
РОЗДІЛ І

Історіографія та джерельна база
дослідження 

1.1. Загальний огляд історіографії теми

У повоєнний час в Україні та за її межами було
написано більше чотирьох тисяч праць з історії
ОУН та УПА1, однак тільки деякі з цих досліджень
висвітлювали  окремі моменти проблематики, яка
розглядається в пропонованій роботі. Історично
склалося так, що військові аспекти діяльності
ОУН(Б) в 1940–1942 рр. вивчені недостатньо і зде-
більшого поверхово. До наукового обігу було залу-
чено незначну кількість джерел, що стосуються
військової діяльності ОУН(Б) у зазначений період,
що й спричинило неповне, викривлене відображен-
ня загальної картини подій і неправильні, однобокі
оцінки діяльності ОУН(Б) у військовій сфері. 
Історіографія теми загалом не є надто об'ємною,

вона поділяється на декілька основних напрямків,
які характеризуються, насамперед, політичними
поглядами та вподобаннями авторів. 
До першої групи слід віднести праці написані віт-

чизняними науковцями з яскраво виражених анти-
націоналістичних позицій. При чому вони могли
побачити світ як в часи існування СРСР, так і після
його розвалу. Оцінки діяльності ОУН(Б) в перші
роки війни (зокрема її військового аспекту) не змі-
нювались і не коригувалися   протягом   усієї   ра-
дянської   доби.  Вони   стали своєрідним ідеологіч-
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ним штампом, однією з багатьох "непомильних"
аксіом радянської історичної науки2. Особливо
велику  пропагандистсько-дезінформуючу  роль  ві-
ді-грали твори з історії ОУН написані радянськими
публіцистами. Гострі памфлети, історичні опові-
дання й розповіді, створені в бездоганній літератур-
ній формі, ставили за мету сформувати апріорно-не-
гативне уявлення про діяльність ОУН у масового
українського читача3. Якщо ж радянські вчені чи
публіцисти "ненароком" згадували про військову ді-
яльність ОУН(Б) на початку німецько-радянської
війни, то це, майже без винятків, були згадки про
"злочини" "Нахтігалю" у Львові в липні 1941 р.4
Окрему підгрупу серед праць вітчизняних дослід-

ників, що були написані в період існування СРСР,
становили твори, у яких проводилася нещадна кри-
тика "ідеологічних основ українського націоналіз-
му з точки зору марксистсько-ленінської філо-
софії"5. Здебільшого ці праці присвячені "викриттю
наукової неспроможності", "реакційного змісту" та
"злочинної суті" всіляких "буржузно-націоналістич-
них" ідеологічних концепцій, зокрема й концепцій
та доктрин військового будівництва6. 
Серед антинаціоналістичних пасквілів радян-

ської епохи особливою ненавистю та непримирен-
ністю відзначаються роботи В.Бєляєва, С.Данилен-
ка (він же С.Карін), К.Дмитрука (він же К.Галь-
ський), Б.Стекляра. Усі вищеназвані "вчені" були
високопоставленими співробітниками радянських
спецслужб, їхня професійна діяльність у 1940–1960-
х рр. була тісно пов'язана з ліквідацією націона-
лістичного підпілля, греко-католицької церкви, пе-
реслідуванням дисидентів7.    
Крайнє негативні оцінки історії ОУН у всіх її

вимірах та аспектах, були запозичені епігонами
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радянської  історіографічної школи – багатьма
сучасними авторами, які й досі продовжують писати
свої твори з антинаціоналістичних, просталінських
позицій, навіть не намагаючись якимось чином кри-
тично проаналізувати чи переосмислити роботи на-
писані до 1991 року8. Характерною рисою їхніх
праць є відверта пропаганда псевдоісторичних міфів
радянської епохи, суб'єктивність, упереджений під-
хід до розгляду  проблеми, брак широкої джерельної
бази (дуже часто ці науковці посилалися винятково
на своїх попередників або на радянські агітаційні ма-
теріали), препарування документів, намагання за
будь-яку ціну дискредитувати український націо-
нально-визвольний рух 1940–1950 рр. 
До наступної великої групи досліджень належать

роботи українських вчених, написані в період неза-
лежності, в яких  автори відійшли від традиційних
заідеологізованих концепцій і стереотипів радян-
ської епохи. Об'єктивно склалося так, що тема ді-
яльності ОУН та УПА опинилася серед тих проб-
лем історії Другої світової війни, які активно почи-
нають розроблятися саме у 1990-х роках 9. 
Вже у перші місяці 1991 р. на Західній Україні

