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ó ðîêè äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè

Н. М. Довганик

Тема українського визвольного руху в роки Другої світової
війни є однією з найбільш публічно дискутованих у вітчизняній
історії. Існують різні оцінки визвольного руху загалом і таких
складних проблем, як контакти з Німеччиною, протистояння з
поляками, суперечності з радянським партизанським рухом і по-
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воєнна боротьба з радянською державою. Часто український виз-
вольний рух розглядають у відриві від подій 1939—1940 рр. та
ще й характеризують як унікальне історичне явище, якого не бу-
ло в жодній країні світу. Однак український визвольний рух має
багато аналогів у світі і як і будь-який антиколоніальний рух мав
співпрацювати з якимись державами, спиратися на політичну,
фінансову й моральну підтримку. Саме в контексті пошуку союз-
ників розглядаються сучасними дослідниками контакти лідерів
національного руху з Німеччиною, адже жодна країна Європи,
яка була здатна змінити геополітичну ситуацію в 1920—30-ті ро-
ки, не звертала уваги на український національний рух [1]. Слід
зауважити, що характер відносин цього руху з іншими країнами
залежав від позиції останніх щодо створення самостійної Україн-
ської держави як кінцевої мети національно-визвольного руху.

Саме це унеможливило спільні дії УПА та радянських парти-
занів на окупованій території проти, здавалося б, спільного воро-
га — нацистської Німеччини, їх цілі кардинально відрізнялися —
радянські партизани воювали за відновлення радянської влади, а
бійці УПА — за незалежну Україну. Після війни український виз-
вольний рух боровся проти тоталітарної держави, тому єдиними
методами цієї боротьби були терористичні, диверсійні, іншим
способом подолати радянський режим було неможливо.

Розвиток українського визвольного руху опору слід розгляда-
ти з огляду на внутрішній конфлікт в ОУН. Міжфракційна бороть-
ба особливо загострилася після вбивства в травні 1938 р. лідера
організації Є. Коновальця. Саме в цей час стали виявлятися роз-
ходження між ветеранами-членами Проводу українських націо-
налістів (А. Мельник, Я. Барановський, Р. Сушко, М. Сціборсь-
кий та ін.), які здебільшого перебували в еміграції, і молоддю —
радикальними бойовиками, які очолювали підпільну боротьбу в
західноукраїнських землях (С. Бандера, Я. Стецько, Р. Шухевич
та ін.). В основі конфлікту лежали суттєві розходження в питан-
нях тактики боротьби [2, c. 115—127].

Молоді радикали вимагали переглянути політику ОУН щодо
орієнтації лише на одну державу (зокрема, Німеччину), налаго-
дити контакти із західними країнами, зосередити всі зусилля на
боротьбі власне в Україні, розгорнути революційну діяльність,
незважаючи на втрати від репресій радянської влади. Члени ж
Проводу ОУН, люди старшого віку, схилялися переважно до по-
міркованіших дій.

У серпні 1939 р. у Римі відбулося Друге велике зібрання ОУН,
на якому домінували прибічники А. Мельника. Його й було за-
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тверджено лідером організації. Відповіддю молодих радикалів на
непоступливість ветеранів стало скликання в лютому 1940 р. у
Кракові власної конференції, яка не тільки не визнала рішень
римського зібрання, а й сформувала Революційний провід ОУН
на чолі з С. Бандерою.

З цього часу одночасно існували дві українські націоналістичні
організації: ОУН-Б — бандерівська, та ОУН-М — мельниківська.

Обидві організації ставили перед собою одну мету — незалеж-
ність України, проте погляди на шляхи її досягнення суттєво різ-
нилися. Якщо мельниківці розраховували на значну допомогу
Німеччини у вирішенні українського питання, то прихильники
Бандери вважали, що Українська держава може бути встановлена
лише в результаті національної революції, і розраховувати слід
лише «на власні сили українського народу, відкидаючи загалом
орієнтацію на чужі сили». У цей час бандерівці не заперечували
навіть боротьби з Німеччиною.

