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Січ – не як військова організація, а криваве протистояння на Поліссі. 

Ті буремні і вже далекі події літа 1941 року на  Поліссі ще чекають свого уважного та 

вдумливого дослідника. Адже вони промайнули дуже швидко, затерлися у пам’яті учасників, 

залишилися лаконічними текстами на шпальтах тогочасних газет чи окремими 

вкрапленнями у звітах Організації українських націоналістів (бандерівської фракції). 

Багатьом відома історія “Поліської Січі”, але мало хто знає що поруч з нею існувало інше 

військове формування, яке у той час отримало назву “Костопільська Січ”. 

Навколо Тараса Боровця і нині точиться багато дискусій.  Хто ж він був насправді — бандит, 

чи герой, політичний  діяч чи анархічний отаман? 

 

Недоліки мемуарів 

 

Довгий час основним джерелом для розуміння подій, пов’язаних із життям Т.Боровця, були 

його мемуари, що вийшли після Другої світової війни на Заході. Проте, як і багатьом 

мемуарам, цим роботам притаманні серйозні недоліки. Насамперед це — відсутність 

джерельної бази, що не дає змоги названим вище працям мати документальний 

характер. Крім того, як вірно зазначив Є.Гринів у післямові до українського видання «Армії 

без держави», це «суб’єктивне твердження, втрачені деталі, а інколи пере-більшення чи 

інформація, яка сприйнята з третіх уст, а тому далека від дійсності» 

Відкриті архіви СБУ 

Отож, спираючись на матеріали СБУ та спогади безпосередніх учасників, пропоную читачеві 

дещо інакшу версію життя цього суперечливого борця за незалежність свого краю. 

Тарас (за деякими даними — Максим) Дмитрович Боровець народився 9 березня 1908 року 

в селі Бистрині Костопільського району на Рівнен-щині. Сім’я була багатодітною (дев’ятеро 

дітей) та малоземельною. У дитинстві за схожий на картоплину ніс, старші діти прозвали 

Тараса «Бульбою». «За цю зневагу, — писав перегодом Боровець у книжці «Армія без 

держави», — я дуже гнівався і суворо відбивався. Коли ж у школі прочитав гоголівського 

«Тараса Бульбу», то почав своїм ім’ям гордитися». Дитинство і юність його минули під 

впливом розповідей діда Уляна про трагічну історію України, про прадіда, котрий виступив 

разом з Мазепою на боці Карла XII протижорстокого Петра І. Не маючи змоги навчатись у 

школі через скрутне матеріальне становище сім’ї, Тарас Боровець наполегливо займався 

самоосвітою… 

Ситуація 

Ситуація на тогочасному Поліссі дуже сприяла політизації людей. 

Після революції та громадянської війни величезні маси населення були буквально  кинені у 
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вир політичного життя. На Поліссі з’явилося багато партій, спілок, угруповань. Сприяло 

цьому також і те, що населення Полісся й Волині, особливо селянство, було православним. 

 На думку ряду дослідників, православ’я порівняно з католицизмом є демократи-чнішим, 

сприяє розвою політичного плюралізму. 

Значно сприяла політизованості поліського суспільства і близькість до кордону з СРСР. 

Увесь «непевний елемент» концентрувався у прикордонних районах: і втікачіз СРСР, і ті, хто 

був не в «ладах» з польськими властями. У селі Бистричі був кам’яний кар’єр, де ці люди 

працювали. Керівництво кар’єру не цікавилося ні минулим своїх робітників, ні часто навіть 

їхніми документами. Тому там співвіснували прибічники різних політичних угруповань, 

представники багатьох національностей. Розмаїття думок і поглядів не могло не торкнутися і 

Тараса Боровця.Вирішальну ж роль у залученні його до політики відіграв сотник Василь 

Раєвський. Він у 1932 році познайомив Боровця з полковником колишньоїармії УНР 

ІваномЛитвиненко. 

«УНВ» 

Познайомившись із Боровцем, полковник Литвиненко розгледів у ньому організаторські 

здібності й залучив до виконання своїх завдань. Саме за його дорученням Тарас декілька 

разів нелегально переходив кордон з СРСР. Там він на власні очі побачив організований 

більшовиками голодомор українського народу. 

У цей же час, за порадою полковника Литвиненка і за допомогою сотника Раєвського, 

майбутній отаман засновує невелику підпільну організацію під назвою «Українське 

Національне Відродження», яку сам і очолив. Слід зазначити, що ніяких архівних матеріалів 

чи згадок учасників цих подій щодо існування такої організації немає. Відсутні й 

документальні підтвердження з боку польської поліції, яка надзвичайно ретельно фіксувала 

діяльність будь-яких політичних сил на терені, маючи при цьому широку мережу шпигунів і 

провокаторів. Водночас польська поліція відзначила приналежність Тараса Боровця до ОУН. 

У червні 1934 року українські націоналісти вбили польського міністра внутрішніх справ 

Броніслава Перацького. Прокотилася хвиля арештів. Захопила вона і Тараса Боровця. Крім 

зв’язків з ОУН, йому на суді було інкриміноване й написання книжки антипольського 

спрямування «Пан депутат у Соймі». У ній він висміяв польську парламентську 

«демократичну» систему. Були у книжці також наскоки на високих посадових осіб. За це 

Боровця кинули на три роки в концентраційний табір у Картузькій Березі. Там він 

познайомився з багатьма відомими націоналістами, людьми різних політичних поглядів. 

Польсько-німецька війна застала його у столиці Польщі. Там вінстає свідком напливу 

втікачів із Західної України, яка у вересні 1939 року опинилась під контролем Червоної Армії. 
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Деякий час Тарас Боровець працює у Варшаві в допомоговому комітеті. В його функції як 

секретаря входило влаштування біженців, їхнє працевлаштування. На чолі організації стояв 

Юрій Липа. Проте через напружені стосунки з керівництвом він залишає допомоговий 

комітет і переїздить до Кракова. За іншими джерелами, його як секретаря допомогового 

комітету «викинули» саме уенерівські діячі. 

Плани 

Заснування власного виробництва (у Кракові вугільного — за однимиджерелами, за іншими 

– у Холмі — виготовлення ікон) вказує на те, що майбутній генерал-хорунжий відійшов від 

активної участі в політичному житті. Але саме у краківському періоді діяльності Боровця є 

один важливий момент. За деякими публікаціями, він у цей час був агентом абверу —

 нацистської військової розвідки . Цей факт підтверджується й іншими джерелами. Хоча 

зовсім іншу картину своєї діяльності того часу подає сам Тарас Боровець. Так, у книжці 

«Армія без держави» він розповідає про те, що в листопаді 1939 року в м. Холмі відбулася 

нарада уенерівського керівництва, де її учасники дійшли згоди щодо повернення Тараса 

Боровця в Україну. Але в праці М.А.Лівицького «ДЦ УНР в екзилі між 1920 і 1940 

роками» зустрічається зовсім інше твердження. «Тут належить між іншим зазначити, що 

якщо отаман Бульба-Боровець твердить, що він діяв за планом, випрацьованим 

генеральним штабом УНР, то в цьому випадку не йшлося про якийсь новий,спеціально для 

отамана Боровця випрацьований план, а про загальноприйняту ще в 20-х роках засаду 

штабу генерала Сальського», суть, якої полягала в тому що на місцях в Україні потрібно 

було створити умови для захоплення влади в свої руки під час війни, ще до приходу чужих 

військ. 

Неправдиів правда 

З огляду на наведені вище факти було б правомірним поставити під сумнів правдивість 

викладених Боровцем матеріалів, особливо того, що  стосується його зв’язків з керівництвом 

УНР. Такий же сумнів — щодо достовірності факту затвердження плану Андрієм Лівицьким 

— висловив інший дослідник діяльності Боровця — Володимир Косик. В одній із своїх 

праць він відзначав, що ніяких документальних матеріалів у колах УНР з цього приводу не 

збереглося, не висловлювався з цього приводу і сам Головний Отаман 1 серпня 1940 року 

він разом з Валентиною Кульчинською, дочкою отця Євгена Кульчинського з Дермані — 

відомого діяча визвольних змагань 1917-1920 років, з допомогою полковника Литвиненка 

переходить кордон між Німеччиною і Радянським Союзом. За кілька днів блукань лісами й 

болотами Тарас Боровець таємно добирається до хати жителя хутора Погулянки, що біля 

містечка Степань, Кудрі Григорія Михайловича. До кінця вересня він нелегально залишався 

у нього. Кудря залучив до виконання доручень Боровця своїх знайомих і родичів. 
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Але ж за спогадами очевидців з села Немовичі, Боровець у селі появився за рік до появи 

німців.  

«Ще за радянських часів мені батько розповідав, як Василь Боровець появився у 

нашому селі. Начеб то його скинули в урочищі Пнева з літака на парашуті німці. 

Бачили сільські хлопчаки, які коней вночі доглядали, як з літака парашут опускався, 

потім в зарослях його знайшли… А вранці якийсь  агроном  в селі появився. 

 

Поселився він у клуні в місцевого вчителя Ющика Петра. Запам”ятався тим, що 

їздив на ровері  по селах, як відомо ровер тоді у селі дивом був. Батько був 

переконаний що він не один так появився у районі. То ж їздив і збирав свою команду. 

Підтвердженням цього є  опис однієї з перших появ Т. Боровця у Сарнах, який вдалося 

виявити у свідченнях його знайомого М. Балабушки-Малецького: «У перших числах липня 

1941 року за день до окупації німецькими військами міста Сарни я зустрівся у м. Сарни з 

Боровцем, який ніби-то приїхав з села Немовичі Сарненського району. Боровець упізнав 

мене першим. Він їхав на велосипеді і зустрів мене тоді. Коли я йшов з аптеки додому. 

Після того як ми упізнали один одного, я запросив його у свій будинок і під час дороги ми 

розмовляли на різного роду політичні теми. Він мене запитав: «Ти технік-

електромонтер, напевно маєш радіо?» Я йому відповів, що так, у мене є радіоприймач. 

Він виявив бажання… послухати останні новини». У ході розмови Т. Боровець хвалився, 

що ознайомлений з німецькими планами війни проти СРСР. 

На запитання – ким закинутий?, дає відповідь  полковник армії УНР І. Литвиненко, який 

стверджував, що Т. Боровець був перекинутий на територію УРСР з завданням від 

німецької розвідки: «Я хочу розповісти слідству про свої зв’язки з Боровець Тарасом-

«Бульбою», про якого я говорив на попередніх допитах як про агента німецької розвідки, 

закинутого в СРСР з завданням розвідувального характеру. Мені нічого не відомо як 

Боровець виконав завдання німецької розвідки… коля я приїхав у Тернопільську область, у 

1942 році, мені стало відомо, що він є отаманом… «Поліської Січі». Як і з чиєю допомогою 

Боровцьом «Поліська Січ» була організована не знаю». 

Деякі німецькі документи свідчать про організаційну роботу, яку проводив на Поліссі 

майбутній отаман у передвоєнні роки. Так, у звіті СП і СД з окупованих територій указується: 

«Перед вибухом совітсько-німецької війни Тарас Боровець пробував організувати в Україні 

партизанський рух опору під назвою «Вільне козацтво» і навіть мав деякий успіх у 

вербуванні людей» . Зростанню кількісного складу прихильників Бульби-Боровця, сприяла 

тогочасна політична ситуація в Західній Україні. До 1939 року поліське населення значні 

сподівання покладало на прихід радянської влади. Цей факт підтверджують і свідки 

тогочасних подій. Так,  письменник Р.Братунь писав: «Що ж до приходу частин Червоної 

Армії, то він був з радістю сприйнятий населенням Західної України. Пам’ятаю, як люди 

вітали радянських воїнів червоними і жовто-синіми прапорами» . Але вже перед війною 

робітники і селяни, службовці та інтелігенція на собі відчули всі найлихіші прояви радянської 

влади. Крім того, розпуск КПЗУ та ряду інших політичних партій і організацій, що діяли на 

території Західної України, дав «козирну карту» Боровцю та його людям. 
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Йшов 1941 рік. Європа була охоплена полум’ям війни. Велась підготовка до вирішального 

зіткнення двох найсильніших держав континенту— Радянського Союзу і Німеччини. А в цей 

час у далекій Сарненщині на Поліссі , у селі Немовичі, в клуні сільського вчителя Ющика 

Петра,а не біля Степані,  керівник «Вільного Козацтва» вивчає «грамоту» партизанської 

боротьби. Про це, зокрема, він писав так: «Простудіювавши десятки разів об’єктивну оцінку 

боротьби і тактику отамана  Махна, написану його ворогами, я вирішив прийняти її на 

майбутнє як основний закон бойової тактики наших повстанських відділів. Зводиться вона до 

одного речення — «3-під землі та під землю» 

«ПОЛІСЬКА СІЧ» 

 

     ↑З перших днів війни, змінивши своє псевдо з «Байди» на «отаман Тарас 

Бульба», . Так  у дитинстві за схожий на картоплину ніс прозвали старші діти». На що 

останній дуже ображався. Коли ж у школі прочитав Гоголевого «Тараса Бульбу», то почав 

своїм ім’ям пишатися 

 Боровець починає активну діяльність. «Напередодні окупації міста Сарни німецькими 

військами, він, з невеликою групою своїх прибічників, озброєних одним тільки пістолетом, 

роззброїв більшовицьку міліцію у Сарнах, і місто перейшло під його управління», — вказано 

у повідомленні з окупованих східних областей.Інші джерела дещо інакше викладають події, 

пов’язані з діяльністю Боровця на початку радянсько-німецької війни. Кентій А. (один з 

дослідників діяльності Бульби-Боровця) з цього приводу зазначав, що з початком «війни і 

німецької окупації Рівненщини Боровець прибув в обласний центр. Тут він зробив спробу 

вступити в міліцію, створену похідною групою ОУН(Б), але отримав відмову». Отримавши 
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відмову від ОУН, йде на службу до німців і офіційно  займає посаду керівника окружної 

міліції  Сарненської  округи. 

 

Другий наказ 

Щойно 11 липня у Сарнах відбулося проголошення української державності і розпочався 

процес формування місцевих органів влади. Саме десь у той період Т. Боровець отримує 

офіційну посаду керівника окружної міліції. У наказі № 2 Т. Боровця як командира «Поліської 

Січі» міститься наступна інформація: «Згідно з наказом німецького військового  

командування в Сарнах від 17 липня 1941 року я приймаю командування українськими 

повстанськими загонами (відділами) і організую самооборону від більшовицьких 

регулярних і партизанських частин».Отже, з 17 липня по 20 серпня 1941 року Т. Боровець 

мав ще й офіційну посаду – керівник міліції на теренах Сарненської округи… 

Як відомо свій перший наказ Боровець видав у Немовичах 28 червня 1941 року, у якому 

 «Голова України Тарас Бульба» наказує всім бойовим групам організувати повстанські 

загони і почати диверсійні акти в тилах Червоної армії, збирати розвідувальну 

інформацію і передавати або Бульбі або безпосередньо німцям. Цей наказ ще раз 

підтверджує, що Т. Боровець мав розвідувальні завдання від німців. 

Ото ж,  Т. Боровець та його «Поліська Січ» у 1941 році жодних бойових дій проти німців не 

проводила, а виступали формальними союзниками у боротьбі з більшовиками. 

Протинімецька боротьба Т. Боровця розпочалась щойно у 1942 році. Тоді його загін діяв 

під назвою «УПА» і відповідно саме цей рік потрібно розглядати як рік зародження 

Української повстанської армії. 

Савчин О.М.» 

Ото ж у кінці червня 1941 року під Сарнами, у селі Немовичі Тарас Боровець видає 

оперативний наказ № 1, в якому було сказано: «…створити невеликі повстанські загони і 

розпочати диверсійні акти в тилах Червоної Армії з завданням: 1. Висаджувати у повітря 

мости і лінії зв’язку. 2. Нищити транспортні засоби. 3. Збирати докладну інформацію про 

оборонні спорудження більшовиків і негайно пересилати мені або безпосередньо 

передавати на фронт німецьким частинам. 4. Не допускати мобілізації українців до Червоної 

Армії… Здійснювати диверсійні напади на більшовиків… Всюди захоплювати владу, творити 

міліцію, вивішувати жовто-блакитні прапори, організовувати урочисту зустріч німецьким 

військам» 

ПОЛІСЬКА СІЧ 
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.  

Тарас Бульба з соратниками 

Майже одразу після цього Тарас Боровець звертається до штабу 213 німецької дивізії з 

проханням дозволити сформувати збройний загін у кількості тисяча чоловік. 8 серпня 1941 

року він отримує дозвіл . Свій військовий загін Боровець назвав «Поліська Січ» 

Один з дослідників діяльності Бульби-Боровця Анатолій Жуківський так трактує зміст цієї 

назви: «Низова «Поліська Січ» була неначе відлунням ще свіжої в пам’яті усіх українців 

західних земель «Карпатської Січі» — збройної військової формації Карпатської Республіки 

(1938-1939). А назва «Українська Повстанська Армія» нагадувала останню фазу визвольної 

війни 1918-1921 років, її вживав генерал Юрко Тютюнник для тих військових угруповань, які 

готувалися до відчайдушного 2-го зимового походу». Таким чином, назва військового 

формування наштовхувала на думку про те, що такі самі «Січі» постануть по всій Україні. 

Після приходу радянських військ в Західну Україну частина поліського козацтва, в основному 

мешканці Волині, розійшлася по домівках, а вихідці з Галичини — частково емігрували, 

решта ж стала на шлях терористичної діяльності проти радянської влади. В 1941 році з 

групою «вовків» через Г.Качинську (сестру Сергія Качинського, псевдо «Остап» — відомого 

українського націоналіста) зв’язується Тарас Боровець, який після приходу німців відновлює 

«Поліську Січ» 

РОЗБІЖНОСТІ 

Існує також велика розбіжність поглядів щодо часу утворення військового формування 

Бульби-Боровця, що, до речі, відмітив і Володимир Косик, один з дослідників його діяльності. 

