 
вимордували вони в Цумані 120 родин самостійницького провід
ного активу. — Як у дальшому будемо бачити, то Сталін тієї 
провокаційної тактики не залишив до кінця німецької окупації.

Український нарід опинився в матні двох окупантів. Треба 
було негайно протиставитися одночасно їм обом, не ждучи на 
правильну організацію збройних частин та на закінчення вій
ськових вишколів. І так уже в лютому 1943 р. приходить до 
перших явних зударів українських збройних частин на Поліссі. 
Ціллю тих бойових акцій було усунути з тих теренів німецьку 
адміністрацію та, очистивши терен, перейти до відкиду червоної 
партизанщини за Прип’ять. В березні цього ж року зліквідова
но на тих теренах німецьку адміністрацію і приготовано місця, 
які мали творити власні вишкільні та організаційні випадові 
бази в дальшій боротьбі. Разом з тим вдалося українським від
ділам відкинути червоних партизан на схід за річку Случ і на 
північ за лінію Ковель—Сарни. До більших боїв доходить в око
лицях Сарн, Столина і на ВолоДимирщині.

Команду всіх збройних відділів бере в руки створений Го
ловний Військовий Штаб та згідно з постановою всі відділи 
приймають спільну назву: Українська Повстанська Армія (УПА).

Бої продовжуються: в місяцях березень—квітень. УПА в 
боях з німцями займає міста й містечка: Володимирець, Степань. 
Топоровиці, Людвипіль, Деражне, Олика, Цумань, Горохів і ін. 
Німецькі залоги в тих районах всюди розбито та розігнано. В 
більших містах', як Крем’янець, Дубно, Ковель, Луцьк, Рівне, 
Ківерці — відділи то в прямій бойовій акції, то підступом роз
били в'язниці і звільнили в’язнів.

В першій половині квітня український повстанський рух, 
що зростав з кожним днем і набрав стихійної сили, заливає ціл



ковито райони: Мізоч, Острів, Шумське, Крем’яндць, В^)ба. Зни
щено всю німецьку адміністрацію, т. зв. районшефів і ландвір- 
тів — останні мали завдання грабувати українське майно, — 
жандармерію та сексот}в-доноиціків ґештапа. Щоб відбити втра
чені терени, німці кидають на поміч- і йідсіч сівоїм залогам одну 
дивізію війська, зложену з двох мадярських полків, полку СС-ів 
і жандармерії та полку козаків, звербованих німцями з полоне
них Червоної Армії. Після триденних боїв дивізію розбито. Ма- 
дяри, що нерадо вступали в бої, розпорошилися. Ось деякі да
ні про німецькі втрати: Верба — 120 вбитих, Ш умське— 29 вби
тих, Остріт 32, Мізоч — 11,,.

Дуже дошкульним ударом для німецького окупанта був пе
рехід в ряди УПА всієї української поліції і т. зв. шуцманів- 
українців на цілій Волині і Поліссі. Вони перейшли з повнйм 
вирядом і узброєнням і таким способом скріпили повстанські 
ряди. На їх місце німці запропонували полякам створити поль
ську поліцію. Серед польської суспільнасти Волині знайшлося 
багато людей, засліплених історичною ненавистю до українсько
го народу, які пішли на вислуги німцям. Інші поліційні відділи 
з польського елементу мобілізують німці в Ряшівщині і їх пере
кидають у північно західні українські землі д^ія боротьби з 
українцями. З цих польських відділів створили німці окремі по
ліційні карні відділи, що вславилися найбільшими і найжорсто- 
кішими мордуваннями, і грабунками українського населення.

Це найприкріші хвилини в часі німецької окупації, коли 
німцям вдалося кинути поляків проти українського населення 
в той саме час, коли на польських землях проходив нещадний 
терор проти польського населення, і коли український нарід 
став до відкритої боротьби на два фронти. Історична ненависть 
поляків до українського народу збирала свої плоди. Коли йде 
про боротьбу з українським народом, то поляки пішли навіть 
на службу свого власного ворога. Перекинене попередніми уря
дами Польщі для колонізації українських теренів, • виховуване 
в шовіністичному дусі і в сліпій ненависти до всього, що укра
їнське, польське населення Волині і Полісся здавало тепер чер
говий раз свій іспит, До того ще треба згадати, що большевицькі 
партизанські відділи діставали повну поміч та інформації на 
польських колоніях про український самостійницький рух. Тому 
й немає в тім нічого дивного., що терпець народу урвайся. Нарід, 
який вів тяжку боротьбу з німецькими і большевицькими на
їзниками, не міг спокійно і зрівноважено приймати цю чергову 
акцію проти нього. Він перейшов до самооборони і розплачу
вався за всі, віками наболілі, кривди.

Щоб не допустити до стихійної масової протипольської акції 
і українсько-польської взаємної боротьби, що в той час була б 
корисною водночас як большевикам, так і німцям і послаблюва
ла б головний фронт визвольної боротьби, Українська Повстан
ська Армія пробувала втягнути поляків до спільної боротьби
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проти німців і большевиків. Коли ж  це не дало жадного успіху, 
УПА дала польському населенню наказ опустити українські те
рени. Волині і Полісся.

В квітні спалено на Володимирщині майже всі держгоспй, 
переіменовані німцями на т. зв. ліґеншафти. Були це маєтки ко
лишніх польських дідичів, знаціоналізовані большевиками та 
перебрані німцями. Ці маєтки мусіли бути оброблювані дармо
вою та примусовою працею і майном українських селян. Вони 
становили заразом опірні пункти німецької адміністрації і жан
дармерії. ,

Бої з німцями тривають безперервно. І так у великому 
бою біля Дружкополя на Горохівщині згинуло 56 німців і 140 
фольксдойчів, ранених буліо як^іх двісті. В бою в Пиличах на 
Володимирщині вбито 96 німців. В травні 1943 р. згинув від рук 
українських повстанців на шляху Ковель—Бересть шеф гітле
рівського СА Віктор Люце разом ̂ із своїм прибічним штабом. 
Він їздив на Україну наґ перевірку своїх працівників. В німець
кому офіційному комунікаті, цодано, що Люце згинув в автомо- 
білевій катастрофі.

Відділи УПА виконують ряд успішних нападів на поїзди, 
що ними * везено наловлених людей з України на невільничу 
працю до Німеччини .

Розріст УПА йде швидким темпом. Вістка про українських 
повстанців-самостійників, чи як їх німці називали — «рух Бан- 
дери» (Бандерабевеґунґ), а большевики «бандерівці» (багідеров- 
ци), розходиться серед народу і організує до боротьби. З усіх 
сторін України поспішають добровольці, часто пішки по кілька
десят миль, щоб вступити в ряди Української Повстанської Ар
мії. Ідуть тепер на Полісся, як колись їх предки ішли на Січ...

В місяці травні повстанський рух перекидається на'Право
бережжя та своїми діями охоплює області: Житомирську, Він
ницьку, Київську, Кам’янець-Подільську. f Безлісні терени, ко
нечність докладного вужчого добору членів повстанських відді
лів, та малі запаси зброї, нte дозволили ще в тому часі розви
нути широку акцію, що охоплювала б увесь терен. Повстанські 
відділи діють у напрямі ліквідації німецьких адміністраційних 
чинників та поборюють німецькі й большевицькі грабіжницькі 
групи й опірні пункти. 4

На поміч тим теренам Головна Команда УПА Волині поси
лає скріплені рейдуючі відділи. Один з таких відділів УПА звів, 
за час тритижневого рейду по Житомирщині і західній Київщи
ні, в травні п’ятнадцять успішних боїв з німецькими поліцій- 
ними частинами і большевицькими грабіжницькими групами. 
Цей відділ знищив тоді м. ін. зовсім німецьку поліційну ’ школу 
коло Житомира з залогою 260 поліцистів, а недалеко села Усти- 
нівки, Потиївського району, розбив дня 25 липня ;більшу групу 
німців, що намагалися загородити йому шлях. По німецькому 
боці було, понад сто вбитих, райених і полонених. Тоді ж  у селі
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Камінка, Ярунського р-ну, розбито червоних партизан, при 
чому вони залишили в бою 66 убитих та багато ранених.

В червні* очищено цілком від німців дальші райони Волині 
і Полісся — Горохівщину і Деражнянщину. При кінці цього мі
сяця українські повстанці вдерлися до містечка Любитів і Др- 
вин ча Поліссі, де ще втримувалися більші німецькі залоги та 
випадові німецькі бази. Залоги знищено, зброю і боєприпаси 
забрано.
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IV. УПА — ПОЛІТИЧНИЙ ТА ЗБРОЙНИЙ АВАНҐАРД У БО
РОТЬБІ ЗА УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ ТА СВОБОДУ НАРОДІВ'ч

Організація звільненого від окупан
та терену. — УПА — визвольно-рево
люційна армія цілого українського на
роду. — УПА — організатор збройних 
відділів поневолених німецьким і мо
сковським імперіялізмами народів.

•
В місяцях травень—червень проходить у безнастанних боях 

дальша реорганізація збройних відділів та координація всіх дій 
УПА. Майже ввесь терен Волині і Полісся знаходиться в pyfcax 
або під контролею УПА. Навіть у тих околицях, де з тактичних 
і стратегічних міркувань було недоцільно революціонізувати те
рен, українське населення стихійно виступу до збройної бо
ротьби, само усуває німецьку адміністрацію та перебирає охо
рону даних місцевостей, організуючи місцеві самооборонні від
діли. Тому Команда УПА стає перед новим завданням, не тіль
ки охоронювати населення перед нищівними німецькими акція
ми, але й організувати очищений від окупантів терен. Це дало 
початок своєрідній будові держави в державі. З одного боку 
в закріпленому лісовому терені організувалася збройна сила: 
поставали підстаршинські, а трохи пізніше і старшинські шко
ли, організувалися і вишколювалися окремі військові з’єднання
— кавалерії, польової артилерії, польові жайдармерії, розбудо
вано вишколи лікарів-хірургів і медсестер, зорганізовано Укра
їнський Червоний Хрест. З другого боку довелося організувати 
від основ ціле життя народу на всіх його ділянках. Покликано 
до життя нову українську адміністрацію — до округ включно, 
зорганізовано охорону національного майна, створено господар
ський сектор, що займався поділом фільварочно-держгоспного 
майна між селянством та допильновував правильної господар
ської праці. Відновлено та урухомлено домашній, а частинно 
і фабричний промисел — миловарні, фарбівні, гарбарні, сушар
ні овочів, дестиляцію спирту-саадогону на йодину, потрібну для 
медичних цілей. Побудовано зброєневі варстати та урухомлено 
власну фабрику паперу. Створено інспекторат шкільництва 
і освіти, що зайнявся перевишколом учителів і урухомленням 
шкіл, головно народніх, та приготовляв до друку нові українські
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шкільні підручники. Організовано самоосвітні гуртки, призна
чено культурних працівників на поодинокі райони, зорганізова
но театральні мандрівні групи. Розбудовано видавництва, само
стійницької преси. Створено картографічний Інститут у Дерма- 
ні для постачання військовими картами відділів УПА.

Для розрібки окремих' питань із ділянки державного будів- 
ницт>ізй створено окремі комісії, як: Комісія для шкільних справ 
під керівництвом проф. В. Сімовича, господарсько-економічних 
питань, військових справ, кордонів України. Ці комісії працю
вали вресь час німецької окупації по більших містах України 
і залишили ряд викінчених праць.

Не зупиняємося на окремих ділянках державницької праці 
УПА, подаємо тільки все в ляпідєфних скоротах, за якими кри
ється праця, жертвенніеть і посвята.

На тлі цієї змальованої роботи, що її проводила Українська 
Повстанська Армія, стає виразним сам її характер. Це єдина 
армія, що не тільки боролася f проти ворогів, але сама мусіла 
класти основи під будову власного державного життя в умови- 
нах чужої окупації. В тому й окремішність УПА та її виключ
ність не тільки в Европі, але й на цілій земській кулі. УПА — 
це єдина в Европі збройца сила поневоленого народу, що по
ставлена і вдержана виключно власними силами народу. За ці
лий час своєї боротьби український нарід не одержав ні від кого 
ні одного набою, Він мусів все здобувати на ворогові, чи то в ча
сі воєнних дій на українських землях і перекочування фронтів, 
чи то в безпосередніх боях з окупантами. Над теренами, опано
ваними українськими повстанцями, не кружляли літаки, щоб 
їм скидати харчі та боєприпаси, але., щоб, сіяти смерть та спу
стошення. Кожний набій бралося на вагу людського життя 
і кожний стрілець-повстанець знав і пам’ятав наказ, що стріля
ти має тільки тоді, коли ціляє в ворога.

Коли собі усвідомимо, що до того часу ми, як поневолений 
нарід, ані не мали змоги себе вишколювати, ані не мали вишко
леного власного адміністративного апарату, ані не диспонували 
запасними джерелами технічного і іншого майна та відповідно 
вишколеного технічного персоналу, — то зрозуміємо, з якими 
труднощами мусіла собі давати раду самооборона та /ви звольн а 
боротьба українського народу. Дослівно все треба було будува
ти від основ тими силами, що віл початку добровільно стали до 
боротьби.

Українська Повстанська Армія була побудована та органі
зована на принципі дббровільности В її ряди міг ставати не ли
ше кожним українець чи українка, а й кожний громадянин 
України, без огляду на національність, що визнавав потребу 
збройної самооборонної та визвольної боротьби проти німців 
і большевиків та хотів цю потребу засвідчити ділом, тобто, ак
тивною участю в боротьбі Вимагали також від добровольців, 
щоб — зголошуючись до УПА ✓— приносили з собою власну

ЗО
digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


зброю, бо запаси рброї, а зокрема амуніції вичерпувалися, і тре
ба було її здобувати виключно на ворогові.

Завдання УПА було організувати і вести самооборонний 
спротив народу в обороні його прав і гідности проти терору, 
насильств і фізичного винищування, грабежу та ворожої експлу
атації. Ціль УПА була стати збройною силою визвольної бо
ротьби українського народу за відбудову Української Соборної 
Держави.

Українська Повстанська Армія була вже від своїх почат- 
ків будована і організована як надпартійна всеукраїнська вій
ськова сила і такою залишилася досьогодні. В закликах та ли
стівках УПА проголошує свою революційно-бойову програму:

«УПА бореться за Самостійну Соборну Українську Державу, а 
в спілці з іншими поневоленими народами за самостійні національні 
держави народів на їх власних землях. Ми визнаємо право кожного 
народу — поляків, росіян, чехів та інших — ha його власну державу 
на його власній землі. Ми боремося лише проти імперіялістів і їхніх 
наймитів. УПА б’є і буде бити всіх тих, хто хоче так чи інакш е по
неволити -Україну».

(З листівки до украХнців Холмщини і Підляшшя).* /
«В рядах Української Повстанської Армії (УПА) боряться укра

їнські селяни, робітники та інтелігенція проти гнобителів за націо
нальне і соціяльне визволення, за новий державний порядок, зб но
вий соціяльний лад в Україні».

«За знищення большевицьких колгоспів і німецьких громгоспів. 
За землю для селян без викупу, за вільне господарство, вільне кори
стування продуктами праці».

«За те, щоб велика промисловість була національно-державною 
власністю, а дрібна кооперативно-господарською».

«За участь робітника в керівництві фабриками, за фаховий, а не 
комісарсько-партійний принцип в керівництві»..,

«За пошану до праці інтелігенції. За створення таких матеріяльних 
умов праці, щоб інтелігент без турботи за завтрішній день та про до
лю сім’ї міг спокійно віддатися культурно-творчій праці, мав потрібні 
умовини праці, постійно збагачував своє знання та підвищував свій 
розумово-культурний рівень»...

«За свободу друку, слова, думки, віри і світогляду. Проти офіцій
ного накидування суспільності овітоглядових доктрин і доґм»...

«За повне право національних меншин плекати свою власну за 
формою і змістом національну культуру».

«За рівність усіх громадян України, без огляду на національність, 
в державно-громадських правах та обов’язках, за р івне 'право на пра- 
цк!>, заробіток та відпочинок», і

«Ми проти того, щоб один нарід інші народи «визволяв», «брав 
в опіку», «давав охОрону» і т. п., бо за цими лукавими словами кри
ється гидкий зміст — поневолення, насильство, грабунок. Тому будемо 
боротися і проти російсько-больщевицьких і німецьких загарбників, 
поки не очистимо України від усіх «опікунів» і «визволителів», поки 
не здобудемо народньої Української Самостійної Соборнрї Держави — 
УССД, в якій накінець, селянин, робітник, інтелігент, справді могти
муть вільно існувати залежно і культурно жити і розвиватись та бу
дуть мати владу в своїх руках»... і

«Боремося за те, щоб кожна нація ж ила вільним життям і  своїй 
власній самостійній державі. Знищення Національного поневолення та 
експлоатації нації нацією, система вільних народів у власний само
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стійних державах*— це єдиний лад, який дасть справедливу розв’я з
ку національного і соціяльного питання в цілому світі».

«...Переможемо тільки шляхом української національної револю
ції, тільки шляхом всенароднього повстання і збройної боротьби. Тому 
ніхто не сміє стояти осторонь, приглядатися і чекати».
В ряди УПА могли ставати і дійсно стали поневолені наро

ди СССР. Під гаслами — «Воля народам і І людині», «Хай жи
вуть самостійні держави всіх поневолених народів», «Смерть ка
там народів — Гітл єрові і Сталінові» — видано заклики до всіх 
народів поневолених сталінсько-большевицькою Росією і гітле
рівською Німеччиною, щоб організувалися і приступали до бо
ротьби за свою самостійність і соціяльні права проти німецько
го і большевицького імперіялізмів та системи поневолення і гра
бежі. На заклики відгукнулися в першій черзі ті з поневолених 
народів СССР, що перебували на українських теренах, чи то 
кинені сюди ще в часі большевицької окупації тих теренів, чи 
як поневолені, зорганізовані німцями в допоміжні німецькі вій
ськові відділи. Деяких з тих відділів уживали німці з успіхом 
проти червоної партизанки чи там як карних відділів при стя
ганні збіжжевих континґентів чи до ловлі людей на працю до 
Німеччини. Німці пробували кинути ці чужонаціональні відділи 
також проти українських повстанців. Одначе перечислилися. 
УПА зуміла нав’язати з ними приязні зв’язки і отримувала від 
них нераз цінні інформації про пляновані німцями акції. В ча
сі ж самих німецьких акцій проти УПА та українського насе
лення, коли якийсь відділ був змушений брати участь у них, 
він звичайно з усім вирядом переходив на бік повстанців. Знані 
масові переходи відбулися в Оличі на Луччині, в^Мізочі 3дол- 
бунівського повіту і в Острозі. Найбільший наплив цього еле
менту до УПА занотовано в воєнних округах: Рівне, Здолбунів, 
Крем’янець, Дубно.

Влітку 1943 р. було в УПА стільки чужонаціонального еле
менту, що команда УПА Волині — згідно з політичними на
прямними — приступила до створення з нього окремих автоном
них національних відділів: — грузинів, татарів, азербайджанців, 
узбеків. Ці відділи мали своїх власних командантів, свої націо
нальні прапори і свою команду. В бойових акціях проти ворога, 
як проти німців так і проти большевиків, ці відділи відзнача
лися великою завзятістю і навіть героїзмом. При дальших спро
бах німців перекинути проти У ПА відділи східніх народів з ін
ших окупованих країв, команда УПА, щоб не входити з ними 
в непотрібні бої, вжила супроти них сильної пропаґанди в ро
сійській а часто і в їх матірніх мовах. Авторами листівок були 
також члени даних народів, що вже билися в рядах УПА проти 
спільних ворогів Листівки виконали своє завдання. У розмірно 
короткому часі вдалося ті відділи або розложити та знечтралізу- 
ва?и, або перетягти на свій бік до боротьби проти німців так, 
що німецьке командування було змушене стягнути їх v більшо- 
сти з протиукраїнського фронту
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Спільна могила 52 українських самостійників політ
в’язнів, розстріляних німцями 27. листопада 1942 р. на 
полі Чортків — Стара Ягольниця. Могила, висипана укра
їнським народом за одну ніч, була другого дня зруйно
вана німцями й опісля постійно відновлювана україн 

ськими селянами даної околиці.



УПА-Північ. Відділ кіннотників 1943 р.

УПА-Північ. Кінна стешжа 1943 р.
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УПА-Північ. Кінна розвідка, зима 1943 р.

УПА-Північ. Х арчева валка з забезпеченням, зима 1943 р.
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Сл. п. РОСТИСЛАВ ВОЛОШИН-ПАВЛБНКО,

визначний організатор УПА.



Чота УПА сотні «Полісся» при знимці.
Із «фінок» (большевицька автоматична зброя) уложений тризуб.

УПА-Північ. Дубенщина, район с. Волковия. К інна стек а .
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Змістом листівок була коротка історія даного східиього на* 
роду, в його боротьбі за самостійність, сучасний стан поневолен
ня гітлерівським і сталінським імперіялізмами, вказівка, що пс 
суті обидва імперіялізми б’ються між собою за право поневолен
ня свободолюбних народів, вияснення, за що веде боротьбу 
український нарід та заклик до спільної боротьби з обома імпе- 
ріялізмами — поневолювачами. Крім спільних закликів-листі- 
вок «До пригноблених народів Східньої Европи» — «білоруси- 
нів, молдован, литовців, латвійців, естонців, поляків, народії 
Кавказу і Середньої Азії», видано ще окремі листівки до народії 
росіян, поляків, білорусинів, литовців, грузинів, азербайджан
ців, вірменів, черкесів, кабардинів, осетинів, чеченців, адигів 
лезгінів, інгушів, синів Туркменії, узбеків, казахів, туркменів 
таджиків, башкірів, удмуртів, татарів, народів Уралу, Волгр 
і Сибіру, народів Азії. Інші національні невеликі групи — біло
руси. росіяни, чехи, литовці і інші — не творили окремих відді
лів але боролися в спільних українських рядах УПА.

Жорстокістю і непримиримістю відзначалися тільки ті від
діли, що хоча й були на німецькій службі, але не скривали сво
го правдивого обличчя, хвалячись, що вони є «дітьми Сталіна* 
і діяли по суті з його доручень.

SS



V. ДЕРЖАВНО-ТВОРЧА ПРАЦЯ Й ОБОРОНА НАСЕЛЕННЯ

Український селянин несе головний 
тягар визвольної боротьби. — Україн
ське село в щоденній праці й боротьбі,
— Лікарі жиди в рядах УПА. —-■ УПА 
рятує перед насильними вивозами до 
Німеччини. — Напади на військові тран- 
спорти. — Німці й большєвики перелі- 
цитовують себе в пропаґандивній кам
панії проти УПА. — УПА проти гра
бунку українського хліба. — Жнивна 
кампанія. — Німецька офензива проти 
УПА. — Польські осадники залишають 
українські землі. — Державно-адміні- 
страційна праця JS/ПА та українського 
населення. — Проти проявів анархії.— 
Мадяри на протиукраїнському фронті.
— Договір про ненапад.

Найбільший тягар визвольної боротьби спочивав на укра
їнському селянинові. Але не зважаючи на свою жертвенність 
і посвяту, він не міг заповнити всіх вимог боротьби і державно
го будівництва. Тому від Команди Української Повстанської Ар
мії ішли постійно заклики до міст, до української інтелігенції, 
щоб добровільно зголошувалася до праці. Заклики мали свій 
успіх. Багато міської іктеліґенції зголошувалося добровільно, 
інших 'мобілізовано воєнним порядком, ще інші зголошувалися 
незабаром самі, коли німці почали нищівну акцію проти укра
їнської інтелігенції на Волині і Поліссі. Знали, що УПА дасть 
їм працю і охорону перед німецьким терором.

Українське селянство та сільська інтелігенція несуть голов
ний тягар боротьби. Українському селянинові належиться повне 
признання за високу національну державницьку свідомість і без- 
застепежну відданість визвольній боротьбі. З одного боку, на ньо
го спрямований головний удар німецького насильства, з другого 
боку, він серед тих ударів в своїй масі боровся на фронті і пра
цював у запіллі. Німці застосували збірну відповідальність і в 
своєму варварстві не щадили нікого. Щоб вдовольнити свої звіря
чі інстинкти, вони часто мордували безпомічних жінок, старців і 
'Дітей, які не вспіли на час сховатися перед наступом карних від* 
ділів, бомбардуванням та обстрілом з бортової зброї і запальними
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кулями. Майже засадою було, що селянин у часі несподіваного 
ворожого наскоку, рятуючи захованих у себе бійців чи ранених, 
приймав на себе , перший удар. He-раз гинув він під тортурами, 
не зрадивши тайни. Населення Волині і Полісся жило вже від 
довгого часу в постійному воєнному поготівлі. Це нагадувало та
тарські наїзди на Україну і козацькі часи, але тепер в далеко 
ширших розмірах. Український селянин, що йшов у поле до 
праці, не покидав рушниці. Вона в нього була завжди на пого
тівлі...