Проте з наближенням нападу Гітлера на СРСР обидві течії
ОУН зробили ставку на Німеччину. Така еволюція позиції пояс-
нюється, вочевидь, не кардинальною зміною поглядів, а намаган-
ням щонайбільше використати всі чинники, які, на думку банде-
рівського проводу, могли сприяти становленню української
державності. За допомогою німецького військового командуван-
ня ОУН-Б сформувала «Легіон українських націоналістів», який
складався з двох підрозділів — «Нахтігаль» і «Роланд». Чисель-
ність легіону була незначною — близько 600 солдатів. Німці
планували використати ці українські частини для охорони й ка-
ральних акцій на окупованій території. Бандера ж вбачав у них
ядро майбутньої національної армії та засіб поширення впливу
ОУН-Б [3, c. 91—120].

З початком бойових дій Німеччини проти СРСР ОУН-Б пере-
йшла до рішучих акцій. 30 червня 1941 р. у щойно захопленому
німцями Львові бандерівці провели в будинку «Просвіти» Україн-
ські національні збори, які ухвалили Акт про відновлення Україн-
ської держави. Було обрано Українське державне правління на
чолі із соратником Бандери — Я. Стецьком.

Йдучи на такий ризикований крок, керівництво ОУН-Б розрахо-
вувало, по-перше, на те, що німці на початку вторгнення не стануть
конфронтувати з українцями, які до того ж проголосили себе союз-
никами рейху. По-друге, вже був досвід самочинного проголошення
23 червня 1941 р. «фронтом литовських активістів» і без погоджен-
ня з німцями відновлення Литовської держави. По-третє, у гітлерів-
ської верхівки не було єдності в поглядах на майбутнє українських
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земель: якщо Борман виступав проти підтримки українського наці-
онально-визвольного руху, то Розенберг обережно висловлювався
за необхідність обмеженої української державності. Гітлер до пев-
ного часу відкрито своєї позиції не виголошував. Ця невизначеність,
з одного боку, породжувала в оунівців ілюзії про можливість спів-
праці з гітлерівцями, з іншого — створювала певний простір для
маневру, для активних державотворчих дій. Проте Бандера та його
соратники помилилися в оцінці ситуації.

Реакція Берліна на відновлення української державності була
швидкою. С. Бандеру, Я. Стецька та інших лідерів ОУН-Б заареш-
товано й відправлено до Берліна. Крім того, гітлерівці заарештували
300 членів ОУН, 15 із яких незабаром розстріляли. Після відмови
відкликати Акт про відновлення Української держави С. Бандера
півтора року просидів у берлінській в’язниці, а потім аж до вересня
1944 р. перебував у концтаборах Заксенгаузен та Оранієнбург [4].

Проблема формування Української повстанської армії доволі
складна й неоднозначна.

Ще в серпні 1941 р. Т. Бульба-Боровець оголосив себе головним
отаманом України, ідейним спадкоємцем і продовжувачем справи
С. Петлюри й організував нерегулярне формування української мі-
ліції. Воно називалося «Поліська Січ» і діяло на території Полісся та
Волині. Спочатку січовики, які налічували 2—3 тис. вояків, бороли-
ся з рештками Червоної армії. Коли ж німці спробували наприкінці
1941 р. розпустити це формування, січовики перейшли до партизан-
ської боротьби. Незабаром Поліську Січ було перейменовано в
Українську повстанську армію (УПА), яка вела бойові дії як проти
радянських партизанів, так і проти фашистів.

Після невдалої спроби 30 червня 1941 р. проголосити віднов-
лення самостійної Української держави та хвилі фашистських
репресій ОУН пішла в підпілля.

Становлення оунівського партизанського руху почалося із се-
редини 1942 р. Восени військові формування значно зросли й
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спочатку називались Українська визвольна армія (УВА), а згодом
узяли популярну тоді назву — Українська повстанська армія.
Очолив її Роман Шухевич (Тарас Чупринка).