Петро Мірчук, як і Микола Лебедь, заявляє, що УПА «Поліська Січ» була створена з 

приходом нацистів . В той же час О.Штуль-Жданович (Шуляк) подає у своїй роботі зовсім 
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іншу дату: «Та чи це кому подобається чи ні, восени 1940 року Тарас Боровець закладає 

ПоліськуСіч як основу майбутньої повстанчої армії». 

Офіційний бюлетень ОУН мельниківської течії — «Сурма» за червень 1942 року, називає 

Бульбу-Боровця головнокомандуючим первісної УПА. «Партизанську боротьбу з окупантом 

розпочав отаман Тарас Бульба- Боровець, який ще перед війною зорганізував «ПоліськуСіч»    

За псевдо взяв мвоє дитяче прізвисько «Тапас Бульба», яким його обзивали однолітки 

Отже, щодо часу виникнення «Поліської Січі» маємо в основному три погляди: 1. «Поліська 

Січ» була організована Бульбою ще в 1940 році. 2.Перед радянсько-німецькою війною. 3. 

Після приходу в Україну німецьких військ. Ближче до істини, на думку автора, є останній 

погляд. Сам організатор «Поліської Січі» з цього приводу писав так: «Від 22.6.1941 року 

автоматично перестало існувати Українське Національне Відродження, а на його місці 

зродилася Українська Повстанська Армія» 

Тобто, якщо виходити з фактів, поданих Боровцем щодо діяльності УНВ до початку війни, то 

здається дивним сам процес розпуску організації. Бульба як керівник не наводить у своїх 

працях ніяких документальних джерел, з котрих би випливало таке рішення, а просто 

констатує: «Автоматично перестала існувати». Також є декілька версій того, як трактувати 

«Поліську Січ» — як зародок УПА, її повстансько-партизанську частину, чи як звичайне 

поліційне формування. Крім цього, є й інші запитання для дослідників. Коли Бульба почав 

повстанську діяльність? Якщо в 1941 році, то проти кого? А якщо в 1942 — то що він робив у 

1941 році? 

На моє ж переконання, УПА, як збройне формування, хоча і з доповненням «Поліська Січ», 

існувала і діяла, починаючи з літа 1941 року згідно Наказу №1. Тараса Боровця. 

Інша справа — щодо назви «повстанська». Тут варто відзначити, що повставати в 1941 році 

не було проти кого. Червона Армія відступала, на поліському терені залишались тільки 

рештки регулярних військ, котрі опинились в оточенні. Стосунки з німецькою владою на той 

час були цілком дружніми. Тому, либонь, можна вважати, що з самого початку «Поліська 

Січ» була формуванням поліційним, до тогож колабораціоні-стським. Боровець так пише з 

приводу статусу «Поліської Січі»: «Ми представляємо військо УПА на офіційну «міліцію», 

організуємо в Сарнах Окружну команду коменданта міліції, своїм заступником ставлю 

сотника Диткевича. Наша міліція, це не та міліція, що її дозволяють німецькі 

ортскоменданти…» 

БОРОТЬБА 
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З самого початку своєї діяльності Бульба боровся лише проти решток Червоної Армії, які 

діяли на Поліссі. Центром опору радянських сил був Олевськ, де залишились рештки 

військового гарнізону, що вцілів після боїв з есесівською дивізією. 

Проте воювати з регулярними частинами, хоча і розбитими, було для «бульбівців» нелегким 

завданням. Особливо давалася взнаки відсутність старшинських кадрів. Тому в середині 

липня отаман від’їжджає до Львова на переговори з ОУН(Б) про співробітництво. Але 

переговори завершились безрезультатно з ряду причин. По-перше, тому що після 

проголошення 30 червня 1941 року української держави провідники ОУН(Б) були 

заарештовані нацистами. Крайове правління перестало існувати. Зосталися лише низові 

осередки. По-друге, їхні керівники «домагались ліквідації усіх організацій та підпорядкування 

їх членів тільки наказам бандерівської партії» 

Перемовини 

Як повiдомляє Бульба-Боровець та iншi,  фактично в 41-42 роках на територiї України 
радянські партизани не iснували як ральна сила: загони пiд командуванням генерала Бiлова, 
Ковпака було розбито. Але з радянської сторони була добре органiзована розвiдка, дотого ж 
потрiбно зважити й на все зростаючу недовiру простого народу до окупантiв. Єдиною силою, 
котра могла вести вiйну проти нiмцiв була УПА. Москва вирiшила (в зв'язку з вдвлими 
операцiями УПА) змiнити вiдношення й курс своєi полiтики у вiдносинах з українською 
армiєю: з радянськой сторони з'являються пропозицiї розпочати переговори "не дивлячись 
на минулу антiбiлбшовицьку компанiю  i помiлки з обох сторiн". В червнi 42-го в трикутнику 
Олевсько-Рокитно-Городище було закинуто радяннський партизанський загiн пiд 
командуванням Медведєва для охорони радянської делегацiї i, як виявилось згодом не 
лише для цього. 

Пропозицiя Генштабу СРСР були такі: 
- припинити ворожнечу (УПА i радянські партiзанскі загони); 
- злиття УПА з Червоною Армiєю i на основi цього отримати допомогу; 
- припинити антирадянську пропаганду в УПА ; 
- пiдняти загальне повстання на Українi; 
- всiм членам УПА гарантувалась амнiстия за мiнучi грiхи. 
Вiдповiдь УПА не затрималась: УПА - суверенна вiйськова одиниця УНР, з чужою армiєю 

не з'єднаєця, може бути лиш спілка; українськи вiйсковi сили, що перебувають у станi вiйни з 
СРСР з 1917 року, готовi згодитись на мир i на вiйськовий союз проти Германiї, якщо СРСР 
признає суверенiтет; загальне повстання на Українi буде пiдняте лише в тому випадку, коли 
вiдкриєтся захiдний фронт ї у всiй Європi з'являться такiж умови для повстання, iнакше 
заколот приречений на невдачу i загрожує винишенням всiєї української нацiї. 

Вiдповiдь Генштабу була така, що в якости суверенної держави признавалась лише 
УРСР, процес дружнiх переговорiв всiяко пiдтримувався і було дано згоду на  перемирря й 
нейтралiтет. 

Та переговори явно затягувались зi сторони УПА (на мiй погляд потрiбно було б таки 
якось знайти компромiс i з'єднати зусілля) - керiвництво ж УПА боялось, що якщо 
вiдбудеться їх злиття - то це дасть привiд Радянському Союзi "в'їхати" на Україну в якостi 
визволителя та iнше. 

Так чi інакше до грудня 42-го переговори нi до чого не привели. Загiн Медведєва почав 
набирати силу, а Москва зимою 42-43-го проголосила  українських нацiональних партизанiв 
"бандитами". 
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 Першi переговори з нiмцями вiдбулися 23  листопада  42-го року з шефом СД Волинi i 
Подiлля Пiцом. Цi й подiльшi переговори також нiчого конкретного не принесли. Приведу, 
для прикладу, деяки пункти, що ставилися на них : 

Нiмцi вимагали зупинити нiмецько-українську ворожу, перетворити УПА в легальну напiв-
війскову полiцейську силу в системi нiмекцькiх вiйск, допомогти нiмцям знищити 
всякi  антинiмецьки групування, за що нiмцi будудь зобов'язанi припинити всi репресивнi 
заходи проти населення України, а про органiзацiю Української держави згоджуються 
говорити, лише пiсля вiйни. 

Контрпозiцiя українцiв: припинити всi репресiї, визнати суверенну українську республiку 
негайно з усiма випливаючими з цього наслiдками, розпустити всю цiвiльну нiмецьку 
адмiнiстрацiю, зупинити грабунок економiки та iнших надбань України; УПА - це пiдпiльна 
суверенна армiя України i влитися може  лиш в регулярну Українську нацiональну армiю. 

На мiй погляд, не погоджуватись з нiмцями було правильнiше, це давало свободу й вiру в 
становлення самостiйної України 

Звичайно, на такі  умови Боровець пристати не міг. Проте у Львові він зустрів свого земляка 

О.Ждановича, члена ОУН(М), який допоміг організувати зустріч з Омеляном Сенником-

Грибінським та Миколою Сціборським . На переговорах з ними Боровець розповів про стан 

справ на Поліссі, просив допомоги старшинськими кадрами. 5 серпня 1941 року між 

командиром «Поліської Січі» і представниками ОУН(М) було укладено угоду. Вона 

охоплювала ділянку військової співпраці, обминаючи політичну ідеологію». Провід 

Українських Націоналістів зобов’язався постійно допомагати УПА старшинськими кадрами. 

Одразу після переговорів 10 молодих старшин і підстарший, членів ОУН(М), поїхали з 

Боровцем на лісовий фронт. 

НАСТУП НА ОЛЕВСЬК 

Прибувши в розташування «Поліської Січі», Боровець-Бульба вів далі підготовку наступу на 

Олевськ. У цей час загалом було завершене структурне оформлення «Поліської Січі». В 

основу її було покладено територіально-адміністративний принцип Радянського Союзу: «1. 

Головна команда. 2. Дві — чотири області становлять ОкружнуСіч за територіальною 

назвою — «Поліська Січ», «Волинська Січ», «Полтавська Січ». 

Наприкінці серпня «Поліська Січ» оволоділа Олевськом. Туди через деякий час був 

перенесений штаб. Величезна територія Слуцьк — Гомель — Житомир, опинилась під 

контролем Боровця і його формування. Німецьківійська обминули цю територію, а цивільна 

адміністрація ще не встигла взяти її під свій контроль. Тут на короткий час утворилася 

«Поліська республіка» зі своїми законами, військом, керівниками. «Здійснивши багато 

успішних операцій проти регулярних більшови-цьких частин, він (Боровець) налагодив 

зв’язок з німецькими військовими частинами», — читаємо в повідомленні з окупованих 

східних областей. 

Олевська республіка 
В величезному трикутнику Луцьк - Гомель - Житомир вже навiть нiмцiв не вважали за ту 

велику силу, що брала Київ i Смоленськ, i шла далі, на Москву. Центром республцки - а саме 
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так стали називати лiсове населення цей звiльнений вiд окупантiв шматок землi - стало 
невелике районе мiстечко Олевськ. 

Дивнi речi стали вiдбуватись зразу по приходу вiйск Полiсської Сiчi - бож Олевськ був 
центром воєних дiй i тепер - штабом: мешканцi з радiстью зустрiчали визволителiв, i це 
можна зрозумiти - цей факт iснування острiвцiв українськоi незалежностi серед нiмецких 
окупантiв. Одразу ж люди самi  розпочали без  сторонної допомоги пiднiймати економiку - 
отпала потреба в колгоспах i радгоспах, почали вiдкриватись невеликi промисловi 
пiдпрiємства та iн. Все це показує, що українська нацiя мае дуже сiльну вiру i мрiю - хоч 
на  згарищi та голiй, але рiднiй  землi спорудити храм української суверенної соборної 
держави. Велику роль в становленнi краю зiграв Петро Смородський - начальник штабу 
УПА. Вiдбулося й культурне становлення - вiдкриваються церкви, школи, новi й старi газети 
"Вiстi", "Слово", "Голос", "Гайдамакi" - що стала офiцiйним джерелом Полiської Сечi. Виникає 
в iсторiї ще одна вагома фiгура - Iван Митринт, котрий очолює редакцiю "Гайдамака". Вiн 
хоче створити "Українську нацiонально - демократичну партiю", має деякi "лiвi" погляди 
(наприклад,  хоче залишити колгоспи) i намагаться зсилаючись на свiй та iншi авторiтети 
втягнути УПА в полiтичну боротьбу. Та позiцiя верхiвки УПА нехитна - вона пiдкорюється 
лише законнiй владi. Після відходу воїнів Тараса Бульби в Олевськ вступили гітлерівські 
завойовники і почали наводити свій окупаційний порядок. Спочатку залучили на свою 
службу поліцаїв з радянських полонених і населення, які з переляку, а хто за хлібний пайок, 
погодились на службу в чужинців. Підсилені поліцаями, німецькі окупанти в першу чергу 
зігнали олевських євреїв і розстріляли їх за селом Варварівкою.  
 Розстріли населення Олевська і навколишніх сіл тривали до кінця 1943 року. Фашистські 
військові спецгрупи палили села, нападали на партизанів і бульбівців. Тарасу Бульбі 
доводилось вести бої з німецькими карателями і радянськими партизанами, які 
переслідували і прагнули знищити українських патріотів. І дуже хвалилися, коли вдавалось 
заволодіти їхньою зброєю, провіантом, кіньми, возами. Про це з пафосом згадує 
партизанський генерал Михайло Наумов у книзі «Западный рейд», і не тільки він. 
 Олевщина, як і уся Рівненщина, її свідомі нащадки не забули своїх воїнів, героїв 
визволь¬ної боротьби за волю українського народу, за державність України. Воїни УПА 
«Поліська Січ» у роки Другої світової війни між гітлерівською Німеччиною і Радянським 
Союзом 1941 – 1945 рр. у смертельних боях відстоювали свій край і гнали ворогів із рідної 
землі. 

Потрибно вiдилити те, що iснування Олеської республiки навiть чисто теоретично стоiть 
пiд  знаком питання. I дiйсно, згодом нiмцi почали присилати своїх iнспекторiв, вимагаючи 
бездоганного пiдкорення української вiйскової одиницi - а Полiська Сiчь саме такою i була в 
той час. В керiвництвi УНР було пiднято питання про препинення iснування республiки i 
перехiд в пiдпiлля. На мiй погляд, таке рiшення було досiть мудрим - це давало можливiсть 
скоротити по над 10 тисяч  бойових членiв Полiської Сечi, бо ж партизанськi загони 
радянських вiйск було витiсняно аж у брянськи лiси, а от втримувати звiльняну територiю 
ставало все важче. 

Так чи инакше 15 листопада 1941 року Полiська Сiч УПА була самолiквiдована. По плану 
зброю було сховано, а людей розпущено додому. Залишився  лише Олеський гарнiзон, якiй 
проїснував на декiлька днiв довше. 

Отже, виконавши свiй бойовий обов'язок, ця "армiя без держави" - Полiська Сiч 
припинила своє iснування. Але у бiйцiв не зникло бажання боротись проти ворогiв рiдної 
України. 

 

Стосунки і непокора 
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Від німецької армії він одержував накази на подальші операції, а також зброю і 

спорядження. Стосунки з представниками окупаційної німецької армії в керівника Поліської 

Січі були дружніми. Ситуація різко зміню-ється з приходом цивільної адміністрації. 

Боровець, маючи під контролем військове формування, не збирався бути лише маріонеткою 

в руках німецьких політиків. Тому 9 листопада 1941 року, ведучи переговори в Рівному з 

генералом Кіцінгером, він ставить вимогу визнати «Поліську Січ» як українську військову 

частину. Крім цього, він запропонував організувати охорону Полісся і очищення лісів 

Чернігівщини від більшовицьких партизанів. Однак, усі   вимоги Боровця було відкинено. 

Більше того, невдовзі окупаційна влада вчинила ще радикальніші заходи. 16 листопада 1941 

року відбулася формальна демобілізація козаків «Поліської Січі», а 18 листопада до штабу 

форму-вання прибув із Житомира капітан німецьких військ СС Гічко. Він зажадав допомоги 

людьми для розстрілу єврейського населення. Сотник Сиголенко, який перебував у штабі, 

сказав есесівцю, що не має права наказувати своїм козакам, позаяк загін уже розпущено. 

Крім цього, він заявив, що козаки воюватимуть як воїни проти озброєних ворогів, а проти 

дітей, жінок, калік — ні. Це був вияв непокори з боку бульбівців, тому, побоюючись репресій, 

Боровець вирішив прискорити саморозпуск свого військового формування, що і було 

зроблено наприкінці листопада 1941 року. Одним з останніх своїх наказів Рада старшин 

присвоїла Тарасу Боровцю-Бульбі звання генерал-хорунжого. Формально «Поліська Січ» 

була розпущена, але командир із групою близько 100 чоловік таємно пішов до свого рідного 

лісу в районі між Костополем і Людвиполем, де заснував табір. 

Першим наказом нового штабу, в грудні, було знято дописку «Поліська Січ»: територіальний 

принцип замінений на рухомо-рейдовий. 

Що ж насправді відбулося далекого літа 1941 року в околицях м. Сарни? 
 
 Після того як, радянський партапарат, підрозділи Червоної армії залишають територію 
Рівненської області під натиском наступаючих німецьких військ, а сталося це 28-30 червня 
1941 року, Тарас Боровець починає діяти. Тогочасні його масштаби були доволі скромні. 
Проте Т. Боровець так не вважав. 
Він у Берліні у листопаді 1944 року про свою діяльність напише з розмахом: «В липні 1940 р. 
прибув я з Генерального Губернаторства до СССР. Там я заклав підпільну сітку, що 
потім розгорнулась в Українську Повстанчу Армію… По вибуху німецько-московської війни 
в червні 1941 р. я з повстанчою армією, що мала назву «Поліська Січ», почав 
співпрацювати з німцями. Армією командував я, і вона билась проти большевиків… 
«Поліська Січ» мала тоді 10,000 бійців… Вона очистила була Полісся від банд і звела нову 
адміністрацію, яку признало й німецьке військове управління (113 дивізія й інші)». 
 
Найбільш, ймовірно, у районі Клесів-Вири-Немовичі він формує невеличкий відділ силою не 
більше чоти і називає його «Поліська Січ». Допомагали йому у цьому клесівчани В. Комар-
«Рогатий», Ю. Круглій-«Дорошенко», А. Мандебура. Тарас Боровець у спогадах 
пише: «Тимчасово виконуючим обов'язки начальника штабу Поліської Січі УПА був сотник 
Іван (насправді Володимир – прим. авт.) Комар-Рогатий з Клесова. Ця досить активна 
людина не мала на таке становище відповідних кваліфікацій, хоч ад'ютант штабу, 
молодий старшина з польської армії хорунжий Дорошенко у дуже великій мірі покривав 
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брак кваліфікацій в сотника Івана Комара-Рогатого... Штаб містився в будинках 
каменоломної фірми «Пугач» в лісі під селом Вири Клесівського району. Там стояв також 
постійно гарнізоном один неповний курінь війська для охорони штабу. Курінь постійно 
зростав за рахунок все нових добровольців, переводив муштру та всебічний вишкіл. Я в 
той час був примушений перебувати переважно в Сарнах та в роз'їздах». 
 
