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Звернення президента України
до учасників урочистої академії

з нагоди 100-річчя від дня 
народження Степана Бандери

Вітаю шановне зібрання з визначною подією — 100-річчям
від дня народження Степана Бандери.

Сьогодні ми складаємо шану одному з лідерів українського ви-
звольного руху, який у час смертельної боротьби перетворив на кри-
цю дух нашої нації.

У його особі вшановуємо всі покоління мужніх синів і дочок нашого
народу, які попри свідому приреченість, але з вічною надією бороли-
ся за волю України. Із шанобою, у тиші вдячного помислу і з відданістю
спільній присвяті Україні згадуємо всіх, хто загинув у бою за неза-
лежність, кого замордували у сталінських таборах, хто змушений був
покинути рідну землю.

Сьогодні наш обов'язок зробити все, щоб правда про їхній жертов-
ний шлях стала відома всім українцям, щоб ми нарешті розвіяли ту-
ман облуди й невідання, яким огорнута постать Степана Бандери.

Переконаний, що світло істини допоможе нам відновити історичну
справедливість, очистити наші рани, дійти до згоди і злагоди в ім'я на-
шої спільної і єдиної Батьківщини.

Слава Україні!

22.12.2008 
віктор ЮЩенКо

Прес-служба президента України віктора Ющенка
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Звернення до 

читачів і спонсорів

80-ліття ОУН у Році Бандери

(«Гомін України»). — За весь час свого іс-
нування і дії, починаючи від установчого
Конґресу по сьогодні, Організація Україн-
ських Націоналістів викристалізувала і роз-
винула базові засади своєї місії не лиш у пло-
щині визвольної боротьби українського на-
роду, але й будівництва, захисту, закріплення
та розвитку української нації і Української Са-
мостійної Соборної Держави після її здобут-
тя і становлення. Ці принципи та ідеали,
якими ОУН завжди керувалася у своїй дії для
осягнення названої мети, є вистраждані істо-
рією української нації, створені у тисячоліт-
ньому горнилі української системи сві-
тосприймання, традицій, духовости, соці-
яльно-економічної та політичної культури
нашого народу.

Тому для ОУН, нація «на шляху до влас-
ного самоздійснення... все находиться в стані
власного росту... (бо) відбувається в ній про-
цес постійного переформлювання різних ет-
нічних первнів у синтезу органічної націо-
нальної єдности» (З постанов Установчого
Конґресу ОУН, 1929 р.). А «Український на-
ціоналізм, тобто його ідеологічні постанови, по-
літичні і програмові засади виростають з рід-
ного ґрунту, а не є імітацією чужих доктрин
і теорій... Український націоналізм не пов’язує
ідеї нації з означеними фізичними-расовими
атрибутами, але завжди віддає перевагу при-
матові духовного первня» (З постанов IV Ве-
ликого Збору ОУН, 1968 р.). Переважаюча
більшість постанов Першого ВЗ ОУН — як і
уся багатюща визвольна і державотворча
спадщина ОУН за 80 років її існування — за-
лишаються далі акутно актуальними для Ук-
раїни, держави, українського народу — особ-
ливо сьогодні. Остаточно не чужі моделі, а то
й ворожі «ізми», виведуть Україну з кризових
ситуацій на чисті води й запевнять її відрод-
ження, розвиток і майбутнє процвітання — а
процес українського національного само-
здійснення органічним виразником якого у ХХ
столітті став організований український на-
ціоналізм — ОУН — і його спадщина.

Українські державці повинні скористатися
цим безцінним досвідом, бо як навчав Тарас
Шевченко, що лиш «У своїй хаті, своя прав-
да  і воля».

Тому, що у 2009 році виповнилося 100 ро-
ків від дня народження і 50 років від дня за-
гибелі провідника  ОУН Степана Бандери, ук-
раїнська Україна проголосила 2009 рік «Ро-
ком Бандери», який співпав з 80-літтям від
створення Організації Українських Націо-
налістів. У своєму зверненні з тої нагоди пре-
зидент України Віктор Ющенко нагадав про
наш обов’язок зробити все, щоб правда про
жертовний шлях Степана Бандери і борців за
волю України стала відома всім українцям. Ми
впевнені, що це спеціяльне видання газети «Го-
мін України» присвячене ОУН і Степанові
Бандері також причиниться до сповнення
цього нашого спільного, почесного обов’язку.