Удень і вночі довкола сіл і хуторів були розставлені стійки, 
вдень і вночі сторожили селяни на високих горбах чи давніх ко
зацьких могилах, щоб вчасно прийняти повідомлення або самим 
повідомити найближчі околиці про небезпеку. Сигнальні вогні, 
дзвони, ракетні стрілена, післанець на коні чи пішки, щоденні 
зміни гасел від одної місцевости до другої — це зв’язкова охо
ронна сітка, що діяла вже постійно на цілих теренах. Майже все 
заховане. На випадок сполоху, заалярмовані села, в залежності 
від звідомлень про сили та пляни ворога, або йшли на поміч 
найближчим загроженим околицям і приймали бій з ворогом, 
або відходили до заздалегідь приготованих сховищ, бункрів та 
лісів. Села, до яких вдирався ворог, падали жертвою вогню 
і грабежу. Щойно заалярмовані відділи УПА наскакували неспо
дівано на зайняті грабунком відділи німецької карної поліції. 
Тоді в самій місцевості чи в часі поворотного маршу приходило 
звичайно до короткого жорстокого бою, що, як правило, кін
чався оточенням ворога в незнаному йому терені та його ліквіда
цією. Пограбоване майно знову верталося до своїх власників... 
Люди верталися до свої* знищених осель і починали далі жи
ти своєю щоденною працею. Коли знищення поважніше, зокрема, 
коли місцевості, положені при головних шляхах та важних во
єнних дорогах ворога, наражені майже на щоденні напади, тоді 
вони переносили в підлісні околиці, і ввесь повіт приносив їм 
поміч. Здебільшого люди 'із знищених ворогом сіл приміщува
лися на залишених німцями маєтках, лісничівках та в інших 
безпечніших селах. На обрібку свого поля ішли селяни всі ра
зом під охороною відділів Української Повстанської Армії.

В Українській Повстанській Армії відчувався дошкульний 
брак лійарів, зокрема хірургів. Багато лікарів українців забрали 
німйі ще раніше до своїх лікарень у запіллі чи навіть на фронт. 
Ранені в боях стрільці УПА мусіли одержати поміч. Вона була 
в дуже скорому часі наладнана. І хоч часто за недостачею по
трібних медикаментів доводилося проводити операїщ без знвчу- 
лювання, стрілець мужньо видержував, бо знав сам умови нашої 
визвольної боротьби. Більшість лікарів УПА становили жиди, 
яких УПА врятувала перед нищівними гітлерівськими акціями. 
Лікарів жидів трактовано як рівноправних громадян України та 
старшин української армії. На цьому місці треба підкреслити, 
що всі вони чесно виконували свій важкий обов’язок, несли по



міч не тільки стрільцям, але й всьому населенню, об’їздили те
рени, організували польові та місцеві лікарні. Не покидали бо
йових рядів у важких ситуаціях, навіть тоді, коли мали нагоду 
перейти до червоних. Багато з них згинуло вояцькою смертю 
в'обороні тих ідеалів, за які боровся ввесь український нарід.

Німецька .адміністрація, як і в попередніх роках, влаштовує 
«людоловлі» та висилає людей на примусові роботи до «прекра
сної Німеччини». В задротованих і пльомбованих тягарових ва
гонах їдуть з цілої України валки новітніх невільників на За
хід... Розвідка УПА обсервує рухи поїздів. У відповідному місці 
для нападу поїзди задержуються...

Треба було бачити ту безмежну радість, сполучену із сльо
зами щастя, треба було чути пі Єні звільнених сотень, а то й ти
сяч людей, врятованих перед німецьким насильством. Клянуться, 
що вже ніколи не дадуть себе зловити і різними бічними доро
гами вертаються в свої сторони, дістаючи поміч від села до села. 
Вони несуть розголос про УПА в найдальші закутки Східньої 
України, там оповідають легенди про українське військо, про 
мільйонову українську армію та організують у себе повстанські 
групи. Багатьох із звільнених українців УПА затримує в себе, 
перевишколює і з організаційними та бойовими завданнями ви
силає по якомусь часі на їхні терени.

Шдібним способом відбуваються напади на поїзди із зброєю 
та муніцією. Не помагає хитрість ворога, не помагають написи 
на вагонах, ніби то в них перевозиться вугілля, цемент і запасні 
мостові частини. Розвідка діє справно, Часто під схил попалали 
поїзди з німецькими вояками. Ці виходили з вагонів з руками, 
піднесеними вгору, збиралися на призначене місце, складали 
зброю 1 — не знаючи, в чиї руки попали, — кляли Гітлера, а ду- 
муючи, що мають діло з большевицькими партизанами, кричали: 
«Гайль Сталін» і просили пощади. Інші зорієнтувалися, що пе 
українські повстанці, підносили оклики «Слава Україні». Після 
роззброєння повідомляли їх, хто ми і за що боремося, і давали 
вказівки, як мають продістатись в Німеччину. Звільнені німець
кі вояки читали на своїй мові наші гасла, обіцяли, що на фронт 
вже не повернуться, і несли пропаганду про українську націо
нальну «партизанку».

Таким способом вдалося УПА поглибити безодню між ні
мецькими вояками і німецькими поліційними відділами та допро
вадити до того, що відділи німецького вермахту деколи відмов
ляли послуху, коли їх кидали до нищівних акцій проти УПА та 
українського населення, та дезертувалй Таких дезертирів намно
жилося зчасом так багато, що головна кватира Гітлера зверну
лась з окремим наказом до вермахту, щоб тих дезертирів по
борювати, та виловлювати. УПА не знала пощади тільки для ні
мецької поліції, СС-ів 1 адміністрації. Коли в зупинених поїздах 
знаходилися 1 вони, то самі німецькі вояки вказували на них та 
віддавали їх у руки УПА.
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Коли нїмці побачили і відчули на власній шкурі, що пря
мим нищівним, тероризуючим ударом не можуть розбити УПА, 
а тим більше спинити українське повстання, вони починають ви
давати заклики в пресі і листівках, щоб таким способом внутрі
шньо розложити та морально заломати український повстан
ський рух. Починається пропаґандивна боротьба. З  одного боку, 
були це заклики до повороту з ліса, де поворотцям запевнювали 
волю і безпеку, а з другого боку, в тих же закликах до ОУН — 
самостійників і УПА опоганювали їх, яц сталінських запродан
ців і ворогів українського народу.

Ця пропаганда — до речі говорячи, дуже плитка — не тіль
ки не мала жадних успіхів, але з’єднувала в народі ще більше 
симпатій до ОУН і УПА, бо німці виразно признавали, що УПА 
перешкоджає вивозити робітників до Німеччини, стягатй збіж- 
жеві континґенти і т. д. А це ж було саме те, проти чого боров
ся ввесь нарід. Коли і ці заклики не мали успіху, німці взялися 
за провокацію, видаючи листівки, нібито від совєтської влади, 
в яких українським повстанцям висказували признання за бо
ротьбу з німцями і закликали, щоб вони з’єдналися з червоними 

.партизанами і визнали Сталіна, а він прийме зате їх Провідника 
Степана Бандеоу (який у тому часі сидів у німецькому концта
борі — прим. Ред.) в члени українського совєтського уряду...

Одночасно розкинено масово листівки з погрозами, що німці 
вжиюті^ усіх засобів терору, щоб зліквідувати УПА, при чому 
згине також багато невинного населення. Взагалі ж німецька 
пропаганда 6vrca заслабка, бо не могла протиставити нічого по
зитивного ідейно-політичним гаслам ОУН і УПА.

Не залишалась позаду й Москва. Вона навипередки перелі- 
цитовув^лася з німецькою пропагандою. Коли з початком літа 
1943 р. большевики переконалися, що УПА стала Аюважною по
літичною і мілітарною силою, якої не можна легковажити, щд 
УПА усунула червону партизанку за Прип’ять — поліські боло
та, вони почали кампанію подібну до німецької, стараючися в 
листівках доказувати, що ОУН—УПА-бандеровци — це вислуж- 
ники Гітлера «фашистські собаки» — і т̂  п. Ясно, що кожний 
українець, зокрема український селянин, прочитавши одні і дру
гі листівки, тільки іронічно всміхався та глузував собі з безрад- 
ности та умової вбогости одних і других. Бо кожний українець, 
що брав активну участь у визвольній боротьбі," знав, за що і про
ти кого бореться український нарід та його революційний аван- 
ґард ОУН і УПА.

Прийшло літо і жнивна кампанія. Українська Повстанська 
Армія дає накази збирати все збіжжя з піль, також з держав
них господарств, і забезпечити його перед ворогом. Селяни жнуть 
і звозять збіжжя під охороною відділів УПА або творять власні 
самооборонні відділи для забезпеки жнив. Німці не сміють одер
жати цьогорічного збору! Це гасло зобов’язує на цілому терені, 
опанованому УПА, як безсумнівний наказ, а на дальших теренах
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означає він — вимолотити якнайскорше все збіжжя і якнайбіль
ше його заховати. Водночас заздалегідь побудовані за виробле
ним пляном сховища мають забезпечити збіжжя перед знищен« 
ням та мають творити запасні резерви на майбутнє. Де німці ще 
опановують терен, тобто близько головних міст і шляхів, збіж
жя, що зжали німці, пропадає вночі, а коли його не можна ви
везти, — іде з димом...

Політичне і мілітарне положення Німеччини погіршується 
з кожним днем. УПА свідома того, що німці будуть мусіти Укра- 
їну покинути і на зміну німецькій, прийде знову сталінсько- 
большевицька окупація. Тому всі дії УПА випливають з цієї сві- 
домости та проходять під кутом підготови до нової дійсности. По
двійний фронт та свідомість, що прогнання німців з України не 
€ рівнозначне з її визволенням, були характеристичними для 
важких умов української революційно-визвольної боротьби. 
Такі умови в теперіщній світовій війні мав тільки український 
наріл. та, проте, він свідомо на цю боротьбу пішов.

Не зважаючи на своє катастрофальне положення, німці 
не хотіли здати своїх позицій. Зосереджують ще раз свої сили, 
щоб бодай вирвати з України якнайбільше майна та пограбу- 
бати все, що тільки можливе. Знову доходить до затяжних 
боїв. Німці кидають проти сіл Волині і Полісся відділи бомбар
дувального летунства, яке мало б стероризувати населення. 
Знищено цілий ряд сіл, були жертви в людях, які не все могли 
на час сховатися, та й ця * німецька акція не осягнула бажаної 
цілі. Тоді німецьке командування стягає з Білорусі генерала 
СС-ів фон дем Баха, вславленого спеціяліста в боротьбі з пар
тизанкою. Фон дем Бах хоче перш усього застрашити україн
ське населення та УПА листівками, в яких погрожує та запо
відає свою широку акцію. Ось зразок такої листівки:

«Геть з ОУН... німці остерігали вас перед тими безсумлінними еле
ментами, а тепер тому, що багато з вас помагало бунтарям та банди
там в ганебних чинах, мусить промовити зброя. Ви самі винуваті в 
цьому... Смерть зрадникам, смерть ОУН». Слідує підпис: «Уповнова
жений Райхсфюрера для поборювання банд фон дем Бах, СС-обер- 
группенфюрер і генерал поліції»

Той самий Бах пробує підступів і провокації. В наступній 
листівці він покликується на листівку, що її сам видав і що 
на ній підписав начальника ген. штабу Червоної Армії, мар
шала совєтського союзу А. Васілевського, де м. ін. подається 
до відома, «що в імені товариша Сталіна урочисто признано 
українського вожаку бандита Бандеру старшим большевиком 
совєтської України»...

Бах остерігає, що великий німецький райх і спільно з ним 
Европа, яка воює, така горда на свою прадавню культуру, не 
дозволить себе довше непокоїти кільком негідникам... Даль
ше Бах обіцює: «...I ми кажемо вам далі, що Німеччина і її со
юзники здобудуть остаточну перемогу для щастя і благосло*

U
digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


вення всього людства, само і зрозуміло для щастя і добробуту 
України». До листівок додає Бах перепустку, в якій Гарантує 
життя і здоров'я тим, що перейдуть із зброєю до нього, навіть 
як вони були діяльні при українських чи большевицьких «бан
дитських ватажках». Ті, що »вернуться — говориться далі в ли
стівці — будуть мати право вибрати добі працю в Німеччині, 
працю в Україні, службу в поліції, службу в адміністрації або 
працю в сільському господарстві,.

Пропаганда Баха не має стриму. Він видає серію листівок 
за підписами фіктивних українців, або знаних німецьких ви- 
служників українського походження, як Леонтій Марковський 
і ін. Інші листівки писані знову іменем т. зв. -козацьких частин 
у німецькій армії за підписом «отамана Добровольського».

Відповіддю українського населення було — приготовитися 
до оборони. Вкінці прийшли погрози на зразок таї^іх: «Нашому 
терпцю тепер настав кінець. Ми більше не жартуємо. Ми почи
наємо безоглядно діяти... Кожний, хто буде нам противитися, 
буде знищений. Хто допоможе виловлювати і винищувати бан
дитів, той тим самим врятує своє життя. Вибирайте...»

Та український нарід уже давно вибрав. Вибрав визвольну 
боротьбу з окупантами.

‘Після такої пропаґандивної, підготовки прийшла акція. Фон 
дем Бах оточує своїми дивізіями цілу Кременецьку округу. 
Шукав українських повстанців цілий тиждень, але знаходив 
тільки заздалегідь опущені села. Війська Баха пограбували за
лишки худоби і збіжжя. У ліс не запускалися. Боячись оточен
ня українськими повстанцями, війська Баха вийшли по корот
кому часі з загрозливих теренів, а в часі відвороту змушені 
були залишити більшість своїх таборів з нагромадженим май
ном... Так закінчилася одна з довго підготовлюваних німецьких 
акцій проти УПА... Пан фон дем Бах випливає пізніше як ко- 
мандант при здавлюванні варшавського повстання.

УПА не прийняла тоді , відкритого бою з тієї простої при
чини, що дні німців в Україні були почислені, а зближався вже 
другий окупант, цим разом большевицька Москва. Треба було 
щадити людей та воєнні запаси, зброю й муніцію.

Влітку І943 р. Волинь майже всеціло лишається під воло
дінням УПА. Поляки, що одержали наказ опустити терен, зде
більшого добровільно той наказ виконали. їхнє нерухоме майно 
перейшло на власність українського народу. Тим самим пере
стали існувати створені після 1920 р. польські колонії, як різ
ного роду Сєнкевічувки, Людвікувки і т. п. Справді, і тут не 
обійшлося без провокацій з боку як німців так і большевиків. 
Щоб використати для себе польсько-український спір, а також, 
щоб наживитися звичайними грабунками, одні й другі підши
вались під відділи УПА і виконували на поляках акти насиль
ства, грабежів і навіть тортур. У зізнаннях одного з шефів опе
ративної групи большевицької розвідки, Александра Чхеїдзе-
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Чапаева, що діяв на Волині читаємо м. ін.: «Поляки давали нам 
поміч і охорону. Робили це з патріотизму, з ненависти до нім
ців та до українського народу. Щоб загострити ще більш поль
сько-українську ворожнечу наші партизанські відділи мали 
виконати під фірмою «бандерівців» кілька особливих акцій 
проти польського населення, щоб могти після того виступити 
в обороні того ж населення перед бандерівським терором та та
ким способом ще більш зв’язати поляків з нами. Знаю, що того 
роду акції були проведені одним нашим відділом з доручення 
Топкар-Сауре, і мали повний успіх, хоч відділ цей переступив 
дозволені інструкціями методи і знищив м. ін. поляків у 
церкві».

Самі ж  німці поступали більш відкрито, бо на створеному 
ними кордоні між Волинню й Галичиною грабували поляків 
з цілого майна. Німці, виступаючи на українських землях в обо
роні польського населення, уживали до того роду пацифіка- 
ційних акцій груп, вибраних з колишніх полонених Червоної 
Армії, і, на жаль, також із втягнених на свою службу деяких 
українців.

В тому часі ввесь український нарід бере участь у бороть
бі. З цього погляду таких часів давно вже не було в історії 
українського народу. їх  можна порівняти хіба тільки до часів 
Хмельниччини. Неіуає партій, груп, невтральних. Чоловіки
і жінки, старі і молоді працюють та боряться, в міру своїх сил, 
здібностей та фахового знання, проти німецького насильства 
в обороні життя й майна, гідности та, національної чести. Село 
бльоку« місто, де стаціонує вброг, не доставляє харчів. Розбу
довується дальше й ширше власний промисел. Старші гарбують 
шкіри, варять мило, шиють чоботи, виправляють полотна/фар
бують, шиють одяги, виготовляють бандажі. Дівчата несуть са
нітарну поміч, організують польові шпиталі, збирають ліку
вальні зела, харчі, виконують стежну і звязкову працю. Сту
денти медицини під рукою відомого хірурга вишколюються на 
польових військових лікарів; інші ведуть культурно-освітню 
та пропаґандивну працю, закладають самоосвітні курси. Стар
ший віком полковник з Армії УНР вишколює фахово кінноту, 
інший організує польову артилерію, пристосовуючи її до пов
станських вимог бойових дій Відомий маляр мозолиться над 
ручно виконаними Блішами До сатирично-гумористичного жур
налу «Український, Перець». Аптекарський відділ виготовляє 
ліки, ін’єкції; один з фармацевтів тратить при цій праці зір. 
Шкільний інспекторат працює над виготовленням навчального 
матеріялу та виданням шкільних пііфучншрв.

Земельно-господарський відділ має багато турбот і праці 
а розподілом землі. Селянин оре землю, молотить збіжжя, хо
ває його старим випробованим козацьким звичаєм у землю, за
безпечує, щоб не зогнило, а вночі їде з підводою,* щоб довести 
зброю, харчі та перевезти відділи бійців. Одні везуть харчі для
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відділів, інші магазинують у запасних лісних криївках, знаних 
тільки господарським референтам УПА. їдуть довгі валки в різ
ні сторони, минають себе польовими шляхами, обмінюються 
здалека гаслами, ґальопом перетинають головні шляхи і пропа
дають у нічній темряві. Це українська повстанська моториза
ція. Вона йде дуже справно, хоч шляхи її довгі, а контроля во
рожа пильна. Полісся доставляє рибу, гриби; Дубенщина — 
овочі, Матері сушать хліб, гриби, м’ясо, овочі, що Можуть про
лежати в землі кілька років, бо хто зна, як буде за рік-два.

Священик виконує свої, душпастирські обов’язки, щасли
вий, що вже не мусить з наказу молитись за здоров’я Гітлера 
чи Сталіна. Ставленик німців і Москви Митрополит Алексій, 
що опанував Печерську Лавру й визнав московський патріяр- 
хат, не повертається з одної із своїх поїздок за інструкціями до 
ґебітскомісара. Авто разом із ним вилітає на шляху в повітря. 
Діють, де треба, народні суди; допильновує порядку жандар
мерія УПА.

Залізничні шля^и знищені, шосові мости зірвані. Німці бо
ронять уже тільки головного шляху на схід. Бункер коло бун
кера. Але, хто їхав у той час залізницею чи і і іо с о ю , міг бачити 
з обох боків залізничного шляху цілі гори перевернених, спа
лених льокомотив й вагонів, а по ровах автостради каросерії 
авт. Німці їздили тільки в день більшими валками з панцер
ним конвоєм.

Український довстанський рух, керований Головною Ко
мандою УПА, розгортається все ширше, по українській землі. 
В кількох випадках постали з ініціятиви окремих одиниць 
повстанські загони, щоб на власну руку вести боротьбу. Спо
чатку ніхто їх не спинював, Україна велика і місце для бороть
би з ворогами найдеться для всіх, хто з ними захоче боротися. 
Одначе з другого боку, Головна Команда УПА, маючи перед 
очима ще не такий давній досвід невдачних повстанських рухів 
в Україні в pp. 19̂ 20—24, була свідома того, що головною при
чиною їх невдач були розпорошеність різного роду повстан
ських загонів, брак одного центрального керівництва цілого 
повстанського руху, прояви отаманії та анархії. Тому завдан
ням Головної Команди було координувати й такі самочинні 
виступи окремих осіб, щоб не допустити до анархізації україн
ської визвольної боротьби, що дозволило б ворогам у скорому 
часі розплавитися з окремими повстанськими загонами. Трагіч
ні роки 20-24 не сміли повторитися. Отаманські виступи зали
шали навіть леґенду по собі, але з погляду цілости визвольних 
змагань, як відірвані, центрально не керовані й не координова
ні, були безуспішні. Зокрема, в таких рухах криється небезпе
ка анархії та зведення українських визвольних змагань на 
манівці,

Одним із таких рухів був загін у силі 150 до 300 вояків 
Тараса Бульби-Боровця, що іменував себе отаманом. Тому, що
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довкруги його особи і організованого ним загону заіснували різ
ні версії, доводиться дати по змозі об’єктивне насвітлення цьо
го питання на підставі збережених звітів і протоколів.

Тарас Бульба-Боровець з приходом німців на українські 
землі творить за відомом, згодою та інструкціями адміністра- 

 ̂ тивних властей, що діяли в той час в імені Українського Прав
ління, в місті Олевську відділ поліції і називає його ^Поліська 
Січ». Спочатку діє за інструкціями і напрямними Української 
Державної Влади, пізніше, щораз більш усамостійнюється, ви
ступаючи як отаман «Поліської Січи». В часі ліквідації німцями 
української адміністрації на Волині Бульба розпочинає пере
говори з німцями, щоб задержати свій відділ, як самостійну 
одиницю, але розмови покінчилися безуспішно.

В лютому 1942 р. Бульба з 15-20 людьми переходить у під
пілля та перебуває в сарненському і костопільському районах. 
Вкінці .1942 р. нав’язує знову розмови з німцями (ґештапо в Рів
ному) та по другій розмові їх перериває, боячись арешту. В то
му ж  самому часі веде розмову з представником большевицькоГ 
партизанки цолк. Лукіним, спеціяльно висланим із Москви, 
але і ці розмови перериває. Щоб надати своєму - імені «славу», 
замовляє Б у.ттт ба в маляра свій портрет з козацькою шаблею 
в рукам'на тлі прапорів і духів предків з вождівським виразом 
лиця. Відбитки портрету роздає населенню в своєму районі та 
розсилає листи з призначенням і покликанням адресатів до сво
го «уряду». Такі речі можна було тце толерувати, не зважаючи 
на те, що У к т їн і не потрібні б^/ли б\'Ндючиі отамани, але борці, 
що боролися б не для своєї слави, чи своїх особистих амбіцій, 
а тільки для справи України. Команда УПА не протидіяла то
му, коли німці і большевики, а частинно і український нарід 
зв’язува дії УПА з іменем Бульби.

В початках 1943 р. Бульба з гуртом однодумців творить 
нову партію, під назвою «Українська Національна Демократич
на Партія», і приступає до творення збройного відділу, що на
раховує до 1&0 вояків. В березні — квітні 1943 р. Бульба веде 
переговори із Штабом УПА Північ, одначе пропозицію Штабу, 
включити себе в загальний український повстанський рух 
і ввійти до Штабу УПА, Бульба відкинув.

На початку.серпня, коли дії УПА обхопили цілість терену, 
отаманії довше толерувати не було можна, бо дані райони не 
могли творити окремої «республіки»; цього вимагала безпека 
терену і непевність, чи Бульба не схоче відновити розмови 
з окупантами. Тому в серпні р. 43 сотня УПА під командою До- 
роша оточила цілу групу Бульби і перебрала її без одного по
стрілу. Група складалася з трьох полковників, кількох старшин 
і сотні стрільців у складі 63 осіб. Це були люди, що припадково 
попали до Бульби, ховаючись перед німецьким терором. На їх 
просьбу всіх прийнято в ряди УПА. Сам Бульба з групою 30-40 
•людей утік. На пропозицію згаданих уже трьох полковників,
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щоб звернутися ще раз до Бульби, Командант УПА Північ по
годився і одночасно запевнив Бульбі прийняття в ряди УПА 
і повну безпеку, якщо він до 9. 9. 43 (реченець три тижні) зго
лоситься; коли ж  — він на те не погодиться, — його потракту- 
ють як отамана-ворохобника. Висланий до Бульби його ад'ю
тант Крук не повернувся.

В тому часі Бульба переховується в районі Людвипіль. В 
часі нападу на нього большевицьких партизан згинула група 
його людей, між ними Іван Мітринґа, політичний керівник гру
пи Бульби. Сам Бульба виїжджає з району і входить знову 
в переговори з німецьким вермахтом. У листопаді р. 43 ґештапо 
арештує його у Варшаві.

Треба додати, що найближча рідня Бульби була й залиши
лася карними членами Організації. Жінка Бульби, з похо
дження чешка, жила, за даними очевидця, в районі Тучин 
(Рівне). Ніколи не була ні переслідувана, ні суджена якими- 
небудь чинниками Організації чи УПА.

Були спроби диверсїі. Повстає партійний відділ з ініціяти- 
ви людей приналєжних до групи Мельника. Коли його акція по
чала зводитися до переловлювання зв’язків УПА й ширення 
анархії, він був також роззброєний. І в цьому випадку стрілец
тво в більшості залишилося в рядах УПА. Друга частина неза
баром явно перейшла до німецьких допоміжних »частин та ство
рила групу, що назвала себе «Українським Леґіоном Самообо
рони». Командантом цього «леґіону» був німець штурмбанфю- 
рер СД (майор) Біґельмаєр, а ад'ютантом гавптштурмфюрер СД 
(сотник) Вайхельт.