Це єдине місце у спогадах Т. Боровця, де він згадує людей, які допомагали йому 
організовувати «Поліську Січ», а також вказує на постійне місце дислокації «Поліської Січі» 
до 10 серпня 1941 року. Правда, жодного куреня у підпорядкуванні отамана на той час не 
було. На це чітко вказуютьдва джерела -  це спогади Єжи Дітковського та «Хроніка Поліської 
Січі». Як пригадує Єжи Дітковський, що мешкав у Рокитному, 25 липня він почув, що до 
містечка наближається чимала група січових козаків на чолі з «отаманом Тарасом 
Бульбою». Українці у святковому одязі зібралися на площі, щоб зустріти січовиків. Одним з 
організаторів цих урочистостей був місцевий житель Завієнко. 
Врешті хтось усім присутнім на площі сказав: «Що батько отаман вже йде». По колишній 
вулиці Собєського від Масевич рухався невеликий плютон(чота) у польських одностроях з 
гвинтівками на плечі. На чолі цієї чоти крокував високий чоловік у військовому вбранні з 
закоченими рукавами мундира. Виявилось, що то й був отаман Тарас Бульба. Його на площі 
зустрічав вишикуваний у два ряди місцевий відділ міліції, який відсалютував зброєю. Рапорт 
отаманові здав керівник міліції поляк Круковський.  Українська громада м. Рокитне вручила 
хліб і сіль. Тоді ж з’явилась жидівська делегація з хлібом і сіллю. Але отаман зупинив її 
словами: «Від жидів і комуністів вітань не приймаю». 
Т. Боровець піднявся на підготовлену й прикрашену тризубом трибуну. Поруч майорів 
синьо-жовтий прапор. На його фоні отаман розпочав свою промову, у якій підкреслив 
значення волі для України та українців. Власне цей спогад підкреслює, що станом на кінець 
липня «Поліська Січ» становила чоту, озброєну гвинтівками. У «Хроніці Поліської Січі» 
зустрічаємо інформацію про малий відділ, який на чолі з отаманом «з’являвся куди треба». 
Коли полковник П. Дяченко та поручник Омельянів прибули у Клесів 9 серпня, то тут їх 
зустріла та ж сама чота чисельністю 40 чоловік. 

 
Поручник Омельянів чітко описує ту картину, що він побачив у Клесові: «Коли я з’явився на 
збірку, побачив перед собою 40 поліщуків, на половину озброєних, кількох лиш таких, що 
відбували військову службу. Решта невміла навіть добре володіти крісом… По перегляді 
здав я звіт полк. Дяченкові й вирушив в напрямі Рокитна. По дорозі прилучилося до мене 
10-ох добровольців з околичних сел, так, що до Рокітна прибув я, маючи вже 50 козаків. 
Тут застав я вже 180 козаків, з окличних сел, що з’явились на заклик отамана Т. Бульби і 
ждали мене». Отже, станом на 11 серпня щойно вдалося зібрати понад 200 добровольців і 
почав формуватися 1-ий курінь «Поліської Січі». 
 
Також ще один цікавий момент. У той час Т. Боровець ніяк не міг визначити свій офіційний 
статус і навіть називав себе, не більше і не менше, як «Голова України». У наказі № 1 від 28 
червня 1941 р., написаному у с. Немовичі поблизу Сарн «Голова України Тарас Бульба» 
наказує всім бойовим групам організувати повстанські загони і почати диверсійні акти в 
тилах Червоної армії, збирати розвідувальну інформацію і передавати або Бульбі або 
безпосередньо німцям. Цей наказ ще раз підтверджує, що Т. Боровець мав розвідувальні 
завдання від німців. 
 
Ось опис однієї з перших появ Т. Боровця у Сарнах, який вдалося виявити у свідченнях його 
знайомого М. Балабушки-Малецького: «У перших числах липня 1941 року за день до 
окупації німецькими військами міста Сарни я зустрівся у м. Сарни з Боровцем, який ніби-
то приїхав з села Немовичі Сарненського району. Боровець упізнав мене першим. Він їхав 
на велосипеді і зустрів мене тоді. Коли я йшов з аптеки додому. Після того як ми упізнали 
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один одного, я запросив його у свій будинок і під час дороги ми розмовляли на різного роду 
політичні теми. Він мене запитав: «Ти технік-електромонтер, напевно маєш радіо?» Я 
йому відповів, що так, у мене є радіоприймач. Він виявив бажання… послухати останні 
новини». У ході розмови Т. Боровець хвалився, що ознайомлений з німецькими планами 
війни проти СРСР. 
Послухавши радіоприймач, Т. Боровець поїхав у власних справах, повідомивши, що на ніч 
залишиться у свого приятеля. У подальшому М. Балабушка-Малецький кілька разів бачив 
Боровця у Сарнах озброєного і в однострої. Через кілька місяців зустрів його в Дубровиці, 
куди він приїжджав автомашиною за спиртом. 

 
м. Сарни 30 рр. ХХ століття., вул. Весела 

 
Одну з офіційних появ у Сарнах Т. Боровця у липні 1941 року описує священик Артемій 
Селепина: «Я був священиком в с. Томашгород Клесівського району в Сарненщині. До мене 
звернувся голова м. Сарн адвокат І. Маринюк (автор помилково у спогадах називає його 
А. Маринюк) з проханням прибути на зустріч громадянства з представниками штабу 
німецької армії, що проходом затрималися у місті… Зустріч відбулася в залі бувшого 
староства. Генерал сидів з своїм почотом і перекладачем за великим овальним столом, 
застеленим зеленим сукном. Гості в кількості 50 осіб розмістились групами за окремими 
столиками. За одним столиком сидів окремо Т. Боровець з двома своїми ад’ютантами. 
Одного з них я знав особисто, походив він з моєї парафії, з Томашгороду, прізвище його 
було Мандебура. Коли зайшов на залю нім. генерал, то Т. Боровець  скинув з плечей 
верхній одяг і на його військовому френчі ми побачили військове відзначення. Знайомі 
говорили, що це були генеральські відзнаки, хоч я не знаю якої армії. Це нас досить 
здивувало, що він не побоявся появитись перед німцями в повній військовій формі, коли 
німці до українських людей відносилися з виразною погордою і недовір’ям». Священик 
згадує, що тоді були присутні голова міста адвокат І. Маринюк, заступник голови 
Сарненського району О. Мисечко та інші. 
 
Щойно 11 липня у Сарнах відбулося проголошення української державності і розпочався 
процес формування місцевих органів влади. Саме десь у той період Т. Боровець отримує 
офіційну посаду керівника окружної міліції. У наказі № 2 Т. Боровця як командира «Поліської 
Січі» міститься наступна інформація: «Згідно з наказом німецького військового  
командування в Сарнах від 17 липня 1941 року я приймаю командування українськими 
повстанськими загонами (відділами) і організую самооборону від більшовицьких 
регулярних і партизанських частин». Отже, з 17 липня по 20 серпня 1941 року Т. Боровець 
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мав ще й офіційну посаду – керівник міліції на теренах Сарненської округи. Та цю посаду він 
більше використовував для роз’їздів та проведення роботи з подальшого розширення 
«Поліської Січі» чим для налагодження робити міліції. Цією справою більше займався його 
офіційний заступник , колишній старшина армії УНР О. Диткевич. 
 
 

Українська нацiональна полiтика в 1941 роцi 
Початок ВВВ став поштовхом до нового розвитку подiй на Україні: повне завоювання 

українських земель нiмцями i досить-таки лiберальна полiтика окупацiйной влади до 
населення. 

Також спостерiгалась активнiсть всiх тих рухiв, котрi при радянськiй владi працювали у 
пiдпiллях. 

Та перше  захоплення нiмцями ("хай буде сам чорт, аби лише не бiльшовик") змiнилось 
більш реалистичними поглядами на новоявленого окупанта України. В звязку з цим виникає 
ситуацiя iснування української офiцiальної i неофiцiальної полiтики, котру пiдтримує уряд 
Української Народной Республiки, ОУН, Союз Монархiстiв. Та ОУН (С.Бендери) не чекаючи 
розвитку подiй 30 червня 1941 року проголосила (прийняла) полiтичний акт:"Акт 
проголошення Української держави" i "Акт консолiдацiї українських полiтичних сил". 

Змiст цих документiв заключався в тому, що необхiдно тримати зброю в руках до тих пiр, 
поки не буде створена Суверенна Українська влада. Робився акцент на спiльну роботу з 
нiмцями. Цiкаве те, що цю iдею створення влади пiд нiмецьким протекторатом пiдтримував 
(благословив) сам митрополит Шепетицький. На чолi виконання цього "декретом" С.Бетдери 
було поставлено Ярослава Стецька. Але, як потiм виявилось, то були несерйознi кроки, 
митрополита було введено в оману, та й самi нiмецькi властi немаючи спочатку нiчого проти 
акту про українську незалежну державу, почали проводити реакцiйнi заходи щодо "Влади 
Стецька". На горизонтi iсторiї в той час з'являєтся Iван Легенда, "Лейтенант Легенда", 
провiдник групи С.Бендери, який став мiнiстром полiтичної координацiї у війскових сил, 
своїми указами наробивший таких справ, що репутацiю актiв було сильно пiдмочено 
(наприклад, було анульовано 4-й унiверсал Україньской Центральної Ради вiд 22.01.1918 
року). 

Взагалi цi укази пiдлягають справедливої критицi, бо переважно - в анархiї i 
дезорiєнтациiї масс, у появi юридично-державного дуалiзму вони зiграли головну роль. 

Це вже не кажучи про їх ровну безграмотмотнiсть з точки зору законностi як 
дiпломатичної так i революцiйної. Підіймалось питання i про нацiональну українську армiю, 
отрий теж залишився невирiшенним через некомпетентнiсть. 

В реальностi ж основною лiнiєю "Великої полiтики" української думки були наступнi тези: 
1.      Суверенiтет України, 
2.      Ворог України: 
- Всеросiйска имперiя (i коммунiзм); 
- нова Росiя, якщо не вiдмовится вiд своїх претензiй на Україну як на свою, "законну" 

частину; 
- Германiя; 
- Польша; 
3.      Боротьба за суверенiтет лиш з принципу етнографiї; 
4.      Продовжувати антиворожу пропаганду. 

Але як виявилось на дiлi, люди на окупованих землях вiдмежувалися вiд полiтичних 
партий. Тому проводиться полiтика заслання "агiтаторiв", "комiссарiв" в Центральну та 
Схiдну частину України, при цьому яскраво видно протистояння iдей ОУН крило пiд головою 
Мельника i "Бендервцiв".  Та агiтацiя мала реальнi наслiдкi (змiнювались кадри державного 
сектора). Однак нiмцi заборонили всеякi полiтичнi органiзацiї i "Держава" 
С.Бендери  розпалась. Так чи iнакше, Україна в цей перiод ,на мiй погляд, не мала вибору: в 
любому випадку вона залишалась пiд владою Германiї чи Радянської Росiї, виникає едино 
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вiрна реакцiя українцiв - починається пiдпiльне озброєння. А сам український 
антикоммунiстичний центр було розподiлено по таким центрам : 

- полiсся (УНР); 
- буковина (ОУН); 
- львiвський (С.Бендера). 
  

Партизанська акцiя УПА 
22 червня 1941 року замiсть Українського Национального Вiдродження з'явилась 

Українська Повстанська Армiя. Вiйсковi дiї ведуться в основному проти НКВД. Також 
проводяться акцiї по захопленню транспорта i трудоресурсiв у бiльшовиков, збір зброї. 

В Сарнах з'являється школа "мiлiцiонерiв" котрих готує для себе німецька армiя. Як 
стверджуе Т.Б.Боровець набiр Українцiв був "iдеологiично" підготовано як "воiнів Полiської 
Сечi". Коротше кажучи це була спроба, використуючи можливости пiдготовки більш вiйскової 
нiж якоiсь iньшої, пiдготувати кадри для украiнської армiї. 

Перша вiйськова акцiя УПА проходила на територiї Полiсся, котра в прiнцiпi була 
"нiчийною землею". Нiмцi стримко пройшли це мiсце, залишивши за собою розрiзняни 
частини радянських вiйск, яки затим стали об'єднуватись в партизанскi загони. Нiмцi не 
бажають признавати Полiську Сiчь - тiж загони мiлiцiї, якими керує i якi пiдлегли законам 
УНР. Було досягнуто компромiсу в тому, що це буде напiввiйскова-напiвмiліцейска акцiя по 
очищенню вiд бiльшовицьких загонiв цiлого Полiсся. Якщо коротко описати цей 
"генеральний наступ" отрiмуємо: 

  
1.     Встановлення зв'язкiв з Бiлорусiєю (вiддiл самоборони В.Родзька i М.Вiтучика); 
2.     Переговори з С.Бендерою ОУН (у Львовi було досягнуто позитивної (для УПА) 

домовностi з ОУН ); 
3.     Анологiчний договiр з монархiстами (про участь  монархiстiв  в рядках УПА); 

  
Тут неможливо не сказати про таку iсторичну особу як полковник Д'яченко, командир 

кавалерiйского полку "Чорних Запорожцiв", який став комадиром Полiськой Сiчi. А сам 
Бульба-Боровець став головнокомандуючим УПА та окружним комендантом мiлiцiї в м. 
Сарни. Але трапилось так, що Д'яченко i ще декiлька офiцерiв були вимушени виїхати у 
Польшу. На щойнозвiльнене мiсце було з впевненiстью призначено пiдполковника 
П.Смородського, згравшего важливу роль в управлiннi УПА. Автоматично, щоб дiйсно 
укрiпiти свiй авторитет керiвництво УПА проголосило положення, визначивше полiтичну 
прогграмму армiї. Це ,на мiй погляд, був своечасний i правильний крок. 

Коротко про цю платформу "За що бореться УПА" можна сказати, що: 
-        це  народна українська армiя, її членами можуть стати всi українцi; 
-        непiдлежiсть жоднiй полiтичнiй партiї, дiї її пiдкорюються законам лише Влади 
Української Держави; 

-        боротьба проти всiх захватникiв i окупантiв України для вiдродження суверенної 
Української держави; 

-        визнання принипiв демократiї, рiвноправ'я, законiв про людину, рiвнопризнання всiх 
вiр i релiгiй; 

-        пiдтримка  всiх  форм власнностi, захiст людини як вiд державного капiталiзму так i 
вiд приватного капiталу; 

-        в промисловому i сiльскогосподарському вiдношенню Україна повинна розвиватись 
сама, як велика держава, кожна трудова людина - акционер; земля - для трудiвникiв; 
державне, кооперативне та приватне хлеборобство, планова перебудова економiки; 

-        вiльна праця, культурнi, медiчни i iншi  питання. 
  
Як свiдчать факти, программа знайшла пiдтримку богатьох колах населення. Менi ж 

здається, що богато питань - про устрiй державного апарату, якихось механiзмiв 
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законотворчої та виконавчої влади не було зачеплено або мались на увазi як закони "Уряду 
Української Держави" i взагалi, цю програму я також оцiнюю позитивно. 

Та повернiмось до iсторичних фактiв, зараз хочеться всеж завершити розповiдь про 
наступ Полiської Сiчi. 20 серпня 1941 року по всьому Полiссю, разом з вiйсковими 
формуваннями Бiлоруської Самооборони розпочався наступ Полiської Січi. Це такi райони 
як: Туров-Мозир, Олевск-Звягиль (Новгород-Волинський), так названа "лiнiя Сталiна", 
Бобруйск-Гомель-Коростень. Було зайняте мiсто Олевск,  очищено вiд бiльшовицьких 
формувань богато областей. 

Пiдбивши короткi пiдсумки можна сказати: 
1.     Ця операцiя мала нацiональний, полiтичний i вiйсково-стратегiчний характер; 
2.     Операцiю викликала "нахабно-захватницька полiтика комунiстичної Москви по 

вiдношенню до Бiлорусiї i України"; 
3.     В операції приймало участь бiльш 15 тис. чоловiк (10 тис. українцiв i 5 тис. бiлорусiв) з 

обох сторон; 
4.     Вона показала переваги слабоозбройнної, поганоорганiзованної та богатої народним 

духом i почуттям нацiональної гiдностi спiльної армiї українцiв i бiлорусiв над достатньо 
сильними червоними партизанскими  загонами та формуваннями. 
Завважаємо,  що нiмецькi вiйска нiякої участi у вiйськових дiях не приймали, озброенням 

та iншим бойовим знаряддям Полiську Сiч та загони Бiлоруської самооборони не 
забезпечували а навiть, навпоки, деколи заважали й обмежували розвиток подий. 

На мене справило величезне враження той факт, що до сих пiр про цю бойову операцiю 
українського i белоруського народу я не знав, а взнавши, був враженний розмахом 
та  результатом дiй, бо величезна терірорiя Полiсся була звiльнена вiд впливу 
партизанських загонiв бiльшовиков. 

  
Україна в 1942 роцi 

Штаб бувшої Полiської Сечi роздiлився - одна частина людей вiдiйшла  вiд справ, друга 
оголосила пiдпiльно-бойовi акцiї органiзацiї УПА. °Її штаб був розтошований в лiсництвi 
Людвiпольского району. 

На початку 1942 роцi Т.Бульба-Боровець зустрiчається з президентом Уряду А.Левiцким. 
Була змальована така полiтична ситуацiя на Українi. 