Політична далекоглядність, ясність думки
і аналітичний хист Степана Бандери від-
дзеркалені у його політичній біографії, творах,
інтерв’ю для журналістів, а зокрема ці при-
кмети оживають у споминах його найближчих
співробітників. В інтерв’ю для журналістів С.
Бандера стисло змалював особливо повоєнний
етап визвольної боротьби ОУН-УПА на тлі то-
гочасної міжнародньої ситуації і геополітич-
них течій. Про кончину СССР він сказав, що
однією із можливих причин його майбутньо-
го розвалу може бути «зокрема економічне за-
ломлення. Внутрішній розвиток СССР йде по
цій лінії проґресивно». Що й сталося остаточно
у 1986-1991 роках. Але це ствердження було
зроблене ним у час, коли СССР доходив до вер-
шини своєї повоєнної могутности — у 1950
році. 

У спеціяльному числі, Шановний Читачу,
Ви знайдете матеріяли про ОУН і про постать
Степана Бандери, як провідника, стратега ре-
волюції, людини і як уже історичного симво-
ла визвольної боротьби. На цих сторінках спе-
ціяльного числа говорить до Вас сам Степан
Бандера, говорять про ОУН і Степана Бандеру
його співробітники і друзі по зброї, його на-
слідники-провідники ОУН, історики і публі-
цисти, члени його родини. Говорить на суді
його большевицький вбивця. Говорять чис-
ленні фотодокументи. Говорить народ.

Степана Бандера, як символ останньої ви-
звольної доби українського народу, стратег ре-
волюційної боротьби і проникливий аналітик
геополітичної обстановки є одним із великих
джерел надхнення до державо-творчої дії і мис-
лення на благо української нації.

Висловлюємо щиру подяку усім Шановним
Спонсорам цього спеціяльного видання «Го-
мону України», з якими разом сповняємо
наш спільний обов’язок супроти української
України та історичної правди про визвольну
боротьбу української нації.

видавництво 
«Гомін України»

ЗАЯВА ПРОВОДУ ОУН

До  річниць народження і 
загибелі провідника ОУН

Нинішній рік особливо багатий
на круглі історичні дати, які є клю-
човими для  історії України та сві-
ту у ХХ столітті. Першого січня ми
відзначали 100-річчя з дня народ-
ження Степана Бандери, а 15 жов-
тня українці вшановують 50-ту річ-
ницю від загибелі Провідника ОУН
із рук кремлівського аґента. Між
цими двома датами відбулася до-
леносна подія, що її у Польщі 7 ве-
ресня понад 20 представників дер-
жав та урядів світу спільно відзна-
чали: 70-річчя змовницького напа-
ду Німеччини й СССР на Польщу,
про що дві тоталітарні держави й
ідеологічні близнюки домовилися в
секретному пакті Ріббентропа-Мо-
лотова. 

Українські націоналісти на чолі
зі Степаном Бандерою у той склад-
ний час Є Д И Н І  рішили підняти
прапор боротьби за суверенність і
державну незалежність України.
Тоді, коли брунатний та червоний
імперіялізми готувалися до зброй-
ного зудару за володіння над Ук-
раїною і згодом над усім світом, Ре-
волюційний Провід ОУН з ініція-
тиви С. Бандери і його однодумців
вирішили змагатися за суб’єктність
України та українського народу
на її етнічній території. Вони ви-
клали свої вимоги у низці політич-
них меморандумів, готували з 15 ти-
сяч  ідейної молоді Похідні групи із
завданням утворювати державні
адміністрації на звільнених теренах,
організували автономні військові
батальйони й кущі самооборони,
свідомо готуючись до захисту ви-
мріяної державности. С. Бандера за-
стосував політику доконаних фак-
тів, покладаючись виключно на
власні сили. Тим він змушував усі
конкуруючі та ворожі сторони ви-
значитися стосовно суверенности
України. 

У документах на адресу німець-
кої влади Провід ОУН(р) твердо за-
являв, що їхня мета є відновлення
незалежної української держави і
що «тільки повністю суверенна Ук-
раїнська держава може забезпечи-
ти українському народові вільне
життя і повний всесторонній роз-
виток її народу» ( 2-ий Великий
Збір ОУН(р). 

Після проголошення відновлен-
ня незалежности України Актом 30
червня 1941 року, Провід ОУН(р) у
своїх меморандумах на адресу дер-
жавних чинників Берліну зайняв
однозначну позицію: українські на-
ціоналісти вважали німецьку владу
ворогами українських політичних
прагнень, гнобителями та визис-
кувачами українського народу.
Тому, що С. Бандера та його спів-
борці  на настійливу вимогу німців
відмовлялися відкликати Акт 30
червня 1941 р., ОУН(р) розпочала
збройну боротьбу проти нацист-
ських і комуністичних окупантів.
Українські націоналісти  пропону-
вали міжнародню концепцію на-
ціональної, політичної й економіч-
ної перебудови Европи, базованої на
принципі вільних національних
держав під гаслом «Свобода наро-
дам і людині!»