з'явилися твори зі згадками про військовий аспект
діяльності ОУН(Б) в 1940–1942 рр. Першим вітчиз-
няним автором, що виключно позитивно висвітлив
історію ОУН і УПА, був львівський науковець
Ю.Киричук 10, який найшвидше зорієнтувавшись у
бурхливому морі політико-ідеологічних пристрас-
тей, змінив свої яскраво антинаціоналістичні погля-
ди, відображені в його кандидатській дисертації 11,
на беззастережне возвеличення ОУН. Сам автор че-
рез одинадцять років доволі скептично оцінив свою
першу працю з історії УПА, наголошуючи на тому,
що "вона мала популяризаторський характер, була



виконана на основі діаспорної літератури і тому не
могла претендувати на серйозне наукове досліджен-
ня" 12. 
На жаль, у 1991–1992 рр. ознайомлення з історією

ОУН перебувало винятково в політико-ідеологічній
площині,  а  не  в  площині  наукових   дискусій. Сво-
єрідною реакцією історичної громадськості на те, що
протягом  п'ятдесяти років про оунівців можна  було
говорити  тільки  в  негативному  аспекті, була  певна
ідеалізація діяльності ОУН, акцентування уваги, як
правило, на фактах двофронтової боротьби ОУН(Б)
проти гітлерівців і радянської влади 13. В Україні по-
чали з'являтися відверто апологетичні пробандерів-
ські книжки, авторство яких належало О.Багану,
В.Іванишину П.Дужому 14, що були компіляцією тво-
рів П.Мірчука, М.Лебедя, Я.Стецька, С.Бандери та
Д.Донцова. Найбільш влучну характеристику пра-
цям українських істориків цього періоду дав уже зга-
дуваний нами Ю.Киричук. Він підкреслював, що "во-
ни начебто виконали свою місію – ознайомили гро-
мадськість із українським визвольним рухом. Але
водночас, засвідчили про шкідливість кавалерійських
атак на історію. Ці роботи були актуальними, коли
писалися. Зараз ці "гарячі пиріжки" закам'яніли і є ці-
кавими лише для бібліографів" 15. 
Починаючи з 1993 р. українські вчені стали об'єк-

тивніше підходити до вивчення історії ОУН, посту-
пово відходячи від емоційних оцінок та заідеологі-
зованих поглядів. Як слушно зазначили івано-фран-
ківські науковці І.Іванцев та О.Марущенко, новий
етап дослідницької роботи "характеризується збіль-
шенням археографічної та історіографічної дже-
рельної бази, формуванням демократичної і плюра-
лістичної історіографії", створює реальні можли-
вості для виокремлення об'єктивного погляду на іс-
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торію національно-визвольного руху українців у
роки останньої світової війни 16. 
Однак проблемою вітчизняної історіографії і на-

далі залишалося ігнорування дослідниками військо-
вої діяльності бандерівців від лютого 1940 до кінця
1942 р., яка традиційно перебувала в затінку більш
пізніх подій. Яскравим прикладом такого підходу
може слугувати перший том дослідження І.Біласа. У
першій главі третього розділу "Боротьба з націо-
нально-визвольним рухом в Західній Україні
(1941–1945)" чомусь не згадується  про те, що оунів-
ці в 1941 р. готували антирадянське повстання, а
співробітники НКВС–НКДБ у відповідь на це поси-
лили роботу з нейтралізації збройного підпілля 17. 
Однією з праць, у якій побіжно розглядалися де-

які моменти пов'язані зі співробітництвом  між
ОУН(Б) та вермахтом протягом 1941–1942 рр., була
стаття М.Коваля "ОУН–УПА між "третім рейхом" і
сталінським тоталітаризмом" 18. Однак автор (кот-
рий, до речі, змінив своє колись винятково негатив-
не ставлення до ОУН) обмежився лише загальною
оцінкою подій, не вдаючись до виявлення глибин-
них причин і далекосяжних наслідків оунівсько-ні-
мецького порозуміння на військовій ниві у  ті роки. 
Також є згадки  про  військову  діяльність