-        заборона нiмецькою владою прав українськой нацiї на самостiйность i незалежнiсть; 
-        жорстока  окупацiя, варварство в економiцi, iньших областях; 
-        знищення культурних та етнологичних цiнностей ("рабам не потрiбна освiта, їх 

справа - чорна робота"); 
-        массовi облави; дiї агентiв НКВС, бiлогвардiйцiв та iнш; 
-        внутрiшня партiйна мiжусобиця нацiоналiстiв. 
Таким чином склалась катастрофiчна ситуацiя. I зносити все покiрно вiд нового окупанта 

не можливо, i пiдняти нове повстання теж неможна. Домовились бити нiмцiв, але не шляхом 
загального повстання, а окремими "лiтучiми бригадами" - починаючи з часу, коли Гiтлер 
вийде до Волги. Одним з головних осiб майбутнiх дiй був полковнiк I.Литвиненко, зв'язний 
Президента. 

Отже, вже весною 42-го раралельно гiтлерiвськiм "Amt" окупацiйним i полiтичним силам, 
стала дiяти система прихованої суверенної української влади, окрешеної "Лісовим 
царством". 

Боротьба має вестися в полiтично-пропогандистському та вiйсковому напрямках (вiйна як 
з цiвiльною адмiнiстрацiєю Гiтлера, так i военнi дiї на захiдному фронтi). 

Дуже цiкавi, по моєму, "законi українського партiзана": 
-        це не бандит, а чесний i мужний воїн; 
-        воюй лише за нацiональну iдею i для високих полiтичних цiлiй; 
-        буде боротися до побудування Самостiйної України; 
-        йому заборонено займатись грабованням; 
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-        вiн пiдлеглий командиру, хоч i є в той же час добровiльцем i революционером; 
-        воїн що добре справляється з своїми обов'язками. 
  
З цього видно, що фiзична дисциплiна була поганою, хоч ось на морамьноiй дiсциплiнi й 

тримався весь порядок. Також заслуговують на увагу й говi аспектми партизанскої тактики 
УПА:- органiзацiя складається з невеликих партизанських груп; 

- тактика "з -пiд землм i пiд землю"; 
- дiяти скрiзь, та не попадатись; 
- жорстока пiдлеглисть коматдирам; 
- знаходитись постiйно в рухi; 
- нiчнi напади, сiючi панiку; 
- розвiдка й контррозвiдка. 
Дiйсно, це iдеальна програма для невеликих загонiв партизан. Хочеться вiдмiтити, що 

ворогами УПА вважало нацистському i комунiстичну партiї (НКВС та есесовцiв), - розстрил 
останнiх на мисцi без суду й слiдства. 

I ось вже пiд кiнець весни 42-го всi головнi задачi по реорганiзацiї армiї були виконанi. 
В цей час на Українi проходить злодiйский масовий терор гестапо. Виникає голод, багато 

концтаборiв та iнше - жити стало неможливо тяжко. I "Лiс" стає единим притулком для 
людей. 

  
Двi фази боротьби проти Гiтлера 

16 квiтня 1942 року - це початок "першої фази" цiєї боротьби. Пять лiтучих 
бригад  займаються партизанською вiйною: йде поповнення в ряди борцiв з числа тих, хто 
втiкає вiд гiтлерiвських арештiв, була в наявностi чудова розвiдка, спiвробiтництво з 
українською полiцiєю - нiмцi переполошилися, вони побачили "величезну армiю", а дiверсiї 
українськiх партизанiв на шляхах не давали спокiйно жити всiм структурам "нової" 
адмiнiстрацiї. Але це була вiйна лише i лише з адмiнiстративними оорганами. 

Цiкаво, що Головна Команда УПА написала лист до Коха в стилi "запорожцi пишуть до 
турецького султана", в якому роз'яснювала свої дiї вiдносно Германiї i Росiї. У колах 
українського полiтичного i воєнно-революцiйного пiдпiлля лiтом 42-го не було згоди та 
єдности щодо поглядiв на методи боротьби. Група С.Бендери (М.Лебiдь) стояла на 
пасивному шляху без партизаських диверсiй: "партiзани - це агенти ..... з ними нам не по 
дорозi" тим самим зупиняючи зусиля УПА. 

Друга фаза партизанської боротьби заключалась в тому, що зважаючи на особливо 
тяжкий стан  лiтом 1942 року видається указ всiм "лiтучим бригадам" бити ворога на всiх 
пунктах воєнно-стратегiчного значення а особливу увагу звернути на системi транспорту та 
тилового забезпечення - вiд Чорного моря й до Бiлорусiї i Балтики. Можна видiлити таку 
операцiю як Шепетiвська, що мала бiльш демонстрацiйний нiж диверiйний характер. 
Проведено її було блискуче. Крiм того, були випадки визволення 
вiйсковополоненних шляхом нападiв на ешелони. Такимчином,партизанскi загони показали 
свою силу, з ними стали рахуватись. Настав новий рубiж, рубiж переговорiв. 
Націоналісти-радикали дорікають Бульбі-Боровцю відсутністю масштабних операцій, малою 

кількістю знищених окупантів та «переговорною манією». І від цього нікуди дітися. 

Не маючи великих і добре озброєних регулярних підрозділів, весною 1942 року, коли 

гітлерівці почали масово вивозити українське населення на роботи до Рейху, Бульба ділить 

наявні «літаючі бригади» на малі оперативні групи від 5 до 10 осіб, які розсилає по всьому 

Поліссю і влаштовує контртерор німецьким адміністраціям. Повстанці здійснюють напади на 

склади продовольства, молочарні, «державні господарства», реквізують продукцію для 

потреб УПА, підривають автомобілі з урядовцями, адмінбудівлі і безслідно зникають. Діють 

«з-під землі і під землю». 

http://tyzhden.ua/News/24316
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Тісно контактуючи з українською поліцією на німецькій службі, бульбівці одержують від неї 

зброю, набої, медикаменти, інформацію про каральні експедиції. Поліцаї попереджують 

тисячі молодих людей, яким загрожує набір на роботу до Німеччини або арешт гестапо. 

Відтак із Рівненщини та Волині за роки окупації гітлерівці вивезли найменше остарбайтерів 

серед усіх областей України. 

Через добре налагоджену розвідку та блискавичність дій партизанських бригад не були 

кровопролитними Шепетівська (заволодіння залізничним вузлом, визволення остарбайтерів, 

вилучення зброї, боєприпасів, награбованого майна) та Тучинська (вивезення друкарні) 

операції. 

Проте офіцер німецької розвідки Ганс Кох у своїй книжці спогадів таки змальовує епізод 

знищення Бульбою-Боровцем 1943 року близько 200 німецьких курсантів та офіцерів-

заручників, яких отаманові не вдалося обміняти на заарештованих гестапо українських 

патріотів. 

Справді, Бульба-Боровець нічого особливого не виграв на переговорах ні з червоними 

партизанами, ні з поляками, ні з гітлерівцями. Останні після чергового раунду ще й 

заарештували отамана та відправили до концтабору «Заксенхаузен» 

ДРУГА СІЧ  

ВИЯВЛЯЄТЬСЯ НА ПОЛІССІ БУЛО ДВІ СІЧІ – “САРНЕНСЬКА” І “КОСТОПІЛЬСЬКА”. ПЕРША 

БУЛА СТВОРЕНА В СЕЛІ НЕМОВИЧІ , ЯКЕ РОЗТАШОВАНЕ ПОБЛИЗУ М.САРНИ, ДЕ 28 

ЧЕРВНЯ 1941 РОКУ  ТАРАС БОРОВЕЦЬ /БУЛЬБА/ ВИДАВ СВІЙ ПЕРШИЙ НАКАЗ. 

“КОСТОПІЛЬСЬКА СІЧ” БУЛА СТВОРЕНА  НА ПОЧАТКУ ЛИПНЯ 1941 РОКУ І МАЛА 

ПІДГОТУВАТИ ВІЙСЬКОВЕ ФОРМУВАННЯ, ВОЯКИ ЯКОГО У ПОДАЛЬШОМУ МАЛИ ВЕСТИ 

БОРОТЬБУ ПРОТИ БІЛЬШОВИКІВ І НАЦИСТІВ ЗА “САМОСТІЙНУ УКРАЇНУ”. 

Ті буремні і вже далекі події літа 1941 року на  Поліссі ще чекають свого уважного та 

вдумливого дослідника. Адже вони промайнули дуже швидко, затерлися у пам’яті учасників, 

залишилися лаконічними текстами на шпальтах тогочасних газет чи окремими 

вкрапленнями у звітах Організації українських націоналістів (бандерівської фракції). 

Багатьом відома розрекламована Тарасом Боровцем історія “Поліської Січі”, але мало хто 

знає що поруч з нею існувало інше військове формування, яке у той час отримало назву 

“Костопільська Січ”. 

У липні 1941 року на Костопільщині місцева мережа ОУН(б), яку очолював Григорій Рибак, 

організовує проголошення Державності, у кожному районі Костопільської округи. 

Місцеві оунівці вирішили скористатися тим, що німецькі підрозділи у цьому регіоні майже не 

затрималися, а окупаційна адміністрація ще не була створена. Відповідно, можна було 

спробувати утворити місцеву українську адміністрацію, міліцію та інші подібні органи 

місцевого самоврядування. 
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“Дня 8.VII. появилися в окрузі плякати, які проголошували Самостійність України… Під 

жовто-блакитним прапором на церковних сходах зібралась покликана ОУН президія. В 

імені Окружного Проводу ОУН друг Рибак Гриць відкрив збір громадянства й передав 

слово другові Луцикові А.”. 

 

Після того Григорій Рибак прочитав текст Акта проголошення Української Держави. Також 

було оголошено список тимчасового керівництва Костопільського району. На чолі району 

став Дмитро Серветник, а комендантом міліції призначено оунівця Павла Шидловського. 

У період з 7 по 12 липня проголошення Державності за ініціативи місцевого керівництва 

ОУН(б) відбулося в містечках: Деражне, Степань, Бережниця, Дубровиця, Сарни, Березне та 

Володимирець. 

Активний учасник цих подій Роман Петренко (насправді Євген Татура) у спогадах торкнувся 

цих подій: 

“В перших числах липня до м. Костополя прибув Андрій Луцик. Який на доручення 

рівненської обласної управи мав очолити окружну управу в м. Сарнах. Перше величаве 

проголошення Акту 30-го червня відбулось при велику здвизі народу, в м. Костополі. 

Після Служби Божої і молебну патріотичні промови виголосили о. Стефан Всильців і А. 

Луцик. Подібні мітинги були проведені в сусідніх містечках на північ від м. Костополя. 

Вдалося зареквірувати в Івановій Долині мале пожежне тяглове авто… Цим кольоритним 

(це авто було яскраво червоне) транспортом, ми втрьох – “Гриць”, А. Луцик і я – виїхали 

до інших місцевостей, висилаючи кожночасно наперед людей, щоб повідомляли населення, 

приготовляли священика… 

Слідуючим місцем проголошення після м. Костополя було старе історичне поселення з 

16-го століття м. Степань”. 

З газети “Самостійність” дізнаємося, що вже 6 липня у Костополі організовано відділ 

Української народної міліції (УНМ), який почав роззброювати залишки радянських військових 

частин. 

Крім того, було організовано команду самоохорони міста, яка видала ряд наказів до 

місцевого населення. У подальшому новоутворена Костопільська окружна управа 

адміністративно охопила 5 районів – Костопільський, Деражненський, Степанський, 

Березнівський та Людвипільський. 

У кожному з цих районів формувалися районні відділи УНМ, підпорядковані окружному 

керівництву у м. Костопіль. 

https://savchyn.wordpress.com/Users/Igor/Documents/%D0%86%D0%9F/%D1%8F%D0%BA%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.docx#_edn1
https://savchyn.wordpress.com/Users/Igor/Documents/%D0%86%D0%9F/%D1%8F%D0%BA%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.docx#_edn1
http://www.istpravda.com.ua/articles/2011/06/30/44396/
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20 липня у Костополі відбулася нарада керівників районних управ, що увійшли до складу 

однойменної округи. Предстаників з 5-ти вищезгаданих районів поінформовано, що вже 

організовано окружний відділ державної безпеки, якому підпрядковувались відповідні міські 

та районні і сільські народні міліції. 

Підставою для їх формування були вказівки з м. Рівне та відповідні інструкції: 

“На очищеній з ворожих сил території ОУН творить міліцію, парамілітарні організації та 

стабільні військові частини і всі необхідні для нормального функціонування державного 

життя установи… Коли терен опановано, тоді військо перебирає тільки військові справи 

терену, а всі інші питання мають належати до компетенції цивільної влади”. 

“З місця переформувати повстанчі загони в регулярні частини. До співпраці в тому 

напрямку притягнути усіх старшин, підстаршин і рядовиків-українців Червоної армії. 

Притягати теж бувших польських старшин-українців та старих старшин УГА і УНР, 

оскільки вони ще в військовій формі”. 

Окремо у цьому документі зазначалося, що “служба безпеки – це другий важливий 

державний сектор, що його ОУН мусить, по змозі як найсильніше опанувати. Усе 

керівництво місцевими підрозділами Служби безпеки мусять бути в руках ОУН.На 

командантів Народної міліції, як органу Служби безпеки та керівників окремих відділів, 

давати найпевніших, випробуваних членів. Також усі апарати і кадри СБ, а передовсім її 

військові і політичні відділи обсаджувати якнайбільше членами ОУН. В районі, окрузі 

Службою безпеки кермує районовий, окружний комендант Народної міліції”. 

 

 Командир “Костопільської Січі” полковник армії УНР Іван Лиходько (крайній ліворуч) 

Ці ж інструкції передбачали, що в кожному районі має діяти озброєний курінь чисельністю 

800-900 людей. Такий курінь повинен об’єднувати три сотні стрілецькі та одну сотню 
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кулеметну, а також сформувати кінний відділ (50-100) вояків. Учасники мають носити жовто-

синю опаску на лівому плечі. 

Але насправді, у жодному районі Костопільської округи таких великих формувань не було 

створено. На Поліссі цій структурі та чисельності наближено відповідали “Костопільська Січ” 

під командуванням полковника Івана Лиходька та “Поліська Січ” Тараса Боровця (отаман 

Тарас Бульба), яка з кінця серпня 1941 року перебазувалась у м. Олевськ Житомирської 

області. 

На початковому етапі імпровізовані підрозділи “Костопільської Січі” вступали у бій з 

окремими групами червоноармійців чи відступаючих груп енкаведистів. 

В одному зі звітів повідомляється, що 31 липня 1941 року відбувся бій міліції в містечку 

Степань. 100 міліціянтів на чолі з полковником Лиходьком розбили супротивника. У 

результаті сутички 8-ро більшовиків було вбито, 8-ро взято у полон. 

 Те що Т. Боровець та І. Лиходько були знайомі і час від часу зустрічалися, підтримували 

дружні стосунки, зовсім не означає, що “Костопільська Січ” входила до складу “Поліської 

Січі”.Можливо саме тому Боровець залишив Сарненщину і перебазувався в Олевск, щоб не 

зажати один одному. 

Більш імовірно, що Т. Боровець намагався перетягнути уенерівських старшин (полковника І. 

Лиходька, підполковника О. Новицького та сотника О. Даниленка) з Костополя до себе в 

“Поліську Січ”, оскільки мав серйозні проблеми з командними кадрами. Але це Т. Боровцю в 

той час зробити не вдалося.У липні–серпні 1941 року І. Лиходько та Т. Боровець мали 

аналогічні посади – керівників служби безпеки (міліції) відповідно у Костопільській та 

Сарненській округах, які адміністративно межують між собою. 

Ще одним аргументом окремішнього існування “Костопільської Січі” від “Поліської Січі” є те, 

що Т. Боровець у книзі “Армія без держави” жодним словом не згадав це військове 

формування, хоча прекрасно знав про його існування. 

Воно й зрозуміло – її створили конкуренти-бандерівці, то для чого згадувати їхні заслуги. 

Крім того наявність інформації про “Костопільську Січ” підривала б всю концепцію Т. 

Боровця про його виняткову роль як єдиного ініціатора та засновника військових формувань 

на Поліссі у 1941 році. 

Один з керівників ОУН(б) на Волині та Поліссі Федір Воробець-“Верещака”, затриманий 

радянськими карально-репресивними органами на початку 1946 р. зізнався на допиті, що на 
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початку німецько-радянської війни в 1941 році обласний провідник ОУН(б) на території 

Рівненської області Омелян Грабець-“Вовк” призначив його по лінії ОУН(б) комендантом 

куреня “Січі” на Костопільщині. 

Він стверджував, що історія цього формування завершилась у листопаді 1941 року: “З 15 

листопада 1941 року я у  зв’язку з репресіями з боку німців перейшов на нелегальне 

становище…”. 

 

Нагадуємо, що офіційний наказ про розпуск “Поліської Січі” має дату 16 листопада 1941 

року. У подальшому “Костопільська Січ” була перетворена німцями на поліційну школу. 

Один з мешканців Степанського району, який був агентом радянських карально-репресивних 

органів під псевдонімом “Кущинський”, у бесіді з оперативним працівником влітку 1946 року 

стверджував, що існувало дві “Січі” – Поліська чи Сарненська і Костопільська. Остання 

перейшла на бік бандерівців. 

  

Основна маса молоді, що вишколювался в “Костопільській Січі” у кінці 1942-го – на початку 

1943-го років опинилася у лавах перших відділів УПА, які організували Микита Скуба-

“Лайдака”, Адам Рудик-“Шавула”, Леонід Борейчук-“Стрибайло”, “Шпак”, “Павук” та інші 

командири. 

Коли і ким фактично була заснована УПА 

УПА почала формуватися ще з осені 1940 року на Волині під керівництвом Василя Боровця 

на псевдо «Тарас Бульба» за наказом Президента УНР в екзилі Андрія Лівицького. Офіційне 

заснування УПА відбулося 22 червня 1941 року, тобто в перший день німецько-радянської 

війни. УПА з самого початку воювала проти частин Червоної армії, які опинилися в тилу 

німецьких військ і тероризували місцеве населення.  
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Василь Дмитрович Борове ць (псевдоніми: Тарас Бульба, Чуб, Ґонта; * 9 березня 1908, 
Бистричі, Російська імперія — †15 травня 1981, Нью-Йорк, США) — діяч українського 
повстанського руху часів Другої світової війни, засновник УПА «Поліська Січ», від 16 

листопада 1941 року — генерал-хорунжий. 