Є Д И Н И М  справді україн-
ським суб’єктом у роки 2-ої світо-
вої війни був український визволь-
ний рух. Розбудований членами
ОУН під керівництвом С. Бандери,
він став загальнонаціональним, і в
ньому взяли участь сотні тисяч ук-
раїнців. Із підпільного націоналіс-
тичного протипольського руху він
переріс у всеукраїнський визволь-
ний рух з єдиним політичним та вій-
ськовим керівництвом, яке після
арешту С. Бандери й голови УДП
Я. Стецька очолив головний ко-
мандир УПА генерал-хорунжий
Роман Шухевич-Чупринка. Ви-
звольний рух 40-50-их років ХХ
століття взяв на себе функції ПІД-
ПІльНОї ДЕРжАВИ — функції
як внутрішньо- , так і зовнішньо-
політичні. Таким чином україн-
ський визвольний рух де-факто
став суб’єктом міжнароднього жит-
тя, активним чинником війни. Піс-
ля падіння Української Народньої
Республіки внаслідок червоної аґ-
ресії Москви український народ
знову набув ознак суб’єктности,
змусив світ рахуватися з інтереса-

ми України. Це був також один із
переможних політичних кроків ук-
раїнців, який, після неминучої ім-
плозії комуністичного режиму в
СССР, призвів до проголошення
державної незалежности у серпні
1991 року.

Степан Бандера – яскрава й не-
буденна особистість, яка виконала
в історії визвольних змагань Ук-
раїни видатну і дуже важливу місію.

У післявоєнний період С. Бан-
дера знову очолює ОУН(р). З-поміж
політичних біженців і депортованих
в еміґрації українців з усієї Украї-
ни він активно гуртує  членство в
Закордонні Частини ОУН, покли-
кає до життя для дипломатичної
праці на міжнародній арені Анти-
большевицький Бльок Народів
(АБН), що його очолив Я. Стецько.
Від 27. 9. 1944 року аж до рокового
дня у жовтні 1959 року, коли крем-
лівський аґент вистрілив в його
обличчя смертельну отруту, Степан
Бандера усю свою увагу, увесь свій
талант присвячував єдиній справі:
визволенню України з московської
неволі  і пошукам друзів у світі, які
підтримували б справедливу бо-
ротьбу та універсальний політич-
ний ідеал ОУН(р) — «Свобода на-
родам і людині!». С. Бандеру висо-
ко шанували друзі й чужинці, які в
його особі віддавали честь борцям
за Україну, за її свободу і за еле-
ментарні людські права. 

Відзначаємо 50-ту річницю того
трагічного дня, коли Москва на-
сильно з наших рядів вирвала не-
похитного борця за Україну, Про-
відника ОУН(р) С. Бандеру. Це
було вчинено підступно й анонімно.
Однак свою кримінальну і полі-
тичну відповідальність супроти Ук-
раїни та її борців Москві не вдало-
ся довго приховувати. Виконавець
атентату проти С. Бандери, аґент із
перевертнів КҐБ Богдан Сташин-
ський у серпні 1961 року перебіг на
Захід. Йому дошкуляли докори
сумління і страх. Він зізнався у
скоєних ним злочинах: 12 жовтня
1957 р. він убив у Мюнхені д-р
лева Ребета, а 15 жовтня 1959 р.
Степана Бандеру. У днях  8-19 сер-
пня 1961 р. виконавець політичних
убивств став перед Федеральним су-
дом ФРН у Карльсруге.

Найбільша лекція із судового
процесу над убивцею С. Бандери
зводиться до питання: скільки аґен-
тів у скількох країнах далі підго-
товляють замахи за наказами із
Москви? Невидима рука Кремля
після 1959 року ще багато разів чи-
нила аналогічні злочини, відомі й
деякі з них  донині не з’ясовані.

Усвідомлене знання про вчинені
політичні вбивства і чуйність перед
подібними загрозами – така є ціна
не тільки за нашу свободу, але це
теж плата за нашу безпеку. За без-
пеку кожної людини, безпеку всіх
людей, які почуваються вільними і
хочуть надалі жити вільними.

В цьому полягають  політичне
значення і людська велич Провід-
ника Степана Бандери, його життя
і загибелі у боротьбі за свободу і дер-
жавність України, за свободу всіх
поневолених комунізмом  народів.
З нагоди сумної трагедії, яка ста-
лася 15 жовтня 1959 року в Мюн-
хені, збережімо навіки пам’ять про
цю знакову постать для України,
для Европи, для світу.