ОУН(Б) напередодні та в перші роки німецько-ра-
дянської війни в праці П.Брицького 19. Зокрема, в
главі "ОУН у роки радянсько-німецької війни" ав-
тор пише про зв'язки бандерівського Проводу з
абвером  та про створення батальйонів "Роланд" і
"Нахтігаль". 
Багато цікавої інформації, передусім стосовно

ідеологічних основ діяльності ОУН та мілітарист-
ського спрямування ідеології інтегрального націо-
налізму, вміщено в дослідженні харківського нау-
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ковця М.Чугуєнка, присвяченому Д.Донцову 20. 
Чимало   уваги   приділено  військовій діяльності

ОУН і УПА та втратам українського націоналістич-
ного підпілля в роки війни в монографії І.Муков-
ського та О.Лисенка "Звитяга і жертовність: україн-
ці на фронтах Другої світової війни", а також у їхній
статті "Українці в збройних формуваннях країн-
учасниць Другої світової війни", однак питання,
пов'язані, наприклад, з діяльністю ДУН, висвітлені
в них побіжно 21. 
Небагато нового у дослідження військового ас-

пекту діяльності ОУН(Б) у 1940–1942 рр. принесла й
стаття групи авторів під заголовком "УПА та
збройні формування ОУН як чинник Другої світо-
вої війни" 22. У цій праці науковці традиційно зосе-
редилися на діяльності УПА, не заглиблюючись у
вивчення історії інших збройних формувань створе-
них за участі бандерівської ОУН. 
Помітне зацікавлення вчених викликали книги

написані охоронцем фондів Центрального держав-
ного архіву громадських організацій України
А.Кентієм у рамках роботи Урядової комісії з вив-
чення діяльності ОУН–УПА. Серію його моно-
графій з історії ОУН 23, створених на солідній дже-
рельній базі, відкрила книга про Українську вій-
ськову організацію. Ця робота А.Кентія становить
для нас винятковий інтерес, насамперед, через те,
що вона містить інформацію пов'язану з процесом
плавного "перетікання" військової структури УВО до
ОУН, висвітлюючи таким чином деякі причини мілі-
таризації самої ОУН. У своєму другому дослідженні
автор вдало висвітлив передумови виникнення ОУН,
форми й методи боротьби Організації, діяльність
ОУН перед Другою світовою і в період польсько-ні-
мецької війни, причини й наслідки розколу ОУН.
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Однак глава "ОУН перед зривом. Позиція обох
Проводів" написана надто стисло та схематично, а
військовий аспект, який тоді був на чільному місці в
діяльності Революційного проводу, відсувається на
задній план. У третій книжці з цієї ж серії, яка вис-
вітлює історію ОУН у 1941–1942 рр., тільки в пер-
шій главі "Початок німецько-радянської війни і
участь в ній ОУН", А.Кентій помістив епізодичні
згадки про антирадянські націоналістичні повстан-
ня в червні-липні 1941 року на Західній Україні, про
спроби І.Климова-Легенди створити загони УНРА і
Народної міліції. 
Вагомим кроком у дослідженні історії ОУН і УПА

стала "Попередня історична довідка. Проблема
ОУН–УПА"24 , підготована Інститутом історії Укра-
їни НАН України в рамках роботи Урядової комісії з
вивчення діяльності ОУН–УПА. Зокрема деякі аспек-
ти військової діяльності ОУН(Б) протягом 1941-1942
рр. висвітлюються в другому ("Акт 30 червня 1941 ро-
ку") та третьому ("Стратегія і тактика українських на-
ціоналістів (осінь 1941 – літо 1944 р.)") розділах напи-
саних, відповідно, С.Кульчицьким 25 та А.Кентієм. 
Останніми роками вітчизняна історична наука

поповнилася працями  вчених, які звертаються до
аналізу окремих напрямків військової діяльності
ОУН(Б) у 1940–1942 рр. Йдеться, насамперед, про
кандидатські дисертації О.Озимчука, Г.Староду-
бець, В.Деревінського 26, а також про дослідження
Т.Гривула 27, Д.Вєдєнєєва 28, К.Бондаренка 29,
Ю.Киричука 30, Т.Марискевича 31, І.Гавриліва 32,
В.Нікольського 33 та інших.  
Однією з найбільш цікавих монографій остан-

нього часу, в якій висвітлюється весь комплекс пи-
тань пов'язаних з національно-визвольною бороть-
бою у 1940–1950 рр., безумовно є праця Ю.Киричу-