Усередині 1943 р. УПА С. Бандери залучила до свого складу
майже всі загони Т. Бульби-Боровця та частини ОУН А. Мельни-
ка. Рештки їх утворили незалежне партизанське з’єднання під на-
звою Українська Народна Революційна Армія (УНРА) і продов-
жували бойові дії проти червоних партизанів і німців аж до кінця
1943 р. На той час Т. Бульба-Боровець був заарештований німця-
ми й кинутий до концентраційного табору Заксенгаузен.

За зонами дії УПА поділялася на три групи УПА-Північ (Во-
линь і Полісся); УПА-Захід (Галичина, Закерзоння, Буковина, За-
карпаття); УПА-Південь (Поділля). Четверте формування, УПА-
Схід, не вдалося створити [5, с. 337—349].

Згідно з німецькими даними, які підтверджуються українсь-
кими еміграційними джерелами, чисельність УПА в час найбіль-
шого піднесення боротьби (кінець 1944 р. — початок 1945 р.) до-
сягла 100 тис. осіб. Деякі сучасні історики вважають, що
кількість членів УПА становила 30—40 тис. осіб [6, с. 250—263].

УПА формувалася за територіальним принципом і більшість
вояків (78,41 %), проходила службу в рідних краях.

Територіальний розподіл мобілізованих
вояків УПА [7]
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Водночас доволі значний відсоток (21,59 %) немісцевого воя-
цтва засвідчує: повстанська армія мала тенденцію до перетворен-
ня на всеукраїнську збройну силу, а її програмні цілі та ідеї були
близькими і зрозумілими для українців з різних регіонів УРСР та
з-поза меж республіки.

Типову картину про соціальне походження учасників ОУН
подає звіт із району «Беріг» (територія «Долина») за липень 1943
року:

Соціальне походження учасників ОУН [8]

Як бачимо, український національно-визвольний рух був робі-
тничо-селянським. Понад 83 % селян, ремісників і робітників пе-
ребували в ОУН і 94 % — в УПА.

Однак слід зауважити: отримані дані дещо суперечать розпо-
всюдженим у літературі твердженням про те, що в УПА налічу-
валося 60 % селян, 25 % робітників і 15 % інтелігенції.

Вказані цифри можуть стосуватися, найшвидше, галицького
регіону. Для Волині вони є некоректними, оскільки частка україн-
ської інтелігенції та робітників у структурі населення була ниж-
чою, ніж у Галичині, а відтак у рядах УПА-Північ інтелігенція,
вочевидь, не перевищувала десятивідсоткової позначки, а робіт-
ники й ремісники становили 15—17 % вояків.

Основними об’єктами партизанських дій УПА були німці та їхні
союзники; формування Армії Крайової та польське населення; ра-
дянські партизанські загони, а згодом і підрозділи Червоної армії.
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На етапі становлення основними завданнями повстанських за-
гонів були протидія вивозу робочої сили й продовольства з
українських земель до Німеччини та протистояння окупаційним
властям. У лютому 1943 р. третя конференція ОУН-Б прийняла
рішення про перехід до збройної боротьби. Перший бій з німця-
ми відбувся 7 лютого цього ж року, коли перша сотня УПА під
керівництвом І. Перегійняка здійснила напад на містечко Воло-
димирець Волинської області. У березні 1943 р. повстанці роз-
громили табори для військовополонених у Луцьку та Ковелі, а в
травні поблизу спаленого окупантами села Кортеліси, на шляху
Ковель — Рівне було вбито німецького генерала В. Лютце. Таке
посилення активності УПА викликало занепокоєння німецького
командування. З травня по листопад 1943 р. тільки на Волині
окупанти провели п’ять великих каральних операцій проти повс-
танців. Наймасштабніша з них тривала з червня до вересня. До
цієї акції було залучено понад 10 тис. солдатів, а також літаки,
танки, панцерні поїзди. Тільки в період найбільшого загострення
протистояння, упродовж липня-вересня 1943 р., відбулися 74 бої,
не рахуючи дрібних зіткнень. Утративши майже три тисячі сол-
датів і офіцерів, фашисти так і не змогли ліквідувати УПА [9,
с. 78—79].