Водночас плекаємо тверду надію,
що мине небагато часу, коли на свя-
тих Печерських пагорбах золото-
верхого Києва відроджена нація
нарешті воздвигне національний
Некрополь для славних Синів і До-
чок України. Тоді на Батьківщину
повернеться і з відповідними дер-
жавними почестями буде перепо-
хований прах Степана Бандери. А
разом із ним повернуться з чужини
тлінні останки інших видатних дія-
чів України, що їх доля закинула за
межі Батьківщини, або яких вічно
підступна рука Москви знищувала
і продовжує знищувати, на чужині
і в Україні. 

Слава Україні! 
Слава Степанові Бандері!

Київ, 15 вересня 2009 року.
Провід оУн-революційної

Президент України з ветеранами ОУн-УПа
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80-РІЧЧЯ ОРГАНІЗАЦІї УКРАїНСьКИХ НАЦІОНАлІСТІВ
Склад і перебіг Конґресу

Конґрес Українських Націоналістів
був заплянований І Конференцією на вес-
ну 1928 року, а ІІ — на вересень того ж
року. Але з політичних, технічних і кон-
спіративних причин відбуття Конґресу
було двічі відкладене, так що він відбув-
ся щойно 28 січня-3 лютого 1929 р.

Конґрес відбувся в столиці Австрії, у
Відні, в одному з кращих готелів 23 діль-
ниці ("бецірку"). Місце відбуття Конґре-
су було аж до останньої хвилини конспі-
роване. В повідомленнях про заплянований
Конґрес подавано як місце його відбуття
Прагу, столицю Чехо-Словаччини, де й зіб-
ралися учасники Конґресу і звідси від’їха-
ли прямо до Відня. У згаданому готелі ви-
наймлено, крім залі для нарад, також і
мешканеві кімнати для всіх учасників
Конґресу, так, щоб якнайменше звертати
на себе увагу сторонніх осіб.

Наради Конґресу розпочалися 28 січня
1929 р., о 10:15 год. вранці. Участь у Кон-
ґресі взяло 30 представників від україн-
ських національних організацій (у цьому
4 представники прибуло на Конґрес пря-
мо з Краю), а крім цього двоє гостей. Учас-
никами Конґресу були (подаємо в поаз-
бучному порядку):

1. Інж. Дмитро Андрієвський, член
ПУН, Брюссель; 2. Сотн. М. Антоненко,
ЛУН, Париж; 3. Володимир Арсенич,
ГУНМ, Прага; 4. Олесь Бабій, ГУНМ,
Прага; 5. Ярослав Барановський, УВО,
Львів; 6. Інж. Осип Бойдуник, ГУНМ, Пра-
га; 7. Д-р Юліян Вассиян, член ПУН,
Прага; 8. Інж. Василь Виноградник, ЛУН,
Подєбради; 9. Проф. Микола Вікул, про-
фесор неорганічної хемії, (писав під псев-
дом М. Райгородський), ЛУН, Подєбради;
10. Інж. Ярослав Герасимович, інженер хе-
мічної технології; 11.  Д-р Дмитро Демчук,
ЛУН, Прага, учитель чеської гімназії;
12. Максим Загривний, старшина Армії
УНР, поет, писав під псевдом Максим Гри-
ва,  13. Євген Зиблікевич, УВО, Пере-
мишль, сотник УСС; 14. Олександер Згор-
лякевич, УВО, Данціґ; 15. Ген. Микола Ка-
пустянський, УВО, ген.-хор. Армії УНР;
16. Петро Кожевників, ЛУН, Берлін; 17.
Полк. Євген Коновалець, комендант УВО
і Голова ПУНу; 18. Інж. Леонід Костарів,
ЛУН, Прага, інж. аґрономії; 19. Макар
Кушнір; 20. Степан Ленкавський, СУНМ,
Львів, студент філософії; 21. Інж. І. Маль-
ко, сотн. УСС; 22. Інж. Володимир Мар-
тинець, ЛУН; 23. Доц. Яків Моралевич,
ЛУН, Подєбради; 24. Степан Охримо-
вич, СУНМ, Львів, студент філософії; 25.
С. Пасічник Тарновський, ЛУН, Подєб-
ради; 26. Зенон Пеленський, Берлін, жур-
наліст; 27. Інж. Юрко Руденко, ЛУН,
Прага, інж. економії; 28. Інж. Микола Сці-
борський, член ПУНу, полк. Армії УНР,
інж. економії; 29. Інж. Андрій Федина,
УВО, Данціґ; 30 Ріко Ярий, УВО, Берлін,
сотн. УГА.

Гістьми на Конґресі були:
1. Полковник Кіндрат Плохий (пред-

ставник українців з Кубані); 
2. Іван Кедрин-Рудницький (член

УНДО, член редакції львівського щоден-
ника "Діло").