Станом на 1941 рік чисельність УПА «Поліська Січ» сягала 10 тисяч бійців. Згідно з 

баченням отамана Тараса Бульби, подібні «січі» (місцеві народні армії) мали бути й на інших 

українських землях і координувати свою діяльність. 

УПА була проявом традиційної української військової і громадської самоорганізації, все 

робилося добровільно, тому швидко і бадьоро. Сучасним прикладом такої самоорганізації є 

добровольчі батальйони і волонтерський рух.  

Гострою проблемою УПА була нестача керівних кадрів. Тарас Бульба-Боровець звернувся 

за допомогою до ОУН. Співпраця в цьому напрямку між УПА і ОУН почалася уже влітку 1941 

року[1]. 

Сама ж ОУН під проводом Андрія Мельника приступила до створення своїх бойових 

груп з весни 1942 р. Це сталося після того, як сталінська агентура, серед якої головними 

були Мартін Борман і Еріх Кох, з кінця 1941 року розпочала дії проти ОУН і українського 

націоналістичного руху в цілому (22 лютого 1942 р. німці розстріляли Олену Телігу з її 

чоловіком і соратниками). Формальною підставою для антиукраїнських репресій була 

діяльність бандерівської організації, яка у вересні 1941 року на підпільній конференції під 

керівництвом Миколи Лебедя проголосила Німеччину ворогом і закликала готувати 

антинімецьке   повстання (німці про це дізналися в кінці листопада 1941 року). 

Ситуація загострювалася: «Навесні 1942 р. місцеве населення вчинило впертий опір спробі 

окупантів здійснити насильницький вивіз робочої сили до Німеччини, а карні акції Е. Коха 

відіграли роль детонатора народного гніву»[2]. Проти саботажу Коха рішуче виступив 

Альфред Розенберг, але не міг нічого вдіяти, бо Коха підтримував Борман.   

Що стосується керівництва бандерівської організації, то воно з самого початку негативно 

ставилося до діяльності УПА, як і до всіх інших українських організацій. Після початку 

німецьких репресій бандерівці зайняли очікувальну позицію, і лише в лютому 1943 р. на 

своїй III конференції вирішили створити військовий штаб. 

Свої бойові частини бандерівці вирішили назвати так само – Українська Повстанча 

Армія. Це було продовження практики паразитування на чужій славі. У 1940 році вони взяли 

собі ім’я «ОУН» і заборонили під загрозою смерті використовувати це ім’я членам ОУН. Це 

якби сьогодні якась фабрика почала випускати товари під брендом Adidas(р), а власників 

бренду Adidas звинуватила в порушенні авторських прав і почала судовий процес. 

Те ж саме бандерівці зробили з присвоєнням імені УПА, адже воно було добре відоме на 

Волині та Поліссі, а місцеве населення прихильно ставилося до козаків Тараса Бульби-

Боровця[3]. У спогадах рядових вояків бандерівських формувань є часті згадки про те, що 

загони ОУН(б) маскувались під УПА, щоб завоювати довіру місцевих жителів[4]. Це визнав 

навіть Микола Лебедь: «Команда УПА не протидіяла тому, коли німці і большевики, а 

частинно український народ зв’язував дії УПА з іменем Бульби»[5]. 

– Якщо бандерівці офіційно заснували свою УПА лише в 1943 році, тоді звідки дата 

про заснування УПА 14 жовтня 1942 року? 

Ця дата була визначена бандерівцями заднім числом – у травні 1947 року[6]. «Щодо 

посилання істориків з середовища ОУН-УПА на деякі німецькі документи за жовтень-

листопад 1942 р., де згадується існування “банд” на іменах Волині-Полісся, то там під 

згаданою назвою діяли загони і групи Боровця-Бульби та червоних партизанів, частково 

мельниківців. І це зовсім не стосується бандерівців, які у той час були фактично 
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непомітні як збройна била. Якщо ж вважати жовтень 1942 р. днем постання УПА, то це 

може бути щонайбільше УПА Боровця-Бульби, хоч вона, як відомо, виникла раніше» – 

зауважує історик Анатолій Кентій. 

І тут же пояснює причину цієї фальсифікації: «Поява ж згаданої вище постанови УГВР у 

жовтні 1947 р. була обумовлена, на нашу думку, політичними мотивами, потребою ще 

раз наголосити, що бандерівська ОУН піднялась на збройну боротьбу проти німецьких 

окупантів ще до того, як в листопаді 1942 р. висадка західних союзників у Північній Африці 

і оточення 6-ї німецької армії під Сталінградом створили передумови для корінного 

повороту в ході Другої світової війни на користь Об’єднаних Націй»[7]. 

Як і коли бандерівці перехопили управління УПА  

Однак серйозна небезпека чигала на головнокомандуючого УПА не лише з боку гітлерівців, 

але й з боку провідників ОУН (СД), тобто бандерівської. 22 лютого 1943 р. уповноважений 

проводу ОУН(СД-самостійників-державників) О.Бусел повідомив командування УПА про 

підтримку партизанських дій і передав пропозицію сісти за стіл переговорів.   

Тут слід здійснити короткий екскурс в історію національного підпілля в Західній Україні, який 

виправдовується необхідністю нагадати про існування ще трьох збройних формацій окрім 

УПА Бульби-Боровця. Одна з них - Фронт Української Революції (ФУР) - з'явилася влітку 

1942 р. на Кременеччині (Волинь). Очолював ФУР Тихін Басюк (справжнє прізвище - 

Яворенко), який командував сотнею УПА. Після невдалого походу в Центральну Україну він 

з 80 бійцями залишив табір "Крука" й продовжив боротьбу проти гітлерівців на волинських 

землях. Штаб "Крука" засудив його, як зрадника, на смерть, а СБ виконала цей вирок 

згодом.6   

Розкол ОУН, що стався 1940 року, спричинив появу ще двох збройних формацій: одна з них 

будувалася під керівництвом мельниківського крила, а інша - бандерівського. Перша 

налагодила контакти з ФУР і "УПА - Поліська Січ", базуючись на півдні Крем'янеччини та 

Володимирщині. Командирами військових відділів ОУН (Мельника) стали "Хрін" (М. 

Недзведський), колишній поручик польської армії Журба та сотник Орлик. Друга творилася 

паралельно на території Полісся й Волині восени 1942 р. Поліським загоном командував 

Сергій Качинський ("Остап"), волинським - Григорій Перегійняк ("Довбешка-Коробка"). В 

перші місяці вони боролися проти радянських та польських партизанів, а пізніше спрямували 

удар проти німців, у боях з якими обидва командири загинули.   

Наявність кількох військових формувань з відмінною політичною орієнтацією заохочувала 

спроби до координації зусиль. З одного боку робилися спроби узгодження дій між 

меньниківцями (командир "Хрін") і бандерівцями (командир "Крук"). З іншого - бандерівці 

активно шукали засобів впливу на Т. Бульбу-Боровця. 9 квітня між представниками 

Головного командування УПА та військової референтури ОУН Бандери почалися 

переговори, характерною ознакою яких була неприхована спроба делегатів ОУН поручика 

Сонара ("Юрка") та "Омелька" "викрутити руки" своїм візаві - отаману Т. Бульбі-Боровцю й 

отаману Щербатюку ("Зубатому"). Зокрема, пропонувалося відмовитись від політичної 

орієнтації на уряд УНР і перейти на однопартійну платформу ОУН, визнаючи акт 

державності від 30 червня 1941 р. як єдину державницьку концепцію. Репрезентанти ОУН 

(СД) домагалися створення спільних військових сил і штабу, очищення повстанської 

території від польського населення. Відмовившись пристати на ці вимоги, командир УПА 

фактично вирішив долю свого формування7 .   
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Тоді ж, у квітні 1943 р., командування збройними відділами ОУН (СД) видало наказ, який 

закріплював за ними назву УПА. Командуючим новоствореною УПА призначено Клима 

Савура (Дмитра Клячківського), шефом військового штабу - полковника Гончаренка, 

начальником оперативного відділу - полковника М. Омелюсіка. Завдяки рішучим 

мобілізаційним заходам, бандерівці швидко довели чисельність УПА до 20 тисяч чоловік. СБ 

активно ліквідувала політичних противників та опонентів. Тож коли молодим людям 

пропонували рекрутуватися до УПА, альтернатив у них практично не було. Архівні 

документи свідчать, що мобілізаційні акції супроводжувались інколи й провокаціями, 

дезінформацією. Відомо було: німці палять села, в яких побували озброєні повстанці. З тим, 

щоб прискорити каральні дії окупантів і привернути на свій бій місцевих жителів, бойовики 

ОУН Бандери нерідко відкрито дефілювали зі зброєю по селах8. До УПА перейшла частина 

української поліції. Німецькі власті замінили її польськими відділами, що спровокувало 

трагічні сутички між польськими та українськими боївками, а також терор проти мирного 

населення на релігійно-національному підґрунті.   

Щоб відмежуватися від подібних акцій, Т. Бульба-Боровець 20 липня 1943 р. перейменовує 

свої збройні загони в Українську народно-революційну армію (УНРА), на чолі якої стояла 

Політична рада з 6 осіб. Чисто військовими питаннями продовжувала займатись Головна 

команда, до якої входили командуючий УНРА, комендант територіальної армії, командир 

діючої армії, начальник штабу та секретар. Позиція Т. Бульби-Боровця ставила УНРА між 

двох вогнів. З одного боку - тривала антигітлерівська діяльність. Так, за даними командира 

партизанського з'єднання В. А. Бегми, що надійшли до УШПР, у липні 1943 р. бульбівці 

знищили ландвіртів Демідівського та Вербівського районів. У відповідь на це німці спалили 

обидва райцентри, провели великі операції проти повстанців, причому в деяких селах 

знищили поліцейські дільниці, а в ході каральних акцій застосували бомбардувальну 

авіацію. З другого боку - керівництво УНРА постійно відчувало на собі жорстку руку оунівців, 

яка 19 серпня 1943 р. ще раз болюче вдарила: під час нападу бандерівської боївки на 

позиції УНРА було захоплено деяких штабістів і вбито дружину Бульби-Боровця - Ганну. 

Після цього його прихильники змінюють стратегію й тактику, прагнучи уникнути жертв серед 

особового складу та місцевого населення. А напередодні, 18 серпня, командуючий УПА 

Клим Савур видав наказ про роззброєння УНРА, який і був виконаний. Після цього УНРА 

фактично припинила існування.9   

«Хоч бандерівці в цілому ставились до УПА як до небажаного конкурента, то місцеві 

низові їхні клітини були в акції братами, і тут переходили партизанський вишкіл» – писав 

у 1947 році Олег Штуль (Жданович, Шуліка)[8].  Він брав активну участь у створенні 

партизанських загонів на Волині, був представником Голови ОУН Андрія Мельника при 

штабі УПА «Поліська Січ». 

Міжусобиці серед українців різного політичного спрямування були створені бандерівським 

керівництвом, де на той час головну роль відігравав Микола Лебедь. Він належав до 

ядра засновників бандерівської організації, до якого також увійшли Ріхард Яри, Степан 

Бандера, Роман Шухевич і Ярослав Стецько. 

Микола Лебедь (псевдо – Рубан) був у бандерівців керівником Служби безпеки, що її 

було таємно створено під час заснування організації у квітні 1940 року. Початковим 

завданням СБ була ліквідація керівництва ОУН. 
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Мико ла Ле бедь (*11 січня 1909 (за іншими даними — 23 листопада 1910) Нові Стрілища, 
тепер Жидачівський район, Львівська область — †19 липня 1998, Піттсбург, США). Перший 

начальник бандерівської Служби безпеки (1940–1941). 

Лебедь не був військовим, а тому керував бойовими підрозділами організації за допомогою 

методів і структур СБ. З липня 1943 року Лебедь розпочав процес «об’єднання УПА». Він 

полягав у тому, що бандерівці віроломно оточували загони УПА, роззброювали і вимагали їх 

підпорядкуватися бандерівському проводу. Тих, хто не погоджувався, убивали. Командирів 

загонів, які погоджувалися, зазвичай також убивали – пізніше і таємно. Така підступність їм 

вдавалася тому, що повстанці вважали неприпустимим вбивати своїх,  а тому не 

боронилися.    

Роззброєні сотні УПА «розформовуються і втілюються в різні бандерівські частини під 

поліційним доглядом СБ, як непевні. Старшини дістають кожен свого “ангела” з СБ, з 

путом у кишені, а організаційні провідники ОУН, як “ворожий елемент” переважно 

ліквідуються. У всьому терені починається полювання за членами ОУН, і їх втілюють в 

УПА під нагляд СБ, а всіх видніших скритовбивчо ліквідують. На одній Дубенщині вбито 

понад 30 активних членів ОУН, або подушено путом» – розповідає Олег Штуль-Жданович. 

«Очевидно й ясно, що ні бійці, ані старшини УПА нічого спільного з цими вбивствами не 

мали. Вони про них не знали навіть. Робили це виключно члени СБ за інструкціями Лебедя. 

Та й той чи інший хлопець із СБ не знав, що він робить. Жертву висліджувала місцева 

сітка, не знаючи, для якої цілі. Думаючи – от так, для інформації. Тоді спроваджувалось 

відділ СБ, який особисто жертви не знав, і йому доручалось “ліквідувати німецького (або 

совєтського) агента, який має доказані великі злочини”. Коли хтось із бійців або старшин 

УПА відважувався протестувати проти таких метод визвольної боротьби, то й на нього 

приходило путо СБ. В цьому значенні Рубан був найвищим держимордою УПА — ніколи не 

будучи її командувачем і взагалі не будучи військовим, ані не бувши в жодних боях, як і 

сьогодні»[9]. 
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Тарас Бульба-Боровець зі своєю першою дружиною Анною Опоченською. 1941-1942(?) рік. 

Фото надане видавництвом "Волинські обереги" (Рівне). 

18 серпня 1943 року на Костопільщині бандерівці віроломно оточили Людвипольську сотню 

УПА, в якій на той час перебував отаман Тарас Бульба. «Бульба дав наказ не стріляти, а 

відступати розсіяно, подавши пункти збірки. І хоч бандерівців було шість на одного, 

майже нікого не “взято в полон”, лише згодом переловлено трьох старших полковників 

(учасників визвольних змагань 1917–1921 рр.) і дружину Бульби. Її завезли в вище згаданий 

Стидень і по двох тижнях нелюдських тортур (вимагали сказати, де Бульба, де його 

зброя і які його плани), СБ її на наказ Енея замордувала. 

Ми знаємо, що й на ці факти бандерівці відповідатимуть потоками лайки на 

«мельниківських опортуністів» та цілими тирадами на честь УПА, повними фальшивого 

патосу й закидів, що ми, мовляв, плямуємо честь борців. Тому ми ще зайвий раз 

підкреслюємо: у всіх цих ганебних подіях не винні ані героїчні бійці УПА, які вже в той час 

на 60% не були бандерівцями, а мобілізованими, ідейними вояками України, ані рядовики-

виконавці СБ. Винен Лебедь-Рубан і його партійна, злочинна кліка, що в явному божевіллі 

проливала братню кров, вела на загибель усю збройну боротьбу та готувала політичну 

катастрофу»[10]. 

Ось як згадує про ті події Тарас Бульба-Боровець: «На кожному кроці нас завзято 

переслідували “свої”. Вони добре знали всі наші партизанські шляхи, як місцеві люди. 

Наші люди опинилися в дурному положенні: їм наказом заборонено проливати братню 

кров, а ті “брати”на кожному кроці відкривають по них вогонь та провокують різними 

негідними способами. Слабші одиниці почали розчаровуватися, побачивши 

безперспективну ситуацію... 

Мені почали сильно докоряти деякі наші молодші товариші, що наше рішення не 

поборювати збройною рукою диверсії Лебедя було абсолютно помилкове. Як армія, ми не 

мали права допустити до всього того, що діється в Україні. Допускати до того, щоб 

кожна політична партія організовувала свою партійну армію — це національний злочин. 

Всі політичні, військові та економічні акти монопартії Бандери-Лебедя можна би вважати 

звичайною помилкою, якби тут не малося до діла з такими явними злочинами: 

– Послідовна, систематична і настирлива диверсія, скерована на розкол і хаотизацію 

українського національного, державно-творчого і соціяльного життя (Розкол ОУН, 

впертий саботаж державно-творчих починань всього національно-свідомого українства, 

розкол УПА і саботаж військово-революційних плянів та операцій), 

– Повне порушення і заперечення встановлених норм людяностіта загально-

людської етики і моралі, що рівнозначне з бандитизмом, 

– Свідома чи несвідома допомога найлютішому ворогові України— світовому 

комунізмові та московському імперіялізмові. Ця допомогарівнозначна з ворожою 

агентурою серед української нації та її визвольного руху»[11]. 

Повторимо, що «об’єднання УПА», здійснюване бандерівцями, полягало в тому, що загони 

роззброювалися і розформовувалися, незгодні одразу ж знищувалися, а лідери загонів УПА, 

навіть якщо вони погоджувалися підпорядкуватися бандерівському проводу, знищувалися 

таємно як ненадійні елементи. Так відбувалося знищення військової еліти УПА. 

Після того, як бандерівці взяли під контроль більшу частину УПА, вонирозпочали внутрішні 

«чистки», тобто ліквідацію тих, хто їм не подобався. «Ця система надзору й система 

ліквідування жертв лише на підставі рішення самого СБ – без усякого суду – була ганебна 

й жахлива, але, даючи в цілому катастрофічні наслідки, давала бандерівцям почуття 

повної влади. Вони загнали опозицію під землю. Ніхто відкрито не відважувався 
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висловлювати жодної критики. І виконність в УПА була абсолютна. Найдурнішний і 

найжахливіший наказ був виконуваний. 

Прийшов наказ знищити весь непевний елемент. Отже, почалась гонитва за всіма, хто 

здавався тому або іншому станичному підозрілим. Прокурорами були бандерівські 

станичні, а не хто інший. Отже, ліквідація “ворогів” переводилась виключно за партійним 

ключем. Ясно, що в цю категорію потрапляли всі, хто не був прихильником бандерівщини. 