ка "Нариси з історії українського національно--
визвольного руху 40–50-х років ХХ століття"34 . У
ній, на жаль, уже покійний автор, зробив спробу
проаналізувати природу оунівсько-німецьких взає-
мин у перші роки світової війни, коротко охаракте-
ризував найголовніші аспекти військової політики
ОУН(Б) у зазначений період.  
Деяка інформація про військову діяльність бан-

дерівської ОУН на Івано-Франківщині в
1940–1942 рр. можна відшукати в праці І.Андрухі-
ва та А.Француза "Станіславщина: двадцять бу-
ремних літ (1939–1959)" 35.  
Окремо слід згадати одну з найперших, доволі

виважених та об'єктивних праць з історії ОУН, яка
побачила світ у Криму. Ідеться про курс лекцій під-
готовлений доцентом Севастопольського держав-
ного університету П.Фіровим. Хоча в праці містять-
ся численні неточності, суперечливі та неперевірені
твердження, але все ж у ній, поряд іншим, приділе-
но деяку увагу питанням оунівського військового
будівництва 1940–1942 рр.36

Певні аспекти військової діяльності ОУН(Б) дос-
ліджуваного нами періоду розглянуто в монографії
київського вченого А.Русначенка "Народ збуре-
ний"37, однак завдання, які ставив перед собою ав-
тор не дозволили йому конкретніше вивчити дану
проблематику. 
Окремі моменти, пов'язані з військовою діяльніс-

тю ОУН(Б) у волинському регіоні впродовж
1941–1943 рр., висвітлює у своїй, безперечно ціка-
вій, праці Г.Стародубець, але вони, у відповідності
до концепції дослідження, є лише важливими епізо-
дами на тлі загальної характеристики місця та ролі
бандерівської ОУН в українському національно--
визвольному русі на Волині 38. 
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На жаль, доводиться черговий раз констатувати,
що незважаючи на доволі детальне висвітлення іде-
ологічних трансформацій і політичної позиції
ОУН(Б) в 1940–1942 рр.,  вітчизняні автори тради-
ційно продовжують приділяти недостатньо уваги
військовій діяльності цієї Організації. 
У дещо кращому стані перебуває історіографія

Дружин українських націоналістів. Піонером у до-
слідженні історії ДУН серед українських вчених
став львів'янин В.Трофимович, який на початку
1994 року в часописі "Республіканець" опублікував
доволі об’ємну та ґрунтовну статтю39 , що невдовзі
побачила світ окремою брошурою40. Згодом В.Тро-
фимович в окремих статях знову звертався до дунів-
ської тематики 41. 1999-го та 2002-го року з'явилися
публікації рівненського дослідника С.Музичука, го-
ловна увага в яких приділяється формі одягу та озб-
роєнню дружинників 42. 2000-го року у Львові вий-
шли дві невеличкі студентські розвідки з історії
ДУН. Однак обидві праці, на жаль, переповнені
фактологічними помилками і неточностями 43. 
Слід згадати про надзвичайно об'ємну та доволі

цікаву працю львівського науковця А.Боляновсько-
го "Українські військові формування в збройних си-
лах Німеччини (1939–1945)"44 в якій окрему главу
присвячено історії ДУН.   
Доповнюють написані в Україні у роки незалеж-

ності праці з історії ДУН, наша брошура та декіль-
ка статей із зазначеної проблеми 45. 
Характеризуючи доробок українських істориків

у вивченні боротьби ОУН та УПА після про-
голошення Україною незалежності, варто погоди-
тися з думкою молодого львівського В.В'ятровича,
який наголошує на тому, що з-під пера вітчизня-
них вчених виходять здебільшого узагальнюючі
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праці, але, на жаль, "дуже мало видається моно-
графій, присвячених дослідженню окремих аспектів
чи особистостей визвольного руху" 46.
Третьою групою досліджень, що містять інфор-

мацію про роботу ОУН(Б)  спрямовану на органі-
зацію власних Збройних сил у 1940–1942 рр., є
праці українських еміграційних авторів, які до
1991 р. видавалися виключно закордоном, а з мо-
менту проголошення незалежності почали публі-
куватися і в Україні. 
Попри цілу низку беззаперечних достоїнств,