Наради відкрив голова Проводу
Українських Націоналістів полк. Євген Ко-
новалець. У своїй вступній промові він зро-
бив перегляд українського націоналіс-
тичного руху протягом останніх років і
з’ясував завдання Конґресу. Після цього

він передав слово гостеві К. Плохому, який
привітав учасників Конґресу від імени ук-
раїнців північного Кавказу, що в основу
своєї політичної програми поставили по-
стулят побудови незалежної соборної ук-
раїнської держави.

Президію Конґресу обрано в такому
складі: інж. Микола Сціборський — го-
лова, ген. Микола Капустянський (в офі-
ційному комунікаті названий псевдоні-
мом: П. Низола) і д-р Юліян Вассиян — за-
ступники голови; Володимир Мартинець,
Володимир Арсенич, Ярослав Герасимо-
вич та інж. Юрій Руденко — секретарі.

Наради відбувалися в формі засідань ок-
ремих комісій та пленумів. Створено
шість таких комісій: 1) ідеологічна — го-
лова Ю. Вассиян,   2) соціяльно-економічна
— голова доц. Я. Моралевич, 3) військо-
ва — голова полк. Є. Коновалець, 4) по-
літична — голова д-р Дм. Демчук,  5) куль-
турно-освітня — голова О. Бабій, 6) ор-
ганізаційна — інж. Л. Костарів.

На пленарних засіданнях в дні 28. 1.
були відчитані такі доповіді: "Сучасне
положення на українських землях" —
полк. Є. Коновалець; "Український на-
ціоналізм" і "Державний устрій України"
— Д. Андрієвський; "Міжнародня політика
України" — З. Пеленський.

Наступного дня, 29 січня, виголошено
на пленумі такі доповіді: "Аґрарна полі-
тика" і "Торговельна політика" — М.
Сціборський; "Промислова політика" — Л.
Костарів; "Фінансова політика" — Я. Мо-
ралевич; "Соціяльна політика" — В. Мар-
тинець; "Література і мистецтво" — О. Ба-
бій; "Релігійне питання" — М. Вікул;

"Військова справа" — ген. М. Капустян-
ський; "Організація Українських Націо-
налістів" — П. Кожевників.

У днях 30 і 31 січня та 1 лютого праця
Конґресу відбувалася в комісіях, де до-
датково було прочитано такі доповіді:

1. Ідеологічна комісія: "До головних за-
сад націоналізму" — Ю. Вассиян; "При-
чини невдачі наших визвольних змагань"
— С. Охримович; "Суверенна Україна та
національна революція" — С. Ленкав-
ський; "Основи українського націоналіз-
му" — Д. Демчук; "Дві концепції" — Д.
Андрієвський.

2. Соціяльно-економічна комісія: "Еко-
номічні взаємини між Україною і Росією
в СССР" — В. Богуш; "Уваги до еконо-
мічної політики України" — О. Бойдуник;
"До морської політики України" — Я. Ге-
расимович.

3. Військова комісія: "Військова спра-
ва" — полк. Є. Коновалець; "Військова по-
літика України" і "Справа інтервенції" —
ген. М. Капустянський; "Проблема мор-
ської оборони України" — Л. Костарів.

4. Політична комісія: "Революція на-
ціональна і пролетарська", "Проблема
сталого миру на Сході Европи й Україна"
та "Національна революція на Західніх
Землях України" — Л. Костарів; "Про-
блема майбутнього державного устрою
України" — С. Нижанківський; "Полі-
тичне становище в Західній Україні" — С.
Чучман; "Закарпаття" — Р. Ярий; "Полі-
тичне становище на Буковині та Басара-
бії" — Ю. Руденко.

5. Культурно-освітня комісія: "Шкіль-
на політика" та "Література й мистецтво

України" — М. Загривний.
6. Організаційна комісія: "Проєкт ус-

трою ОУН" — П. Кожевників; "Уваги до
статуту організації націоналістів" — О.
Бойдуник; "Уваги до статуту ОУН" — Л.
Костарів.

Усього на пленумах і на засіданнях
комісій було прочитано 40 доповідів.

На пленарному засіданні 2 лютого зроб-
лено підсумки праці окремих комісій, ух-
валено Постанови Конґресу та Устрій Ор-
ганізації Українських Націоналістів. Ос-
таннього дня Конґресу, 3 лютого обрано
керівні органи ОУН. Головою Проводу
Українських Націоналістів вибрано од-
ноголосно полк. Є. Коновальця. На його
пропозицію, затверджено такий персо-
нальний склад Проводу: М. Сціборський,
В. Мартинець, П. Кожевників, Д. Андрі-
євський, Ю. Вассиян, ген. М. Капустян-
ський (Низола), Д. Демчук і Л. Костарів.
Головним суддею іменовано одноголосно
Я. Дуба, а головним контрольним — доц.
Я. Моралевича. 