В Україні, по обох берегах Дніпра, діяли ще самостійні пар
тизанські групи, зложені з українців, що формально виступали 
під червоною зіркою, щоб дістати від Сталіна поміч. Вони роби
ли спроби нав’язати контакт; УПА із зрозумілих причин від
мовляла, тримаючись осторонь, бо була небезпека провокацій 
та й населення могло утотожнювати українських повстанці® 
з большевицькими партизанами.

Влітку німці перекидають на .терени г діяння УПА мадяр
ське військо, що мало забезпечувати їм транспортові шляхи 
й поборювати «банди». Воно займає всі вузлові шляхи, заліз
ниці й гостинці, мости й тунелі. Мадяри, що нерадо йшли на 
фронт і переважно відступали перед большевицьким наступом, 
забажали тут себе виявити. Починають нападати на села, про
вадять пацифікації, грабунки. Започатковуються часи знаних 
мадярських акцій проти українців з першої світової війни. Та 
цей мадярський розмах тривав дуже коротко. Пацифікаційні 
відділи одержують належну відповідь: на шляхах переходів 
і ліній відділів УПА доходить до боїв і ліквідацій мадярських 
залог. Коли ж в одному з боїв на головній шосі згинув мадяр
ський генерал із своїм почотом, мадяри звертаються до УПА
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« і просять замирення. Доходить до устійнення акту ненападу. 
Треба признати, що від того часу мадяри поводяться льбяльно 
на цілому терені. Перепускають відділи УПА через вузлові лі* 
нії, що їх стережуть, подають денні гасла, повідомляють про не
безпеку з боку німців, перестають грабувати, знають І респек- 
тують нашу боротьбу за самостійність. Такий стан тривав до 
кінця німецької окупації.

\
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VI. РОЗРІСТ УПА, П ПОШИРЕННЯ НА ЗУЗ І ОПАНУВАН
НЯ КАРПАТ

Галичина в складі Генеральної Губер
нії — Навколо творення Дивізії. — 
УНС — Українська Народня Самообо
рона — липень 1943. — УПА в Галичині»
— Перші бої УПА-Захід з німцями. —• 
Опанування життя в Галичині. — Дії 
ОУН і УПА під румунською окупацією.

Що діється в той час у Галичині? Вона, відлучена від реш
ти українських земель кордонами, вхоДить у склад т. зв. Гене
ральної Губернії б. Польщі та залишається під зарядом відомо
го ген. губернатора Франка й^його намісників. Тут політика 
трохи відмінна. Коли на цілості українських земель нема най
меншої можливості на прояв якогобудь організаційного життя, 
культурного, виховного, шкільного, церковного, господарського
і т- д., то в Галичині німці дозволили на відкриття шкіл і на
віть вищих інститутів, що мали вишколювати для німців тех~*
Н ІЧН І ДОПОМІЖНІ СИЛИ. V

На весні 1943 р. німці побачили, що їхнього вояка на схід- 
ньому фронті замало, тому й почали в Галичині акцію за орга
нізуванням СС-стрілецьких дивізій, подібно як в інших оку
пованих краях Европи. Самостійницька ОУН поставилася до 
тієї акції ворожо, а свою постанову подала на сторінках своїх 
підпільних видань.

У них читаємо м. ін.: «Український нарід не хоче і не буде 
своєю кров’ю рятувати Німеччину. Якщо Німеччина стоїть сьо
годні перед смертельною н&безпекою із Сходу, то це наслідки 
диковинної політики німецького імперіялізму серед поневоле
них нчлодів Сходу».

«Український нарід змагає до власної держави, і тільки за 
неї він стане до рішального бою проти одного чи другого наїз
ника. В повній свідомості загроз, які приносить большевицька 
неволя на українські землі, ми стаємо в одну лаву до боротьби 
з московським наїзником тільки з такими народами, які визна
ють наше право на самостійне життя».,

До праці над ооганізацією дивізій німці запрягають створе
ний ними т. зв. «Український Центральний Комітет».^ При
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ньому творять т. зв. «Бойову Управу».
Німці переконались, щб фізичною силою самостійницького 

руху не зліквідують, тому й запрягли до боротьби з ним пооди
ноких людей з Комітету і своїх аґентів. Почалася досить иширо- 
ка пропаганда; з одного боку — за дивізією, з другого боку — 
проти УПА і «молоді в лісі». Зміст цієї пропаганди був плиткий, 
грубий; так і видно було, що роблений на зразок і наказ ґешта- 
па. Ясно, що він не міг переконати нікого з тих, що вже безпо
середньо брали участь у боротьбі з німцями, тим більше, що, не 
зважаючи на пропаганду, терор не лише не застановлявся, а 
зростав. Для характеристики тодішнього середовища і стану на 
українських землях подаємо тільки уривки з документів. Про
мовчуємо на цьому місі^і прізвища осіб, що своєю діяльністю не 
принесли чести українському народові. Клейнимо тільки зраду
1 д а т о , як ілюстрацію, уривки з документів для характеристи
ки часу. Охоче віримо, що в тих складних умовах багато людей 
могло помилятися.

З  наради УДК в Снятині, що відбулася 23 квітня 1943 р. 
з промови М. Б. аґента ґештапо:

«...Ви, мусите піти до Німеччини на роботу, хоч би ви там гинули 
тисячами. Знаю про те, що з вами німці в деяких місцевостях 'погано 
поступають, але — як би я був німцем, я б з вам и 1 поступав ще гір
ше. (Вгіадає в патос). — Та ти. хлопе вошивий, ти брудний, від те&е 
так  смердить гноєм, що аж  гидко коло тебе стояти. Ти не вичистиш 
собі ніколи черевиків, з твоїх ^обіт за тобою волочаться віхті, і ти 
хочеш, щоб такий культурний нарід тебе поважав?... Та ти навіть 
уклонитися по-людськи панові не вмієш. І ти ще, хлопе, берешся до 
політики? Ти хочеш бути мудріший, як Гітлер, як Ґерінґ, як М ель
ник і Кубійович? Тобі, хлопе, від політики зась. Політикою займа
ються люди вчені, мудрі — еліта. І ми за твою долю відповідаємо пе
ред історією. Не слухай тої бандерівської сволоти... От, хоч би взяти 
ту листівку «За що ми боремося». Це польсько-большевицька прово
кація. Це пишуть приклоннмки «Інтеліджєнс Сервіс» і шпигуни Ан
глії. Це польська робота. Чому немає там мови про боротьбу проти 
поляків як основного ворога але пишеться про боротьбу проти нім- 
ці.в та, буцімто, проти большевиків? Видавайте нам тих людей, які ті 
листівки поширюють. Видавайте нам тих шпигунів, які каж уть н* 
йти до Німеччини. Ці люди — зрадники... Хто це такий Рубан? Хай 
я е  ховається під псевдом. Провідники псевд не мають.-Тому всі як 
один до Німеччини на роботи та в ряди Української Галицької Армії. 
(Має на думці СС Дивізію «Галичина» — автор). Для вас, моїх земля
ків я зла не бажаю. (Патос). Народе мій. та я тебе люблю, але не 
люблю тих провокаторів, тих руїнників, тої бандерівської зграї»

Далі Б. закликав присутніх, щоб^ у місті слідкували 
за бандерівцями і тими, з ким вони Ходять. Всі спостере
ження треба подавати до Комітету. Крім цього Б. на
кинувся на присутнього НН., мовляв, він бандерівець і прова
дить киринну роботу. Стероризований НН. дав з місця слово че
сти, що він з бандерівцями еже давно зірвав. Збори тривали
2 години. Присутніх було 500 осіб. Б. підтримували ще три ви- 
служники. Проти Б. виступили два громадяни, заявляючи, що 
«на підлу конфідентську роботу» не підуть.
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В листівці «За що ми боремося» коротко і ядерно подана 
програма Організації Українських Націоналістів, і заклик до 
спротиву проти грабунку Берліном і Москвою, та об’єднання 
всіх сил і шарів українського народу. У ній м. ін. читаємо:

«Чим різниться новітній ясир і ганебні людоловки мужчин, жінок 
і дітей для невільничої праці на заводах у «прекрасній Німеччині» 
від ославлених вивозів на Сибір, до Туркестану, в концлагери над 
Льодовим океаном? Терор, знущання, експлоатацію несуть україн
ському народові всі окупанти. Вороги, мов павук; вкрили всю Україну 
сіткою донощиків, тих ославлених большевицьких «сексотів», «стаха- 
новців», «висуванців», «бригадирів» і інших мерзенних зрадників 
українського народу. Тепер на їх місце маємо на наших землях аген
тів ґсштапо, секретних співробітників, дольмечерів, фольясдойчш 
і всяку іншу наволоч, що в спілці з німцями плюндрує Україну. — 
Ми, в роки української громадянської війни, під керівництвом над- 
хненників Національної Революції Симона Петлюри й Євгена Коно
ва льця, відновили Українську Народню Республіку, і впродовж.трьох 
довгих років ставили завзятий опір білій і червоній М о с к в іта  Вер- 
лінові. До бою за Українську Державу веде український нарід Орга
нізація Українських Націоналістів під проводом Степана Бандери. — 
Степана Бандеру німці вж е два роки мучать у в’язниці. Але це не 
послабило боротьби українських самостійників за УССД. Тепер вона 
проходить під провідництвом замісника Степана Бандери — Максима 
Рубана, 3 кожним днем виростають кадри нових борців, і ані німець
кий, ані московський,терор не знищать їх. ...Ми хочемо жити віль
ним і незалежним життям. Ми не дозволимо грабувати України. Ми 
не поїдемо на невільничу працю до німецьких заводів. Ми хочемо 
хліба і праці на своїй землі. — Нас ніхто не визволить. Ми визволи
мо себе самі»

Один маґістер в Калуші в той час заступник крайсгавптма* 
на в Золочеві, в дні 12. травня 1943 р. подає, що він вживає 
всіх засобів до того, щоб наші молоді люди йшли до війська, 
включно з тим, іцо він як начальник самоврядного зв’язку в Зо
лочеві (заступник німецького Крайеляйтера), накладає кари на 
ті села, звідки не йдуть до війська, натомість звільняє від кар 
тих, що йдуть. ^

І ще голос культурного референта, ставленика ґештапо на 
Станиславів, з 8. 6. 43:

«Настрої в окрузі в загальному кепські. В більшості сіл відно
шення до творення дивізії неприхильне. Чути голоси: «Німці мають 
підступний плян на шкоду українців». «Ні один патріот не йде до 
Дивізії». Свято в Солотвині мало початися, але в год. 11 було всього 
200 осіб, самі старі і жінки Через те по Богослуженні не було дефі- 
ляди. Коли ми почали співати національний гимн, юрба мовчала. 
Му сіли мгт кінчити самі».

2. і 3. травня почалась акція верб.ункових комісій. Тим, що 
ухилялись від виїзду на роботи, наложена кара буде даровану 
якщо вони до трьох днів зголосяться до СС Стрілецької ДивізІТ 
«Галичина», вірніш, до виїзду на роботи. Охотники, покарані 
в’язницею до п’ять років, мржуть бути прийняті.

З £фіші в бережанському повіті, з датою 16, травня 1943 р.:
...Стверджено, що в бережанському повіті брак всякого військо

вого духа і молодечого пориву. Бережаш цина дала всього 439 осіб до
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Дивізії. Добра слава* а навіть честь молоді Бережанського повіту по
важно загрожені...»

І подібно на ту саму тему в допрвіді:
«Той повіт німцям непотрібний. Сам Губернатор хотіш з Береж ан- 

щини зрезиґнувати, та не зробив того на домагання українців. Вони 
(німці) не каж уть, що з ним зроблять, але можна догадуватися, що 
вони ніколи нікого непотрібного не приймають. Треба рятуватися.
Ми прийшли до вас востаннє..., каж іть, що рішили: йти чи не йти>.

Заступник Кубійовича на нараді в справі дивізії в Тернопо- 
лі 23. жовтня 1943 p., подає:

«Внаслідок агітації і нерозумного ставлення молодих людей до 
тієї справи, акція з дивізією була невдачна. На признаних 82 тисячі 
людей до дивізії прийнято 53 тисячі, а покликано досі 22 тисячі. З  то* 
го перед двома тижнями було 16 тисяч, а тепер є всього 10 тисяч. 

Д езертири втікають в мундурах і зі зброєю. Також  «Бавдінст» — 
Примусова Служба Праці для молоді — внаслідок безвідповідальної 
роботи майже розлетівся і його працю припинили».
Остаточно дивізію створили. Набір у дальшому відбувався 

також таким способом, що громадянин, який жив легально, ді
ставав покликання такого змісту: «Ви зголосилися добровільно 
до Дивізії. В дні (дата) маєте ставитися перед комісію (подане 
місце). Неставлення потягає за собою кару згідно з воєнними 
законами».

Ось так при помочі шантажу, застрашування, пропаганди 
й того роду «добровільного покликання» зібрали німці близько 
20 тисяч «добровольців» і створили т. зв. «Ваффен СС Дивізію 
Галичина». На зважаючи на попередні обіцянки та обдурюван
ня, що в Дивізії буде українське командування, німці перебра
ли команду над «добровольцями» виключно в свої руки. «До
бровольців» вивезли в різні частини окупованої Европи на виш
кіл. Організація тайним наказом відсилає до дивізії членів і 
симпатиків з метою, щоб вони у відповідний час перебрали вар
тісний елемент у свої руки і щоб не допустили до перекинення 
дивізії на неукраїнські фронтові території, а головно на бороть
бу проти тих народів, що боролися з німцями за своє визволен
ня. Треба признати, що й ті українці, які погоджувалися з фор
муванням дивізії, за винятком невеликого числа вислужників 
і шкідників, керувалися українським інтересом, думаючи, що 
дивізія, здобувши військове знання і зброю, зможе використати 
їх у відповідний час. Забували тільки, що дивізію організувала 
гітлерівська Німеччина і що політичні умовини були інші, як 
1914 p. v

Вже в часі вишколу багато стрільців, користаючи з відпу
сток чи різних поїздок, утікає. За офіційними ствердженнями 
німецької команди дивізії, впродовж трьох місяців здезертиру- 
вало 600 кращих стрільців і підстаршин, так що всі відпустки 
після того були з'держані. Опісля дезертують із тих'частин, що 
були ближче українських теренів, прямо, з військових таборів. 
Настрої серед стрілецтва такі, що німці задумують дивізію роз-
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Вулицями Дрогобича провадять членів і симпатинів УПА і ОУН на страчення,
грудень 1943 р. На переді шеф СД і ’ Кріміналрат, штурмбанфюрер Бльок 
(Block), зліва від нього Морльох (Morloch), референт від українських справ.



Перед страченням членів і симпатинів УПА і ОУН німцями в Дрогобичі,
грудень 1943 р. Трьох праворуч — полонені стрільці в бою під Недільнею 
4. XII. 43. (В цьому бою згинув один із праців. Ґестапо Дрогобича Lauf mann).
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Ґеетапівці знущ аються над в’язнем, що втікав під час розстрілу. Дрогобич. 
Ринок коло Касина, жовтень 1943 р. При мурі рострілюють трьох. На землі 

леж ать інші, вж е розстріляні.
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УПА-Захід. Відділ на вишколі.

К урінь УПА «Льви» в м иколаївських лісах під Львовом при будові землянок.



У П А -Захід. Інспекція з Головної Команди УПА у відділі «Льви».
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УПА-Північ: Відділ узбеків, що входив у склад У країнської Повстанської Армії.



Ш ибениці були збудовані в усіх містах і м істечках України.
Одна із щоденних картин: Німці вішають українських-самостійників, 

в М иколаєві н. Богом.
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в’язати 1 вислати в карний табір. Не рішаються на це тільки 
тому, що стан їх був уже незавидний і бракувало їм фронто
вого вояка.

По вишколі дивізії німці не можуть рішитися перекинути 
її на фронт; вишколена дивізія жде кілька місяців на призна
чення. Остаточно перекидають її в червні—липні 1944 р. на лі
нію фронту під Броди. Везуть через українські терени безпосе
редньо на фронт, бо бояться задержатись хоча б на короткий 
час в запіллі. Тут, у фронтовій полосі, старшини і стрільці ди
візії нав’язують відразу контакт з оперуючими на тому терені 
відділами УПА і впродовж тих кільканадцятьох днів побутУ 
доставляють УПА тайком масово зброю і військове технічне при
ладдя. За звітом, забезпечено тією зброєю й муніцією яких два 
курені УПА. Дивізія має доручення перейти до УПА, та силь
на липнева большевицька офензива, що почалася на цьому від
тинку фронту, перешкодила в тому. Впродовж трьох днів боль
шевицька армія дивізію оточує і розбиває. Ті, що зуміли вря
туватися, перейшли до'УПА. Кількість їх невідома.

Москва також не хоче залишити Галичини без свого впли
ву. Вона, вже свідома небезпеки УПА, її гасел і боротьби, ки
дає проти неї свої найкращі партизанські сили. З Лівобережжя 
через Полісся веде чепвоних партизан сам Ковпак, пізніше дві
чі герой Совєтського Союзу. Одначе, коли в кількох сутичках ' 
з відділами УПА його загони розбито, він обходить терен Воли
ні і в серпні через Кам’янець-Подільську область продирається 
в Галичину та постійним маршем доходить, майже не задержу
ваний німцями, через Тарнопільську область, попри Бучач, ЇІід- 
гайці. Галич, у Карпати.

Його загін часто підшивається під УПА (мазепинки, тризу
би). щоб таким способом обдурити населення. Німці виявляють 
повну нездарність і незара;дність. Щоб не дати Ковпакові^ опа
нувати Карпати, що мали для нашої боротьби першорядне зна
чення, окремим наказом Проводу Організації формується на те
рені Галичини «Українська Народня Самооборона» (УНС). Цю 
назву впроваджено з тактичних мотивів, щоб обдурити німців 
принаймні на початку, що це не УПА, а тим самим с т в о р и т и  
хвилево один тільки явний фронт. Впродовж двох тижнів фор
муються окремі відділи, що їх приспішеним маршем Команда 
УПА перекидає в Карпати для боротьби з червоною парти
занкою.

Маневр супроти німців вдається. Поза двома невеликими 
боями з німцями, всі відділи переходять, чи переїздять у гір
ський терен, де майже безпосередньо встрявають у зачіпні бої 
з загонами Ковпака. Він, відчуваючи, шо не вдержиться в во
рожому собі терені, старається перевести певний маневр, але 
у Ворохтянському просмику попадає в німецьку засідку, що 
розбиває остаточно його відділ. Сам Ковпак повертається на 
Схід, де дістав від Сталіна ступінь генерала, а потім — нарко-
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місара військових справ УРСР. Його заступник Руднсв, теж ге
рой Советського Союзу, гине в бою з одним із наших відділів.

Сформовані відділи лишаються вже постійно в Карпатах. 
Очищують терен з недобитків Корпака та з насаджених аген
тів, доповнюються новими силами, закладають табори і прохо
дять правильні вишколи. Карпати стають другою стратегічною 
базою українських збройних сил.

Може насуватися питання, чому Галичина не виступила 
одночасно з Волинню до відкритої боротьби? Причини пере
довсім тактичні. Галичина, найкраще зорганізована, боролася 
проти німецького терору іншими методами. Також, німці, як 
уже сказано, застосовували на цьому терені трохи іншу полі
тику. Треба було якнайдовше вдержати цей терен у релятивно
му спокою, щоб могти мати своєрідну Запільну базу для допов
нювань інших теренів провідними одиницями, зброєю, медика
ментами, ширшим організаційним плянуванням, виданнями. 
Німці не мали сил ^насадити своїх окупаційних частин на цілий 
терен так, що села, а то й повіти подальше від головних шляхів 
були вільними й залишалися під повними впливами Організа
ції. До сутичок чи менших боїв охоронних відділів Організації 
з німцями доходило тільки з конечности. Свою основну ролю 
терен Галичини мав виконати в дальшому розвитку визвольної 
боротьби і він її виконав.

По ліквідації большевицької партизанки Ковпака, тобто по 
спробі штучно накиненої больщевизації Галичини, сформовані 
відділи УНС, що становили фактично відділи УПА, доповню
ються і проходять правильні військові вишколи в різних родах 
зброї повстанської армії. Доки доцільно, вони в зачіпні бої 
з німцями не встрявають. Одночасно в терені проходить пропа- 
ґандивна акція за зголошуванням добровольців в ряди УПА— 
УНС. Ця акція набирає в короткому часі стихійного характеру. 
На заклик голоситься не тільки молодь, але й батьки. Дохо
дить до того, що батько з сином, потайки один перед одним, 
приготовляються до вимаршу, відкопують і чистять найкращу 
зброю, кінчають пильні роботи, щоб нарешті зустрітися одної 
ночі на спільній виправі або за кілька днів у спільному відділі. 
І щойно там батьки мають повне вдоволення. Вони, як старі во
яки з першої світової війни, по короткому перевишколі пере
бирають дальший вишкіл новиків і дають прочухана синам за 
їх недавню перед ними конспірацію. Число добровольців таке 
велике, що мусить появитися окрема інструкція, скільки добро
вольців з даного терену можна прийняти. А вже найгірше тим, 
кого лікарська комісія на одному з етапів відіслала додому, як 
нездібного до воєнної служби. Неодин з них просився, щоб його 
перекинути в інший терен до праці, бо з нього будуть жарту
вати дівчата й друзі.

Ночами, через призначені лінії зв’язків, проїздять довгі 
валки, часто більш як 100 підвод. Мусять переїхати 20—ЗО км.
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на черговий зв’язковий пункт, де ждуть на поготівлі чергові 
підводи, які ще вночі мусять повернутися і ранком стати до 
звичайної своєї праці. Німці скріплюють сільські варти до 40 
осіб, та не зважаючи на те не було за цілий час випадків зради. 
Самі вартівники пильнували, щоб село спало, щоб зайва люди
на не бачила, що в даному селі діється. Замітали сліди на по- 
стоях і, в разі запитів, що звичайно не обходилося без побоїв 
німецької поліції, їх відповіддю було: Нікого й нічого не бачи
ли й не чули.

А треба було доставляти не тільки стрільців. Гірський те
рен потребував харчевої помочі, головно збіжжя, а дальше 
шкіри, мила, полотна. І їхали валки з Поділля, ішли корови 
з означеним гасловим знаком (числом) кінцевого етапу, під 
скріпленою охороною переїжджала відкопана зброя. В тероні 
між окремими областями, повітами, а врешті й селами почалася 
тайна конкуренція за першенство. .Провінція Галичини, поза 
самим містом Львовом та частинно обласними містами, почина
ла жити самостійним життям. Інтелігенція, поза малими винят
ками, й цілому солідаризувалася. Були часті випадки, що інт*е- 
ліґент, до якого не було довіря, приходив сам з жалем, що його 
поминено при збірці, або заявляв своєму синові, який несподі
вано повернувся із студій, що той зневажає його, коли укриває 
перед ним свій відхід до УПА. З українською інтелігенцією на 
провінції обласні проводи відбували окремі відправи, на яких 
пояснювали політику й тактику Організації, завдання УПА та 
вислухували їхні завваги.

Творення збройних відділів не лишається без впливу на 
зміну цілого відношення сил у терені. Нарід, свідомий вже своєї 
сили, хоче якнайскоріше позбутися всякої залежности від чу
жої окупантської влади й саботує явно всі її накази. Щоб з так
тичних оглядів не доводити ще до прямих зударів, Організація 
перебирає адміністрацію в свої руки і таким способом не допу
скає до стихійних, неплянових виступів. З другого боку, Н ІМ Ц І, 
натрапивши в кількох місцях на спротив, починають терен 
студіювати, висилаючи агентів під різним прикриттям: втікачі 
з робіт у Німеччині, продавці мануфактури і т. п.

Першим явним протинімецьким виступом УНС—УПА в Га
личині був приготований і виконаний успішний наступ, у липні 
1943 р. в Святославі коло Сколя, на карний табір української 
молоді з т. зв. Бавдінсту. Була це впроваджена німцями приму
сова служба праці для молоді від 18—21 року життя. Умовини 
в ній дуже важкі. Брак харчів, брак гігієнічних житлових умов, 
мила, одежі, прикриття, а до того німецькі помічники-настав- 
ники т. зв. різного роду форарбайтери польської національно
сті! — робили життя в таборі просто нестерпним. Молодь попа
дала за втечу з тих таборів праці чи за іншого роду спротив у 
карні табори, де фактично була призначена на знищення при 
повній виснажальній фізичній праці. Ґештапівську залогу та
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бору зліквідовано, засуджених на каторжні роботи звільнено. 
Одначе не всі могли повернутися додому. Багато з них були 
такі покалічені, попухлі від голоду, що їх довелося перевести до 
польових лісових шпиталів.