Активізація дій УПА у західних регіонах України викликала
занепокоєння не лише німецького, а й радянського командуван-
ня, оскільки повстанці ставали «третьою силою», що намагалася
втримати під своїм контролем значні території. Численні крива-
ві сутички з радянськими партизанами свідчили про те, що УПА
намагалась охопити якомога більше українських земель і не
збиралася ділити владу ні з фашистами, ні з більшовиками. Щоб
не випустити ситуацію в західноукраїнських землях з-під конт-
ролю, у серпні 1943 р. за наказом радянського командування з
Білорусії в район Ковеля та Любомля було перекинуто 2 тис.
радянських партизанів, але, втративши в протистоянні з повстан-
цями понад півтори тисячі людей, ці формування були змушені
відійти. Про намагання УПА утвердитись як «третя сила» свід-
чить статистика: лише в жовтні-листопаді 1943 р. вона провела
47 боїв проти німців і 54 бої проти радянських партизанів [9,
с. 111—112].

У русі опору, зокрема в Західній Україні, брали участь і поль-
ські конспіративні збройні формування, які було створено ще во-
сени 1939 р. Вони мали антирадянське спрямування. У стратегіч-
них планах відродження Польської держави еміграційний уряд В.
Сікорського в Лондоні прагнув повернути Західну Україну до
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Польщі й тому надавав особливого значення організації підпілля
в цьому краї.

Уже в липні 1941 р. до Львова з Варшави прибула група емі-
сарів з метою відновити в краї польське підпілля, знищене радян-
ськими репресивними органами. У лютому 1942 р. на базі зброй-
них формувань було створено Армію крайову (АК) з головним
штабом у Варшаві. Її командувачі, генерал С. Ровецький, а з літа
1943 р. генерал Т. Комаровський-Бур, дотримувалися концепції
боротьби на два фронти — проти Німеччини й Радянського Сою-
зу. Але після загибелі в липні 1943 р. в авіакатастрофі прем’єра
Сікорського першорядним завданням АК у Західній Україні ста-
ла не антинацистська боротьба, а підготовка загального повстан-
ня поляків регіону в процесі відступу німецьких військ з метою
встановлення там влади Польської держави.

Згідно з розробленим у Лондоні планом «Буря», польські вій-
ськові формування у Львівській, Тернопільській і Станіславській
областях повинні були зайняти Львів, установити контроль над
краєм і репрезентувати польську владу перед Червоною армією.
До здійснення амбітного плану було задіяно близько 30 тис.
польських бійців і підпільні осередки в усіх повітах Галичини.

Крім того, на Волині була створена й готова до бойових дій
8-тисячна 27-ма дивізія АК.

Прагнення лондонського уряду й підпорядкованої йому АК
повернути Західну Україну до складу Польщі відіграло трагічну
роль у збройному українсько-польському конфлікті 1943—1944
рр. Антиукраїнські акції польського підпілля восени 1942 р. охо-
пили не тільки Волинь, а й Галичину. Особливо гострих форм
конфлікт набув на Волині, де до війни тодішнім урядом було по-
селено багато польських осадників — військових і цивільних.

Поляків підтримували радянські партизани, а інколи й німець-
ка окупаційна влада. На захист українців стали загони УПА, від-
платні акції якої були часто не менш жорстокими. Унаслідок цьо-
го різко загострилось українсько-польське протистояння, під час
якого загинуло близько 50 тис. мирних жителів, 30 тис. поляків
узагалі змушені були залишити Волинь [10, с. 201—232].

Спроби митрополита А. Шептицького, інших українських і
польських діячів припинити конфлікт були марними. Керівники
польською уряду в Лондоні та Варшаві забороняли командирам
АК вступати в переговори з УПА. Однак вони відбувались, але
розбіжності позицій були значними: українці обстоювали прина-
лежність краю до України, а поляки — кордони 1939 р. Лише в
лютому 1944 р. було підписано спільний протокол між команду-
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ванням УПА й АК про визнання незалежності України та Поль-
щі, а спільними ворогами визнано гітлерівський і сталінський то-
талітарні режими. Вирішення проблеми кордонів відкладалося до
закінчення війни.