Після обрання його головою Проводу,
полк. Є. Коновалець перебрав дальше ве-
дення Конґресу.

На закінчення Конґресу полк. Є. Ко-
новалець виголосив промову, в якій ска-
зав, між іншим, таке:

"Як знаєте, Мої Друзі, я не є при-
ятелем гомінких слів...

Я не знаю, чи і наскільки нам по-
щастить розвинути діло, за яке ми ось
тут прийнялися. Це залежатиме від
праці, зусиль, послідовности і жер-
твенности нас усіх. І це залежатиме від
того, наскільки ми нашу справу зуміє-
мо зробити зрозумілою всьому україн-
ському громадянству. Отже, сьогодні ще
надто швидко казати, що, покликаючи
до життя нашу Організацію, ми вже тим
самим довершили велике діло, або що
наша Організація обов’язково призна-
чена бути великою. Але одне знаю на-
певно: доба, в якій живемо, безмірно ве-
лика. Це одна з тих революційних епох,
які простягаються на цілі десятиліття,
і в якій кується новий світ і нова лю-
дина. У великій світовій драмі наших
днів ми маємо до вибору: або бути твор-
цями, або жертвами історії...

Сьогодні ми покищо тільки окрес-
лили наші завдання і прийняли добро-
вільні зобов’язання. Але це ще не осяг.
Бож мусимо собі ще раз коротко уз-
мисловити і величину цього нашого зо  -
бов’язання: мобілізуючи і спираючись
на широкі народні маси, мусимо, веду-
чи їх, боротися і добитися віднови Са-
мостійної Соборної Української Націо-
нальної Держави на всіх просторах жит-
 тя українського народу. Як учить нас до-
свід цілих українських поколінь, може-
мо цього досягнути тільки револю цій -
ними, ніколи ж еволюційними, шляхами.

Спротиви, які зустрінемо на нашому
шляху, будуть велетенські. Бож відно-
ва Соборної Української Держави сама
собою однозначна з ліквідацією мос-
ковської імперії, як і польського істо-
ричного імперіялізму, спричинить таку
докорінну перебудову цілого Сходу Ев-
ропи і великої частини Азії, що це з ко-
нечности вплине не менш глибоко й на
політичний вигляд всієї решти світу...

Чи можемо пориватися на такі великі
діла? Чи ми, як колектив, і кожен з нас,
як одиниця, — маємо в собі цю міру і
цей формат, щоб відповісти прийнято-
му зобов’язанню? Цього свідоцтва ми не
можемо виставляти самі собі: його вис-
тавить нашій Організації щойно пізні-
ше твердий іспит самого життя. Завжди
це є мужі, що творять історію. Хочу ві-
рити, що завдання, які в нашій програ-
мі ми собі накреслили, зуміємо, як
мужі, виконати. Тільки в тому випадку
вільно буде сказати, що дата створення
нашої Організації зарахується будучи-
ми істориками, як одна з переломових,
творчих і позитивних дат на тисячоліт -
ньому шляху життя Української Нації".

Конґрес закінчено 3 лютого 1929 року,
о 1-ій год. по полудні.

ПЕРШИЙ КОНҐРЕС УКРАїНСьКИХ НАЦІОНАлІСТІВ
(28 січня-3 лютого 1929 р. у Відні)

У 1-му ряді зліва сидять: д-р Юліян Вассиян, інж. Дмитро Андрієвський, ген. Микола Капустянський, полк. Євген Коновалець, 
інж. Микола Сціборський, доц. Яків Моралевич, інж. Володимир Мартинець, проф. Микола Вікул.

У 2-му ряді зліва стоять: інж. І. Малько, інж. Осип Бойдуник, Максим Загривний, сотн. Євген Зиблікевич, Петро Кожевників,
д-р Дмитро Демчук, інж. Леонід Костарів, д-р Олесь Бабій, сотн. ріко Ярий, М. Антоненко, Зенон Пеленський.

У 3-му ряді зліва стоять: інж. Юрко Руденко, Ярослав Барановський, Степан Охримович, Степан Ленкавський, Андрій Федина,
інж. Ярослав Герасимович, Т. Пасічник-Тарнавський, Олександер Згорлякевич.
На фотографії бракує: В. Арсенич, Василь Виноградник і Макар Кушнір-Богуш.