27. вересня німці виконують перший більший наступ на 
один з вишкільних таборів УПА вДолинщині. Команда, пові
домлена заздалегідь, переносить майно табору в інше місце, На 
наступ німців відповідає вогнем. Бій триває цілий день. Стріль* 
ці видержують першу бойову пробу і здають воєнний іспит Вно
чі, щоб не витрачувати дорогої муніції, опускають цей табір 
і приходять у приготований заздалегідь інший. Ранком німці 
здобувають залишені бараки, підпалюють їх і по відпочинку 
вертаються під вечір вузькоторівкою в напрямі на Долину. В 
засідці вони попадають під кулеметний обстріл одної чоти І за
лишають у проваллі понад 200 трупів. С т р іл ь ц і табору мають 
свято. Є нова зброя, є мундири, є перша більша перемога над 
в о р о г о м , що досі тероризував населення. Німці про цей бій мов
чать. Нема жадної відплатної акції. Побачили, що не доцінили 
сил хочуть непомітно прйготовитися до більшої ліквідаційної 
акції. Та це вже запізно.

Наказами Пповоду Організації і Головної Команди УПА ор
ганізація в цілому терені бере владу в свої руки. На перший 
плян іде ліквідація т. зв. «ліґеншафтів» (давні поміщицькі дво
ри). Вони здебільшого були адміністровані поляками, німецьки
ми вислужниками, т. зв. «Фольксдойчами» або таки самими 
німцями: Нарід їх ненавидів, бо був змушений, часто під побо
ями, виконувати панщизняну працю. Зліквідовані ліґеншаЛти 
постачають УПА коні, худобу, збіжжя, цукор і інше майно, 
а селяни о т р и м у ю т ь  землю на обрібку. Боїв майже нема. Відді
ли, часто перебрані в німецькі уніформи, приймала адміністра
ція як охорону перед повстанцями. При тому польські фолькс- 
дойчелські' адміністратори старалися якнайдокладніше поін
формувати тих «німців», кого в селі треба арештувати чи злік
відувати. По к о р о т к і й  гостині та перегляді всього, часто схова
ного майна, приходило до вияснення, при чому часто були ко
мічні ситуації. Якщо провини згаданих панків не були тяжкі, 
якщо вони не були сггричинниками смерти українського насе
лення і не були винчі в насиланні пацифікаЩйних відділів, — 
тоді вони діставали буки і наказ якнайскоріше опустити око
лицю. За таку розв’язку були вони звичайно дуже вдячні.

Друга акція пішла на очищення лісу і підлісних околиць 
від ворожого елементу. Так усунено або зліквідовано всю воро
жу українському визвольному рухові лісову адміністрацію 
і службу. Лісові терени перейшли під управу УПА. Акцію про
ведено майже в цілому терені. не оминула вона й окремого ма
єтку губернатора Галичини Вехтера і його перегонової стайні. 
10 повнокровних коней відійшли на нові перегони до УПА. Не
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помогли обіцянки дати за зворот кожного коня 60 тучних сви
ней. Спроба переговорів залишилася без відповіді.

Галичина, як і всі західньо-українські землі, була в часі по
передньої польської окупації населена пляново накиненими 
польськими колоніями. Поляки, що в той час на своїх землях 
провадили також боротьбу з німцями, тут у великому числі пі
шли на вислугування німцям проти українського населення. 
Були, правда, здорові прояви як серед низів, так і серед керівних 
одиниць, та, на жаль, ті одиниці, не мали послуху серед поль
ського населення, що жило, ще дальше впоюваними їм раніше 
настроями повної неґації українського народу.

На таке положення впливало й те, що в поляків різні під
пільні організації, партії і групи, кожне на свою руку, проявля
ли діяльність. Колий були спроби з польської сторони знайти 
порозуміння, то проти даної групи зараз виступала, з конкурен- 
ційних мотивів, інша група, яка старалася відповідно впливати 
на польську шовіністичну ментальність і на вуличні елементи. 
Щоб не доводити і тут до непотрібного третього фронту бороть
би, тим більше, що Організація в своїх програмових постановах 
н е , звертається до поляків за полагодженням спору і включен
ням їх у спільну визвольну боротьбу, видано наказ полякам ви
селитися з околиць, важних для діяння УПА. Коли це не по
магало — спротив був ліквідований силою. (Видані листівки по
ляки приняли негативно).

Перебрати цілість життя народу на провінції в Галичині 
можна було легшим способом, як на Волині. На це склались: 
більша пляновість, недопущення до стихійних акцій, більша ор
ганізованість народу та менша кількість німецького, адмінісФра- 
ційного апарату в низах. Німецька адміністрація була тільки 
в повітах, а в збірних громадах і селах в()на находилася у руках 
українців під німецькою контролею. Після ліквідації німецької 
контролі адміністрацію здебільшого залишено, підпорядкувавши 
її районовим і станичним керівникам організаційно-ацміністра- 
ційного та господарського рефератів, Таким самим способом узя
то в руки кооперацію, так що життя назверх проходило спокій
но. Районова чи окружна молочарня працювала дальше, тільки 
масло, в часі достави до центру, було в дорозі конфісковане. 
Решта доповнень прихотпа з німецького майна, -здобутого на
скоками на поїзди і конфіскатою. В кінцевих місяцях 1943 р. 
Галичина як терен визвольної боротьби зливається з теренами 
Волині і Правобережжя, затримуючи свою відмінну тактику. 
Десять областей України на всіх 21 за совєтським поділом, сто
ять у явній і відкритій боротьбі з наїзником.

Окпемо треба згадати про п р ац ю  Організації і творення від
ділів УПА на українських теренах під румунською окупацією

Буковина, тцо в 1940 р. попала п і д  По л ь ш є в и ц ь к у  окупацію, 
в червні 1941 р, повстає разом з .іншими українськими землями 
до відбудови української державносте Вже в перших днях
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встановлює зв’язок зі Львовом і діє за напрямними Українсько
го Правління. По арештуванні німцями членів Уряду, Буковина 
переходить знову під румунську окупацію, а самостійницький 
рух переходить у підпілля. В серпні 1943 р. масові арешти укра
їнських самостійників, з одночасним терором супроти україн
ського населення, паралізують всяку національну політичну 
працю. Щойно в квітні 1944 р. Організація приступає до шир
ших підготовлених і плянових акцій. Створені невеликі чи
слом бойові відділи почали очищувати терен з різного ворожого 
елементу, а одночасно серед народу поведено сильну протиру- 
мунську і протибольшевицьку пропаґандивну акцію. І так 9. 4. 
1944. р. в с. Лукавець, Стороженецького повіту, бпалено ф іл ь 
варок і знищено 13 донощиків. Ця успішна акція змобілізувала 
стероризоване до цього часу населення, і в скорому часі по всіх 
селах постають самооборонні боївки. Подібні акції переведено 
м. ін. і в сс.: Багна, Міліїв, Каратчів, Чорноус, Вилавче і ін. У с. 
Мхова створено вишкільний табір, що незабаром охопив своїми 
діями цілу околицю. Він прибирає тимчасову назву БУС А (Бу
ковинська Українська Самооборонна Армія).

В травні р. 1944 відділи об’єднуються і зливаються в УПА- 
Захід та переорганізовуються до нових дій на підбольшевицьку 
окупацію.

В заміну за румунського вояка й нафту, Гітлер віддав під 
румунську окупацію й експлоатацію нові полоси українських 
земель по ріку Бог (півд. Бук.), себто область Одеську і частин
но Миколаївську і Вінницьку. Цей терен названо «Трансні- 
стрією»,чщо творила окрему адміністративну одиницю під вій
ськовою і поліційною владою румунської держави. Політика 
румунського уряду зводилася до повного грабежу населення та 
експлоатації терену і до пропаганди, що кордони Румунії вла
стиво повинні сягати по... Кавказ.

При організації праці на цих теренах, як і на всіх україн
ських землях, треба було брати до уваги умови і стан тих тере
нів. Насамперед, завданням організації було опанувати портове 
місто Одесу. Більші акції виконали українські самостійники 
в р. 1943 проти переселенчої акції й проти ожебрачування та 
виголоджування села. Обидві ці акції закінчилися успішно. Ру
муни, плянуючи насадити на ці терени своїх колоністів і зруму- 
нізованих білогвардійців, муєіли цю акцію припинити і офіцій
но відкликати в пресі. Друга акція, за збереження хліба, довела 
до явних кількаденних страйків, напр., у Томашпільському ра
йоні, і закінчилася успішно. Населення одержало більший при- 
діл хліба.

14. жовтня р. 1943. румунська поліція т. зв. Сіґуранца, аре
штувала в Одесі і в терені кількох членів Організації й кілька
надцятьох невинних людей. По двох тижнях звільнено всіх, 
пропонуючи одночасно офіційні розмови між представниками 
тодішнього румунського уряду й українськими представниками
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самостійницького руху. Розпочаті розмови були перервані укра
їнською стороною, тому, що не можна було погодитися, щодо 
державної приналежности українських теренів Буковини й Бе
сарабії і тому, що румунський уряд не хотів рішитися вести са
мостійну'від німецького диктату політику.

З кінцем р. 1943  ̂ створено на цьому терені перші малі від
діли УПА з окремих, самооборонних боївок, що діяли до того 
часу. Відділи організувалися в ярах і балках Дністра. З румун
ськими військами прийшло до кількох малих сутичок в околиці 
Жмеринки в обороні населення перед грабежем, і щоб здобути 
потрібну зброю. Завданням відділів було творити третю стра
тегічну базу для УПА-Південь на час большевицької окупації.

II



v n . РЕЙДИ УПА НА ОСЕРЕДНІ УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ 
ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ФРОНТУ БОРОТЬБИ ПОНЕВОЛЕНИХ

НАРОДІВ
Лівобережна Україна під терором нім

ців і НКВД — Дії і рейди УПА на Пра- 
вобережжі. — І. Конференція Поневб» 
лених Народів Східньої Европи й Дзії,

Лівобережжя України зайняте наново большевицькими вій
ськами. Україна вже знову в подвійній окупації. Вже в перших 
днях попадає вона під знаний терор НКВД.

З Лівобережжя приходять перші вістки. Терор, реєстрація 
всіх мешканців з одночасним поділом на більп^ і менш винува
тих, (невинуватих немає), поголовна мобілізація, 5—14-денний 
вишкіл — і в першу лінію. «Доволі наїлися німецького сала«. 
Так витають енкаведисти мучений німцями нарід.

Не притінюється, а навпаки крішпае заразом терор німців. 
Вони перестають над собою панувати, шукають виновника, хо
чуть мати спокійне запілля. Бої з німцями на порядку дня.

Вони нищать і вивозять усе, що лиш попаде г*ід руки. Села, 
цілі полоси при шляхах своїх відворотів палять, а населення 
насильно гонять за собою в ясир. Пішком, без харчів, сотні кіло
метрів. Добровільно відходять з ними лиш ті, що працювали 
в адміністрації і, помічних поліційних відділах. Більшість з них 
переходить по дорозі самостійно в ліс. Голосяться до УПА. Ча
стина лишається. Становище Команди ясне. Український нарід 
емігрувати не має куди. Мусить лишитися на рідній землі і бо
ронити своїх прав.

Правобережжя в боях з німцями. Клич: «Не дати німцеві 
грабувати української землі», мобілізує дальше і в часі, коли 
ясним було кожному, що жде український нарід у найближчо- 
му майбутньому. Від сталінського «визволення» ніхто не споді
вався нічого доброго. Методи його «найдемократичнішоЬ систе
ми зйані українському народові дуже добре.

Самооборонні відділи, творені за ініціятивою УПА. перехо
дять до наступу. Ось витяги з деяких коротких звітів:

«3. жовтня 1943 р. Самооборонна група українських .самостійників 
опановує станиці німецької поліції в Литині (ВІннйчича), визвол* 
в'язнів, забирає 300 рушниць. Пулинський р-он звітує: «Завдяки дія*
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УПА майже все зб іж ж я лишилося в руках місцевого населення Нім
цям, всупереч їхнім спробам, не вдалося нічого вивезти. їхні тран- 
спорти йшли з вогнем. Колгоспне і ровхозне майно переходить знову' 
в руки населення».

Команда УПА скріплює ще раз безлісний терен Правобе
режжя. В другій половині жовтня, в терені Житомирщини, рей- 
ДУ6 група УПА в силі шістьох с о т р н ь . Завдання їх — прикоро
тити терор німців і червоних партизан, а заразом підготовити 
нарід до нової окупації. 15. 10. 43. р. зводять вони великий бій 
з німцями біля села Могилівки, на шляху Зв’ягель—Коростень, 
а 17. X. 43 р. в містечку Бараші. 20. X. 43 нищать виілості 
велике фольксдойчерське село В’язовець, пулинського району. 
Під кінець жовтня і в кінці листопада руїни чи на схід нові сотні 
УПА. їх  дії поширюються на Житомирщину, Київщину, Кам'я- 
неиь-Подільщину. Своїми успішними боями — рейдами вслави
лись командири Дубовий і Верещака.

Від 5. XII. 43 — 13. І. 44 pp. рейдує по Кам’янепь-Поділь- 
щині, під командою Бистрого, курінь УПА особливих доручень. 
Зводить пяд боїв. Біля с. Лисогірки розбиває каральний загін 
німецької поліції. Здобуває автомашини і більшу кількість 
зброї й муніпії що її везли німці для інших своїх відділів. На
рід витає і приймає їх усюди, як українських самостійників, як 
частину української амрії. Розвівається наявно вся большевипь- 
ка пропаганда про «совєтський народ», про «дітей Ста піна» про 
« н а з а д а ^ д ь к і  _ контрреволюційні самостійницькі мрії». Нарід 
свічомий свого хотіння та заразом свідомий реальних можли
востей і завтрішнього дня. Ненавидить до краю німця, що при
ніс тільки неволю, садизм, руїну і тепер поолідрвно сам v ній 
топиться. Пощади нема. Нарід також бачить наявну силу сьо
годнішнього* походу Сталіна, що наново виоіс на безглуздій по
літиці Гітлера. Нарід свідомий також того, що протиставитися 
йому в сучасний момент повністю ще неможливо.

В вересні і жовтні 43 р. наплив членів союзних народів до 
УПА зріс ще більше. Крім напливу малих гуртків, перейшов до 
УПА повний курінь азербайджанців. В боях з червоною парти
занкою і німцями виявили войи не тільки очайдушну відвагу, 
але й моральний гарт, бо не зважаючи на спроби ворога, не пе
рейшли на його бік і відкинули всякі обіцянки, як з одного так 
і з другого боку. В рядах цих відділів е також люди з націо
нальним політичним виробленням. І тому вони радо повитали 
ініціятиву Команди УПА та приступили до праці над політич
но-програмовим оформленням Союзної Визвольної Боротьби 
Поневолених Народів.

Штаб УПА передав цю справу окремій комісії. У висліді її 
підготовної праці відбулася І Конференція поневолених Наро
дів у днях 1—22 листопада 1943 р. На день раніше на околицю, 
Що в ній мала відбутися Конференція був напад німецького по-
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ліційного баталіону. В боях взяли участь також учасники Кон
ференції.

В Конференції взяло участь 39 делеґатів від 13 народів: 
азербайджанського — 4, башкирського — 1, білоруського — 2, 
вірменського — 4, грузинського — 6, кабардинського — 1, ка
захського — 1, осетинського — 2, татарського — 4, узбекського
— 5, українського — 5, черкеського — 1, чуваського — 1. Крім 
того, було присутніх 10 почесних гостей різних національно
стей, що взяли також участь у працях Конференції. Вислідом 
праць Конференції є «Постанови Першої Конференції Понево
лених Народів Східньої Европи й Азії» і заклик «До Поневоле
них Народів».

Подаємо виняткки з постанов:
«Обидва воюючі імперіялізми заперечують пра?о народів на їх 

вільний політичний і культурний розвиток у самостійних національ
них державах та несуть усім народам політичне, соціяльне й куль
турне поневолення в формі гітлерівської «Нової Европи» чи боль- 
шевицького СССР.

Тільки національні революції поневолених» народів припинять 
безглузду воєнну різню і принесуть світові тривкий мир. Новий між
народній лад, опертий на пошануванні політичних прав кожного на
роду, дасть кожному народові повні можливості культурного й еко
номічного розвитку^ В системі вільних національних держав забез
печується повна воля людині, давленій й ексгтлоатованіі? досі казар
мовою системою імперіялізму.

Для швидкої і певної перемоги національної революції потрібний 
один спільний фронт поневолених народів Тому Конференція вва
ж ає необхідним створити спільний Комітет Народів Східньої Европи 
й Азії, який буде координувати всі національні сили тих народіц 
виробить єдину лінію боротьби зі спільним ворогом, єдину тактику 
боротьби та у відповідний момент дасть гасло до одночасного пов
стання всіх поневолених народів».

З окремих постанов:
«І-ша Конференція поневолених народів Східньої Европи й A?Ü 

вітає героїчну визвольну боротьбу народів Західньої і Середньої 
Е&ропи проти німецького імперіялізму та заявляє свою повну полі
тичну солідарність у цій боротьбі».

'З  заклику:
«Новостворений лад на Сході Европи й Азії виключить всякий 

імперіялізм і Гарантуватиме повну волю розвитку кожного народу. 
Цей лад мусить бути побудований на системі незалежних держав 
кожної нації на своїй етнографічній території Для перемоги націо
нальної революції потрібний підйом мільйонових мас».
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VIII. УПА В БОРОТЬБІ ПРОТИ НІМЕЦЬКИХ І БОЛЬШЕ- 
ВИЦЬКИХ ПРОВОКАЦІЙ

Роззброювання німецьких відділів і ма
газинування зброї та ' муніції. — УПА 
та бійці/ Червоної Армії. — Розпучлива 
німецька пропаганда проти УПА — зи
ма 1943 року. — Больш евицька цропа- 
ґандивна кампанія проти УПА.

Зима pp. 43—44 позначається щораз більшим пересуванням 
фронту на захід. Червона Армія переходить Дніпро й давній 
кордон на Збручі. Німці у відвороті стають ще жорстокіші. Па
лять цілі села, нищать усе народне майно, забирають насильно, 
кого тільки можуть зловити при шляхах відвороту, і женуть 
на захід до праці при окопах або в Німеччину.

Одначе у відвороті бракує їм обезпеченого запілля і тран- 
спортових засобів. Вони перестають панувати над положенням 
у запіллі. Тепер уже часто й більші німецькі відділи складають 
майже без бою зброю розставленим при шляхах українським 
відділам самооборони, що мають завдання боронити населення 
перед відступаючим вояцтвом, збирати всякого роду зброю, сор
тувати її і частину заховувати, а решту передавати відділам 
УПА. Найбільше зброї дістається тоді в руки українського на
роду на полях боїв; безпосередньо після бою визбирували зброю 
часто й малі діти. 1

УПА вирішує, як їй ставитися до нового окупанта — боль- 
шевицької Москви, так добре знаної українському народові. 
Приймаючи в основі, що бійці Червоної Армії є мобілізовані на 
фронт насильно і що вони не відповідають за терор, насильства 
й політику партії, що їх гонить сьогодні Сталін на фронт за 
здійснення виключно завдань комуністично-большевииької клі
ки, що вони є так само тероризовані, як і ввесь нарід, УПА звер
тається до них у закликах і листівках, у яких вияснює, за що 
Сталін провадить сьогодні цю криваву різню, хто їх ворог і які 
їх завдання. УПА, згідно з своєю політикою і тактичною поста
новою, не встряває в бої з Ч. А., тільки з відділами НКВД і його 
адміністраційним апаратом. Проти наступів Ч. А. лиш боро
ниться, вияснюючи червоноармійцям, за що й проти кого бо
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реться, та хто наш спільний ворог. Листівки й заклиігй видає
УПА в українській і російській мовах. Подаємо тут тільки ко
роткі витяги з них для ілюстрації.

З листівки в російській мові, зверненій до червоноармійців:
«Війну почали берлінська й московська кліка. В союзі із Сталіном 

Гітлер пішов проти народів Західньої Европи і затопив у крові Бель
гію, Голляндію, Францію. Подібно, як Гітлер, Сталін почав бандитський 
напад на Фінляндію. Нема на світі дурня, який повірив би, що Ф ін
ляндія могла чим небудь загрожувати Советському Союзові. За що 
згинули тоді найкращі дивізії Червоної Армії? —* Склавши розбій
ницький союз з  гітлерівцями, кремлівські імперіялісти забезпечили 
німецьку армію хлібом, вугіллям, нафтою й Іншою сировиною. В 41 р, 
проти народів СССР рушила німецька армія, забезпечена хлібом, що 
його кремлівські палячі вирвали з уст свого народу. — Боротьбу укра
їнського народу організує й веде УПА В УПА ведуть боротьбу націо
нальні відділи поневолених народів Азії Й Европи за знищення ні
мецького й большевицького рабства, за новий справедливий лад, За 
самостійні держави вільних народів. УПА родилася і виросла в за
тяж ній боротьбі з німецьким наїзником. Вона буде продовжувати свою 
священу боротьбу й проти большевицьких підпалювачів. — Красно- 
армійці! Не йдіть проти народу! Не помагайте кремлівським тиранам, 
подавляти революцію. Єднайтеся з народом. — Смерть восннцрі під
палювачам Берліна й Москви. Воля народам і людині І» (Жовтень, 43 p.).

В дальших листівках читаємо:
«— Ми, українські повстанці, признаємо Ваш героїзм у боротьбі 

а німецьким окупантом УПА в окупованих частинах України також  
вела жорстокі бої з  німецькими бандами, відстоювала право України 
на самостійне життя». — «Український нарід ніколи не продався і ні
коли не падав на коліна перед ворогом. Український нарід боровся 
за свою незалежність з білими царями, з польською шляхтою, з ні
мецькими імперіялістами і буде боротись з большевицькими окупан
тами. Бо всі вони приносять українцям смерть, голод, Сибір, тюрми 
й страшний грабіж». «Українські повстанці, бандерівці* не воюють 
проти синів трудового народу — насильно мобілізованих красноврмій- 
ців і командирів Українські повстанці ліквідують большевицький те
рористичний апарат — НКВД, партійних заправил, червоних губерна
торів, городоначальників і інших сталінських мерзотників».

Ці звернення мали досить значний успіх. Большевики ско
ро зорієнтувалися в вислідах пропаганди і старалися по змозі 
вилучити Червону Армію з участи в поборюванні відділів УПА. 
Запрягли до цього відділи НКВД, НКГБ, червоних партизан 
і т. зв. «істребітєльніє отряди».

Німці в Тому часі вже ствердили, що їм У^ІА не розбити 
самою зброєю, тому Й починають вони масову пропаґандивну 
акцію, що своїм змістом вказує на їх слабість. Свої заклики 
і листівки адресують німці до українського народу й до людей 
у лісі. Одночасно провадять подвійну пропаганду. З одного боку 
звертаються до народу, щоб протиставився УПА, — з другого, 
і то одночасно, звертаються до УПА, щоб вийшла з лісу й при
ступила до спільної боротьби з большевиками. Ось вирізки з 16 
листівок. Коментарі вважаємо зайвими.
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«Українські Націоналісти! Схаменіться! Покиньте безглузду бо
ротьбу. Ми врятували вас від червоної зарази ' Ми не хочемо вас по
неволити! Ми хочемо тільки вашої співпраці. Тільки сприяння в бо
ротьбі проти нашого спільного ворога! Ваша доля лежить у ваших 
руках*. — «Українці й Українки!. німецька влада повернула вам 
церкви, пограбоване большевиками майно, повернула присадиби і зе
млі. Вашим дітям дозволяється поїхати в Німеччину і займати місця 
на виробництві. Це повинно бути для ваших дітей щастям і честго. 
Ви І ваші діти за свободу своєї батьківщини інших жертв не повинні 
давати, крім зразкової праці». (Ціле речення розстрілене) — «Ви не 
йдете на поля не слухайте колгоспних керівників і старост, тому що 
цього від вас вимагають ваші кати, партизани. Ви замовчуєте перед 
нами ті місця, де ми можемо знайти ваших ворогів, партизан і бан
дитів. Ви ставитесь до діявольських післанців як до своїх братів 
і сестер. — Ви все кращ е й добре, що Німеччина вям принесла, забу
ли. Ви найневдячніші люди, яких я стрічав у світі. — Ви обов’язані 
неодмінно виконувати всі розпорядження моїх крайсляндвіртів І штіц- 
гцгактляйтерів — Від нас, німців, іде свобода І щасливе майбутнє. Від 
ijac також іде будівництво вашої .країни, (підписав: Окружний Комі
сар Ш ондраЬ — «В українському народі є такі люди, які все наново 
захоплюються гаслами визволення Це так звані національні органі
зації і групи, які одним оком дивляться на Мдскву, а другим на Лон
дон. Хто ще надіється на Англію і на совєтів, той копає собі власну 
могилу».