для робіт виконаних у діаспорі характерні дві важ-
ливі вади. Перша – це майже обов'язкове відобра-
ження у дослідженнях  партійних  поглядів  автора
(бандерівець, мельниківець, уенерівець, гетьма-
нець і т. д.), а друга – це, як правило, вузька дже-
рельна база й недостатнє використання вітчизня-
них архівних документів. Окрім того, деякі емігра-
ційні українські історики були безпосередніми
учасниками описуваних ними подій і ця обставина
зумовила, з одного боку, переплетіння історичних
досліджень з власними спогадами і враженнями
авторів, а з іншого – стала причиною вкрай суб'єк-
тивного опису та оцінки дій ОУН(Б), в тому числі
й у сфері військового будівництва. 
Праці українських емігрантських істориків, які

стосуються нашої тематики, можна умовно поділи-
ти на декілька підгруп. До першої підгрупи  нале-
жать,  насамперед,  твори тих дослідників, що звер-
талися до історії ідеологічного становлення ОУН
відображаючи, поряд з іншим, місце і роль міліта-
ристських аспектів у ідеології інтегрального націо-
налізму 47. Найбільш вагомою з цих праць є оглядо-
ве  дослідження  З.Книша  "При джерелах україн-
ського організованого націоналізму", видане у Ка-
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наді 1970 року й перевидане  через двадцять чотири
роки в Києві під назвою "Становлення ОУН" 48. У
ньому автор звернув увагу на основні аспекти фор-
мування ОУН як монолітної Організації, збудова-
ної на військовий лад, показав процес виникнення
самої ідеології радикального українського націо-
налізму. Подібні цікаві історичні розвідки про ста-
новлення українського націоналізму та оформлення
ОУН написав також С.Ленкавський. Нині його пра-
ці доступні українському читачеві завдяки здійсне-
ному в Івано-Франківську перевиданні 49. 
Іншу підгрупу творів українських закордонних

науковців складають дослідження  оунівської  істо-
рії  написані  людьми,  що  належали  до   "бандерів-
ського"  табору.  Найвідомішим  "бандерівським"
партійним істориком небезпідставно вважається
П.Мірчук,  який  написав десять  монографій  та
брошур  з історії  ОУН  і  УПА.  Шість з  них без-
посередньо стосуються окремих аспектів   досліджу-
ваної   в   нашій  монографії проблематики 50. Безу-
мовною заслугою цього автора є створена ним у
численних творах власна концепція історії ОУН та
УПА. Головними ж недоліками  праць П.Мірчука є
їхня чітка спрямованість на виправдання будь-яких
дій лідерів Організації, "очорнення", при найменшій
можливості, опонентів з мельниківського руху, від-
верте замовчування всіх суттєвих моментів, які фік-
сують тісне співробітництво між ОУН(Б) та вермах-
том у 1941 р. Як наслідок цього–- неувага історика
до військових аспектів діяльності ОУН(Б) на почат-
ку німецько-радянської війни, а відтак, "випадання"
даного хронологічного періоду із досліджень док-
тора П.Мірчука. Так, свій перший том "Нарису іс-
торії Організації Українських Націоналістів" він за-
вершив 1939 роком. Логічно було сподіватися на те,
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що в другому томі праці автор висвітлить історію
Організації після вересня 1939 р., однак, на жаль, ця
книга так ніколи і не побачила світ. Інше відоме
дослідження П.Мірчука  "Революційний змаг за
УССД" присвячене зовсім іншій тематиці – розко-
лам, які постійно роздирали ОУН і лише у брошурі
"Акт відновлення Української державності 30 черв-
ня 1941 року" та в монографіях "Українська По-
встанська Армія" і "Роман Шухевич (Генерал Тарас
Чупринка) командир Армії безсмертних" є доволі
епізодичні й часто хибні згадки про дії Революцій-
ного проводу скеровані на створення та розбудову
власних збройних сил. Отже, праці П.Мірчука, не-
зважаючи на суттєві позитивні моменти, загалом
відзначаються певною тенденційністю та неточніс-
тю, а також містять цілу низку суттєвих недоробок,
що не дозволяє вважати їх комплексними, узагаль-
нюючими та об'єктивними дослідженнями. 
Черговим вченим-емігрантом, який у винятково