СКОРОЧЕННЯ

ПУН — Провід Українських Націоналістів
лУН — леґія Українських Націоналістів
ГУНМ — Група Української Національної Молоді
УВО — Українська Військова Організація
УСС — Українські Січові Стрільці
УНР — Українська Народня Республіка
СУНМ— Союз Української Національної Молоді

Внуки і правнуки учасників Визвольної Боротьби ОУН-УПА
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З ПОСТАНОВ УСТАНОВЧОГО КОНҐРЕСУ 
ОРГАНІЗАЦІї УКРАїНСьКИХ НАЦІОНАлІСТІВ

І. 1. Український націоналізм є духовий і полі-
тичний рух, що зродився з внутрішньої природи Ук-
раїнської Нації в час її зусильної боротьби за підстави
і цілі творчого буття.

2. Українська Нація  — це вихідне положення кож-
ної чинности та метове назначення кожного пряму-
вання українського націоналізму.

3. Органічна зв’язаність націоналізму з нацією є
фактом природного порядку і на ньому основане ціле
розуміння істоти нації.

4. Нація є найвищий тип органічної людської
спільноти, що при найбільшій своїй психологічній та
суспільній зрізничкованості має свою одну внутрішню
форму, витворену на ґрунті подібного природного по-
ложення, спільного пережиття історичної долі та не-
впинного стремління здійснитися в повноті силової на-
туги.

5. Внутрішня форма нації є основний чинник її ди-
намічного тривання і разом з цим принцип синте-
тичного формування, який дає життю нації на про-
тязі її історичного розвитку суцільну духову окрес-
леність, зазначену в різних її конкретно-індивіду-
альних виявленнях. У тому означенні внутрішня
форма — це є ідея нації, що основує та вможливлює
її історичне ставлення.

6. Історичне ставлення — цей наглядний вираз по-
стійної актуальности національної ідеї — вказує на
безглядний ідеал нації, який полягає в її стремлінні,
втриматися в системі світової дійсности в ролі без-
посередньо-чинного підмету з найширшою сферою
впливу на оточення.

7. На шляху до власного самоздійснення в фор-
мі найбільшої інтенсивности історичного значен-
ня, нація чисельно збільшує запас своїх біофізич-
них сил на поширеній рівночасно територіяльній
базі; у цьому відношенні відбувається в ній процес
постійного переформлювання різних етнічних
первнів у синтезу органічної національної єднос-
ти; з погляду цієї своєї чинности нація все нахо-
диться в стані власного росту.

8. Найвидатнішим силовим засобом росту нації є
її духова тугість, узмисловлена в витворених вар-
тостях культури, що — з одного боку — затіснюють
внутрішню спільність нації, а з другого — просте-
люють їй шлях відосереднього впливу на оточення.

Культура не є тільки чинником національної окре-
мішности та її відпорности назовні, але першим з-
поміж чинників безпосереднього зазначення на ото-
ченні духової сили нації, за яким з тимбільшим успіхом
наступає цивілізаційне і політично-господарське
його опанування.

9. Умовою, що забезпечує нації тривалу активну
участь у світовому середовищі, є найбільш присто-
сована до всебічних інтересів національного життя по-
літична організація, якою є суверенна держава.

10. Держава є зовнішньою формою такої взаємо-
чинности всіх діючих сил нації, яка відповідає ос-
новним її якостям і в той спосіб уможливлює нор-
мальний її розвиток у всіх можливих виявленнях; дер-

жава — це стан кожночасної окреслености нації фор-
мою організаційного співвідношення сил, замкнених
в органічну цілість — систему, відмежовану на-
зверх, як самостійна збірна одиниця.

11. Через державу стає нація повним членом сві-
тової історії, бо що лиш у державній формі свого жит-
тя вона посідає всі внутрішні і зовнішні ознаки істо-
ричного підмету.

12. Державна форма життя найвимовніше по-
тверджує конкретне узмістовлення чинного характеру
національної ідеї, а тому першим природним стрем-
лінням нації є прикрити межі своєї державної ви-
конности з цілим краєвидом свого етнічного роз-
просторення, щоб таким чином державно оформити

цілий свій фізичний організм — цю найважливішу
елементарну підставу своєї будучности.

13. Для Української Нації в стані її політичного по-
неволення начальним постулятом є створення полі-
тично-правної організації, означеної Українська Са-
мостійна Соборна Держава.

14. Для створення, закріплення і розвитку держа-
ви необхідна є засаднича умова: щоб держава була ви-
словом національної істоти у спосіб найбільш твор-
чої видайности всіх складових органів нації, отже ви-
являла систему організованої їх взаємочинности на
засаді інтеґралізму суспільних сил з їх правами і
обов’язками, відповідно до їх значення в цілости на-
ціонального життя.

15. Український націоналізм висновує для себе з
провідних засад державної організації практичні зав-
дання, підготовчі для здійснення державного ідеалу со-
борними зусиллями українців-державників, зоргані-
зованих на принципах: чинного ідеалізму, моральної
своєзаконности та індивідуального почину.