А в листівках «До людей у лісі* німці пишуть:
«Брати Українці! Як відомо, нині провадяться суворі контрзаходи 

німецьких військ, скеровані проти членів І симпатйків ОУН і УПА, 
в тих теренах, де вони зробили напади на німецькі війська Засліпле
ні проводирі тих організацій змальовують справу так, ніби німці на
магаються тут винищити всіх українців, які люблять свій нарід. — 
А до чого сходить діяльність УПА сьогодні на ділі? Повстанні сидять 
по лісах, терплять холод і голод Напалають на німецьких вояків, ду
маючи в свойому засліпленні, ще вони допомагають порятункові Бать
ківщини Але цим допомагають тільки червоній Москві. Єдиною ре
альною силою, що може розгромити Москву, г Німеччина Україн
ському народові який знає, що його по большевипькій перемозі чекас 
*товна загибіль, не залишається ніщо інше, як закликати всю ідейну 
мололь. щоб вийшла з лісу і стала нарешті до відкритої боротьби й че
сного бою проти большевиків разом з німецькою армією Це станови
ще може зро^м іти  і вшанувати ввесь світ, що вшановує кожчу ч ^ н у  
боротьбу — Хто ховається в лісі той втікає, як л^з^птир. Поки Ні
меччина б’є нашого смертельного ворога — большевиків — вона нрш 
прироттний союзник... Треба вкінці зліквідувати «ліс» і тайні, ніби 
військові, організації, бо вони ніякої військової користи не приносять».

СС і поліцайсЬюоер на люблінський Дистрикт видає ось 
таку л ^ ^ я к у  за своїм підписом!

«Польську терористичну банду під проводом Басая, яка від дов
шого часу непокоїла й тероризувала українське населення грубешів- 
ського повіту, знищено німецькими збройними силами
(«Ця бачда як і інші т. зв. дивізії з люб антських лісів під 

назвами’ «Єще Польска не зґінела». «Емілія Плятер», «Трав- 
ґут», бутіи ло того ч ^ у  топеровані, а навіть під охороною тих же 
поліцай^Ьюоепів — M. JI.»).

«Закликаємо українські збройні відділи з Галичини й Волині опу
стити ці терени їхнє поле до попису по тамтім боці Буга на тере
нах, де тимчасово вдерлись большевики та де панує терор НКВД».
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(Ця відозва зверталася до одного рейдуючого відділу УПА, 
Гамалія,' який перекинено на Холмщину, щоб охоронити насе
лення перед терором польських боївок, що одночасно були під 
впливами большевицької Москви).

Коли підписи різних СС-фюрерів не приносили жадного 
для них успіху, то відозви почали ще підписувати іменами 
українських національних героїв. Появилися листівки за під
писом «Іван Богун». У них читаємо:

«Численні німецькі дивізії боряться знову на Вашій рідній землі 
проти нахабного наїзника. Німецький вояк кривавиться і вмирає та
кож  за Вас, за Вашу Рідню, за Вашу землю... Де ж  Ви с? — Зведена 
на манівці українська молоде! Люди в лісі! Заверніть, доки ще не пі
зно!»

В другій листівці п. н. «Тарас Бульба» читаємо:
«Тарас' Бульба бився з ворогами українського народу в відкри

тому бою Тарас Бульба виступив із зброєю проти узброєних, бийся 
аж  др загину проти ворожої переваги і згинув як  герой. — Тарас 
Бульба гідний за те пошани й вічної слави. Він герой. Світ шанує 
націю, що має таких героїв».

А дальше:
«Кожний свідомий і боєздатний українець повинен стати на 

бій з тим ворогом (большевиком) поруч з німецьким союзником воя
ком, що вж е три. роки ставить чоло большевицькій навалі». Підписа
ний: «Іван Богун». —

Не бракує і віршових закликів та відповідних ілюстрацій- 
рисунків. На листівках виданих т. зв. «Українським Визволь
ним Військом» (так звали німці допоміжні відділи створені з 
українців колишніх полонених Ч. А.) е вже тризуб та ілюстра
ції, що хочуть представити безцільне борсання УПА між нім
цями й большевиками.

«Не трощи чоло даремно, «Як ти будеш між  двома,
Батьківщ ину не ганьби! Зроблять з тебе киселя!
Бач, радіють з того Сталін, Ось як  треба воювати,
Плютократи і жиди!» Батьківщ ину визволяти!»

(Ілюстрація: Спільно з німцями проти большевиків). 
«Kpatfie нам побратись,
Із німцями об'єднатись.
Як приємно мундур мати,
Скоростріли і гармати».

І заклик: «Приходь до нас і за допомогою німців проженем 
большевицького діявола з української землі».

Листівка під н. «Вірний шлях» — «Як українські націона
лісти боряться в німецькій армії», німець подає, як то при кінці 
жовтня в руки німецького офіцера та теперішнього опікуна і 
любимця регіону», попав зв'язковий одної партизанської групи 
на Волині:

«Переговори вдалися. Бойова група дістала підтримку зброєю 
19 грудня переїхати з лісу автами до Луцька, а в січні дістали 
однострої».
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Дальше німець вихвалює геройство українських вояків, що 
в боях, щоб- не здатися в. руки червоних і поляків, самі стріли
лися. Кінчить:

«Я серед своїх молодих салдатів із задоволенням і гордістю див
люся у вічі молодим українцям, як і найшли єдино правильний шлял; 
вони допомагають своїй батьківщині тим, що пліч-о-пліч з німець
кими з ’єднаннями в рамках німецьких збройних сил, боряться про
ти Сталіна».
(Пояснення: ця група — це «Український Леґіон Самообо

рони», що, як попередньо подано, перейшов під німецьку ко
манду).

Коли ж усі цього роду заходи не дали жадного успіху, нім
ці, також під натиском большевицького фронту, пробують ще 
тактики підшиватися під УПА і видають заклики до червоноар- 
мійців, напр.:

«Українці! — Чому боретеся на боці большевиків? Большевики — 
це вороги українського народу. Опускайте ряди ваших гнобителів. 
Ідіть додому і долучуйтеся до українських повстанців. Слава Україні! 
Український Визвольний Рух». — Або: «...Вас примусили вступити до 
Червоної Армії. Ідіть до лісу, до Ваших братів, які ведуть боротьбу 
проти большевизму, та. візьміть, як це можливо, Вашу зброю. У кра
їнці! Ви народилися вільними. — Смерть большєвикам!»

В наступних листівках уже автор не ховається. Німці пи
шуть:

«...Ми не хочемо стріляти в українців, ми хочемо волі для україн
ської землі. Ви добре знаєте, що ми не людоїди... Сотні тисяч з Ваших 
людей добровільно тепер працюють в Европі в порядних та чесних 
умовинах... Беріть приклад з численних національних груп, що мі
стяться в лісах та ведуть героїчну боротьбу в запіллі проти червоних 
насильників. Ідіть до лісів! Єднайтесь з групами вільних українців!
— Найкраще переходіть до нас».

Не залишаються позаду й большевики. Видають листівки 
ґгроти УПА закликаючи нарід до боротьби з «прихвостнями Гі
тлера», та до переходу на бік червоних партизан. Завершує цю 
пропаганду в той час офіційна листівка т. зв. уряду УРСР, «До 
населення тимчасово окупованих районів України». У ній, між 
іншим, читаємо:

«Дорогі товариші селяни, робітники й інтелігенти! Ваш ворог не 
тільки німецькі розбійники. Ваш ворог — зграя німецько-українських 
націоналістів. Ьсілякі оці бандерівці, що запродавшись Гітлеру, допо
магають йому уярмлювати наш нарід, нашу Україну. їх  руки-в крові 
наших дітей, матерей, сестер. Українсько-німецькі націоналісти, зрад
ники й гітлерівські прихвосні, допомагають німцям грабувати укра
їнський нарід. Ці запроданці прокидаються, начебто й вони боряться 
проти німців. Змовились з Гітлером, вони підлабузнюються до народу 
вдаючи, начебто, й вони — проти гітлерівців Вони створюють уже 
партизанські озброєні загони, заманюючи до них людей тим, що ці 
загони, мовляв будуть боротися проти німців. Не вірте їм! Спитайте, 
що вони зробили для загальної справи визволення українського на
роду з-під німецького ярма? Чи вбили вони хоч одного німця, чи пу
стили в укіс хоч один німецький ешелон? Не вірте їм! — До своїх 
загойів вони втягнули людей, які чесно хотіли боротися з лютим во
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рогом народу — гітлеризмом. Таким чином українсько-німецькі на
ціоналісти хотіли послабити наш нарід у боротьбі, роз’єднати наші 
сили, нацькувати брата на брата — Українсько-німецькі націоналісти 
насправді е спільниками Гітл^ра Вони хочуть розірвати братні кровні 
зв’язки  українського народу з російським, вирвати Радянську Укра
їну з сім'ї радянських народів...» (Підчер. авт.).

Підписано: Голова Президії Верховної Ради УРСР М Гречуха.
Голова Ради НароднІх Комісарів УРСР О. Корнісць 
Секретар ЦК КП(б)У М. Хрущов.

12 січня 1944 p., Київ.

Одну тільки правду, болючу для советських людей, ствер
джує ця листівка, а саме, що український нарід хоче вирвати 
т. зв. Радянську Україну з сім’ї «радянських народів». Це прав
да, і через те така лють большевицьких запроданців і агентів, 
губернаторів Кремля. І через те така вбогість отих «офіційних 
звернень* «уряду», отої брудної аргументації, що свідомі її й ті, 
що підписували, коли мусіли ствердити правду.

Український нарід не потребували питати, що зробила УПА 
для його визволення, з-під німецького терору, бо. український 
наріл був не тільки свідком, але й живим учасником цієї бо
ротьби. Натомість український напіл маг повне пр*во ^питати: 
яке «визволення» приніс для України т. зв. уряд ХРСР?
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УПА-Північ. Ґранатометна чота б. Волковиї (Дубенщина). Грудень 1943 р.



УПA-Північ: Здолбунівщина, район с. Будераж .
Перший ліворуч — сл. ті. Ростислав Волош ин-Павленко в асисті охорони.

Грудень 1943 р.
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УПА-Північ. Здолбунівщина, район с. Мости. Відділ кінноти перед акцією.
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Фрагмент спаленого поляками с. Губинок на меж і Равщ ини й Холмщини,
дня 2. 4. 1944 р.

Село Бабин Зарічний (Станиславівщина). Спалене німцями в березні 1943 Р< |
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IX. ЗИМОВІ д і ї  УПА 1943—44 PP.І
Німецький терор в Галичині — За

чіпно-оборонні бої УПА в Галичині — 
Большевицько-німецька співпраця в бо
ротьбі п^оти УПА. — Оборона населен
ня перед відступаючими німецькими 
відділами 1 бандами. — УПА по двох 
боках німецько-большевицького фронту.
— Німецький і большевицький терор 
по обох боках фронту. — Оборонний 
протипольський фронт. — Польські гру
пи в спільному большевицько-німецько- 
му протиукраїнському фронті

В тому часі в Галичині німецький терор зростає. 10 жовтня 
43 р. проголошено офіційно за підписом губернатора Франка 
винятковий стан і введено в дію наглі суди поліції безпеки. 
З того дня почалася кривава серія прилюдних розстрілів і ши
бениць. Ця масакра українського населення тривала аж до ос
таннього остаточного відступу німців з українських земель. 
Прилюдні розстріли проводили німці в цілому терені Галичини, 
в обласних і повітових містах, як також і по селах, щоб застра
шити і стероризувати населення. За неповними тільки списка
ми, що їх вдалося зберегти, від жовтня 43 р. до червня 44 р. нім
ці розстріляли й повісили прилюдно 1541 українця. Тисячі в той 
час німці вимордували тайком ніччю й їх тіла спалили, щоб не 
залишити сліду.

Оголошення з прізвищами призначених на розстріл чц вже 
розстріляних були в трьох мовах: німецькій, українській та 
польській. Розстрілювали спільно українців і поляків. Крім 
розстрілів, щоб іще більше стероризувати населення, вішали 
людей прилюдно на шибеницях і часто вішальників не здійма
ли по два-три дні Розстріляні були здебільшого невинні люди, 
забрані як закладники. Вину їхню, як причини позстрілів, пода
вали різну  «За переховування укритих бандитів», «За посідання 
зброї», «За сприяння бандитам», «За невказання місця банди
тів», «За переховування жидів» «За приналежність до терори
стичних організацій», «до УПА» «до ОУН», «до Руху Спротиву» 
(Відерштаїїдт Бевеґунґ (ВБ) і т. д. Як причини розстрілів пода
вали теж убивство чи німця чи німецького аґента
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ки пустили по Рівному поголоску, що це робота української ор
ганізації. Згідно з їх намірами, німці розстріляли майже пого- 
ловно всю українську інтелігенцію в Рівному. Ті самі методи 
застосовували червоні партизани в терені, щоб тероризувати 
українське населення. Вони вбивали, грабували, обстрілювали 
поїзди і самі швидко зникали в лісі. Після того німці жорстоко 
розправлялися з цивільним українським населенням. Це мало 
діяти на моральний стан українського населення.

Ці факти подаємо ще й тому, щоб вказати, серед яких умов 
жив тоді український нарід і які тяжкі завдання мусів поборо
ти визвольний самостійницький рух, щоб вдержатися й оборо
нити власну, незалежну лінію боротьби. Часи були такі жор
стокі, що тільки виразна, зовсім незалежна чистота політичної 
лінії і велика ідейність та мораль при одночасній власній силі, 
могли протиставитися нищівній і розкладовій системі двох на
їзників — імперіялістів, що спряглися в одному супрязі, щоб 
панувати над українською землею.

Східний фронт посувається дальше на захід.. Німецька ар
мія в щораз то більшому занепаді духа й віри в перемогу. Вояк, 
правда, стоїть на лінії фронту, але б’ється з почуття вродженої 
німецької карности й дисципліни,а не з почуття віри в ідею, 
чи хоча б доцільність цієї боротьби. На тилах, у фронтовому 
запіллі шириться розгардіяш, свавільство, послаблення дисци
пліни. Вояк, голодний, брудний, завошивлений, шукає розради 
в горілці, грабунку й насильствах. Творяться вже банди дезер
тирів, що в поході на захід допускаються різних бешкетів. Про
ти них оборона можлива тільки безпосередньо і зі зброєю в ру
ках, тому, що вони, грабуючи, переходили в щораз дальший те
рен на захід бічними шляхами маршів німецької армії. Крім 
них та крім червоної партизанки, діють ще різного роду грабіж
ницькі банди, зорганізовані з полонених, з колишніх червоно- 
армійців, жидів, та тих, що поховалися перед вивозом у Німеч
чину, або й таких, що організували ніби партизанські відділи, 
щоб могти завтра дістати ласку Сталіна. Окрему ролю в той час 
відіграють ще поляки прокомуністичних орієнтацій, що вико
нували для большевиків різні розвідні й диверсійні акції.

В тому часі УПА вже переставилася на нові засоби зв’язку, 
діяння та нові місця постою. Щоб ьне створювати для розлюче
них німців у відвороті причин до збірної відповідальности на 
приголовних шляхах, повстанські відділи перенеслися в підлісні 
околиці на залишені хутори, подержавні маєтки і до зимівок- 
бункерів. *

Німці за цілий час боротьби з УПА ніколи не відважува
лися ввійти глибше в ліс. Коли остаточно й пробували більши
ми силами оточити й прочистити меншу лісову смугу, то відділи 
УПА знали про це вже щонайменше тиждень наперед. Це да
вало змогу відділам залишити в міжчасі дану частину лісу або 
так маневрувати, щоб спинштся поза перстенем. Для оборони
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населення й для особистих доручень діяли в УПА відділи кін
ноти й піхоти на санках. Такі ударні, не великі числом, але до
бре озброєні відділи могли в досить короткому часі переноси
тися з місця на місце і виконувати протиудари, що просто за
скакували ворога.

З початком р. 44 УПА вже розділена на два фронти; одна 
її частина переходить у нову стадію дій. У виданій листівці до 
українського народу з січня р. 44 читаємо: «УПА постала з ме
тою, щоб доказати, що український нарід не дозволить себе 
безкарно винищувати, що він не стане знаряддям у ворожих 
руках імперіялістів, що він не дасть добровільно своєї праці 
і крови для загарбницьких цілей Москви й Берліна, а перед 
їхнім терором буде себе боронити. УПА від ряду місяців веде 
успішну оборону життя' й майна українського населення. І хоч 
нашу самооборону намагався нераз окупант зломити терором, то 
проте він мусів дуже скоро переконатися, що не вдасться вже 
йому вести мільйонів на каторжні роботи своїх заводів, що не 
дістане він добровільно рекрута на фронт, що минули вже без
поворотно часи, коли він наказував вивозити останнє зерно з 
України й приневолював наш нарід голодувати. Наш рятунок 
тільки в організованих рядах усього народу. Тільки національ
ні відступники можуть рятувати свої голови, лишаючи народні 
маси на поталу ворогові».

З датою 12. II. р. 1944 появилося вперше офіційне звернен
ня т. зв. уряду УРСР «до учасників УПА*—УНРА». Цей заклик 
розкинено і розплякатовано по цілому українському терені оба
біч фронту. У ньому т. зв. уряд УРСР звертається до учасників 
УПА і УНРА (назва, яку вжив Тарас Бульба, в одній із своїх 
листівок р. 1943), щоб не слухали своїх верховодів, які запрода
лися Гітлерові і щоб переходили до червоних партизан або скла
дали зброю совєтській армії. Цей заклик/ подібний до-поперед- 
ніх листівок і не різниться стилем від звичайної большевицької 
лайки. Ясно, що вона не могла мати жадного вйливу на насе
лення, коли в ній читаємо, напр., такі ствердження: «Чи хоч 
одного гітлерівського ката вбила ця ОУН-івська зграя? Чи вчи
нили загони УПА хоч один збройний виступ проти гітлерівців?... 
і т. д. І не могли послухати бійці УПА таких закликів як: «Пе
реходьте на бік чесних, самовідданих борців за Радянський 
Союз, на бік радянських Партизан...» Бійці УПА мали змогу пі
знати їх «чесність» і «самовідданість» не менш, як це мало змо
гу пізнати українське населення тих теренів, де вони гуляли. 
Не могли послухати дальших закликів, як і не послухали таких 
самих німецьких закликів. «Виходьте з лісів! Здавайте черво
ній армії свою зброю! Вертайтесь до рідних осель! До чесної 
мирної праці... Здобудете всі права вільного громадянина Ра
дянського Союзу... Іменем Уряду УРСР ми Гарантуємо тим, що 
піддадуться, цілковите прощення їхньої тяжкої помилки, їхніх 
Минулих провин перед Батьківщиною». І в закінчення, як во
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диться: «Слава великому другові українського народу — Мар
шалу .Радянського Союзу, товаришу Сталіну». Підписано: Голо
ва Президії Верховної Ради УРСР — М. Гречуха, голова Рад- 
наркому УРСР М. Хрущов.

Про опанування українськких теренів відділами УПА з по
чатком р. 1944 свідчать також докладно документи.

Один з них — це власноручний лист ген. В. фон Зайдліца, 
що був тоді в большевицькому полоні, до командира тодішнього 
південно-східнього німецького фронту ген. Фельдмаршала Ман- 
штайна. Цього листа переносив сотник німецької армії, що по
пав був під Кременчуком у советський полон. Сотника перело
вив один з відділів УПА «Захід». Лист датований з 11. 1.1944 р. 
від президента Союзу Німецьких Офіцерів в совєтському поло
ні. На 4-рьох сторінках машинопису Зайдліц пригадує Ман- 
штайнові, як то він зложив протест проти наказу Фюрера боро
нити Сталінград і радив виконати негайно пролом, беручи від
повідальність на себе супроти німецького народу. Зайдліц пере
конує Манштайна, що сьогодні не йде вже про рятунок одної 
армії, як це було під Сталінградом, але про рятунок німецького 
народу. Питання вже не в тому, чи німці війну програли, але 
в тому, коли і як її програють, Зайдліц «безсторонньо» ствер
джує, що не існує жадна большевицька небезпека для Німеч
чини і Европи, і що большевицька небезпека це тільки гітле
рівська пропаганда. Вкінці пригадує слова Манштайна, сказані 
під Сталінградом: «З автократами не можна переговорювати». 
Ці слова вважає Зайдліц за вияв готовости до боротьби  ̂проти 
Гітлера і тому закликає Манштайна прилучитися до -них і на
ладнати зв’язок через подану йому дорогу. Підписує власноруч
но: Ваш В. фон Зайдліц, ген. артилерії, формально командую
чий генерал армійського корпусу; Президент Союзу Німецьких 
Офіцерів, Віцепрезидент Національного Комітету «Вільна Ні
меччина». \

Другий документ — це короткий протокод з березня 1944 р. 
з району Верба (Волинь), в якому Команда УПА «Північ» пові
домляє, що дня 2. III. р. 1944 в четвер о год. 12-тій в лісі вер- 
бівського р-ну переловлено трьох червоних шпигунів, що підпо
рядковувались ген. майору НКВД «Ф», а то:

1. Пух (псевдо), начальник групи. Мав фальшиві докумен
ти оберлейтнанта родом з Кеніґсберґу,

2. Камінські Вл., поляк,
3. Козак «власівець», на ім’я Іван, псевдо Зельов, шофер.
Всі вони мали фальшиві документи, мапи, німецькі і поль

ські часописи та звіт своєї праці, писаний російською мовою.
Витяг з їхнього звіту: Коли вони прибули до Львова, відбу

валося там зібрання представників німецького уряду Галичини. 
На це зібрання вдалося протиснути тільки самому Пухові. Кіль
ка днів пізніше Пух і його товариш виконали атентат на віце- 
губернатора Галичини д-р Бауера і його генерального секретаря
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Шнайдера. Бауер дістав п’ять затроєних куль з «Вальтера» в 
шлунок. Після атентату вони втекли автом і курсували в око
лицях Золочева, Ківерця та Луцька. По дорозі ґештапо задер
жало їх, та в часі перегляду документів вони постріляли ґешта- 
півців знову затроеними кулями і втекли. Другу подібну при
году мали в околиці Ківерця, на шляху, де зустрілися з вій
ськовою колоною. І тут у суматосі обосторонніх стрілів, вдалося 
їм втекти. В терені долучилися до свого невеличкого відділу 
і мали кілька сутичок із відділами УПА. Приймали бої, з яких 
вийшли ціло, а двох повстанців УПА полягло. В звіті подають, 
що провокація у Львові вдалася, бо німці постріляли дві тисячі 
населення та повісили кількасот в’язнів. При тому подають: 
«Подібно, як це ми перевели в Рівному». Звіт цей несли вони 
на другий бік фронту. Документи передано військовій жандар
мерії УПА.

Третій документ — це коротке повідомлення до Головної 
Команди УПА від Команди УПА «Північ»: В околиці Крем’ян- 
ця, на початку лютого р. 1944 в зустрічному бою з-відділом 
УПА, на шосі тяжко ранено маршала Совєтського Союзу Вату- 
тіна, командира т. зв, Першого Українського Фронту. При тому 
гине кілька його штабовців. Захоплено підручний архів. Важко 
раненого Ватутіна забрали з собою, втікаючи, большевики. Як 
відомо, за пізнішими совєтськими офіційними звідомленнями, 
Ватутін помер від ран у Києві.

Совєтська офензива проломлює остаточно лінію Дніпра і до 
березня осягає лінію Ковель, Броди, Підгайці, Галич, Станисла- 
вів, Косів. Німецькі війська прощають Україну частушками в ро
ді: «Нема хлєба, нема віна, досвідання Україна». Оточені на по- 
стоях, у більшості випадків не бороняться, але здають зброю 
і просять тільки, щоб залишити їм частину зброї для власної 
оборони по дорозі до «фатерлянду».

В той час німецькі верховні чинники пробують застосувати 
ще одну тактику до УПА, Поодинокі штаби армій, корпусів чи 
дивізій звертаються до УПА й Організації за посередництвом 
дольмечерів, місцевої адміністрації, людей з Комітету або злов
лених у полон бійців УПА з пропозицією перемир’я 1 співпраці 
проти спільного смертельного ворога бодьшевизму, що несе за- 
гладу цілій культурній Европі. «Що було в минулому, хай забу
деться». їхні пропозиції ішли в напрямі вільного переходу че
рез українські землі, вірніш через якийсь терен та спільних 
акцій проти большевиків чи червоної партизанки. За те вони 
обіцяли не поборювати відділів УПА й Організації У. H., доста
вити зброю, охоронити українське населення перед самовільни
ми реквізиціями німецького вояцтва. Свідомі того, що Провід 
Організації У, Н. чи Команда УПА не піде з ними на перегово-

5и, вони зверталися до окремих командантів теренових відділів, 
[ля характеристики тих часів подаємо два документи з остан

ніх місяців побуту німців на українській території.
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Відпис з оригіналу.
(Заввага: мову і правопис залишаємо без змій).

До
Провідника Національного Українського Руху

в Дивинському Районі.

Від 1941 р. німецька збройна сила, начала рішучу боротьбу з від
вічним ворогом всеї Европи жидо-большевизмом. Не находжу тут по
трібним виминати те, що жидо-большевицька зграя зробила за 25 ро
ків з Української землі, її народу, та багатства, бо кожному Україн
цеві від пацана до пожилої людини це »відомим.