привабливих тонах відобразив історію ОУН(Б) у
своїх брошурах, звертаючись, серед інших аспектів,
і до військової діяльності бандерівського Проводу,
був А.Бедрій 51. У працях цього чільного діяча Ре-
волюційного проводу, які значною мірою переобтя-
жені запозиченнями із творів П.Мірчука, окрім од-
нобокості у висвітленні багатьох фактів, часто спос-
терігаються значні перебільшення та некоректне
трактування окремих подій. Зокрема, стверджуєть-
ся, ніби похідна група Я.Стецька, яка  прибула до
Львова 30 червня 1941 р. із завданням проголосити
незалежність України, налічувала "біля 100 лю-
дей"52, що є безумовним багатократним завищен-
ням реального числа прибулих активістів.
Вершиною возвеличення діяльності своєї власної

Організації став твір П.Добрівлянського названий
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"Україна в Другій світовій війні у світлі фактів" 53.
Потрібно підкреслити, що доволі інтригуюча й ам-
бітна назва абсолютно не відповідає змістові праці,
котра повністю присвячується нещадній критиці
"мельниківців" та доведенню того, що ОУН(Б) пер-
шою стала на шлях протистояння німцям. На жаль,
жодних згадок про будь-які інші події Другої сві-
тової війни в Україні, окрім діяльності обох час-
тин ОУН, УПА та "Поліської Січі", в дослідженні
взагалі немає. Читаючи цю працю, складається вра-
ження, що життя в окупованій нацистами Україні
розгорталося виключно навколо внутрішньої мі-
жусобної боротьби двох оунівських фракцій, заво-
діями якої обов'язково виступали опоненти Рево-
люційного проводу, підбурювані зовнішніми во-
рожими силами в особі гітлерівських або сталін-
ських спецслужб. 
Близькими до офіційної "бандерівської"  історі-

ографії  є також  твори  цілої плеяди  інших  більше
або   менше   відомих  в  сучасній  Україні  вчених із
діаспори таких як  М.Юркевич 54,  П.Потічний 55,
Т.Гунчак 56, В.Косик 57, Р.Ільницький 58. Хоча пе-
рераховані вище автори у своїх наукових розвідках
і приділяли певну увагу військовим аспектам діяль-
ності ОУН(Б) впродовж 1940–1942 рр., загалом во-
ни намагалися обходити "незручні" та "слизькі" пи-
тання, а власні висунуті тези часто обґрунтовували
вдаючися  до  підбору   "вигідних"   документів,   або
цитуючи   лише   ту   частину першоджерела, яка
вписувалася у загальну структуру авторської кон-
цепції. (Наприклад, В.Косик наводячи на сторінках
499–500 своєї книги "Україна і Німеччина у Другій
світовій війні" витяги з інструкції для оунівських
підпільників видану Революційним проводом у
травні 1941 р., випустив усі епізоди, в яких йшлося
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про планування етнічних чисток, встановлення дик-
татури і т. ін.). 
Окрему підгрупу робіт становлять праці емігра-

ційних науковців присвячені історії Дружин україн-
ських націоналістів. На жаль, на Заході українські
вчені не поспішали займатися дослідженнями діяль-
ності військових формувань, котрі мали спільні
справи із нацистською Німеччиною, через загальне
негативне ставлення демократичного суспільства
до всього, що хоч якоюсь мірою асоціювалося з гіт-
леризмом. Тому до вивчення історії ДУН здебіль-
шого зверталися люди, які безпосередньо брали
участь у створенні та функціонування українських
добровольчих частин при вермахті. 
Першим написав статтю про Дружини україн-