Станичний зладжував список“підозрілих” і передавав СБ. Нам доводилось перехоплювати 

й читати такі списки. Там ніколи не подавалось мотивів, не було сказано, чим саме 

людина підозріла. Коло деяких прізвищ стояли хрестики, а під сподом була 

примітка: “Позначені хрестиками — мусять бути зліквідовані”. І особисті вороги 

станичного гинули, як “вороги української визвольної справи”. 

Та найжахливіша трагедія розігралась із полоненими з Червоної армії, яких тисячі 

жили й працювали по селах Волині. Багато з них були свідомими українцями, ще більше 

стали ними під час побуту тут. Очевидно, дехто був з переконання большевиком, але 

найбільше було таких, які ще могли стати в своїх симпатіях по один або другий бік. Це 

був надзвичайно вартісний для УПА елемент, бо військово вишколений. Їх треба було 

з’єднати собі, а тим самим — для української визвольної справи. 

Для цього видумали бандерівці таку методу. Приходили вночі до хати, брали 

полоненого, виводили надвір і заявляли, що вони совєтські партизани й жадали, щоб ішов 

із ними, бо інакше застрілять. Хто в таких обставинах сказав би — не хочу?! Майже 

кожен погоджувався, маючи намір утікти згодом і т. д. Таких нищено. Врятувались лише 

ті, що, не злякавшись нічного нападу, відразу по мові орієнтувались, що це бандерівці й 

виголошували патріотичну промову — мовляв, вони проти большевиків і т. д. Це, 

очевидно, не свідчило про їхні переконання. Та й багато українців, бачивши таку 

«державницьку» поведінку бандерівців і утотожнюючи їх із УПА, ніяких симпатій і ніякого 

довір’я до успіху такої революції не мали і були готові кожної хвилини перейти до 

большевиків». 

Не всі могли терпіти таке бандерівське безумство. Як пише дослідник ОУН Дмитро 

Вєдєнєєв, «доходило до справжніх боїв між відділами УПА і БСБ (боївками бандерівської 

служби безпеки – І.К.) Зокрема, серйозне зіткнення відбулося у січні 1945 р. у лісовому 

масиві Сарненського району Рівненської обл. з відчутними жертвами з обох сторін. З 

полонених есбістів повстанці 18 повісили, а решту розстріляли»[12]. 

Ліквідувавши в УПА критично мислячих людей, бандерівці позбавили її свободи творчості, а 

без неї неможливо перемагати. На полі бою завжди виграє той, хто перевершує противника 

в творчості.   

Прикра правда полягає ще в тому, що майже всі опоненти лінії Лебедя ("або ігнорування, 

або придушення") протягом короткого часу були ліквідовані Службою безпеки, навіть ті, які 

відійшли від активної політичної діяльності. 

Налаштування поляків проти УПА 

Очищення України від польського населення було принциповою вимогою бандерівців. За 

словами Тараса Бульби-Боровця, 9 квітня 1943 р. розпочалися переговори між Головною 

командою УПА і ОУН-Бандери. Бандерівці вимагали: підкоритись ОУН-Бандери і 

беззастережно виконувати її розпорядження. Боровця пропонували залишити як фахового 

партизанського командира, але в УПА запровадити систему партійних комісарів та службу 
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безпеки, провести негайну мобілізацію в ряди УПА, очистити всю повстанську територію 

від польського населення. 

Цим диктаторським вимогам отаман дав таку відповідь: УПА не може належати якійсь 

партії, а повинна бути всенародною; повстанський зрив в Україні непотрібний, «бо завтра 

вся Україна буде окупована совєтською владою», «звільнити якусь територію від 

національних меншин може тільки суверенна держава шляхом обміну населення». 

«Коли переговорами не вдалося поставити існуючу армію під накази та повний контроль 

своєї партії, М. Лебедь вибрав для цього іншу дорогу. ... видав наказ від 15.3.1943 року 

перейменувати всі свої партійні боївки — “Військові Відділи ОУН” — на “Українську 

Повстанську Армію”. Організував свій окремий головний штаб і зразу розпочав 

здійснювати вищезгадану програму, відкинуту Головною Командою УПА. Таким чином, в 

березні 1943 року “революційним порядком” зробилося дві “УПА”, точно так, як це 

вже було в 1940 р., коли на арені появилося “революційним порядком” дві ОУН. Група 

Лебедя-Бандери знову присвоїла собі назву, організаційну структуру та всі 

статути іншої організації і почала її іменем та своїми силами поспішно 

здійснювати свою політичну програму. 

Командиром нової армії М. Лебедь призначував по черзі кількох членів своєї партії, які не 

мали регулярно-військової чи партизанської кваліфікації. Через деякий час на цю посаду 

був призначений член верховного проводу партії, поручник Роман Шухевич, який почав 

підписувати всі акти псевдонімом — Тарас Чупринка. Трохи пізніше йому присвоїли ранг 

генерала. 

На начальника штабу був під загрозою терору мобілізований комендант поліційної 

школи в Рівному, демократ, колишній офіцер Армії УНР, підполковник кавалерії Л. 

Ступницький, який підписував всі документи псевдонімом “полковник Гончаренко”. Разом 

з підполковником Ступницьким був насильно забраний в ліс його малолітній син, 

як закладник. За кожним їх кроком слідкували партійні агенти і змушували здійснювати 

всі нові військові плани М. Лебедя. Підполковник Ступницький виконував ці обов’язки як 

штаб-спеціяліст і під кінець загинув у таємничих обставинах». 

Тут  варто перервати цитату і зауважити, що для бандерівщини властива відверта 

ворожість до інтелекту і свободи думки. З самого початку вони організували «полювання 

на старих полковників», в ході якого убили багатьох українських інтелектуалів, зокрема 

підполковника Миколу Сціборського (автора «Націократії», проекту Конституції України і 

«Білої книги ОУН») і Омеляна Сеника, який мав очолити уряд Української держави, дружньої 

до Третього Райху. Бандерівці не мали своїх кадрів для планування армійських операцій, а 

поручник (молодший офіцер) Роман Шухевич мав лише досвід планування замахів, 

підпільної роботи і виконання функції «політичного вихователя» (заступника командира) в 

батальйоні «Нахтігаль». Тому виконувати роботу начальника штабу примусили 

підполковника УНР Леоніда Ступницького, а його сина Юрія взяли в заложники.  

«На все польське населення Західної України в березні 1943 року винесено 

колективний вирок смерті й  наказано до тла випалювати всі оселі польських 

селян. Оголошено масову примусову мобілізацію людей в армію. Проголошено так 

званий “третій етап” національної революції і загальне повстання України проти 

німців. Спровоковано на “революцію” майже всю українську поліцію, яка частково 

втекла до лісу, а її більша частина була розстріляна німцями або вивезена до кацетів. На 

місце української поліції німці привезли різних чужинців, головним чином росіян та 

поляків, які дуже радо гасили “революцію” Лебедя кулеметами та віхтями. Створився 

пекельний хаос на нашій землі»[13]. 

https://www.ar25.org/article/yak-banderivci-znyshchyly-upa.html#_ftn13
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Бандерівці призвели до катастрофи у стосунках з польським населенням. Зрозуміло, 

що польські колоністи на українській землі не були українськими патріотами, проте сільське 

населення, прив’язане до землі, поводилося лояльно. «Не бракувало з польського боку ані 

провокацій, ані злочинів. Але на це треба було відповісти судом і карою на винних. Але те, 

що на цьому відтинку діялося 1943 року, не дасться вкласти в жодні рамки. Не вважаємо 

за відповідне, з різних причин, тепер уже подавати тут деталі цієї справи. Скажемо 

тільки, що вся рубанівська акція на цьому відтинку поставила польську меншість 

проти нас. Це дало страшні втрати на міжнародному форумі. Для української визвольної 

боротьби це відкрило ще один фронт, та, пхнувши поляків в обійми і німців, і большевиків, 

непотрібно зміцнило й ці два фронти, і так надто сильні. 

Всі вище згадані промахи не могли не відбитись на настроях населення. Український 

селянин бачить глибше, як бандерівські“політики”. І йому швидко ставало ясно, що 

такі “політики” такої війни виграти не можуть. Він, очевидно, не виступав проти УПА –

 не лише тому, що розумів зміст і потребу збройної боротьби. Але й тому, що там були і 

його брати й сини. Але він тратив віру в ту боротьбу, бачивши жахливе безголов’я. 

Бандерівський провід на хвилях розбурханої стихії мчав у провалля. Німці були 

настільки тупі й дурні, як і бандерівський провід. Вони теж гналися в провалля, ще 

роздуваючи своїми безглуздими й жорстокими репресіями пожар всенародного 

гніву» 

 
Усім історикам, які займаються вивченням українського-національно визвольного руху 40-50 
рр. ХХ століття відома теза радянської пропаганди, що «УПА» створили німці. Отже, спроба 
утвердження дати «28 червня 1941 р.» як дати заснування УПА дуже гарно лягає у цю 
концепцію, але не пояснює суті явища. Адже дехто з журналістів та краєзнавців підмінює 
Українську повстанську армію, творену за наказом ОУН(б) на загін під такою назвою, 
очолюваний Т. Боровцем. Також, Т. Боровцю приписуються величезні масштаби дій, хоча 
якщо взяти тільки Західну Україну, то бульбівці активно діяли тільки в окремих районах 
Рівненської області, кількох суміжних районах Житомирської області. Про них знали тільки з 
чуток на Львівщині чи Тернопіллі. 
 
Цілком зрозуміло, що українські військові формування літа-осені 1941 року можуть 
розглядатися тільки як підготовчий етап до формування УПА, оскільки їхнє виникнення було 
пов’язане зі сподіваннями, що німецька окупаційна влада надасть певну автономію 
українським землям чи забажає на їхній базі формувати українську армію. Наступний 
аргумент, який також буде не на користь Т. Боровця, це те, що він не міг створити армію, а 
тільки військовий загін. Ще свого часу к.і.н. В. Дзьобак чітко окреслив бульбівців як окрему 
«УПА Бульби-Боровця», яка не має відношення до формації УПА, що веде свою історію від 
дати 14 жовтня 1942 року (хоча й цю дату історики сприймають до певної міри критично). 
 

ЧОМУ МІЖ СОБОЮ ВОЮВАЛИ ПОВСТАНЦІ І ПАРТИЗАНИ 
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ТРАГЕДІЇ ПОЛІССЯ 

«Війна з людністю повстанців і партизан» 

Кардинально різні цілі, що переслідували український повстанський рух і радянські 

партизани спонукали між ними війну. Повстанці прагнули створити незалежну українську 

державу, борючись з усіма зайдами на українські землі, натомість червоні партизани 

боролись за відновлення радянської влади. Зрозуміло, що через таку кардинально різну 

мету порозуміння знайти було надзвичайно складно. 

Після катастрофи, що спіткала Червону Армію влітку сорок першого, радянського впливу на 

Правобережній Україні практично не відчувалося. Групи оточенців, диверсантів і підпільників 

були майже повністю знищені органами німецької держбезпеки разом з місцевою міліцією до 

весни 1942 року. Тому наприкінці травня почалося засилля радянських партизан з 

Брянщини, Орловщини і Білорусі, або перекидання повітряним шляхом з-за лінії фронту. В 

середині червня 1942 року в лісах Рівненщини була скинута група диверсантів НКВС на чолі 

з полковником Д. Медведєвим, яка займалася розвідкою, диверсіями, нападами на 

окупаційну адміністрацію, за що страждало ні в чому не вине місцеве населення, адже за 

кожного вбитого німця жандарми розстрілювали п”ятьох поліщуків, а за підірваний ешелон 

страждало все ближнє до залізниці село. 

З листопада сорок другого на Волинь і Полісся починають прибувати російські партизанські 

з”єднання. У лютому 1943 року перекинутий на Полісся генерал Бегма В. створює 

Рівненський партизанський штаб. Радянські партизани опановують Західним Поліссям. Під 

головний удар партизанів попадає залізниця Брест-Ковель-Сарни-Київ. Розпочинається 

запекла боротьба проти українських січовиків разом з поляками, для чого в лютому сорок 

третього було спеціально створено польський партизанський загін ” Єще Польська не 

згінєла” під командуванням співробітника НКВС Р. Сатановського. 

Перша велика сутичка між січовиками і партизанами відбулася наприкінці зими сорок 

третього року біля села Заморочне на Рівненщині, де сотня Г. Перегіняка І Яреми наголову 

розбила партизанів, спалила табір, захопили коней і вози з провіантом а застрелили 15 

партизанів. Того ж таки дня повстанці атакували ще один партизанський табір біля села 

Озерське, який пограбували і знищили дотла. 

У відплату за напад оунівців і опір сільської самооборони 25 лютого 1943 року Ковпак спалив 

декілька сіл у Сарненському, Степанському і Костопільському районах. У відповідь українські 

повстанці атакували партизанів в районі Сарн і Володимирця. В помсту за це, диверсанти 

Мєдвєдєва знищили с. Богуш, розстріляли при цьому 70 мешканців села і відразу ж після 

бою відійшли у ліси за річку Случ. 
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-Всякоє бульо. Господі: поліцаїв боїшся, партизан боїшся. 

У нас колпаковскій отряд ходив і мєдвєдьовський. Той Медвєдьов – із Росії – мацкаль, кацап 

х…в. Так той, б..дь, хати палив. Там до лєсу якась курва вбила партизанового дєда, от вони 

за дєда отомстіли. А не розбиралися, б..дь: випили по 150 чистого спирту і давай палити всіх 

підряд- 4о дворів спалили і 72 невинні душі загубили- згадує 80-річний очевидець Терешко 

Крат. 

29 травня, цього ж таки сорок третього року, сотня Яреми поблизу села Старинки розбила 

групу радянських диверсантів із 16 бійців. 

Сотенний “Ярема”/ “Тиміш”, “Стальний,”Ерема/”- командир відділу,  курінний, полковник/- 

Жук-Семенюк  Никон Юхимович 1919 року народження  походив з прирайонного 

сарненського села Немовичі, своїми відчутними   наскоками наводив жах не лише на 

непроханих зайд, а й на місцеве населення. За будь яку непокору або невиконання 

рознарядки по забезпеченню “Лісових хлопців” харчами, вирубувались цілі сім”ї, від малого 

до великого. 

Ось як згадує той повний жахів час  уродженець села Немовичі Наконечний Ф.Й., батько 

якого воював  на фронті в лавах Червоної Армії: 

- Добре пам”ятаю, мені вже сповнилось п”ять років; десь серед літа 43-го  з села прийшла 

збентежена мама й сказала, що їй передала Ющикова Любка, що сьогодні вночі будуть 

“рубати”. Я вже розумів що це означало… Ледь стемніло, мене мама взяла на руки і понесла 

в город - у квасолиння. Наша хата була сама крайня, отож далі вже не було куди йти… Там 

протремтіли до ранку… В ту ніч до нас ніхто не прийшов, а от в центрі села тоді вирубали 

сім”ю за те, що не насушили мішок картоплі /на кшталт сучасних чіпсів/ за рознарядкою 

хлопців з лісу … 

Звісно були й бої з окупантами. 

Отож нижче наведена статистика  декількох з тисячі  боїв відділу “Яреми” на основі 

хронології подій викладених в книжці Олександра Денищука “Боротьба УПА проти німецьких 

окупантів” /том1/: 

Аналізуючи оперативні зведення щодо партизанських вилазок “Яреми”, приходиш до 

висновку, що його добре укомплектований  січовиками з чотирьох навколишніх з 

Немовичами сіл відділ, “промишляв” в радіусі 100км. від рідних місць дислокації… 
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• Уночі сильні відділи УПА: “Дубового” / командир відділу- Литвинчук Іван,псевда ” 

Дубовий”,”Давид”"Максим”,”Корній”, уродженець села Бискупичі Руські, тепер село 

Нехвороща, Володимир-Волинського району Волинської області/, “Яреми”/курінний-Семенюк 

Никон 1919 року народження, псевда “Ярема”,”Тиміш”,”Стальний”, уродженець села 

Немовичі Сарненського району Рівненської області/,”Острого” /курінний – Ждан Ярослав, 

уродженець Міста Чесанів Любачівського повіту, тепер Польща/,”Наливайка”/ сотенний- 

Левинець , уродженець села Немовичі, старшинська школа “Лісові Чорти” провели наступ на 

Янову Долину /тепер с. Базальтове Костопільського району Рівненської області/ 

• Німці були тут добре укріплені і за всяку ціну боронили цей важливий для них 

господарський пункт… Зав”язався жорстокий  нічний бій, у якому було знищено 42 німці, в 

тому числі 2 офіцери, 150 польських поліцаїв… Загалом зі сторони ворога, включаючи 

поляків, що брали чинну участь в бою поруч з німцями, погинуло 500 осіб/за даними 

польських джерел- 600 осіб/. Спалено кілька вулиць міста, зірвано два залізничних мости, 

знищено магазини. Здобуто зброю і одну тону вибухових матеріалів. Зі сторони повстанців 

10 вбитих і 3 ранених… 

• /Тиктор Іван. Історія українського війська/.                                                           

Тут і надалі наведені матеріали з Рівненського краєзнавчого музею та “Літопису УПА” /т.27/. 

• Кітень, 43 року. 

• У великодній четвер відділи “Яреми” і “Шавули” почали бій з німецько-польським 

гарнізоном у містечку Янова Долина. Бій тривав декілька годин, але повстанці не взяли 

центр і відступили. 

• 21.05.43 року. 

• Відділ “Яреми” напав на німців поблизу села Чудель, які поверталися з грабунку села. 

Повстанці відбили все награбоване майно. Під час бою було вбито 30 німців і, серед них, 

німецький офіцер Мельба. , троє поранено і спалено автомашину… 

• /Згідно інформації , яку почув від мешканців с. Чудель колишній  Голова місцевого 

колгоспу Пацьола Вівтор Іл.; -”тоді трапилась жахлива трагедія :  “після такої “успішної” 

операції Яреми пройшов тиждень і німці знищили Чудель дотла: 200 осіб живцем було 

спалено у церкві, розстріляно близько 60 осіб і 228 осіб “попали” в Сарненський концтабір. 