Ми, німці, нічого не маємо до теперішнього Українського Націо
нального почуття та руху, за відбудову незалежної Української Дер
жави. Ми 100% вірим в те, що ніколи це Ваше бажання не сповнить
ся і сповнитись не може, оскільки не підуть Українські Націоналісти, 
до спільної праці, зонами, німцями. Тільки в спільній боротьбі зможе
мо Вам дати поміч для відбудови Вашої Батьківщини.

Ми пораз останній закликаємо Вас, до спільної праці — боротьби 
проти нашого спільного ворога жидо-большевизма. До цеї цілі раджу 
Вам якнайскорше дати відповідь, та визначити одно із сіл Дивин- 
ського району, яко місце для переговорів.

Напоминаю, що тільки таким шляхом мЬжете спасти своє життя, 
долю батьківщини і Українського народу. Не треба Вам думати: якби 
то я  хочу вивабити Вас з Ваших становищ, та на доказ висилаю цей 
лист, ціллю показання сйого доброго, до Вас відношейня, та правди
вого, приятельського об'єднання.

Кобпин пня 22 5 44 ШеФ СД в Кобрині — Рідіґер.к-оорин, дня а .  5. 44. (Відпис з  копії).

Ш ефові СД в Кобрині.

Ми, Українські Націоналісти, вояки Української Повстанської Ар
мії, дуж е добре знаємо блага совєтського «раю». Ми його відчули на 
власній шкірі. Боротьбу з большевизмом ми вели завж ди й вести бу
демо аж  до останньої перемоги.

Н аш а ціль: Самостійна Соборна Українська Держава. Сучасна 
війна створює нам пригожу кон'юнктуру і ми використаємо власними 
силами, на допомогу ж  контроїнебудь з воюючих сторін не числимо. 
Наші союзники — це всі поневолені народи Бвропи й Азії.

Стверджуємо, що німецька збройна сила має в своєму запіллі тіль
ки маленький кусник української землі.

Останні минулі роки викопали між нами й німцями непрохідну 
безодню. Ми вели боротьбу з московським большевизмом, але життя 
й інтереси Українського Народу, якого ми є вірними синами, нас при
неволили воювати і з німцями. Говорити з Вами ми не ̂  можемо, бо 
і так  до нічого не договоримося. На це ми не маємо ані'офіційного, 
ані морального права. Нашою політикою керує наш політичний Про
від, а військовими справами Головний Комендант УПА. До них про
шу ласкаво звернутися. Зрештою, наш  провідник С. Бандера є у Ва
ших руках.

Про спільну працю й боротьбу ми не можемо нічого сказати. Зро
бимо все, що нам накаж е наше Командування.

За  ж иття своє ми не боїмося. Для Матері України ми готові його 
віддати в кожній хвилині, однак ж иття своє ми дорого продаємо.

Ми знаємо, як  нас трактували німці досі: нарід має перед очима і 
картини щирих німецько-українських відносин 1941, 1942, 1943 pp., які 
будуть вірними свідками на суді історії.
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Ваш лист, П. Ш ефе, датований в Кобрині 22. 5. 44, може е навія
ний новітньою щирістю, однак Ваших пропозицій прийняти не може
мо, бо в тих справах є компетентне наше Командування.

С л а в а  У к р а ї н і !
Загін «Пімсти Полісся»

Заввага: Дивенський район належить, як і Кобринь, до Бе
рестя Литовської області і за большевицьким поділом входив 
і входить до Білоруської РСР.

Таких німецьких звернень — листів було десятки на оку
пованих німцями українських теренах. Команда УПА вида
ла була строгий наказ, що за всякі розмови чи переговори з нім
цями буде карати польовим судом. Застосовано суд у двох ви
падках. Дня 7. III. 44, наказом Команди УПА-Північ, Військо
вий Польовий Суд засудив на кару смерти, за переговори з нім
цями, курінного Антонюка — Сосенка — Кліща. Присуд вико
нано.

Відпис з акту обвинувачення і присуду./
Справа Куріня Групи УПА-Північ.

Антонюк — Сосенко — Кліщ.
За зговорення з німецьким окупантом.

Знімок з акту обвинувачення.
Антонюк Порфір, псевда: Сосенко, Кліщ, ур. 19. IX. 1909 р. в селі Ви« 
скуличі, район Володимир Волинський, українець, православний, ж она
тий, освіта неповна середня, соц. походження селянин, Курінний УПА 
групи Північ.

Антонюка — Сосенка — Кліщ а обвинувачується в тому:
— Наказом Головної Команди УПА були строго заборонені всякого 

роду  переговори з окупантами. Н аказ цей був доведений до відома 
всім військовим і запільним клітинам УПА. Антонюк — Сосенко — 
Кліщ, проти наказу, переговорював з німецьким окупантом, чим ви
ступив проти генеральної політичної лінії УПА.

На підставі проступків під ч. 1. домагається для Антонюка — Со
сенка — Кліщ а найвищого виміру кари, кари смерти через розстріл.

' В. Р. Каруспун
Постій, дня 6 березня 1044 р.

Присуд.
Покликаний від дня 7. II. 44 р. наказом Команди УПА-Північ Вій

ськовий Польовий Суд в складі: Голова — К-дир Омелько, Члени 
Суду: сусп. Золотаренко, сот. Летун, розглянувши справу гром. Анто
нюка — Сосенка — Кліща, ур. 19. IX. 1909 р . . в Вискуличах, Володи- 
мирського району, виконуючого обов’язки  командира Загону ім. Богу- 
на, ствердив вину підсудного Антонюка — Сосенка — К ліщ а і засу
див його до найвищого виміру кари — кари смерти через розстріл.

Підсудному прислуговує право апеляції до 24 годин після відчи- 
тання присуду. і

Голова Суду: (—) К -дир Омелько 
Дня 7. III. 1944. Члени С уду:.(—) сусп. Золотаренко

(—) сотен. Летун.
Присуд затверджую

Командир УПА Групи Північ (—) в. с. Панас Мосур.
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У великодню Суботу цього ж  року, з наказу Головної Ко
манди УПА був розстріляний перед зібраною до наказу сотнею, 
її сотенний Орел (псевдо) в терені Кам’янки Струмілової, Львів
ської області, за зговоренця з крайсгавптманом Нерінґом і пере
провадження за його згодою протипольських акцій.

Тимчасом по обох боках фронтової лінії почалася масова 
евакуація населення, палення й нищення цілих сіл і районів, 
мобілізація всіх чоловіків в армії двох цоюючих сторін. Коли 
большевики мобілізували всіх, як своїх громадян, то німці ро
били це під плащиком очищення фронтової полоси, праці при 
окопах і т. п. Ціль була та сама: кинути проти себе на фронт 
боротьби за чужі інтереси український нарід, розділений хви
лево зупинкою фронтів.

УПА, поза акціями забезпечення себе в зброю і перегрупу
вання своїх сил в зв’язку з новим положенням, обороняє нарід 
перед насильною мобілізацією, грабунковими акціями больше- 
вицьких і німецьких військ, і веде очищувальні бої з переки- 
неними в запілля червоними партизанами, які своїми акціями 
стягали на населення невідклично німецьку збірну відплату..Не 
враховуючи малих сутичок в цілому терені,. приходить у тому 
часі до кількох більших боїв у Карпатах та в лісах недалеко 
Львова, а з червоними партизанами в Чорному Лісі коло Ста- 
ниславова.

В тому часі працює вже фонічна короткохвильна радіоста- 
ція УПА «Самостійна Україна», на хвилі 43 м., яка надає що
денно дванадцять чвертьгодинних авдицій в чотирьох мовах — 
українській, російській, французькій і англійській.

Німецький терор невгаває. Німці або не хочуть повірити 
в те, що війну на Сході остаточно програли, або не послаблю
ючи терору, хочуть, щоб нарід вірив, що їх сили непереможні. 
До, пацифікаційних акцій гіімці вживають відділів, зложених 
з колишніх полонених совєтської армії (калмики, узбеки й інші), 
які вславилися своїми жорстокостями і грабунками, а зокрема 
масовим насилуванням жінок. Делегатам Українських Коміте
тів, які шукали в німців охорони українського населення перед 
надужиттями тих східних відділів, компетентні німецькі чин
ники відповідали — маєте тих, яких ждете.

На Підкарпатті, від Стрия до Кутів, поставили німці мадяр
ську армію. На початку доходить з мадярами до місцевих кон
фліктів на тлі грабунку, відбувається кілька менших боїв, в то
му кількаденні бої біля Калуша, в селі Копанки.

В половині квітня в Мізуні і Богородчанах конфлікт лікві
дується. Мадяри признають / свої помилки, визнають господарем 
тих земель український нарід і його національну армію УПА, 
і вже до кінця свого побуту на українських землях поводяться 
якнайльояльніше.

На переломі 43-44 pp. і на весні 44 року доходить на захід-
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ніх землях Галичини ще до третього побічного фронту оборони
— протипольського фронту*

Відношення до Польщі і польського народу Організація УН 
з ’ясовувала ясно в своїх постановах. Подаємо витяги з поста
нов і видань:

П. Конференція ОУН Т. 26.: «Стоїмо за злагіднення польсько- 
українських відносин у сучасний момент міжнародньої ситуації і війни 
на плятформі самостійних держ ав і визнання та пошанування права 
українського народу до західньо-українських земель. Одночасно про
довжуємо боротьбу проти шовіністичних настроїв поляків та апетитів 
щодо західньо-українських земель, проти антиукраїнських інтриг та 
спроб поляків опанувати важ ливі ділянки господарсько-адміністра
тивного апарату західньо-українських земель коштом відсторонення 
українців».

В листівці до поляків, виданій у польській мові З  Л И П Н Я ' 
43 р. читаємо:

«Український нарід був завж ди переконаний у тому, що переду
мовою тривалого і незалежного державного існування обох народів — 
українського й польського — с обостороннє порозуміння на плятформі 
взаємної пошани. Бо Москва і Берлін завж ди знаходили і в майбу
тньому знайдуть спільну мову, якщо йде про повалення української 
або польської держави та про поневолення обох народів. Дивним і не 
зрозумілим е факт, що сьогодні, коли польський нарід стогне в ярмі 
німецького наїзника і коли також  Росія плянуе нову окупацію Поль
щі, польські імперіялістичні проводирі оголошують безщадну бороть
бу українському народові, відмовляючи йому права на власне дер
ж авне існування... Спільна доля, яка лучить нас сьогодні і наш а 
спільна боротьба проти загарбників Берліна і Москви за власні дер
жави, вимагають порозуміння обох народів. Український нарід зав
жди готовий до такого порозуміння. Ми не маємо ворожих намірів су
проти польського народу і не,хочемо ні одної п ’яди польської землі... 
Поляки! Пам’ятайте, що ви живете серед української більшості, і тому 
всяка спроба боротися проти українського народу буде безуспішна. 
Український нарід з усією рішучістю буде боронити свого права на 
самовизначення і власну державу. За спільний фронт боротьби всіх 
поневолених народів! Хай живуть вільні національні держави укра
їнського й польського народів на їх  етнографічних землях!»

В жовтні 1943 р. появився Комунікат Організації УН, в яко
му з’ясовано тло українсько-польської ворожнечі. Причиною 
ворожнечі були й е поляки, що не тільки в часі існування поль
ської держави, але й І тепер поширюють свої видання з іде
ями погромництва і неґації, висувають прет^нсії навіть до основ
них українських земель та трактують українські визвольні зма
гання як небезпечну загрозу для створення незалежної Польщі.

Комунікат стверджує, що по одному й другому боці знай
шлися елементи, «що дали себе свідомо чи несвідомо втягнути 
до чужого воза і виконувати роботу, яка, крім шкоди для на
ціональних інтересів власних народів, нічого їм принести не мо
же». Польсько-українська різня лежить сьогодні в інтересі Ні
меччини, а передовсім в інтересі Москви, яка шляхом взаємного 
фізичного винищування українців і поляків хоче поневолити 
обидва народи та заволодіти їхніми землями. Провід ОУН Са-



мостійників Державників осуджує акти взаємних масовий 
убивств, звідки б вони й не походили, і закликає все українське 
громадянство бути чуйним на ворожу інспірацію, та прийняти 
поставу, яку диктує інтерес національно-визвольних змагань 
українського народу. Заразом Провід ОУН Самостійників-Дер- 
жавників закликає польське населення здержатись від усяких 
форм протиукраїнських виступів та активно їм протиставитись. 
Всі самочинні акти терору, звідки б вони й не походили, Провід 
ОУН Самостійників-Державників уважатиме чужою аґентур- 
ною роботою й буде їх активно поборювати».

Годиться ще навести тут витяги з листівки «До Українських 
Поліцистів» з лютого 44 p.:

«Коли в березні р. 1943 на терені Волині й Полісся українська по
ліція пішла в повстанні загони, щоб боротися з німецькими грабіж
никами, німці запропонували полякам створити, замісць української, 
польську поліцію. Серед польської суспільности Волині знайшлось 
багато людей, засліплених історичною ненавистю до українського на
роду, які пішли на вислуги німцям. Зорганізована на терені Полісся 
і Волині польська поліція підтримала захитаний німецький режім 
і в спілці з німецькою жандармерією проводила ганебні діла погро- 
,мів українських революційних сил. Довідуємося, що в останньому часі 
німці намагаються втягнути поліцистів українців до подавлювання 
польського революційного руху на польських етнографічних землях. 
Поліцисти Українці! Цідносимо на цьому місці твердий і рішучий го- 
гос перестороги. Не дайте втягнути себе в ганебне діло німецьких по- 
громщиків. Не ш укайте теж  відплати в Польщі за боротьбу польської 
поліції на Волині, чи за вислужницьку роботу німцям поодиноких по
ляків на терені Західньої України. Ми не промовчуємо того, що поль- 
сько-українські відносини ще досі не впорядковані і не виключаємо 
їого, що при будові української держави нам доведеться зударитись 
з польськими імперіялістами. Але ми не сміємо допустити до того, 
щоб в українсько-польський конфлікт втручались німецькі чи боль
шевицькі імперіялісти й використовували його для поневолення укра
їнського й польського народів.

Злочинна робота поодиноких громадян польської національності*, 
чи вороже наставлення до української державности поодиноких поль
ських угрупувань не може перерішити нашого наставлення до поль
ського народу. Здійснення бажань вільного народу й вільної людини 
хотіли б ми бачити також  на польській етнографічній території».

Одначе поляки вели цілкій час політику по суті третього 
окупанта, тобто старалися на кожному кроці, при помочі як нім
ців, так і большевицької партизанки, винищувати й тероризу
вати український нарід. Поляки повели терористичну акцію 
проти українського населення на окраїнах українських етногра
фічних земель, а головно в грубешівському, холмському, воло- 
давському і інших повітах лівого берега Бугу й Сяну. Цю акцію 
почали ще в р. 1942 нападами на села, вбивствами української 
інтелігенції, а в дальшому поголовним нищенням, паленням 
і мордуванням по українських селах. Жертвою їхніх акцій впа
ло в pp. 1942 і 1943 понад 2.000 осіб. В р. 1944 поляки перенесли 
свій терор також на цілість українських західніх земель Гали
чини, а головно на міста. Протиукраїнські акції виконували всі

76
digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


поляки без огляду на партійну чи ідейну приналежність. Коли 
з частиною поляків вдалося нав'язати деякий контакт і знайти 
бодай мінімальну площину до розмов, то неможливо було її 
знайти чи то з прокомуністичними організаціями, як ППР — 
(Польска Партія Роботніча), якої відділи вели майже чистий 
грабіж і розбій, чи то з т. зв. тоді НСЗ — (Народове Сіли Зброй
не), відламок ендеків, що в той час не визнавали навіть свого 
еміграційного уряду в Лондоні. Але крім них, діяли ще десят
ки різного роду й різних назв груп, як: «Чарни Ожел», «Бяли 
Ожел», «Польска Партія Терористична», «Зожа», «Батальйон 
Сьадсрці», — і інші, про існування яких ледве чи знали і тодіш
ні польські підпільні провідні кола. Більшість членів згаданих 
організацій влаштовувались так, що служили одночасно в ґе- 
штапо аґентами і так були безпечні. їхні терористичні акції в 
Галичині мали характер більш провокативний, як пляновий, 
напр.: вбивство в вечірніх годинах проф. Ластовецького, що не 
належав до ніякої української політичної партії чи угрупуван- 
ня, маг. Капустія і часті погрози др. Панчишинові, що стали 
причиною його смерти. Знову ж  польське населення, годоване 
за Польщі шовіністичним вихованням і т. зв. «україножер- 
ством», жило ним ще й до того часу. Зрештою, його підтриму
вала підпільна література різних угрупувань, що їх основним 
змістом була протиукраїнська вулична лайка, погрози й накле
пи, а з другого боку не обіцянки, а ствердження понад усякий 
сумнів, що Англія відбудує Польщу щонайменше в старих схід- 
ніх кордонах, що Сталін мас дійти тільки до Збруча, а в той час 
прилетять з Англії та Італії польські літаки з військом і... «роз
правляться з русінамі». Треба тільки списати всіх українців, що 
боряться за самостійність і підготовити терен для осідку літа
ків. Щоб тим скорше можна було цю акцію перевести, були 
в Станиславівщині організації, які платили своїм «члонкам» по 
5.000 зл. за кожного винайденого ними українського націоналі
ста. Ця їхня забава була б нешкідлива так довго, доки не поча
ли діяти окремі боївки, що їх завданням було опанувати терени 
Галичини і з приходом совєтів проголосити Польщу. Такі ідейні 
патріоти ладили, очевидно, великі списки т. зв. «чорні листи»
з прізвищами переважно культурних і церковних- діячів міста 
і села. Тому з конечности прийшла з боку українського народу, 
Організації (ОУН) і УПА протиакція, що, як до польського те
рору, була посилювана або здержувана. ОУН і УПА не допу
стили за цілий час до стихійних виступів і карали тих, хто до
пустився порахунків на власну руку.

Яка була реакція польських офіційних чинників, як і поль
ського населення на українські звернення; про те просто пр№- 
кро писати. Поляки дослівно не здобулися на найменшу постам 
нову українсько-польського питання. Одиноким хіба виявом 
була «Відозва до Українського Народу», видана за підписом 
«Крайова Репрезентація Політична» з дня ЗО. 7. 43, змістом якої
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були різного роду обжалування і перестороги для «громадян 
Річипосполитої», і заява, що: «Розуміємо і доцінюемо змагання 
українського народу створити Самостійну Українську Держа
ву», а побіч дальше: «Заявляємо, що не зречемося східних зе
мель Річипосполитої».

Тема польсько-українських відносин вимагає окремого опра
цювання, тому тут обмежуємося тільки до з’ясування загаль
ного тла, наскільки воно в’яжеться з цілістю нашої боротьби 
в тому часі.

Щоб краще зрозуміти той стан, подаємо факти. Із збере
жених списків і даних сотень замордованих поляками українців 
в р. 42 до травня р. 43 на Холмщині й Підляшші, подаємо на 
цьому місці лищ деякі прізвища.

1. Адам Микитюк в Стрільцях, пов. Грубешів, згинув 29.1. 42.
2. Трохим Костюк в Которові, пов. Грубешів, згинув 2. 4. 42.
3. о. Степан Малєша в Дратові, пов. Люблин, згинув серпень 42.
4. Ольга Малєша, дочка в Дратові, пов. Люблин, згинула сер, 42.
5. Антін Шаваля, учитель в Кільці, пов. Тарногород, згинув 

серпень 42.
6. Дмитро Дмитрук, учитель в Головним, пов. Біла Підляш- 

ська згинув 4. 8. 42.
7. Др. Микола Струтинський. в Грубешові, згинув 19. 8. 43.
8. полк. Яків Войнаровський в Грубешові, згинув 1. 3. 43.
9. о. Сергій Захарчук в Наброжі, пов. Залісся, згинув 7. 5. 43.

10. Іван Гриник, селянин в Наброжі, пов. Залісся, згин. ЗО. 5. 43.
11. Федір Гриник, син в Наброжі, пов. Залісся, згинув ЗО. 5. 43.
12. Анна Гриник, дочка в Наброжі, пов. Залісся, згин. ЗО. 5. 43.
13. сенат. Іван Пастернак в Білій Підляшйькій, згинув 20. 5. 43. 

За час від травня '43 р. до травня 44 р. знищено на Холм
щині 52 українські села. В днях від 11 до 14 березня 44 поль
ські банди виконали погром на такі села Забужжя:

Сагринь, спалено 260 господарств, вбито ок. 700 українців 
(чоловіків, жінок та4 дітей).

Турковичі спалено 150 господарств, вбито 80 українців 
Модринь, спалено 36 господарств, вбито 75 українців. 
М’ягке, спалено 160 господарств, вбито 1Ö5 українців. 
Лидріївка, спалено ЗО господарств, вбито (брак даних) 
Бориничі,, спалено, 36 господарств, вбито (брак даних). 
Маличі, спалено в цілости господарства, вбито (брак даних). 
Ласків, спалено 98 господарств, вбито ок. 250 українців. 
Миховичі, спалено 150 господарств, вбито ок. 140 українців. 
Березів, спалено 23 господарства, вбито ок. 17 українців. 
Теребінь, спалено в цілости, вбито (брак даних). 
Стрижівець, спалено в цілости, вбито (брак даних).
Як виглядала співпраця польсько-німецька проти україн

ського населення, може показати такий факт: 11. 2. 44 р. німці 
зробили облаву в селах Ляшки Долішні й Горішні, пов. Львів. 
Арештовано 19 українців, вбито одного, двох ранено. Облаву
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й арешти спровокували поляки з села Гранки-Кути. Місцевий 
поляк Збишек Собєскі, перебраний у мундур німецького жан
дарма, служив німцям підчас облави за провідникка й інформа
тора. На його домагання німці відпускали придержаних поля
ків. * Коли німці хотіли звільнити одного 50-літного українця, 
Собсскі запротестував, кажучи, що сини старого е в українській 
партизанці.

І ще один приклад із співпраці польсько-большевицької:
2. жовтня р. 43 об'єднані банди большевиків і поляків напали 
на село Омелько, Колківського району й нещадно його погро
мили. Бандити замордували 10 селян, забралй коло 300 шт. ху
доби, 10 підвод із кіньми й з усяким хатнім майном та відійшли 
до польської кольонії Пшебраже.

Тому відповідь українського народу могла бути тільки од
на. Очистити терен від ворожого польського населення, щоб 
могти вдержатися в боротьбі з основними ворогами й не мати 
постійної провокації. І тому нехай нікого не дивує, що бороть
ба ця прийняла в деяких місцевостях спонтанні, гострі форми.

Проти напору польської і польсько-комуністичної парти
занки з люблинських лісів, що почали робити випади в Равщи- 
ну, УПА творить на весні фронт на відтинку Любачів, Рава 
Руська, Грубешів, і не тільки обороняє терен, але відсуває поль
ські групи назад у білгорайські ліси.

Простягнену руку до порозуміння і співпраці проти німців 
і совєтів поляки відкинули, вважаючи, що матимуть незабаром 
Польщу й будуть могти погуляти. Коли ж  їхні сподівання роз
віялися, пішли і*а співпрацю з большевиками проти- українців. 
Щойно, коли побачили й. відчули, що большевици їх тільки ви
користовують, щоб у короткому часі так само по них вдарити, 
почався і серед них деякий відрух протверезіння, але це вже 
належить до підбольшевицької окупації.



X. МЕТОДИ ПОНЕВОЛЕННЯ СТОСОВАНІ ГІТЛЕРІВ
СЬКОЮ НІМЕЧЧИНОЮ І БОЛЬШЕВИЦЬКОЮ МОСКВОЮ

Гітлерівська і большевицька нищівна 
політика в Україні. — Картини тортур 
ґештапо і НКВД.

Грабіж, розбій, насильство. Ці три слова, такі важкі змі
стом, повторяються в усіх звітах протифронтової полоси взимі 
р. 44. Німці грабують дослівно все, що попаде під руки, і як 
тільки мають змогу, завантажують на поїзди. Решту вивозять 
автами, а то й літаками; напр., 17. І. 44 впав під Львовом 6-мо- 
торовий літак, що віз з України 100 безрог. Щоб рятуватися пе
ред розбоями, виселенням, а жінки перед насильством, всі за
лишають хати (господарства) і переховуються по полях чи лі
сах. Тоді все полишене майно стає жертвою грабежу.

А по другім боці? — Насильство, грабіж, поголовна мобілі
зація всіх чоловіків від 17 до 55 літ на фронт, а жінок до око
пів, фабрик та копалень. На зміну одного «визволителя» вер
тався знаний вже другий. На зміну гітлерівсько-німецького ім- 
періялізму з його теорією расизму, «надлюдини», з його осла
вленими есесами і ґештапом — приходив сталінсько-больше- 
вицький імперіялізм з його комуністичною партійною системою 
«вищих людей», ославленим НКВД, НКГБ і іншими різного ро
ду їхніми прибудівками для поневолення народів. На зміну 
райхскомісарів, генералкомісарів та інших ляйтерів колоніяль- 
ної системи, Кохів, Франків, Вехтерів, Міллєрів і інших при
сланих і керованих з Берліна — приходили подібні наркоми 
й комісарі з Москви в особах Хрущових, Коротченків, Гречух, 
М анільських і Рясних.