ських націоналістів колишній офіцер "Роланду"
Л.Ортинський59 (розширений варіант якої вийшов
окремою брошурою під назвою "Група Південь"60).
Через рік після статті Л.Ортинського у Мюнхені бу-
ло опубліковано книгу колишнього голови оунів-
ської СБ та керівника ОУН(Б) в Західній Україні
М.Лебедя 61. У двадцяті роковини розколу ОУН і
створення Революційного проводу з'явилися дві
публікації з історії ДУН. Перша, все того ж М.Лебе-
дя 62, а друга, відставного нахтігаліського офіцера
Ю.Лопатинського 63. Щойно через 22 роки легіонер
Р.Бойцун у "Вістях комбатантів" опублікував чо-
тирнадцятисторінкову розвідку про ДУН, в якій
виклав основну канву історичних подій пов'язаних з
діяльністю українських батальйонів 64. Ще через
два роки колишній чотовий "солов'їв" М.Кальба ви-
дав у Денвері невелику монографію, головною ме-
тою якої було відбиття нападок зі звинуваченнями
нахтігалівців у масових стратах мирного населення
Львова влітку 1941 р.65 У 1991 р., в зв'язку з 50-річ-
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чям ДУН, бандерівський офіціоз "Визвольний
шлях" помістив узагальнюючу статтю М.Кальби з
історії обох українських добровольчих частин 66.
Наступного року той самий невтомний М.Кальба
опублікував доволі цікаву, але переповнену суб'єк-
тивними твердженнями монографію "Дружини Ук-
раїнських Націоналістів"67, доповнений варіант
якої був виданий у 1999 році у Львові за сприяння
Наукового товариства імені Т.Шевченка 68. Окрему
статтю М.Кальба також присвятив перебуванню в
лавах дружинників Р.Шухевича 69.
Осібно слід охарактеризувати книжку еміграцій-

ного історика, публіциста та юриста В.Поліщука
"Гірка правда", яка, безсумнівно, випадає з контек-
сту української зарубіжної історіографії. Не зупиня-
ючись на загальному огляді монографії, звернемо
увагу лише на розділ "Дружини українських націо-
налістів (ДУН): батальйони "Нахтігаль" і "Ро-
ланд"70. Потрібно зазначити, що автор, не зважа-
ючи на конкретну мету - довести причетність всьо-
го особового складу "Нахтігалю" до вбивств поль-
ської та єврейської інтелігенції Львова, все ж таки
сам змушений був визнати слушність польського
історика Р.Тожецького, котрий підкреслював, що
розправи над євреями були організовані "гітлерів-
ським СД" із залученням деяких "крайніх україн-
ських націоналістів" та "іншого шумовиння". А по
селах і містечках усієї Галичини в липні 1941 р.
погроми здійснювали "здебільшого селяни із най-
ближчих околиць" 71.

Поряд з монографією В.Поліщука можна поста-
вити дві книжечки видані в діаспорі, очевидно, за
сприяння  радянських "компетентних" органів. Ав-
тор першої (схований під псевдонімом І.Львів-
ський) виплеснув на сторінках своєї брошури увесь
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стандартний набір звинувачень проти ОУН загалом
і проти батальйонів "Нахтігаль" і "Роланд" зокрема.
Вони побудовані, головним чином, на окремих,
висмикнутих із контексту, фразах з оунівських лис-
тівок початку війни, а також на безпідставних твер-
дженнях про те, що до ДУН набирали "криміналь-
них злочинців", які вбили у Львові "щонайменше
500 чоловік" 72.  Друга праця, подібна, як дві крап-
лі води на свої радянські аналоги, була видана
М.Ганусяком у Відні, в ній автор виділив свої заки-
ди на адресу ДУН  в окремій главі "Нахтігаль" -
Ярослав Стецько" 73.   
До четвертої групи досліджень, в яких трапляється

та чи інша інформація стосовно військової діяльності
ОУН(Б) у 1940–1942 рр. належать праці закордонних
вчених, які не є представниками української діаспо-
ри. Слід наголосити, що наші зарубіжні колеги дово-
лі багато уваги приділяли саме історії українських
Легіонів. Зокрема,  з цією   проблематикою  можна
ознайомитися у  роботах  цілого  ряду  польських дос-
лідників, які, щоправда, зосереджувались головним
чином на "злочинах" "Нахтігалю" проти польської ін-
телігенції 74, хоча були і такі автори, які намагалися
більш-менш об'єктивно висвітлювати події пов'язані
з життям  українських збройних формувань при ні-
мецькому вермахті у 1941–1942 рр.75

До теми "злодіянь" "Нахтігалю" та "Роланду",
але вже стосовно єврейського населення,  неоднора-
зово зверталися американські вчені єврейського по-
ходження. Які часто не на науковому, а скоріше на
емоційному рівні пробували довести, що бійці укра-
їнських батальйонів були мало не головними ініціа-
торами голокосту 76. 
Епізодичні згадки про українські добровольчі ку-