З наближенням лінії фронту до підконтрольних УПА районів
її керівництво спочатку обрало позицію невтручання у протисто-
яння між вермахтом і Червоною армією. У цей період ставка ро-
билася на збереження та зміцнення своїх сил, вичікування слуш-
ної миті для вирішального удару.

І хоча на цьому етапі боротьба повстанців проти фашистських
окупантів мала характер затухання, вона все ж таки тривала май-
же до останніх днів німецької окупації. 1 вересня 1944 р. у районі
Коломиї відбулася остання сутичка повстанців з гітлерівцями
[11, с. 101—127].

Після зайняття радянськими військами Лівобережжя й Донба-
су основний удар УПА спрямовувала проти радянських партиза-
нів і підрозділів НКВС.

Підсумовуючи, слід підкреслити, що в роки Другої світової
війни основною стратегічною метою формувань ОУН-УПА було
відновлення української державності. Потрапивши у вир радян-
сько-німецького протистояння, вона активно намагалася відігра-
ти роль «третьої сили», що представляла та обстоювала інтереси
українського народу. Така позиція зумовила боротьбу відразу на
три фронти — проти німецьких окупантів, радянських партизанів
і польських формувань Армії Крайової.

Ідеологічні та організаційно-політичні засади діяльності УПА
стали предметом наукового дослідження не одного десятка вітчиз-
няних і зарубіжних науковців. Однак в умовах чергового етапу пе-
реоцінки і переосмислення історичної спадщини українського наці-
онально-визвольного руху ХХ ст., що часто зумовлені кон’юнк-
турним нагнітанням політичних емоцій, виникає необхідність по-
глиблення аналізу правового аспекту організації і діяльності УПА.

Проблема діяльності УПА в контексті норм сучасного міжна-
родного права набуває особливої актуальності, адже об’єктивне
представлення складних історичних процесів 40––50-х років ми-
нулого століття на теренах України в силу відомих геополітич-
них і військово-політичних трансформацій можливе лише з ура-
хуванням оцінки тогочасної складної міжнародно-правової
ситуації. Також аналіз цієї проблеми дає змогу посилити змісто-
вий аспект переважно популістської дискусії численних вітчиз-
няних «знавців історії» в частині визнання УПА воюючою сторо-
ною в роки Другої світової війни [12].
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У зв’язку з цим вітчизняній історіографії потрібно відшукати
відповіді на такі ключові комплексні питання:

а) вояки УПА — це «бандформування» (згідно з версією ком-
партійної пропаганди) чи все таки «партизани» (згідно із загаль-
новизнаним нормами міжнародного гуманітарного права)?;

б) УПА — це «поплічники фашистів» чи організований патрі-
отичний військово-політичний рух державницького типу?;

в) як наслідок, чи може УПА бути визнана «воюючою сторо-
ною» в роки Другої світової війни?

Міжнародне гуманітарне право (далі — МГП) — це система
юридичних норм і принципів, що застосовуються під час зброй-
них конфліктів і забороняють або обмежують використання пев-
них засобів і методів ведення збройної боротьби, забезпечують
права індивіда в цей час і встановлюють міжнародно-правову
відповідальність за їх порушення. Предмет регулювання міжна-
родного гуманітарного права становлять специфічні суспільні
відносини, що склалися між його суб’єктами під час збройних
конфліктів. Розрізняють міжнародні збройні конфлікти (збройне
зіткнення між державами, між національно-визвольним рухом і
метрополією, між повсталою стороною та військами уряду відпо-
відної держави) і збройні конфлікти неміжнародного характеру
(збройне зіткнення організованих антиурядових законів, повстан-
ців зі збройними силами уряду, що відбувається на території од-
нієї держави) [13].