(Рдин грабив і нищив нарід в ім’я панівної Германської раси 
й робив це відкрито з пруським садизмом і німецькою технікою, 
а другий проводить це хитрішими східніми методами під гасла
ми «пролетарської революції», «визволення з-під фашистсько
го», «плутократичного» гніту і створення «совєтської вільної 
людини», себто безвільної, бездушної маси рабів, без нації, іме- 
ни, родини Бо яка сутня різниця між нацистськими й боль- 
шевицькими режимами партій, що свої утопійні програми здій
снюють з допомогою дібраних, вихованих і піднесених до куль-
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ї>раґмент з німецької окупації. Німці пограбували коні і худобу. Селяни за 
прягаються до плуга й орють землю (район Надвірна, 1944 p.).



Сл. п. І в а н  К л и м ,  розстріляний німцями 
дня 9. березня 1944 р. на Ринку в Дрогобичі.
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УП А -Захід. Карпати, Скільщина.
Польова Служба Б ож а на святі закінчення Старшинської 

Ш коли. Вересень 1944 р.



У П А -Захід. Відділи в «Чорному Лісі» дістають 
накази перед акцією 7-ої панцерної німецької 

дивізії ЗО. V. 1944 р.

УПА-Захід. Старш инська Ш кола в К арпатах
б. села Р ож анка (Скільщина). Повстанці скла
дають присягу на св’яті закінчення Старшин

ської Ш коли. Вересень 1944 р.
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УП А -Захід. Старш инська Ш кола в К арпатах. Польова 
Служба Б ож а 21. вересня 1944 р.



У П А -Захід. Карпати, Скільщина.
Ф раґмент зі св’ята закінчення Старшинської Ш коли. Вересень 1944 р.

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


ту вищих людей деґенератїв, садистів і злочинців з ґепггапо, чм 
НКВД, що «визволяють» уярмлені народи газовою коморою чи 
тюремним пострілом у потилицю?

Бо яка сутня різниця між політикою Сталіна і Гітлера — 
диктаторів, піднесених до культу «божків», що їх українські 
селяни називали «молочними братами»? Ось для ілюстрації їх* 
ньої політики «визволення» витяг із «12 заповідей поведінкй 
німців на Сході та трактування руських».

т. 2. «Не лякайтеся прийняти рішення, ЯКІ могли б виявитися по
милковими. Одна чи друга помилка менше важна, важ не те, щоб йй 
діяли. Хто з вас із страху перед відповідальністю нічого не зробить,
той непотріб».

т. 6. «Тому, що новоздобуті простори мусять бути назавж ди задер- 
жані при Німеччині й Европі, ріш альне значення матиме ваша по
станова. Тому ви мусите з гідністю користуватися навіть найсувбрі- 
шими і найбезогляднішими заходами, подиктованими державними 
конечностями».

т. 8. «...Вдержуйте відстань супроти руських, вони ж  не німці, 
тільки слов’яни...»

т. 9. «...Ми не хочемо навертати руських до націоналізму, тіяькй 
хочемо зробити їх  нашим знаряддям...»'

т. ї ї .  «Біду, голод і злидні терпить руський чолойік уж е вЦ СТвг 
літ. Його шлунок розтягливий, тому й зайве йсяке фальш иве 
спочуття». ’ ’ '

Заввага: Заповіді ці дістали в р. 41 німці, які йідходили на 
адміністрацію теренів СССР. Як їх виконували, знаємо.

Витяг з тайної інструкції німецької поліції на Україні в ли- 
стопанТ А). 1942:

1. Наші вороги: комуністи, бандерівці, партизани. Потенціональ- 
но найнебезпечніші бандерівці. За всяку ціну знищити.

2. Ш коли тільки 4-клясові. На другий рік (1943) закрити
3. «Просвіти» обсервувати. Там діють Б. (бандерівці).
4. Відібрати культурно-освітні установи: Театри, кіна.
5. Якнайменше наукових інституцій, типу лабораторій і т. л  

Тільки такі, що необхідні для війська.
6. В церкві не допустити ДО ЗГОДИ. 1
7. Не поборювати сухіт, тифу. Закрити лікарні для насбленнА. 

Здерж ати продукцію дальш их місцевих лікарів.
8. Суди лише німецькі. Кожний німець — суддя. Для населенні! 

суди передбачені на 10 літ.
9. Хуліганство каральне тільки тоді, коли шкодить' німцям.

10. Ширити аморальність, не карати за аборти.
11. Все, що має хребет, зламати. Хочемо виховати «кнехтбнфрльк*.
12. Партизанів і націоналістів не допустити до згоди.
13. Контро ля поїздів. і
14. Сексоти в заводах, цехах, церквах, підприємствах, б ю рах .іт . д. 

Слідкувати за ворогами Німеччини. Попи на послуги.
15. Не говорити німцям із населенням.
16. Не говорити про непорозуміння в партії.

Заввага: Інструкції ці не були поширювані, вони служили 
тільки як довірочний матеріял для працівників поліції. Здобугі 
в Дніпропетровську.
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З «Інструкції Райхскомісара України Еріха Коха до гене
рала і гебітскомісарів'України. Липень 1943»:

«Думка про те, що здача контингентів зобов’язує забезпечити хар
чами також  місцеве населення, помилкова і 'свідчить про цілковите 
незрозуміння політичного, господарського І військового положення, 
І якщо ми будемо поставлені перед дилемою, чи мають голодувати 
німці, чи українці, то ми повинні знати наше завдання. І це рішення 
виконати є обов'язком гебітскомісарів і провідників господарства... 
Для праці в Україні є тільки одна точка погляду. Все, що служить 
вищезгаданим вимогам (видобути контингент) є правильне, все інше 
фальш иве. ^Краще привести в Україну дешеві прикраси, тандиту й на
шийники, н іж  політичні дискусії... В цьому просторі мусить бути 
проваджена' німецька поселенка політика. Що тоді буде з українця
ми, коли, напр. мешканці знищеного міста Карльсруге перейдуть ж и
ти в Україну? Ясно, що українці мусять^на таку саму віддаль пересу
нутися на схід... Знесення хлібної картки (в Німеччині) — це моє 
найвище стремління, моя найвища мета і прекрасна порада проти ле- 
тунських бомбардувань... Ми були б останніми дурнями, якщо б ми 
щонебудь зробили, щоб піднести українську освіту або рівень укра
їнської інтелігенції. Післявоєнні вимоги: 10 год. праці, 8 год. для фю- 
рера і 2 год. для самого себе. Українець не може мати ніяких дома
гань на підставі 8-год. праці. Тільки на підставі результатів останніх 
двох годин. Фюрер зарядив, що тимчасом мас вистачити школа з чо
тирма клясами. Там навчиться українець читати, писати й рахувати. 
Ми не можемо собі дозволити на ніяку конкуренцію з боку україн
ської інтелігенції. А тимчасом це вж е тепер трапляється в багатьох 
випадках. Церква незалеж на і тільки одно нещастя, що вона веде 
політику... Відповідно до воєнного завдання України, пропаґанда му
сить подібно, як  це с в Райху в кат. церкві, обіцяти всякі добра на 
небі, а ніколи в дочасному ж и т т і,, Не може бути приязні між слов’я
нами і германами, є тільки цереможці й переможені. Аґрарна орди
нація повинна прямувати до того, щоб тут створити «спадкові двори». 
Для цього й вмирає нім. вояк, щоб ми йому створили спадкові двори 
з трохи більшими правами, ніж  у Німеччині. Український селянин 
одержить тепер у посідання 20—ЗО морґів. але в посідання, а не на 
власність. На Україні мусить бути створений великий колонізаційний 
простір для німців, чого м. ін. не досягнено в Ж еневі в 1918 р. Ми не 
можемо дозволити розвинутися промисловості України, що може ста
ти конкурентом для промисловосте Райху. Завдання господарської 
розбудови в Україні схоплюється в одному: створити європейську си
ровинну базу, найбільше виготовляти півфабрикати, все під німець
ким керівництвом.., Націоналістичними бандами керують студенти зі 
Львова в Галичині, яким сниться Україна. Теза про те, що україн
цям треба щось дати, щоб вони мали що боронити, фальш ива. Міль
йони німців втрачають на заході своє майно, а тут ми мали б його 
роздавати? Українське самоуправління — це питання не на теперіш
ній час. І аж  до ляндратів вони його мати не повинні».

Україну вважав і вважає большевизм за свою колонію. Без 
України існування Совєтського Союзу не можливе, а вже зов
сім виключена яканебудь експанзія на захід. В Україні, за час 
сього попереднього панування, большевизм зумів винищити 
майже всю довоєнну інтелігенцію, а з новітньої — кожного, що 
найменшим словом зрадився із свого самостійницького думан^ 
ня, чи хоча б найменшої критики влади, або що на ньому про
сто тяжіло його попереднє суспільне тавро: сйн куркуля, інте- 
ліґегіта. Селян, найздоровішу силу народу, большевизм зумів
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винищити штучним голодом та мільйоновими висилками на Да
лекий Схід або в концлагери. Робітництво перекинуто на тери
торію Москви чи до інших советських республік або вимішано 
з присланими в Україну «братніми» робітниками і запряг у 
формі стахановщини й партійної аґітки так, що не1 лишив йому 
взагалі часу на думання. Український нарід мусить стати «со- 
ветським чоловіком», мусить зрівнятися до рівня бездушної 
маси, що вміє тільки «радісно» працювати в найвиснажливішій 
системі, кричати на всіх щоденних мітінгах «Осанна» нашому 
«дорогому батькові» Сталінові, і вмирати за «совєтську роді- 
ну». Поза ті норми совєтському громадянинові вийти не вільно, 
хоча б він був найбільш відданим і ідейним приклонником ко
муністичної ідеї і старим дореволюційним большевиком. За най
меншу тінь підозріння, що хтось веде мінімальну іншу від 
опрацьбваної. і наказаної з Кремля українську політику, чекав 
кожного смерть.

Це не припадки, а певна закономірність, що навіть з т. зв. 
уряду УР0Р, установленого Сталіном з Москви, в. короткому 
розмірно часі гинули всі, і то не тільки українці, з походження, 
але й москалі. І так згинули: Яловий, Хвильовий, Волох, Надан, 
Скрипник, Шумський, Гринько, Сологуб, Турянський, Ричин- 
ський, Шахрай, Блакитний, Порайко, Любченко, Федько, Чубар, 
Затонський, Волобуєв. Залишилися в живих тільки ті, що не 
спроневірилиоя Йосипу Вісаріоновичу' Сталінові-Джугашвіллі ні 
одним словом, ні думкою, що звеличували й звеличують його 
ім’я на віки вічні. До них належать м. ін. поети Тичина і Риль
ський. Як виглядають ці «люди», ці «герої совєтської родіни» 
хай послужить уривок одного з найновіших, «поетичних» віршів 
Рильського п. з. «Свята».

«...Робота стелиться жива, ...І кожний колоо на землі
Мов килим перед нами, Хвалу співає нині
І називає нас Москва Людині мудрій у Кремлі
Братами й синами. На цілий світ людині».

Сталін давав і дає широкі можливості науки в рамах, оче
видно, комуністичної ідеї, большевицьких досягнень і «братньої 
опіки» над Україною російського народу й держави. Йому по
трібні технічні сили. Тим способом він виховував і виховує лю- 
дей-фахівців, людей-робітників. І байдуже, на якому щаблі фа
хової освіти й функцій праці вони опинилися, до них Сталін 
доставляє невідлучну тінь своєї влади — агента чи сексота 
НКВД, що не покидає дану людину ніколи. Це Сталінова і його 
партій заслуга, що він підніс терор до наукового оформлення, 
обґрунтував його й поставив в «началі» свого правління. Лю
дина стала його невільником. Страх став невідкличною тінню 
цілого життя кожного дослівно громадянина СССР. Страх став 
законним, посвяченим, морально-виховним чинником людсько
го «я». Немає людини в СССР від самого Сталіна до пастуха 
колгоспних стад, що був би.вільний від страху, що бодай на
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одну ‘хви-лїйну міг-би* від нього звільнитися. Тінь НКВД, ця пер
соніфікацій страху, розбила в Совєтському Союзі родину, відді
лила батьків від дітей, брата від брата, друга від друга. Вірити 
не можна нікому. Це допроваджує людину до майже цілкови
того отупіння, до пасивізму; людина стає бездушною машиною, 
що наставлена тільки на одну й ту саму «правду», цілими рока
ми законно голошену: Рішає в усьому наказ партії, геніяль- 
ність «вождя народів». Душа людини замикається поступінно, 
ховається перед власним, підданим страхові, тілом. Доцентка 
київського університету, вирвана з-під контролі й терору НКВД, 
оповідає, що батько її, вмираючи в часі німецької окупації, при
знався, що був петлюрівським старшиною. Коли запитала бать
ка; Чому не сказав їй цього перше, хоч знав її переконання, від
повів, що боявся.

Чи повірить, напр., громадянин заходу, що «вільні громадя
ни» Совєтського Союзу, мусять у кожній порі дня і ночі відчи
нити двері свого йешкання дверникові даного будинку, що є за
разом агентом НКВД, і піддатися повній його перевірці? Кон
тролі й перевірці підлягають не тільки особи, але й все їхнє 
майно, цілість їх родинного чи товариського життя. Дверник 
не̂  тільки. має право одночасно перевірити бюрко, шафу, ліж
ко, але й те, про що в дану хвилину особи в даному мешканні 
розмавляють.

Чи легко погодився б неодин сьогоднішній прихильник ко
муністичної ідеї з тим, що в ново-«визволених» країнах • (Руму
нія, Мадярщина) населення має мати вдень і вночі свої мешкан
ня відкриті і мусить без найменшого спротиву дозволяти «до
блесним» військам Червоної Армії грабувати своє майно та при
глядатися, як його дружину чи дочку насилують «Герої Совєт
ського Союзу»?

А ось приклад,« як було вже в самих початках визво
лення з-під германського «іга». Здобувши Харків, большевики 
дали всім громадянам наказ зголоситися до реєстрації. Все на
селення поділено на чотири категорії. Перша категорія охоплю
вала всіх, кого німці запрягли були в часі окупації до якоїне- 
будь праці. їх розстрілювано відразу. Друга категорія, охоплю
вала всіх т. зв. фольксдойчів. їх також розстрілювали разом 
з усією ріднею. В третій категорії опинилися всі приналежні до 
інтелігенції: професори, лікарі, інженери і т. д. їх  вислали на 
фронт у карні відділи. Четверта категорія діставала на посвід
ках штамп: «Залишився на зайнятій фашистами території». їх  
покищо не чіпають. Отже, людина, що залишилася покищо в 
живих, одержала штамп на ціле своє життя. Що воно значить, 
знають тільки ті, що їм доводиться жити в тій «найдемократич- 
нішій» системі світу.

А ось приклади з явного терору. Із звідомлення:
«Дня 14. 7. 1943 р. в селі'М алиш і, острожицького району, лубен

ської округи, німецька поліція загнала людей до дерев’яної місцевої
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ц ер к в и , підпалила церкву й спалила в ній людей живцем. Тих, що яе 
•вмістилися в церкві, загнано до приміщення давньої громади та до 
..клунь і також  спалено. Разом спалено приблизно 850 людей. Пома
гали німцям узбеки й поляки. Крик людей, що конали в огні, було 
чути на п’ять кілометрів».

Відомості подає священик НН з сусідної місцевости. По
дібна подія сталася в с. Губкові, людвипільського району, ко- 
стопільської округи, де замучено священика Корницького і пса
ломщика Петрова, та разом з іншими трупами замучених лю
дей кинено до місцевої церкви й спалено. Так само спалено 
людей у Великих Селищах того ж  р-ну.

Большевики, уступаючи з українських земель, у перших 
місяцях війни р. 41, залишили по тюрмах жахливо помордовані 
десятки тисяч неповинних .жертв. І так у Львові — 10.000, 
в Луцьку — 3.000, в Дубні — 1000, в Вінниці — 10.000. Це тіль
ки ті, що їх не вспіли поховати, що залишилися по пивницях 
тюрем та по шляхах совєтського відвороту.

Для прикладу два зразки слідства:
(За переданою на світ запискою — грипсом).
Я. С. ловлять восени 42 р. на вулицях Львова та впрова

джують до кімнати при вул. Пелчинській, де містилася центра- 
ля ґештапо.

Спец від українських справ оберштурмфюрер Вірзінґ вітає 
на порозі ударом засушеної бичиці через голову. A C..J Віта
ємо! І падають удари. В голові шумить. Числити більш годі. —* 
Списують ґенералії. Яку функцію виконував в Організації? 
Брак задовільної відповіді. Роздягайся! Два помічники закочу
ють рукави. Вибирають два середньої грубости дручки. Молоть
ба триває довго. Так довго, що один з опричників змучився 
й передає закривавлений дручок третьому. Другий — Мюллер 
зіпрів, обтирає піт, але дручка не покидає. Удари дручків пере
хрещуються від шиї до ніг по цілих плечах. На бюрковім годин
нику минуло пів години. Секретарка при машині нудиться. На 
початку це її цікавило, тепер чистить нігті. Серце! Чому не хо
чеш зомліти? Рахубу часу трачу, але притомність зберігаю до 
кінця. Відпочинок. Можу тільки стояти, опертий об стіну. Знову 
питання. І знову брак задовільної відповіді. Стояти більше не 
можу, кладуть на таборет і молотьба починається наново. Не ви
держую, кричу. На крик збігаються ґештаповці з інших кімнат. 
Я перешкодив їм у праці. Кидаються всі ногами, місять, гнетуть, 
копають. Перетворююся в мішок соломи, але цілковитої при- 
томности не трачу. Тверде серце зомліти не хоче. Може кричу, 
бо чоботи танцюють дальше.

Досить! Здається, що хтось це слово викрикнув. Підносять, 
витягають на коридор, обливають водою. По якомусь часі ви
проваджують і ведуть на вулицю Сапіги — Лонцкого. Надворі 
темно. Значить били 4 год. — Келія. Ніч. Гарячка. Хочеться 
пити. Врешті гранок. Дають каву. Яка, байдуже, лише, щоб гояи.
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Кличуть. Виводять. Кожний рух справляє колючий біль. На
дворі сонце, люди. Втікати! Все одно, хай стріляють, бо за хви
лину почнеться вчорашнє. Відбігаю 10—20 кроків. Не стріля
ють. Ловлять і прикладами по голові. Я знову в знаній кімнаті. 
Довгі мінути очікування. Врешті прийшли. Де заховані друкар
ні? Де ховається шеф? Не знаю. Ще кілька питань і почина
ється наново. Вибирають найгрубший кіл. Називають його «са
мостійна Україна». Дають ч понюхати, і умебльовання кімнати 
починає в очах танцювати якийсь несамовитий танець. В часі 
обідової.перерви випроваджують на коридор і ставлять в кут 
стіни-муру. Кожний, що сходить з горішніх поверхів на обід 
б'є для загострення собі апетиту. По обіді те саме.

На Лонцкого, ввечері, вже тягнуть, іти неможливо. І знову 
ніч і знову ранок. Знсіву тягнуть, поволі тягнуть по сходах. 
Перший, другий, третій поверх, а там, наліво, кімната. Спира
юся об поруччя, гостра свідомість  ̂думки, перехилююся і падаю 
на цемент сходові* клітки. Смерть. Ні, не дають навіть зомліти. 
Побої тяжкі, повні гніву, волочать аж до кімнати. Що діялося 
в цьому дні, мало пам’ятаю. Думка відмовляла всякої контролі. 
Дручок працював напереміну з чоботом. Вечір, ніч, ранок. Рука 
зломана в двох місцях, пальці обох рук поломані, вихитуються 
в усі сторони. В грудях страшний біль. Ребра. За кожним відди
хом ріже вогнем, а легені працюють ковальським міхом, зда
ється розсадять грудну клітину. Ой ти, серце, чому“ не лопнеш?! 
Кличуть, тягнуть. О Боже! Та сама обстановка, ті самі кати. 
Лиця інших затьмарені, невиразні. Де захована зброя? Не мов
чу, говорю. Подаю навмання місцевості, описую докладно неві
домі мені місця, подаю докладну кількість за родами зброї, по
даю гасла. Незабаром мапа Галичини покривається рисунками 
червоного олівця. Поки поїдуть і перевірять, мине час. Що тоді 
буде, не думаю. Знаю одне, а саме, що дійсно не знаю ні одного 
місця, де захована зброя. Може вдовольняться тим разом? Та ні. 
Ти написав історію України? Дручок при праці. Б'є сам Вірзінґ. 
«Це за історію. Захотілось тобі самостоятельной! України нє би
ло, нєт і нє будет!» Так дослівно в російській мові. Невже ж  
НКВД в ґештапівськім мундурі? Вияснення не помагають. Вір
зінґ осатанів. А дальше, — де шеф? Де друкарні? Хто в прово
ді? Що дальше, не пам’ятаю. Пам'ять, що вночі тягнули за ноги 
по вулицях на Лонцкого, бо. голова оббивалася об виступи хід
ника. За кілька днів оповідав мені' тюремний лікар — жид, що 
другого дня ранком знайшов на подвір’ї тюрми купу людського 
лахміття, що з нього прозирали шматки синього людського м’я
са. Порушив, щоб ствердити смерть і переконався, що серце би
лося. Взяв нагору і лікує. Ось рука й пальці вже пов’язані. Ой, 
як страшно хочеться пити, як нестерпно пече мене всередині 
вогнем! А потім родилася думка, що може доведеться жити і... 
знову слідство. Коротка, кошлява записка на світ, — ще в га
рячці, ще прохання прислати... цитрини, кислого молока. «І при
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шліть отруту, бо не знаю, чи зможу витримати нове слідство». 
І знову за кілька днів... «Одержав, дякую. Тепер уже спокій
ний. Хай беруть. Не заведе тим разом, хоч... хочеться жити».

За оповіданням в’язня. Р. 1940, советська тюрма, Бриґідки 
у Львові. П’ятниця, одна з багатьох, що вже пройшли і одна 
з тих, що ще неодмінно прийдуть. їх  не можна переставити, ско
ротити, вимазати з часу; чергова п’ятниця прийде неодмінно, як 
прийшла й ця. Щойно ранок, а вже все тіло напняте дугою, нер
ви стягнені вскорч, Щоб не дрижали, не ламали змученого, зні
веченого тіла, щоб не радів кат. Брак віддиху, простору. Немае 
віддиху в забитій у щерть людськими тілами келії, щоб набра
ти в груди повітря і мандрувати від стіни до стіни в невпинному 
марші вперед, на перегони з думкою. Забити час, не дати місця 
на думку про те, що неодмінно прийдеї Та виконати це не лег
ко. Ще не загоєні, тільки присохли рани з попередньої п’ятниці. 
Відірватися від настирливої думки, які нові тортури підготував 
кат, не перестати жити. Перестати жити, це занехати боротьбу. 
Ні, цього зробити не можна. «Ми у вічі сміємося смерті, а умерти 
прийдеться лиш раз». Уривок з пісні, що тому три місяці співав з 
іншими на волі. Як це ж давно 1 Чи співають тепер її? Ось, не
давно, тому ж кілька днів, почув її уривок крізь двері келії. 
Скоро вмовкла. Так, я не сам тут А чи знаєте ви, друзі, що я 
оце вмираю вже шостий раз і вмерти, не можу? Чи знаєте, що 
сьогодні вже шостий раз з черги мене ведуть... Годі, знову те 
саме. Пригадаймо інші пісні, за чергою,' щоб обдурити час. Як 
забракне, є ще вивчені. колись напам’ять вірщі. І ці скінчилися. 
Оксана, що робить вона тепер? Ні, не це. Краще бути тепер на 
волі й плянувати нові бої, нові походи, нові завдання. Ах, там 
ждуть мене. Зорганізував, підготовив і сказав, що неодмінно 
прийду. Чи знають уже, що не можу, чи може огірчені. Якби 
переказати друзям, щоб докінчили! А жалко так!

В келії тихий спів, в’язні чужі, незнані. Співають йому, ста
раються ще уважніше, ніж іншими днями, нічим не докучити, 
говорять між собою шепотом. Це ж п’ятниця. В’яфнь з ними не 
говорить, за цілий час не звірився ні одним словом, але співв’яз- 
ні шанують його мовчанку, бо хіба ж, не можна мати довір’я до 
того замученого тіла? Не жалувався. Лиш ті уривані слова, що 
їх виповідав півголосом, дрходили до них.