Лише 4 жертвам -табірникам вдалося уникнути смерті… Така ціна тридцяти вбитих німців, 

10 корів, кількох свиней, двох возів фуражу що відбили оунівці у німців і назад селянам 

чомусь не повернули, а розділили між собою… Старожили Чудля твердять, що двох коней 

курінний Ярема забрав собі… 
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-О!, які то були “Кармелюки”!- нарікають старі  чудляни/. 

• Червень, 43 року. 

• Вночі між 24-25 червня відділи “Яреми” і “Дороша” напали із засідки на потяг біля станції 

Немовичі. У результаті операції було ліквідована 150 спеціальних протипартизанських 

поліцаїв. Добиччю повстанців була велика кількість зброї та амуніції. У цьому бою було 

поранено декілька стрільців і, серед них “Ярема” і “Дорош”… 

“… В передніх вагонах їхало 150 гестапівців карного загону. Вони верталися з погрому 

польських та волинських сіл, а в останніх вагонах були гармати, танки, амуніція та всякі 

припаси. 

Заспані гестапівці ще не встигли відчинити двері своїх вагонів, щоб довідатися про причину 

зупинки поїзда, як у передніх двох вагонах пролунали постріли. Сотенний командир Ярема із 

другом Дорошем стріляли по карателях. Гестапівці пробували тікати через вікна, але влучні 

постріли не давали ворогам вирватися з пастки. Вранці повстанці зі зброєю та амуніцією 

повернулися в ліс . 

У травні і червні 1943 р. відділи УПА в постійних боях з гітлерівцями контролюють усе 

Полісся і Волинь, обмежують володіння окупантів лише територіями головних шосейних 

шляхів та залізничних ліній. 

На початку серпня 1943 р. відділ УПА напав на непрошених гостей, які грабували населення 

Гнідави (Луцький район). У запеклому бою, що почався, повстанці знищили грабіжників, а 

пограбоване майно було повернено населенню. 

Мені пощастило розшукати згадку про “Ярему” /”Стального”/  встенограмі обласної наради 

секретарів райкомів партії, голів райвиконкомів, начальників НКВС і НКДБ при Рівненському 

обкомі КП /б/У, з участю першого секретаря ЦК КП/б/ М.С. Хрущова від 14 січня 1945 року. 

На цій нараді секретар Сарненського РК КП/б/У Стабровскій А.С. доповідав ; 

- … С октября месяца ОУНовские банды увеличились. Сейчас орудует в Тынное группа 

Пащенко/Івана Гричана/, имеет 100 человек. В Екатериновек была боевка. Имеются 

большие силы банды Яремы до 400-500 человек, его местопребывания- округа села 

Немовичи, в Рокитно заходит под кличкой Стальной. 

Начальник  Сарненського р/о НКВД Карпенко К.М. доповнює: 

-Что сказать по Клесовскому, Рокитновскому району, там войска ходили безрезультатно. 

Войска опаздывают с оперециями. Пошли войска за бандой Яремы в Рокитно и банд не 

нашли, возвращались и сами в засаду попали. Это было в конце ноября месяца. 
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Серебрянський И.К.- начальник РО НКВД: 

- Банда Стального- самая опасная, постоянно в нашем районне не дислоцирует, а 

переходит в Рокитно, в Рафаловку…. Когда я приехал в район, то вижу – Ярема или 

Стальной – это опасная сволочь. Он больше всех бывает в Рокитновском районе и 

Клесовском. По показаниях пленных в банде 340 человек…” 

А у стенограмі обласної наради секретарів обкомів КП/б/У, начальників НКВС і НКДБ при 

Рівненському  обкомі КП/б/У з участю першого секретаря ЦК КП/б/У  М.С. Хрущова від 17 

лютого 1945 р.  Стабровскій-секретар Сарненського райкому партії констатує: ” Банда 

“Стального”  редко появляется, на половину уменьшилась. Воинские части действуют 

активно. Получили сведения о местонахождении банды Коры и Стального и стали 

проволить операцию, но операция прошла неудачно, банда ушла в Клесовский район, 

потом перескочила в Рокитновский район… 

Карпенко доповнив:- “… Я коснусь некоторых  фактов, которые Стабровский не отметил… 

Естественно нам нужна помощь, особенно по Сарненскому районну, помощь войск, при чем 

это не постоянные войска а необходимы войска в отношении банды “Стального”. Банда 

действует, как правило на стыке районнов, отдаленных селах, как например в селе Тынном-

25 километров, они знают, что мы редко там бываем. “Стальной”  свил там свое гнездо, но 

считаю, что у нас достаточно сил в 3-4 районнах, чтобы этого “Стального” разбить”… 

У примітках до стенограми в пункті 28 наведено пояснення:“Семенюк Никон Юхимович – 

/1919-1945/,  /”Ярема”, “Стальний”, “Тиміш”/ – уродженець с. Немовичі Сарненського району, 

командир куреня УПА ім. Є. Коновальця, згодом командир загону “Дорош”. Страчений 

Службою Безпеки  ОУН в 1945 році.” 

/Примітка;інформація неправдива. Семенюк Никон Юхимович навідувався до родичів в село 

Немовичі у 1970-тих роках/…  

 З 20 травня до 1 серпня 1943 року через Рівненське Полісся з”єднання І. Федорова 

здійснило два рейди. Під час цих рейдів було вбито 163 українські патріоти. Намагаючись 

залякати поліщуків терором партизанський командарм Т.Строкач у квітні 1943 року видав 

наказ, у якому вимагалося за кожного убитого партизана знищити 15 січовиків. Цілком 

очевидно, що така помста “народних месників” падала в основному на селян. 

Намагаючись залякати українських патріотів терором командарм всіх українських “народних” 

месників Т. Строкач у квітні 1943 року видав наказ, у якому вимагалося за кожного убитого 

партизана знищити 15 січовиків. Цілком зрозуміло, що така помста падала на простих, ні в 

чому не повинних селян. Але вже в травні цього ж року було наказано знищувати ті 
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повстанські загони, які нападають на партизан, а також ліквідовувати їх командирів, а 

рядових намагатися перетягнути на свій бік. 

З початку червня 1943 року партизани починають застосовувати нову тактику- намагаються 

заволодіти великими лісовими масивами, створити власні аеродроми, склади, бази, 

проводять мобілізацію місцевого населення, при цьому заперечують факти свого 

підпорядкування Кремлю і намагаються переконати населення, що ведуть боротьбу “За 

Суверенну Соборну Українську Державу з демократичним устроєм.” 

З огляду на такі обставини ОУН-УПА передислоковується на Полісся, в райони річок 

Прип”ять, Стир, Горинь, Случ. Ведуть запеклі бої, намагаючись втримати за собою ліс й не 

допустити проходу червоних з Поділля і південної Волині на Полісся, а з Білорусії на 

Волинь. 

У жовтні-листопаді 1943 року бойові дії між ОУН-УПА й радянськими партизанами 

переросли в подальшу ескалацію. З наближенням фронту партизани все більше 

наповнювали ліси Волині і Полісся і навіть почали проникати на Галичину. Повстанці зі свого 

боку, щоб ефективніше “викурювати” їх із своєї території зривали партизанські господарські 

заготівельні операції – суворо з нелюдською жорстокістю карали тих селян, які “добровільно” 

під страхом смерті всієї родини, давали партизанам провізію. 

Ось як про свою страшну трагедію тих часів,що трапилася в селі Немовичі, що на 

Сарненщині розповідає сама її жертва і безпосередня очевидця Баєчко Олена: 

-Вночі до нас, в хату увірвалися “лісові брати”,бо несвоєчасно батько здав їм провізію. Мені 

тоді й не виповнилось і шести років. 

На моїх очах зарубали батька і маму. Розрізали, як поросят на розчленовані куски і склали 

це “м”ясо” на стіл переді мною. Чисто українською сказали: “А це тобі дитино, щоб мала що 

їсти і не вмерла з голоду!”… 

Вікна і двері наглухо забили досками. Я голодна і на смерть настрахана цим жахіттям 

просиділа кілька днів. Добре що сусіди визволили”… 

Найбільші бойові баталії розгорнулися в грудні 43 року, коли одна і друга лісова “братва” 

створювала запаси на зиму… 

У січні-лютому 1944 року більшу частину Волині та Полісся зайняла Червона Армія, німці 

контролювали лише західну частину Волинсь- кого краю. В цей період ситуація ситуація в 
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протистоянні між партизанами і повстанцями кардинально змінилася. Радянські партизани 

не цуралися допомоги польської Армії Крайової, а повстанці не втрачали нагоди залучати 

собі на допомогу німецьких жандармів. Є відомості про те, що на Поліссі в Сарненських 

лісах повстанці проводили спільні операції проти партизан з німецькими силами безпеки, 

отримували від німців зброю і лікувалися після поранень у німецьких польових госпіталях. 

Загалом, звітуючи у квітні 1944 року, генерал В. Бегма акцентував на тому, що у 43-44 роках 

лише на Рівненщині у боях з партизанами загинули 2275 повстанців. Правда, важко сказати, 

скільки часток з цієї цифри припадає на мирних мешканців. 

Так чи інакше, обидві сторони, очевидно понесли значні втрати в обопільній кривавій 

боротьбі, які все таки мабуть обчислюються, не сотнями а десятками тисяч убитих з обох 

сторін. І єдиною суттєвою різницею між цими протиборчими силами було те, що повстанці 

були місцевими поліськими юнаками, які взяли до рук зброю, захищаючи свої домівки, а 

партизани були в переважній більшості вихідцями зі Східної України і Росії й узяли до рук 

зброю з метою перемогти Гітлера і знищити український самостійницький рух… 

Сьогодні вже мало хто не погоджується з думкою, що збройний спротив німецьким 

окупантам і антирадянська резистенція під егідою Організації Українських Націоналістів не 

були явищем, насадженим згори. Починаючи повстанський рух знизу, українська 

громадськість активізувала зусилля провідників ОУН у пошуку можливостей до створення 

незалежної Української держави. З позиції сучасного розважливого спостерігача той рух був 

заздалегідь приречений: надто вже сильними були тоталітарні системи, що зійшлися у 

вирішальній сутичці, - Німеччина та СРСР. Ідеологи й вожді цих країн не залишали жодного 

шансу на створення незалежної української держави: нацизм не знаходив для неї місця в 

арійській моделі "нової Європи", а сталінізм за природою своєю не міг відмовитись від 

"ласого шматка", що дістався йому в спадщину від "єдиної і неділимої".   

То що ж могло захопити й повести на жертовне та самозречене протистояння тоталітаризму 

сотні тисяч селян, ремісників, студентів, учителів, військових і робітників. Відповідь одна - 

ідея Української соборної суверенної держави, яку плекало не одне покоління борців за її 

волю.   

Війна підняла значні духовні та моральні сили українського народу. За роки війни через УПА 

пройшло від 300 до 400 тисяч чоловік, сотні тисяч співчували та посильно допомагали 

повстанцям. Втрати ОУН і УПА та їх прихильників лише за період з літа 1944 до кінця 1946 

рр. склали 56,6 тисяч вбитими і 108,5 тисяч полоненими та заарештованими. Тисячі сімей 

були вислані до Сибіру й Казахстану.62 Внаслідок бойових дій та репресій проти 

національно-визвольного руху в західних областях загинуло понад 25 тисяч радянських 

військовослужбовців.   

На тілі українського народу з'явилася глибока незагойна рана, яка проходить серцями 

мільйонів людей - і тих, хто в роки війни зі зброєю в руках по обидві сторони фронту брав 
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участь в братовбивчій війні, і тих, хто знає про ті події лише з публікацій періодичних видань 

та книг. Гостроту болю не зменшили ані референдум 1 грудня 1991 р., який реалізував 

головну мету ОУН і УПА - створення незалежної Української держави, ані увічнення пам'яті 

полеглих у боротьбі за неї в тих місцях, де гриміли бої за національні ідеали.   

Шлях до громадянського миру й згоди важкий і тернистий. Але кожен має пройти свій 

відрізок цієї "дороги до храму". Вже час "збирати каміння".  

 Переговори: "УПА - радянські партизани", 

"УПА - нiмецька влада" 

Як повiдомляє Бульба-Боровець та iншi, фактично в 41-42 роках на територiї України 

радянські партизани не iснували як реальна сила: загони пiд командуванням генерала 

Бiлова, Ковпака було розбито. Але з радянської сторони була добре органiзована розвiдка, 

до того ж потрiбно зважити й на все зростаючу недовiру простого народу до окупантiв. 

Єдиною силою, котра могла вести вiйну проти нiмцiв була УПА. Москва вирiшила (в зв'язку з 

вдалими операцiями УПА) змiнити вiдношення й курс своєї полiтики у вiдносинах з 

українською армiєю: з радянській сторони з'являються пропозицiї розпочати переговори "не 

дивлячись на минулу антибільшовицьку компанiю i помилки з обох сторiн". В червнi 42-го в 

трикутнику Олевсько-Рокитно-Городище було закинуто радянський партизанський загiн пiд 

командуванням Медведєва для охорони радянської делегацiї i, як виявилось згодом не 

лише для цього. 

Пропозицiя Генштабу СРСР були такі: 

- припинити ворожнечу (УПА i радянські партизанські загони); 

- злиття УПА з Червоною Армiєю i на основi цього отримати допомогу; 

- припинити антирадянську пропаганду в УПА ; 

- пiдняти загальне повстання на Українi; 

- всiм членам УПА гарантувалась амністія за минулi грiхи. 

Вiдповiдь УПА не затрималась: УПА - суверенна вiйськова одиниця УНР, з чужою армiєю не 

з'єднається, може бути лиш спілка; українські військові сили, що перебувають у станi вiйни з 

СРСР з 1917 року, готовi згодитись на мир i на вiйськовий союз проти Германiї, якщо СРСР 

признає суверенiтет; загальне повстання на Українi буде пiдняте лише в тому випадку, коли 

відкриється захiдний фронт і у всiй Європi з'являться такi ж умови для повстання, iнакше 

заколот приречений на невдачу i загрожує винищенням всiєї української нацiї. 
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Вiдповiдь Генштабу була така, що в якості суверенної держави признавалась лише УРСР, 

процес дружнiх переговорiв всіляко пiдтримувався і було дано згоду на перемир'я й 

нейтралiтет. 

Та переговори явно затягувались зi сторони УПА (на мiй погляд потрiбно було б таки якось 

знайти компромiс i з'єднати зусилля) - керiвництво ж УПА боялось, що якщо вiдбудеться їх 

злиття - то це дасть привiд Радянському Союзi "в'їхати" на Україну в якостi визволителя та 

iнше. 

Так чи інакше до грудня 42-го переговори нi до чого не привели. Загiн Медведєва почав 

набирати силу, а Москва зимою 42-43-го проголосила українських нацiональних партизанiв 

"бандитами". 

Першi переговори з нiмцями вiдбулися 23 листопада 42-го року з шефом СД Волинi i 

Подiлля Пiцом. Цi й подальші переговори також нiчого конкретного не принесли. Приведу, 

для прикладу, де яки пункти, що ставилися на них : 

Нiмцi вимагали зупинити нiмецько-українську ворожу, перетворити УПА в легальну напiв - 

військову полiцейську силу в системi німецьких військ, допомогти нiмцям знищити всякi 

антинімецькі групування, за що нiмцi будуть зобов'язанi припинити всi репресивнi заходи 

проти населення України, а про органiзацiю Української держави згоджуються говорити, 

лише пiсля вiйни. 

Контр-позиція українцiв: припинити всi репресiї, визнати суверенну українську республiку 

негайно з усiма випливаючими з цього наслiдками, розпустити всю цивільну нiмецьку 

адмiнiстрацiю, зупинити грабунок економiки та iнших надбань України; УПА - це пiдпiльна 

суверенна армiя України i влитися може лиш в регулярну Українську нацiональну армiю. 

На мiй погляд, не погоджуватись з нiмцями було правильнiше, це давало свободу й вiру в 

становлення самостiйної України. 

7. Корiнний перелом - 1943. 

Переговори з польським пiдпiллям. 

Розпочався Сталінградський наступ. Нейтралітет з радянськими партизанськими загонами 

було розiрвано - Москва вимагала рiшучих дiй проти нацiонально-визвольних органiзацiй. 

Почались частi бої з партизанськими загонами бiльшовикiв. Зимою 1943 УПА робить спробу 

зв'язатись з польським підпіллям з метою припинити українсько-польську ворожу, 

нормалiзувати вiдносини й налагодити контакт мiж УПА й Армiєю Крайовою. Але полiтика 

польського народу, а вiрнiше кажучи екзильного уряду в Лондоні - руками СРСР та схiдних 

союзникiв знищити Германiю, а руками росiян i нiмцiв задушити національно- визвольний 

рух на Україні, щоб знову окупувати Захiдну Україну - пiдвела УПА до факту про: 3 -й 

вiдкритий фронт - польський. 
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8. Розкiл УПА на двi групи. 

Ідеологічно - програмнi розбiжностi й партiйна нетерпимість окремий групи С.Бендери 

(очолював Микола Лебідь (Максим Рубан) як плiдник ОУН -С.Бендерi) привела до того, що 

ця органiзацiя вiдважилась на такий крок: вона признала форму боротьби УПА проти німців 

та бiльшовикiв i запропонувала розпочати переговори про спiльнi акцiї всiх революцiйних 

сил на Україні в лавах УПА! 

9 квiтня 1943 року такi переговори почалися. Пропозицiї вiд ОУН - С.Бендери були такi: 

1. Не взнавати полiтичної залежностi вiд УНР, а пiдкоритись УПА, полiтичної лінiї ОУН - 

С.Бендери. 

2. Признати акт державностi вiд 30.6.41 як єдину конституцiю України. 

3. Військовий вiддiл ОУН - С.Бендери включити до складу УПА, зробити спiльний штаб пiд 

тiєю ж вивiскою - УПА. 