Розвиток норм МГП призвів до оформлення таких його основ-
них положень:

• у випадках, не передбачених міжнародними конвенціями, на-
селення й держави — учасники конфлікту користуються загально-
визнаними нормами міжнародного права;

• застосування норм МГП по відношенню до сторін конфлік-
ту не залежить від того, чи перебувають вони юридично у стані
війни;

• ті, хто воює, не повинні необмежено обирати методи і засо-
би війни, використовувати надмірну силу для досягнення цілей
війни, а також завдавати шкоду, несумісну з цілями війни;

• особи, що опинилися поза бойовими діями, мають право на
повагу, захист, гуманне ставлення, недоторканність і повагу до
особистості;

• поводження з людьми не повинно залежати від раси, статі,
національності, мови, соціального походження тощо;

• військовополоненим має бути забезпечений захист з боку ті-
єї держави, яка їх полонила;
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• сторони конфлікту зобов’язані робити відмінність між цивіль-
ними особами й озброєними учасниками, гуманно ставитися до
цивільного населення і цивільних об’єктів [13].

Насамперед варто зазначити, що діяльність УПА з формально-
юридичного погляду підпадає під визначення організованого
збройного повстансько-партизанського руху державницького ти-
пу з антиурядовими силами на території однієї держави, що від-
повідало тогочасним міжнародним реаліям. При цьому потрібно
врахувати дві істотні історико-правові обставини, які посилюють
роль і статус УПА.

По-перше, «пакт Молотова—Ріббентропа», підписаний 23 серп-
ня 1939 р. між нацистською Німеччиною та СРСР, визнаний на
міжнародному рівні як антиправовий (злочинний) акт, що супе-
речить нормам міжнародного права. Тому поширення радянської
влади на територію Західної України і відомі події «золотого ве-
ресня» є нонсенсом з погляду міжнародного права. Однак аномаль-
ність тогочасних квазіюридичних дій імперських держав міжвоєн-
ного періоду стала частиною загальної руйнації міжнародного
правового поля, що й стало причино Другої світової війни. До-
статньо згадати Мюнхенські угоди провідних країн Західної Єв-
ропи з А. Гітлером про переділ Чехословаччини, захоплення
Японією китайської Манчжурії тощо.

По-друге, ліквідація Української державності у формі Україн-
ської народної республіки як підсумок військово-політичних по-
дій 1917—1921 рр. також не була бездоганною з погляду права.
Адже українські території стали шматками загарбаних земель низ-
ки агресивних держав імперського типу (радянської Росії, Польщі,
Румунії, Чехії, а згодом Угорщини). Згадаємо хоча б «радяніза-
цію» України більшовиками у 1918—1919 роках та рішення Вер-
сальської мирної конференції на користь приєднання західноук-
раїнських земель до Польщі без урахування думки представників
українського уряду.

Проголошення у червні 1941 р. керівництвом ОУН у Львові
відновлення незалежності України засвідчило розуміння націо-
нально-свідомим проводом українства своєї державницької місії
в непростих умовах іноземного військового режиму.

У зв’язку з цим виникають особливі умови для визнання
окремого юридичного статусу УПА як військових формувань
державницького типу, що протистояли силовому нав’язуванню
певної моделі соціально-економічного, політичного і духовного
розвитку з боку зовнішнього агресора — комуністичної радянсь-
кої державної машини, керованої з неукраїнських територій



202

представниками переважно інонаціональних елементів, яка вва-
жала себе повноправним власником усіх територій України. Саме
тому радянська влада розглядала боротьбу з УПА внутрішньою
боротьбою уряду з повстанськими «бандформуваннями», що не
підпадало під норми міжнародного права [14]. Це ж служило ви-
правданням репресивно-каральної політики по відношенню до
місцевого цивільного населення (некомбатантів) на територіях
поширення повстанського руху, а захоплені вояки УПА (комба-
танти), відповідно, не вважалися військовополоненими.

У міжнародно-правовій практиці використовується дефініція
«нерегулярні війська», під якими розуміють комбатантів, що на-
лежать до воєнізованих формувань, міліції, добровольчих фор-
мувань, організованого руху опору або повстанського руху. Інко-
ли такі війська є складовою збройних сил держави. Нерегулярні
війська не є синонімом партизан. Термін «партизани» зазвичай
вживається по відношенню до нерегулярних формувань, які чи-
нять опір окупації країни іноземними військами. Партизанів від-
різняє їхня тактика (напади зненацька, засади, диверсії тощо). За
певних обставин регулярні війська, війська спецпризначення,
спецслужби можуть самі переходити до партизанської тактики.
Також зазначимо, що партизанська війна сама по собі не є неза-
конною з погляду МГП. Навіть у конфліктах неміжнародного ха-
рактеру захоплені партизани користуються правовим захистом.
Статус партизанів, які беруть участь у збройних конфліктах не-
міжнародного характеру, передбачений ст. 3 Женевської конфе-
ренції 1949 року.