рені містяться також деяких у монографіях німець-
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ких  військових  істориків присвячених абверу 77.
Але не всі вони написані на достатньо високому на-
уковому рівні. Наприклад, у виданій 1967-го року
праці В.Брокдорфа "Спеціальні підрозділи Другої
світової війни" 78, поряд із цікавими фактами трап-
ляється надзвичайно багато неточностей, а то й від-
вертих фальсифікацій. Більш об'єктивною, на наш
погляд, є відома книга іншого німецького вченого
Г.Тессіна "З'єднання і загони німецького вермахту
та військ СС у Другій світовій війні 1939–1945"79 в
якій автор доволі детально висвітив історію форму-
вання та вишколу куреня "Нахтігаль". 
На жаль, лише один абзац відвів історії україн-

ських добровольчих Легіонів при вермахті бельгій-
ський історик Л. де Йонг у своєму хрестоматійному
дослідженні "Німецька п'ята колона в Другій світо-
вій війні" 80. Коротеньку інформацію про ДУН
можна відшукати й у монографії американського
дослідника Д.Літтлджона "Іноземні Легіони Тре-
тього Рейху", але вона стосуються виключно форми
одягу дружинників 81.  
Однак, найвідомішою працею про український

націоналізм, яка вийшла з під пера іноземного авто-
ра і котру ми ніяк не можемо оминути – є моногра-
фія Д.Армстронга "Український націоналізм" 82.
Твір, який пережив три видання (останнє у 1990 р.)
і досі вважається найповнішим та найоб'єктивні-
шим англомовним дослідженням у цій галузі. Жод-
ним чином не применшуючи великого наукового
значення монографії доктора Д.Армстронга, ми
змушені знов-таки підкреслити, що його твір має
таку саму ваду, що і більшість досліджень з історії
ОУН – у ньому доволі поверхово висвітлено вій-
ськовий аспект діяльності ОУН(Б) в 1940–1942 рр.,
котрий, як свідчать оунівські програмні документи,
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був одним з головних у роботі Організації в окрес-
лений період. Лише уривчасті згадки про діяльність
батальйонів "Нахтігаль" і "Роланд", не створюють
цілісної картини подій, а відтак не дозволяють наб-
лизитися до історичної правди.
З середини 1990-х років почала формуватися ро-

сійська та білоруська історіографія українського
національно-визвольного руху часів Другої світової
війни. В окремих книгах їхні автори вкрай негатив-
но оцінюють діяльність обох фракцій ОУН, УПА та
всіх інших українських збройних антибільшовиць-
ких формувань 83, називаючи їх не інакше, як "голо-
ворізами" 84. В інших – схиляються до більш вива-
жених та об'єктивних оцінок 85. 
Таким чином, викладений вище стислий історіо-

графічний огляд дозволяє стверджувати: незважаючи
на те, що історія ОУН, а особливо УПА "стала в су-
часній українській історіографії вкрай актуальною
проблемою" 86,  військовий аспект діяльності ОУН(Б)
у 1940–1942 рр. вивчений недостатньо. На сьогодні ні
в українській, ні в зарубіжній історичній науці немає
комплексного наукового дослідження, яке було б ціл-
ком присвячене цій тематиці. Хоча очевидна необхід-
ність вивчення даної проблеми існує доволі давно. На
жаль, її побічний, недостатньо деталізований роз-
гляд, який наявний у сьогоднішній історіографії, не
дає відповідь на низку суттєвих та основоположних
проблем пов'язаних з українським національно-виз-
вольним рухом часів Другої світової війни.  
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1.2. Джерельна база дослідження

Джерела використані при написанні монографії
слід поділити на декілька груп – документи із архів-
них зібрань та масив опублікованих матеріалів до
яких входять, як документи державних органів вла-
ди, громадських і політичних організацій, військо-
вих підрозділів так і щоденники та мемуари безпо-
середніх учасників подій, тобто згідно загально-
прийнятої джерелознавчої класифікації – джерела
документального характеру та наративні джерела. 
Довгорічна історія боротьби ОУН(Б) за незалеж-

ність України і втілення власних політичних ідеалів
залишила багатий документальний слід. Нині у
складі Національного архівного фонду України
можна відшукати значну кількість матеріалів, що з
різних сторін висвітлюють історичний феномен ук-
раїнського націоналізму, особливо в роки Другої
світової війни. Зокрема, це документи власне
ОУН(Б) та її військових формувань, які відобража-
ють процес зародження планів створення націо-
нальних збройних сил, організаційно-розпорядчі
матеріали, інструкції, звіти і т. п. З іншого боку, це
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