■— «Обід. А все таки поборов час. Ще лиш дві години очіку
вання. Дві години. А може сьогодні не прийдуть? Знову ця тема. 
Помийна юшка не смакує. Встати й ходити... Ходити там і на
зад до змучення. Заснути, снувати мрії снів... Ну, і що, як до- 
деветься умерти! Я ж не перший і не останній. Усі келії заби
ті. Ідеї не зломлять. Чи ж не могутніє рух з кожним днем? 
Чи ж оскаженілість опричників НКВД не найкращий доказ на 
це? «Здобудеш українську Державу, або згинеш у боротьбі за 
неї». Здобували й гинули. Не гірше за мене... Байда на гаку, Да- 
нилишин... Ех, щоб новітнього лука дістати! Он вже вп’ялене око
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в засуві (візирна). Час наближається. Слідкує чубарик, щоб на
солодитися мукою вижидання. Пожди. Руки назад, напнути 
м’язи! Нерви, мовчіть, дрижати не вільно. Це зумисне в’язничні 
сторожі подають собі під келібю хвилини. Ще п’ять. Слава Богу! 
Вже не довго.

В’язень вже спокійний. Ще раз поборов тіло, ще раз про
грає кат. Дзвонять ключі. Ах, так, вже йдуть. Спроба усмішки 
співв’язнів, що напружено ждуть. Двері відчиняються. Єхидна 
усмішка на лицях. — На букву Я. — Вихаді!

Пішли. Напруга в келії уступає. В’язні зітхнули, в багатьох 
піт на лиці, а в пізню годину до келії вкинули знівечене, почор
ніле тіло, що не здалося й тим разом. Поволі треба було відди
рати шматки одежі від сціпенілої крови ран, мастити відібрани
ми собі від уст кришками товщу. Гоїти рани, із свідомістю, що 
наступна п’ятниця неодмінно прийде, і знову все повториться 
з ударом третьої години».

Такою вирафінованою методою тортурували опричники 
НКВД через повних три місяці боєвика української революції, 
друга Ярему. Щоп’ятниці, з ударом третьої години брали Ярему 
на щораз то іншого роду тортури. За оповіданням одного в’язня 
з тієї келії, що врятувався, Ярема був цілий чорний від побоїв, 
ріани вже не гоїлися і одної п’ятниці його вже на келію не при
несли. Мовчав цілий час. Про методи й роди тортур не гово
рив нікому.
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XI. УКРАЇНСЬКИЙ НАРІД В ЄДИНОМУ ФРОНТІ БОРОТЬБИ

Створення Української Головної Ви
звольної Ради. — Доцільність збройної 
боротьби. — Повстанці — не партиза
ни. — Бій за Українську Державу три
ває.

В листівці п. н. «Український Народе!», з датою червень 
р. 44. УПА ще раз звертається до народу, де з’ясовує своє ста
новище до’ ворогів. У ній читаємо:

«...Боротьбою відповідаємо на нову хвилю окупантського терору. 
Сьогодні, як  і вчора, ніхто не дасть себе арештувати ані стріляти, 
ніхто не йде до ворожих нам армій, ніхто не дає себе вивезти на ро5- 
боту, кожний ховає своє майно перед грабунком. Кож ен повинен бо^ 
ронитися перед ворогом чим може й як  вміє.

Боронитися перед большевиками й німецькими бандами мусить 
кожний українець й кож на українка, кожний селянин та робітник, 
кожний інтеліґент, молодий і старий.

Боронитися перед насильною мобілізацією мусить кожний вій- 
ськовоздібний, бо на передових лініях німецько-большевицького 
фронту ж де неминуча смерть за інтереси наших найбільших ворогів.

Боронитися мусить кожний українець, в якого німецький або 
большевицький грабівник забирає майно й прирікає таким чином на 
холодну й голодну смерть. Боронитися мусить кожна українка перед 
насильством большевицьких і німецьких деґенератів. Якщо будемо 
боротися відважно, твердо — нічого не вдіють нам вороги.

Добуваймо зброю від ворогів! Організуймо самооборонні відділи! 
На удар відповідаймо ударом*»
Вже восени р. 1943 Команда УПА свідома, що український 

нарід у цілості жде поворотна большевицька окупація і що бо
ротьба і і  дальшому буде проводитися виключно власними си
лами народу в часі найбільшого зросту большевицького імпе- 
ріялізму. Свідома також того, що .нема й не буде жадної можли
восте вияву волі українського народу в якихнебудь легальних 
формах, що єдино активний збройний спротив усього народу 
скріпить його політичні й соціяльні змагання. Що на час боль- 
шевицької окупації відпаде заразом усе кон’юктурне, хвилеве, 
штучне.

Головна Команда УПА свідома того, які завдання стоять 
перед нею, в майбутньому. УПА свідома, що вона є виявом збір
ної волі народу до самооборони, його стихійної і свідомої бо
ротьби на Самостійну й Незалежну Державу. Завдання, що сто



ять перед Головною Командою, переростають її сили й компе
тенції. Український нарід рішився також збройною боротьбою 
обороняти свої права на життя й розвиток своїх національних 
поривів та права на вияв власної волі й прямувань. На спроби 
окупантів знівечи’ги його права, заперечити його національно- 
визвольні намагання, на спроби терору, грабежу й насильств рі
шений український нарід відповісти й в дальшому оборонною 
боротьбою, хоча б і довелося потерпіти в ній ще більші жертви. 
Іншого виходу не було.

Постанову залишитися в краю з народом прийняла поза 
УПА Революційна ОУН, себто самостійницький рух Бандери, 
що був до того часу єдиним, політичним революційним рухом 
українського народу. Правда, ініціятиву створити УПА дала 
Органнізація УН, але УПА за час однорічної боротьби стала за
гально-українською збройною силою, власністю й добром укра
їнського народу,Л Організація не хотіла накидати їй свого полі
тичного керівництва. Тому перед Командвю УПА стали завдан
ня політичної надбудови сьогоднішньої й завтріщньої боротьби 
народу. Ця конечність була зумовлена так внутрішньо-україн- 
ською, як і зовнішньою потребою. Український нарід потребу
вав зверхного органу, що завершував би й керував його ви
звольною боротьбою вцілості, що був би уповноважений (ком
петентний) затвердити дотеперішні й на майбутнє спроби поро
зуміння, договори ненападу, а то й співпраці з народами — су
сідами, як 1 з поневоленими народами СССР, та репрезентувати, 
боронити й спомагати його в боротьбі назовні, Виходячі заразом
з заложення, що УПА е власністю всього» народу, що стрільці 
й старшини УПА рекрутуються на добровільному доборі з усіх 
шарів народу, без огляду на їх попередню партійну чи групову 
приналежність, Головна Команда дає восени р. 1943 ініціятиву 
створити Верховний Керівний Орган українського народу 1 йо
го збройної сили на основі Всеукраїнського Об’єднання і визнан
ня революційного шляху боротьби за УССД. Уповноважені чле
ни УПА звертаються до ряду одиниць з українського політичного 
громадсько-суспільного ‘ світу, і в березні р. 1944 доходить до 
створення ін іц іа т и в н о г о  Комітету з тих же одиниць, що випра- 
цьовуе тимчасову плятформу та на її базі переговорюе-з рядом 
членів -української суспільности в краю і на еміґраціїї. і н і ц і а 
т и в н и й  Комітет скликає в червні Збори, що створюють Україн
ську Головну Визвольну Раду'та опрацьовують її плятформу,

УГВР оформлюється як Тимчасовий Державний Орган 'до 
часу скликання Установчих Зборів, І за своїм устроєм творить 
постійну Президію з Президентом на чолі, та Генеральний Се
кретаріат — підпільний національний уряд — з Головою Гене
рального Секретаріяту та генеральними секретарями.

Рішенням того ж Збору /постановлено, що члени УГВРади 
залишаються на землях України разом із народом, а закордон 
Президія УГВР висилає своє Закордонне Представництво.
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Створенням УГВР український нарід дав вияв своєї націо
нальної зрілости, оформив і політично та устроєво завершив 
свою боротьбу за існування і за власну незалежну державу та 
став справді Єдиним Всеукраїнським Фронтом Боротьби на 
українських землях.

По ліквідації червоної партизанки в Чорному Лісі частина 
відділів переходить у перших днях липня в різні околиці Ско
ле—Турка. По дорозі, в с. Кам’янка коло Сколя, попадають ці 
відділи, дня 9. 8. в бій із німцями, що силами двох дивізій нама
галися захопити для себе лісові просмики^для відвороту і злік
відувати «республіку» в Долинщині, і Скільщині. Відділи УПА 
приймають бій. Ворог зазнавши втрат, під охороною своїх 
панцерних військ, відступив на доли. Семиденні бої не дали 
йому жадного успіху.

Липнева совєтська офензива, що почалася 16. 7. 44. оста
точно зайняла цілість теренів України, з винятком вузького па
сма верхів Карпат. В тому часі старшинська школа УПА кінчає 
вишкіл другого набору.

В серпні 1944 УПА вступила в нову дію під совєтською бку- 
пацією. УПА за час свого існування й боротьби з німецьким 
окупантом стала збройною силою українського народу в його 
визвольній боротьбі, себто черговою ланкою,у дотогочасній під
пільній боротьбі за відбудову української держави. В часі свого 
постання й розросту була УПА чинником організуючим і мобі- 
лізуючим, активним виявом народу до самооборони проти вся
кого ворожого насилля, об’єднуючим і скріпляючим наростан
ням національно-революційних сил власного .народу, прикладом 
і рушійною силою для інших поневолених народів СССР.

Побудована в основі .виключно на власні сили народу, УПА 
стала виявом його стихійного свідомого національного прагнен
ня, його власністю й добром. Питання в той час, як і тепер сто
яли такі: Чи нарід, приречений окупантами до ролі раба, до го- 
лодового, фізичного знищення, має дати себе безслідно винищу
вати невільничою працею на чужині, голодом у таборах поло
нених, газовими коморами, концлагерами й засланнями на дале
кий Сибір, щоденним пострілом у потилицю, і має бути зцеде- 
ний большевицькою клікою до ролі бездушного твору т. зв. «со- 
ветської людини», чи має ще стати в обороні своєї національної 
окремішности й гідности, своєї волі й права на самостійне, не
залежне життя, своїх національних, політичних, соціяльних 
і культурних надбань та фізичне існування. Питання стояло — 
чи виявом прагнень народу і його боротьби, хоча б тільки за 
фізичне існування, — але народу державного, не раба, мали 
бути наставлені окупантським поліційним режимом Комітети, 
байдуже зрештою, під якою назвою й формою, що служили б 
знаряддям для всестороннього ожебрачення народу і повної 
експлоатації його матеріяльних та духових сил, чи тим виявом 
мала бути така форма й методи боротьби, що єдино промовляли
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ворогові в його мові і проти його брутальної й нищівної сили 
ставили збройну силу народу. Чи мав український нарід послу
хати, і то вже восени 43 p., таких «політичних» і «ідейних» за
кликів вислужників ґештапо, що в листівці написали:

«...Усюди німці в запіллі опановують ситуацію. Всюди німецька 
армія лише з тактичних м іркувать відступає в порядку. Німецький 
фронт не заломився. Саме навпаки... Зелена кадра це загибіль, а не 
рятунок української нації. Ні французька, ні бельгійська, ні чеська, 
ні данська, ні норвеська нації таких кадр у лісі не творять, навпаки, 
намагаються злагодити свої потреби з потребами німецької влади»... 
(З листівки ч. 3. «Ми переможемо»).

Чи може вияв боротьби українського народу з німецьким 
наїзником мав виявлятися в писанні ряду меморіялів до Гітле
ра, Гімлера, Розенберґа, Коха, чи Кайтля з зажаленням і про
ектами, як ще більше винищити український нарід? Зрештою, 
хай говорять слова з одного меморіялу. Читаємо там:

«...Український нарід міг би показатися в боротьбі проти Москви 
повновартісним союзником Німеччини та її спільників... Здається, що 
це вж е остання пора включити Україну в протибольшевицький 
фронт... Українці готові все дати для боротьби з Москвою, якщо на
беруть переконання, що їм буде признане право на національно-дер- 
ж авне існування, та що Україна займе в сім’ї вільних народів Нової 
Европи належ не їй місце... Неминучим е радикальний зворот дотепе
рішнього політичного курсу на Україні, щоб можна було сформувати 
боєздатне українське військо»...
(Письмо кінчиться заявою, що «українські відповідальні ко

ла, а головно військові, є готові... віддати себе в тій цілі до ди
спозиції Начальної Команди Збройних Сил»).

Для багатьох українців, також і тих, що перебували в тому 
часі в Україні, але не. жили життям українського народу, — 
УПА є партизанським рухом. Тимчасом'УПА не мала ані в сво
єму засновку, ані тепер не має партизанського характеру. Кож
на партизанка в своєму постанні спирається або на свою пра
вильну (регулярну) збройну силу, що діє на дальшому терені, 
або на чужу, що їй допомагає, або, по ліквідації тих сил, є її 
кінцевим етапом.

У сьогоднішніх .системах імперіялістичних загарбницьких 
воєн, коли ворожі намагання йшли й йдуть на повне винищен
ня народів, коли з недостачі активного спротиву гітлерівська 
Німеччина зуміла вирізати й видушити кілька мільйонів жидів, 
коли, не шукаючи навіть претексту, послідовно нищила україн
ський і інші народи, як нижчі від германської раси, коли боль
шевики кидали на фронти масово нарід без жадного вишколу 
й озброєння і то в першу лінію, — можливостей ЯКОГОСЬ ЗГ0В0- 
рення, якоїсь політичної гри, концесій — не було. Не було й не
ма також місця на партійні спори, групові амбіції, отаманські 
республіки, партизанські загони. Український нарід під тоталь
ним большевицьким режимом не може дозволити собі на жаден 
поділ ні зсередини, ні ззовні. Участь у самооборонній акції му
сить брати ввесь нарід, якщо не хоч% бути знищеним різними
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випробуваними методами гітлерівсько-німецького чи сталім-
сько-большевицького садизму в ім’я утопійних ідей расизму, 
творення «совєтської людини», бездомного пролетаріяту св^ту. 
Участь у визвольній боротьбі мусить взяти ввесь нарід, якщо 
не хоче здати добровільно всіх своїх національних, культурних, 
духових і матеріяльних надбань століть, якщо не хоче перекре
слити свої державницькі ідеї, якщо, вкінці, не хоче гинути па
сивно і стати, може на сотні літ, народом без імени й прізвища. 
Нарід мусить боротися, хоча б ця боротьба коштувала й життя.

УПА не ставила собі за мету власними силами розбити Ні
меччину , як також це допустити на українські землі поворотно
го походу большевизму. Навпаки, УПА включала поворотну 
большевицьку окупацію вже в самому засновку і заразом сві
дома була, що боротьба з нею буде неминуча. Не ставила також 
на безпосередній новий7 зовнішній зудар з большевизмом, хоч 
не виключала його. Не брала в руки влади, не викликала пов
стання, хоча б типу польського повстання у Варшаві. ,Вже у са
мому початку свого існування виясняла всьому народові, що 
німці війну програють і що всяка співпраця з ними, також 
і в військовій ділянці, принесе не тільки повне політичне розча
рування, але й криваві жертви за чужу справу..

Тому й УПА протиставилася 'рішуче творенню СС Дивізії 
«Галичина» і методам її організаторів та амбітних, «вождів», що, 
мовляв, це новітні Усусуси та... що Дивізія здержить больше- 
виків у поході на... Галичину. Бій дивізії під Бродами коштував 
за три дні щонайменше 6.000 жертв. (Із складу дивізії на фрон
ті 14.000 повернулося назад тільки 2.000). Смерть тих тисяч не 
приносить, нажаль, національної чести їх організаторам і керів
никам, це не свідчить про їхню політичну зрілість та не моя е̂ 
бути символом української визвольної боротьби.

Правда, поза кар’єровичами, політичними спекулянтами чи 
просто аґентами були також старші віком ливарі романтичної 
майбутньої ідеї «Червоної Калини», що не рахувалися з реаліз
мом сьогоднішніх днів і підтягали гітлерівську Німеччину під 
Австрію Франц-Йосифа. Вони здебільшого впали, вірні ідеї 
Української Держави, ступивши на шлях, який уважали за її 
здійснення. Ці члени української нації зуміли згинути гідно. 
Але коли б ті, що вигрівали теплі посади, що розікрали зложені 
народом мільйонові пожертви, у критичний момент були опини
лися під Бродами — Білим Каменем, суд над ними був би тоді 
короткий.

Боротьба, що її УПА провадила, належить до найтяжчих, 
які взагалі досі український нарід провадив. Основне%у ній ;ге, 
Що УПА правильно оцінювала в даному часі дійсність, і розви
ток подій на майбутнє. Що так було, те потвердив не тільки час, 
але й факт, що рух цей став загальноукраїнським, що ріс у .сти
хію, що своєю ідеею захопив інші поневолені народи. УПА не 
рахувалася із скорою й легкою перемогою: вона здержувала ети-
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хію, не давала їй розвинутися в загальноукраїнське повстання, 
бо правильно оцінювала положення й розвиток подій у даль
шому.

УПА бачила й бачить можливості національного зриву і від
будови Української Самостійної Соборної Держави щойно після 
розвалу всякого загарбницького імперіялізму і такий розвал 
зв’язує з наростанням національних революцій усіх народів 
Европи і Азії. Щойно після розвалу СССР силами всіх народів, 
що входять у його склад, включно з російським народом, по
стає можливість відбудови УССД. Всяка інтервенція ззовні в бо
ротьбі з большевизмом може бути тільки помічним фактом та 
черговим політичним етапом національних революцій в СССР, 
що єдино можуть принести відбудову, вдержання та закріплен
ня нової самостійносте. Повалення большевицької тоталітарної 
імперіялістичної системи гноблення народів і панування пар
тійної кліки та терору НКВД чи НКГБ може пройти тільки на 
створенні, підготовці й остаточному зриві великої революції по
неволених народів, як у політично-державницьких змаганнях, 
так і соціяльних, господарських, устроєвих, виховних, суспіль
них і інших. Без поваленнд й цілковитої ліквідації комуністич- 
но-большевицької системи ідеї, принаймні в рамах сьогодніш- 
ного СССР, нема можливости на відбудову й вдержання націо
нальних самостійних держав, а зокрема на УССД. Ці засновки 
були прийняті й затверджені в протоколах відбутих Конферен
цій, нарад і наказів ще в перших початках творення УПА та 
в часі її діяння.

Без виразної концепції політичної й соціяльної перебудови 
Сходу Европи, чи інакше большевицького твору т. зв. СССР 
і його васальних держав, — боротьба з большевизмом буде тіль
ки ферментом, бунтом проти насилля, і як такий буде скоріше 
чи пізніше здавлений. Протиставитися сьогоднішньому походові 
і системі панування та вплйвів большевизму можна тільки ці- 
лостевим протиставленням в ідейній, світоглядовій, політичній, 
соціяльній, культурній площині, а далі в зрушенні салдацьких, 
робітничих і селянських мас у активній боротьбі на всіх ділян
ках життя большевицької системи визиску й гноблення народів 
і людини, на всіх теренах як у нутрі цієї найбільшої тк*рми ка- 
родів СССР, так і назовні, всюди, де тільки діють большевицькі 
впливи. Протиставитися мусимо суцільно, єдиним фронтом на
роду, загроженого у своїм існуванні, у спільнім з’єднанім'фронті 
всіх поневолених і загрожених народів і держав.

Через повалення СССР, через знищення большевицької 
правлячої кліки насильства й терору — до відбудови світу (Схо
ду Европи), побудови його на твердих основах християнської 
моралі, національної рівноваги, соціяльної сгіраведливости і по
шанування прав народів і людини.

На місце большевицького світу, на місце завтрішнього все
світнього колгоспного стада стероризованих мас, ставимо союз
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ч
вільних народів у вільних державах* і з чітко означеними дер
жавними кордонами.

Дорого довелося платити українському народові за деякі 
пронімецькі орієнтації та впливи серед частини старшого поко
ління політичної еміграції. Та дорого також заплатили німці, 
які може й вірили, що їм вдасться підпорядкувати собі україн
ський самостійницький рух, так, як це зробили були в ряді ін
ших державних народів. ,

Сьогодні боротьбу українського народу з Німеччиною вико
ристовує, інтерпретує і капіталізує на зовнішньому ринку Ста
лін. Сьогодні т. зв. представники України висилані Кремлем на 
конференції миру, світової безпеки, устійнення кордонів даних 
держав, звороту воєнних відшкодувань, щоб віддати, не волею 
українського народу, ще один голос більше за «найбільш про
гресивну і найдемократичнішу систему світу» — сталінського 
большевизму. І може обдурювати большевицька партія Леніна- 
Сталіна світ, може знайти віруючих, та не обдурити їй вже 
українського народу, як не обдурює вона себе, свідома загрози, 
що її несе своїми гаслами й боротьбою український визвольний 
рух. який мобілізує сьогодні всі поневолені народи СССР, що 
прагнуть самостійно й незалежно жити. Сьогодні большевицька 
Росія вживає всіх засобів терору, щоб перемогти самостійниць
кий рух УПА, і пробує вже другий рік цю проблему розв’язати 
по-своєму. І наче на глум історії сьогоднішніх днів існує части
на української «політичної» .еміграції, що також жде на зни
щення УПА, і що властиво вже проголосила її знищення.

Бій ще триває. Бій народу, що не розпоряджає технічними 
засобами, що не має змоги продукувати в обороні своїх прав на 
самостійне життя ні літаків, ні танків, ні атомових бомб. Це 
давлений і нищений століттями нарід, що не затратив, а розви
нув найцінніші здобутки людини й збірноти: Ідею самостійного 
життя, почуття гідности й окремішности, високу культуру, во
лю й натугу боротьби, щоб осягнути свою мету.

Світ сьогодні мовчить про боротьбу українського народу. 
Чи знайде український нарід силу, щоб протиставитися насту
пові большевизму і врятувати високі ідеали людини и народів
— покаже майбутність.
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С П Р А В Л Е Н Н Я  Д Р У К А Р С Ь К И Х  
П О М И Л О К

іггр., р яд о к н а д р у к о в а н о : має б у ти :

15 10 знизу щодо до України що до України
19 1 згори В жовтні1941 р. від куль В жовтні 1941 р. згинув від куль
31 5 знизу залежно і культурно заможно і культурно
39 1 згори само і зрозуміло і самозрозуміло
48 23 знизу На зважаючи Не зважаючи
66 7 згори як узяли в руки як узято в руки
82 2 згори генерала і гебітскомісарів генерал і гебітскомісарів
83 21 згори Ричинський Річицький
83 7 знизу партій партії
86 11 знизу Пам’ять, що Пам’ятаю, що
п 9 згори дня 9. 8 дня 9. 7



»Ураїнська Повстанська Армія« — написана автором в 
1945 p., появляється друком із значним опізненням. Зі зро
зумілих причин в тому часі не могли бути використані всі 
доступні архівні матеріяли. Теж не про всі події, що про 
них згадується, можна було основніше говорити fa їх все
бічно насвітлити. Бажанням автора було дати насамперед 
суцільну, ядерну картину визвольних змагань українського 
народу в роки німецької окупації України.

Видаємо цю працю в її першій редакції, сподіючись, що 
небаром появиться друге поширене та доповнене видання.

В и д а в н и ц т в о
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У к р а ї н ц і !

*0»: знаєте mf чому ОУН противиться виїзду 
^робітників до Німеччини?

Чи ви знаєте, з якою метою вони проповіду
ють всякі небилиці; що нібито в Німеччині робіт* 
ники зі сходу гинуть, голодують, що в ними 
жорстоко поводяться?

ОУНозцям добре ВІДОМО, що ці всі слухи 
не відповідають* дійсності, бо насправді в Німеч
чині робітники зі сходу не голодують» не гинуть 
і поводження з  ними чемне і пристойне.

- І .

. В чому ж причина?
А в тому, що ваші селяни, працюючи в Ні

меччині, бачуть, яка справді вона сильна. ОУНовц 
не хочуть, щоб ви про це знали.

В тому, що робітники,, працюючи в Німеччині, 
збагачують себе знанням. ОУНовці цього не хо
чуть, Це мішатиме їхній обманчивій політиці, -вони 
стратять те покірне знаряддя, яке вони потрібу^ 
ють—темну масу.

В тому, що робітники й селяни, працюючи 
в' Німеччині, допомагають катати зброю для пе
ремоги над большевизмом. і Це головна причина, 
бо ОУН бореться за большевизм!
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У к р а їн ц і в лісах!
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УЗБЕКИ, КАЗАХИ, ТУРКМЕНИ, ТАДЖИКИ, БАШКИРЬІ 
ТАТАРЬІ, НАРОДЬІ УРАЛА, ВОЛГИ И СИБИРУ,’ 

НАРОДЬІ АЗИИ!
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ПРИ ШіМЕЦКИХ ВОЕНИЬІХ ЧАСТИХ!
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Г Р У З И Н Ь І !
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Комунікат



ПРОВІ Д
Організації Українських Націоналістів

содостійників-державників
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Смер їь гітлерівсько-сталінським 
загарі5иикам!

Брати Червоиоармійці;
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У Н І В Е Р С А Л
УКРАЇНСЬКОЇ ГОЛОВНОЇ ВИЗВОЛЬНОЇ РАДИ 

Український Народе ?
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Der SS-und Polizeiführer
im Distrikt Galizien:

CC- і провідник Поліції
в Дистрйкті Галичина.
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