У міжнародних конфліктах нерегулярні війська можуть вва-
жатися законними комбатантами і мати статус військовополоне-
них, якщо вони дотримуються певних стандартів поведінки і ве-
дення бойових дій. Недотримання таких вимог може потягнути
судовий розгляд і покарання за ворожі дії. Саме тому, наприклад,
радянське НКВС у 1940-х роках використовувало тактику органі-
зованих походів т. зв. «рубашечників» — озброєних переодягне-
них у форму УПА енкаведистів, які знущалися з мирного насе-
лення. Хоча нормативні документи ОУН та УПА, а також
переважна практика, постійно підкреслювали важливість толерант-
ного ставлення до населення, військовополонених, підтримання за-
конності у діях повстанців, що визнано в сучасних наукових іс-
торичних академічних колах України. Як зазначає Д. Вєдєнєєв,
такі протистояння треба в будь-якому разі розглядати як трагедію
для нації (народів), де обидві сторони не зупинялися перед анти-
гуманними методами. Згодом сторона, яка перемогла, пропаган-
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дистськими засобами й тотальним переписуванням (замовчуван-
ням) історії створює вигідну для себе інтерпретацію подій, гло-
рифікуючи себе й усіляко демонізуючи противника [14].

Згідно з нормами і практикою МГП, для визнання за партиза-
нами статусу комбатанта вони зобов’язані:

по-перше, перебувати під командуванням особи, відповідаль-
ної за дії своїх підлеглих, мати структуру командування й дисцип-
ліну, бути здатними забезпечити дотримання ними законів і зви-
чаїв війни;

по-друге, носити знаки розрізнення або предмети одягу, які
видно здалеку і засвідчують, що вони можуть законно атакувати
сили противника;

по-третє, відкрито носити зброю і відрізнятися від цивільних
осіб.

Важливим є питання критеріїв отримання партизанськими си-
лами статусу «воюючої сторони»:

а) вони контролюють певну територію держави, проти якої
повстали;

б) проголосили незалежність, і їх мета полягає у відділенні від
держави;

в) мають добре організовані збройні сили і починають війну
проти уряду;

г) сам уряд визнає в них воюючу сторону.
Якщо з трьома першими пунктами у випадку УПА ситуація

очевидна, то щодо останнього також є документальні підтвер-
дження. Наприклад, неодноразово відбувалися переговори пред-
ставників радянського керівництва з повстанцями про нейтралі-
тет і можливу взаємодію. У директиві Оргбюро ЦК КП(б)У
(березень 1943 р.) командуванню радянських партизанів було ре-
комендовано не вести бойових дій проти повстанців у зв’язку з їх
антинімецькою діяльністю [15, с. 43—50].

Останній факт також є прямим аргументом для спростування
твердження про системний колабораціонізм ОУН-УПА, адже
останні об’єктивно вважали ворогами Української державності
як Радянський Союз, так і нацистську Німеччину. Водночас фак-
том є спроби тактичної взаємодії керівництва ОУН, особливо йо-
го консервативного (мельниківського) крила, з нацистським ре-
жимом в умовах антирадянської боротьби. На користь антина-
цистської діяльності ОУН-УПА та її включення в міжнародний
антифашисткьий рух опору також може свідчити створення
Української Головної Визвольної Ради, яка проводила активну
міжнародну політику, залучаючи до лав антиімперіалістичної бо-
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ротьби представників інших національностей тодішнього СРСР
(росіян, грузин, вірменів, білорусів та інших). Урешті, правову
оцінку діяльності ОУН-УПА дав міжнародний Нюрнберзький
трибунал 1946—1947 рр., за рішеннями якого український націо-
налістичний рух не був визнаний співучасником військових зло-
чинів нацистів [15, с. 53—60].