4. Вiдкрити в УПА iнститут партійних комiсарiв i службу безпеки. 

5. Проголосити загальне революцiйне повстання на Українi. 

6. Очистити територiю майбутнього повстання вiд польського населення. 

I так далi. Можемо собi уявити вiдповiдь УПА на цi монопартiйнi, диктаторськi пропозицiї 

ОУН - С.Бендери. Тим самим 22 травня 43-го року переговори без успiху було припинено. А 

сам М.Либiдь зробив досить такі цiкавий крок - перейменував ОУН - Бендери в УПА i очолив 

штаб. З'явилося двi УПА, як ранiш було з двома ОУН. 

Нове керiвництво УПА зробило такi наступнi кроки, якi привели до кривавих рiк весною-лiтом 

43-го - палило польськi села, проголосило мобiлiзацiю i 3-й крок нацiональної революції i 

загальне повстання українцiв проти німців, спровокувала всю українську полiцiю, давши 

нiмцям багату поживу до тюрем, повністю дезорієнтувало їх. В зв'язку з цiм в липнi цього ж 

року отаман Тарас Бульба-Боровець перейменував свою частину УПА в "Українську 

Народну Революцiйну Армiю" (УНРА). 

9. Масовi жертви Лебедiвської диктатури. 

Тепер треба роздивитись шляхи 2-ох армiй - УПА та УНРА. 

УНРА стала розвиватись, відповідно обставинам, по лiнiї зменшення свого складу i переходу 

в глибоке пiдпiлля при наростаючій загрозi радянсько - комуністичної диктатури, УПА ж 

навпаки, збільшувало свої лави, впритул до виникнення на Полiссi та і Волинi цiлих 

партизанських республік, в яких дiяли свої економiчнi реформи, i були втiленi закони, якi 

заставляли жителiв забезпечувати всiм необхiдним членiв УПА. Ведеться також, "внутрiшня" 
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вiйна проти бувшого УПА-УНРА. Їх розцiнюють як ворожих агентiв, i якщо вони не 

переходять на сторону УПА - на мiсцi розстрiлюють. УНРА досить тактично реагує на це - 

вони починають маневрувати, щоб не допустити братовбивства. Це мотивувалось 

А.Левицькiм як : 

1. не потрiбно збільшувати армiю перед новою окупацiєю України Червоною Москвою; 

2. не є полiтично доцiльною боротьба армiї без держави в пiдпiллi за панiвне положення 

серед свого народу. Це буде лише тодi, коли з'явиться державна влада ). 

По-моєму, це важливi причини (i головне - чесно сказане!). В жовтнi 43-го штаб УНРА винiс 

на загальний огляд свiй документ- реакцiю на проведення М.Лебедем-Рубановим "екзекуцiї", 

українського народу - "Вiдкритий Лист" до членiв органiзаторiв ОУН С.Бендери. 

В ньому вiдверто показанi всi негативні моменти органiзацiї i iснування УПА 

(Бендеровського), їх антиукраїнську полiтику, жорстокiсть i варварство, небажання i 

нерозумiння існуючий ситуації та iнших полiтично-революцiйних формувань як 

спивпрацюючих. У вiдповiдь на це УПА робить спробу нападу на штаб УНРА. Багато членiв 

УНРА попало в полон .УНРА не проводить вiдповiдних воєнних закладiв, i "армiя" - дуже 

зменшена, вiдступає у бiк рiчцi Случ. Має там Вільнюську битву з росiйсько - польськими 

партизанами, потiм переслідується бендерiвцями, що оголосили УНРА справжню вiйну. Так 

чи iнакше, дiйсно можна звинуватити органiзацiю Бендери - Лебедя в розколi й 

дезорганізації українського нацiонального, державно- творчого та соцiального ходу життя ; в 

явнiй чи неявнiй допомозi Радянським військам; в актах послiдовних,систематичних 

диверсій, посягаючих на норми людяностi i загальнi етично- моральнi устої, що можна 

прирiвняти до вiдкритого бандитизму. 

Котловина смертi. 

Пiд осiнь 1943 року Полiсько-Воїнська котловина стала ареною масової смертi. Сюди 

стiкались, перед загрозою швидко насуваючого фронту, люди з усiєї України. Перед УПА, 

сконцентрованою саме в цьому районi (бiля 100000 чоловiк, але погано органiзованих i 

озброєних) знову партія Лебедева ставить задачi, якi не виконуються: очищати українські 

землi вiд полякiв, нищити внутрiшнiх ворогiв, вести військову боротьбу проти нiмцiв та iнше. 

Всi республіки Лебедева були знищенi авiацiєю нiмцiв, радянськi партизани ходили 

впродовж i впоперек цій "держави", Медведєв дiяв в маленькому Чумацькому лiсi пiд 

Луцьком, стрiляв i викрадав німецьких генералiв, а Ковпак зробив свiй рейд вiд Брянську до 

Карпат, де був розбитий німцями. Бiйцi УПА втратили ту гнучкість i блисковичнiсть дiй в 

нападi, вели героїчні бої з відступаючими нiмцями й частинами радянських військ. Але скрiзь 

потерпіла поразки. Почалася панiка в рядах армiї, люди тiкали в лiс, служба безпеки у 

вiдповiдь проводила репресивнi заходи проти тих, що залишилися. Ось така картина "вiйни 

УПА проти нiмцiв та радянських військ у 1943-44 роках. 
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У самiй Полiської котловинi збиралось все бiльше людей. I це ставало небезпечним - клiцi 

радянсько-нiмецького фронту сходились саме в цьому мiсцi, до того ж там дiяли не лише 

багато численні радянськi партизанськi загони, але i "внутрішній" ворог - вiдділ СБ (служба 

безпеки) Лебедева. Це все вело до катастрофи i так воно й сталося. 

18 листопада 43 року Рада Головного Комiтету УНРА винесла наступний план: 

таємно спробувати пiдписати мiр з нiмцями i добитися евакуацiї цивiльного населення на 

територію Польщі або Австрії; 

звiльнити С.Бендеру з метою задовольнити Лебедева i створити єдину пiдпiльну армiю УПА; 

УНРА перевести в глибоке радянське підпілля, як зброю партизанських акцiй; 

очолити делегацiю доручити Т.Бульби-Боровцю. 

З 15 на 16 листопада було пiдготовано меморандум до нiмецького командування, що 

складався з семи пунктiв (аналогiчно) плану УНРА. 

17 листопада делегацiя виїхала в Рiвно, 30-го була в Берліні, а 1-го грудня її членiв було 

заарештовано й кинуто до Саксегазеньского замку. 

Поведiнку нiмцiв можна зрозумiти: вони мали ще надiю вiдсунути схiдний фронт і сам Гiтлер 

був проти любих нацiональних армiй при нiмецькiй. Але 44-й принiс корiннi переломи в 

поглядах на цю проблему. 

Весною 44-го верховне командування УПА перенесло свiй штаб з Волинi в Карпати. Всі 

військові частини отримали наказ залишитись на місцях, переходити пiд радянську окупацiю 

i продовжувати боротьбу в пiдпiллi. Крим того нехтуючи своїми ж принципами, монопартія 

Лебедева проголосила народження Української Головної Визвольної ради при УПА як її 

головного полiтичного фронту. На мiй погляд, цiкавиш є той факт, що не була опублiкована 

навiть платформа УГВР, членами котрій, по сутi, були теж представники ОУН (С.Бендери). 

Цiкаво й те, що в жовтнi 44-го вся група УГВР, ОУН, УПА i СБ - Лебедем виїхала в Германiю i 

стала називати себе не iнакше як "Закордоннi частини ОУН", "Закордонне представництво 

УГВР". Утворився iсторичний парадокс "Закордоннi частини ОУН", "Закордонне 

представництво УГВР" являлися на дiйсностi представниками самих себе. Маємо сказати 

що спiльне з УПА i УНРА в рiзних частинах України дiяли i iншi партизанські формацiї. 

Прикладом може служити Легіон національної самооборони під командуванням полковника 

армії УНР Войноровського-Гальчевського. 

11. Новi українсько-нiмецькi перемовини. 

Українська армiя в Нмеччині. 

. 
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В цей час нiмцi бажали лише одного створити спiльний блок всiх народiв, пригнічених 

комунiзмом, i на чолi цього блоку був вже поставлений генерал Андрiй Власов, як 

головнокомандуючий Росiйською Визвольною Армiєю (РВА). В останнiх числах жовтня 44-го 

звiльнив бiльшу частину українських положених - С.Бендеру, Мельника, Бульбу-Боровця та 

інших. Нiмцi хотiли вести переговори, якi розпочались в листопадi 44-го й тягнулись до кiнця 

грудня 44-го. Швидкому просуванню заважала концепцiя Власова, "о єдиній i неподільної 

Росiйської імперії", тим самими ставивши пiд сумнiв суверенітет України. Але не маючи 

виходу німцi були змушені признати Український Нацiональний Комiтет в Германiї як 

репрезентацiю українського народу перед нiмецькою владою. Отже, переговори закiнчились 

в кiнцi 44-го, а в першi днi березня нiмецька влада затвердила комітет i дала дозвiл на 

організацію нової української армії пiд командуванням генерала Шандрука. 

Нова армiя мала складатись з двох частин: 

регулярна пiхотна армiя, яка б мала завдання боротися проти СРСР на схiдному фронтi; 

- нерегулярна частина - "група Б" Української нацiональної армiї. 

Група "Б" мала диверсiйно-партизанське завдання на схiдному фронтi (командиром був 

Т.Б.Б.) 

В склад регулярної УНА входили: 

1. Дивiзiя "Галичина"- перша дивізія УНА; 

2. Українське Визвольне військо; 

3. Всi українцi, полоненi, з армiєю Власова, полiцейськi. 

Теоретично штаб УНА мiг набрати 250000 кадрiв. Але цим планам не дано було втілитися у 

життя внаслiдок закiнчення вiйни. Найбiльш боєздатні частини армiї було розбито на 

невеликi групи i планомiрно здавались у полон американцям. Одна з дивiзiй генерала 

Власова повернула зброю проти німців i допомогла чехам звiльнити Прагу, але через 

декiлька днiв її заново "звiльнили" радянськi війська. 

Міфічна дата створення УПА 

0000 

Вже так повелося, що в Україні на християнське свято Покрови, 14 жовтня, відзначають 

створення Української Повстанчої Армії. Але чи дійсно УПА як військова структура 

Організації Українських Націоналістів-бандерівців з'явилася у цей день чи хоча б восени 

1942 року? Щоб однозначно так стверджувати, бракує доказів. 

http://www.pravda.com.ua/articles/2007/10/22/3306787/
http://www.pravda.com.ua/articles/2007/10/22/3306787/
http://www.pravda.com.ua/articles/2007/10/22/3306787/
http://www.pravda.com.ua/articles/2007/10/22/3306787/
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Уперше документ ОУН, в якому йшла мова про створення УПА в 1942 р., було видано у 

"Бюро інформації Української Головної Визвольної Ради" (вип. 1, квітень 1948 року). Його 

передрукував Петро Мірчук у своїй книзі "Українська Повстанча Армія. 1942–1952". 

Як йшлося у цьому "святочному наказі Головного Командира УПА" Романа Шухевича, 

маленькі збройні групи, що формувалися на Поліссі для боротьби з німцями і 

більшовицькими партизанами, "дали початок новим формам визвольно-революційного руху 

– Українській Повстанчій Армії". 

Начебто все переконливо, якби не причина і дата видання документа. "Святочний" наказ 

вийшов 14 жовтня 1947 року, тобто зворотнім числом! Жодного документа, який би 

регламентував формування УПА у жовтні 1942 року, як і джерела, яке б репрезентувало 

діловодство цієї військової структури до квітня–травня 1943 року, не виявлено. 

"Традиційну" дату створення УПА одним з перших поставив під сумнів працівник Інституту 

української історіографії та джерелознавства ім. Грушевського Олександр Вовк. На жаль, 

через сучасні життєві реалії українцям не до глибокого аналізу історичної минувшини, вони 

змушені виживати, а не передплачувати вузькопрофільні наукові журнали з історії, тому з 

творчим доробком цього історика, окрім вузького прошарку інтелектуалів, вдалося 

ознайомитися небагатьом. 

Дослідник на документальному матеріалі довів, що УПА була створена у квітні – на початку 

травня 1943 року військовим референтом бандерівської ОУН на Волині та Поліссі Василем 

Іваховим (псевдо "Сонар"). 

У той час Дмитро Клячківський ("Клим Савур"), котрого іноді називають творцем УПА, 

перебував на посаді Крайового провідника ОУН(б), тому безпосередньо творенням 

військової організації не займався. 

У архівно-кримінальній справі Федора Воробця, яка зберігається у Державному архіві СБУ в 

Тернополі, пише Вовк, значиться, що легендарний "Савур" таки очолював УПА, але вже 

після смерті Івахова 13 травня 1943 року. 

Документи УПА, якщо така структура діяла з осені 1942-го, мали б зберегтися, але їх немає. 

У 10 томах "нової серії Літопису УПА", яку завдяки підтримці української діаспори з середини 

1990-х років видає Інститут археографії, документи УПА, датовані жовтнем 1942 – квітнем 

1943-м, відсутні. 

Найраніше джерело, яке має підпис "Головна Команда Української Повстанчої Армії", 

укладене 20 травня 1943 року. Воно опубліковане в 2 томі згаданого збірника архівних 

джерел. 

Нещодавно в Центральному державному архіві вищих органів влади в Києві автору цих 

рядків вдалося знайти і прочитати (вони дуже вицвіли) листи-грипси Клячківського за 

листопад 1942 – січень 1943 років. 

Грипси переконують – в цей час УПА ще не було. У ділових листах, які Дмитро Клячківський 

під псевдонімом "Охрім" адресував до свого підлеглого Івана Литвинчука ("Дуб", "Дубовий", 

"Максим"), про УПА – жодного слова! 
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Перший документ свідчить, що ОУН(б) на Волині та Поліссі у листопаді 1942-го перебувала 

на нелегальному становищі й ще тільки готувалася до збройної боротьби ("… виступів ні. Не 

вільно"). 

Восени 1942 року волинська ОУН(б) створювала тільки перші військові відділи, причому за 

умов постійних гестапівських провокацій ("гестапо вислало багато сексотів в терен, які 

провокують населення. Не датися"). 

У другому листі Клячківського цікавить анкетна інформація. Можливо, "анкетні листки", про 

які він веде мову, заводилися на учасників перших військових відділів (це ще не УПА), що 

формувалися Литвинчуком. 

Головною темою документа № 3 є вказівка Литвинчуку, щоб той ставав "дужим", аби 

"двигнути нарід до Великого Походу, що поведе нас до Світлого Майбутнього". Також автор 

джерела наказує своєму адресатові шукати фінанси й організовувати заготівлі всього 

необхідного для діяльності в умовах військової дійсності. "Охрім" просить "Дуба" здобути 

грошові ресурси в населення (шляхом "збірок" і "коляд"). 

Документ № 4 – це привітання Івана Литвинчука з Різдвом. Клячківський не тільки бажає 

йому зміцнення "фізичних" і "духових" сил, але й нагадує, що "в слушний момент" найкращі 

представники українського суспільства поведуть "нарід до світлої Перемоги, до будови 

Могутньої Самостійної Соборної Української Держави". 

Нарешті, є маса непрямих документальних доказів створення УПА весною 1943 року. Ось 

один із них. Працівник організаційної референтури Седлищанського повстанського району 

(Волинська обл.) "Гайворон" у звіті про працю за вересень 1943 року навів метод підняття 

морального духу місцевого населення таким чином: "Просимо, щоби прибула частина УПА і 

знищила зондера в Седлищах, а дух населення підніметься 100 %-во, так як на початку мая 

43 року". 

Потрібно бути щирим самому зі собою. 14 жовтня – така ж символічна дата створення УПА, 

як і день Радянської Армії чи дата створення Народно-визвольної армії Югославії на чолі з 

Тіто. 

 

А  тепер, щодо звинувачення Бульби бандерівців у співпраці з німцями. На жаль, воно також 

знаходить підтвердження реальними фактами, хоч грішними у цьому були не лише вони, а й 

увесь націоналістичних рух Західної України. Пізніше різні гілки ОУН-УПА будуть 

звинувачувати одна одну у співпраці з гестапо і в тому, що в Україну вони увійшли на 

початку війни Німеччини з Радянським Союзом в німецьких обозах. Значною мірою це 

відповідає дійсності, адже від самого зародження ОУН користувалася підтримкою 

відповідних розвідувальних служб вермахту. Значна частина старшинської верхівки 

майбутньої УПА пройшла вишкіл у 1939—1940 рр. в німецьких військових таборах і навіть 

отримала відповідні чини німецької армії… 

Фактично спочатку німці підтримали і Поліську січ Бульби, яка розгорнула діяльність на 

Волині цілком легально, без жодного спротиву нових господарів краю. Більше того, Бульба 

сподівався, що йому і далі «вдасться вдержати в українських руках певну можливість 
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громадської та військової діяльності під німецькою окупацією». Отже, сподівався на 

порозуміння і співпрацю з німцями. Ілюзії ці скінчилися, як тільки на Волині було 

налагоджено цивільне німецьке правління, місця в якому ні Бульбі, ні його Січі не було. 

Довелося переходити на підпільне становище, йти в ліси і мати відтепер німців не за 

союзників, а за ворогів. Подекуди вести з ними боротьбу, масштаби якої, втім, були надто 

скромними, щоб серйозно зашкодити окупаційній владі. 

Попри усі ці наслідки, над УПА, як і над кожним подібним рухом, тяжіють два прокляті 

запитання. Перше — а чи і справді вже такою ефективною була ця армія? Друге — кожна 

боротьба вимагає жертв, чи не марні були ці жертви? Особливо, якщо боротьба 

завершилася фізичним програшем. У крайньому варіанті відповіді на це запитання звучать 

пасажі про політичну безвідповідальність керівництва УПА, оскільки, мовляв, було ясно, що 

проти Радянського Союзу не виграти, а людське життя — безцінне. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