Отже, розгляд загальних особливостей функціонування УПА в
контексті норм міжнародного гуманітарного права дає можли-
вість твердити про його відповідність критеріям міжнародно-
правового визначення партизанського руху, що був організова-
ний на чітких державницьких засадах, мав національно-
визвольний антиурядовий характер, мав міжнародне значення,
ґрунтувався на об’єктивних історичних підставах та повинен бу-
ти об’єктивно оцінений з правової точки зору як «воююча сторо-
на « в роки Другої світової війни.

У висновках слід визнати: зусилля і всі спроби влади прими-
рити українців — ветеранів, активних учасників війни (колишніх
воїнів Червоної Армії з вояками УПА) були невдалими. Занадто
глибокими виявилися душевні й фізичні рани, взаємні упере-
дження, неприязнь, образи. Але насамперед цьому примиренню
заважають відверто антагоністичні, проте дуже схожі за метода-
ми дій, крайні праві і крайні ліві політичні сили, які зацікавлені у
подальшому загостренні конфлікту та використовують цю гостру
тему у власній пропаганді.

Протилежні сторони звинувачують одна одну у ксенофобії та
агресії. Вони користуються вже сталими і стійкими стереотипа-
ми в позначенні протилежної сторони, називаючи один одного
«українофобами» та «фашистами». Нав’язування таких ярликів
призводить до подальшої конфронтації та розколу. Але ще
більш небезпечними є акції цих таборів, що іноді за неналежно-
го реагування влади та силових структур переростають у вулич-
ні бійки. Подібні дії та безкарність провокаторів та ініціаторів,
організаторів і виконавців, часто найманців, ще більше збурю-
ють «противників» і надалі радикалізують суспільство, підри-
вають основи консолідації української нації, що історично скла-
далась під дією поліетнічних, поліконфесійних, мультикуль-
турних чинників.

Формула «свій — чужий» є неприйнятною для демократич-
ного суспільства, вона не може домінувати над загальнолюд-
ським сприйняттям війни, так само як національні цінності
не можуть бути вищими за цінності загальнолюдські. Консен-
сусу можливо досягти лише на засадах щирого прагнення до
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взаємного наближення, на засадах суспільного компромісу й
відмови від намагання підвести історичну правду під свій
«знаменник».
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Í. Ò. ßêóáåíêî

Становлення української політичної нації як консолідованого
у спільних інтересах різнокультурних громад соціуму на основі
рівності громадянських прав мало свою історію та не є заверше-
ним і нині. Значна роль в інституціоналізації цього процесу від-
водиться українській національно-орієнтованій дисидентській ді-
яльності.

Повштохом для перших проявів української національно-
орієнтованої дисидентської діяльності стала зміна політичного
курсу влади, яка почалася після ХХ з’їзду КПРС (1956 р.). Диси-
дентство виникло з об’єктивних причин і являло собою форму
позиціонування альтернативного подолання негативних явищ ра-
дянської держави — таких, як: надмірний бюрократизм, тотальна
русифікація, обмеження громадянських прав і свобод.

Термін «дисидент» (від лат. dissident — незгодний) вживався1
для означення політичних інакодумців, які в тій чи іншій формі
легально висловлювали свої погляди, що не збігалися з офіцій-
ною політикою. Легальність означала відмову від спроб насиль-
ницького повалення тогочасного режиму. Дисиденти намагалися
залишатись у рамках дозволених Конституцією форм боротьби.

Дисидентсво можна визначити як сукупність рухів, груп та ін-
дивідуальних вчинків, різнорідних і різноспрямованих за своїми
цілями і завданнями, але вельми близькими за основними прин-
ципіальними настановами: ненасильництво, гласність, реалізація
основних прав і свобод «явним порядком», вимога дотримання
закону. За формами громадської активності: створення непідцен-
зурних текстів, об’єднання в незалежні громадські асоціації, пуб-
                     

1 Західний, а потім і радянський друк почав використовувати цей термін із середини
70-х років ХХ ст. [1, с. 411]