(.....)

ІХ. 2. Не обмежуючися в своїй діяльності на той
чи інший терен, але змагаючи до опанування укра-
їнської національної дійсности на всіх українських
землях та на чужих теренах, заселених українцями,
Організація Українських Націоналістів нестиме по-
літику всеукраїнського державництва без придаван-
ня їй партійного, клясового, чи якого-небудь іншого
суспільно-групового характеру.

3. Спираючись на творчі елементи українського
громадянства та об’єднуючи їх в коло українського
національно-державного ідеалу, Організація Укра-
їнських Націоналістів ставить собі за завдання уздо-
ровити відносини внутрі нації, викликати в україн-
ському народі державно-творчі зусилля, розгорнути
українську національну силу на всю її ширину, і та-
ким чином забезпечити великій Українській Нації від-
повідне місце серед інших державних народів світу.

(ОУН в світлі постанов Великих Зборів, Конфе-
ренцій та інших документів з боротьби, 1929-
1955 рр.) Бібліотека Українського підпільника, ч.
І, 1955. Збережено мову ориґіналу)

До 80-річчя від ство рен ня 
Ор ганізації Ук раїнських Націоналістів

(Інфор маційне повідо млен ня Про во ду ОУН та Про во ду ОУН(р))

З-поміж ювілей них дат, які при па да ють на 2009 рік, яс к ра во вирізняється 80-річчя Ор ганізації Ук -
раїнських Націоналістів. ОУН прой ш ла дов гий і важ кий шлях бо роть би за пра во ук раїнців на влас ну
дер жавність. А з 1991 ро ку чле ни ОУН ста ли на за хист Не за леж но с ти Ук раїни, до праці над роз бу до -
вою дер жа ви і на пов нен ням її справжнім ук раїнським на ціональ ним змістом.

У цей ювілей ний рік ук раїнсь кі націоналісти де мон ст ру ють всьо му ук раїнсько му на ро дові – ОУН бу -
ла, є і бу де не партійною політич ною си лою, що стоїть на за хисті ук раїнських національ них інте ресів.

Член ст во Ор ганізації Ук раїн ських Націоналістів, що бу ла за сно ва на в 1929 році та очо лю ва на Євге -
ном Ко но валь цем - ОУН та ОУН(р) з уча с тю на уко вої гро мадсь ко с ти спільно вша но ву ють пам’ять
своїх ге роїчних по пе ред ників і за яв ля ють, що по зиції і дії ор ганізацій ма ють і ма ти муть на далі по го д же -
ний ха рак тер.

Не зва жа ю чи на спро би „при ва ти зації” іде о логії ук раїнсько го націоналізму, пра ва „спад ко во с ти” на
са му ОУН за для ви ко ри с тан ня її імени в політич них ігри щах, ор ганізо ва ний ук раїнський націоналістич -
ний рух, за по чат ко ва ний 80 років то му, діє і діяти ме. Спільно об ра ний на прям на кон солідацію
націоналістич них сил, як го ло вної пе ре ду мо ви збе ре жен ня ук раїнської дер жав но с ти та за хи с ту ук -
раїнсько го на ро ду, про дов жу ва ти меть ся.

З на го ди слав но го ювілею ОУН си ла ми двох ор ганізацій 27 бе рез ня 2009 ро ку в м. Києві про во ди ти -
меть ся уро чи с те відзна чення 80-річчя від ство рен ня Ор гані зації Ук раїнських Націоналіс тів.

Сла ва Ук раїні! Ге ро ям сла ва!

За Провід ОУН За Провід ОУН(р)
Микола Плав’юк Андрій Гайдамаха
м. Київ

СТЕПАН БАНДЕРА У 25-лІТТЯ ОУН
Бойовий шлях Організації Українських Націона-

лістів ще далеко не закінчений. Визвольні змагання
націоналістичного руху далі продовжуються за пля-
ном розгортання української національної революції
так, як він скристалізувався в дотогочасному розвитку.
Переживаємо тепер затяжний етап у визвольній бо-
ротьбі й невідомо коли прийде дальша її фаза, бо це
узалежнюється теж і від розвитку світового полі-
тичного положення. Тому то тепер ще не пора робити
остаточних підсумків з діяльности і розвитку Орга-
нізації Українських Націоналістів, її досягнень і не-
вдач, перемог і поразок. Теж не пора їй відзначати такі
ювілеї, як це роблять ті, що вже закінчили свою ді-
яльність, або завершили найважливіший її період. Але
загально прийнято звичай окремо відзначати такі дати,
як двадцятип'ятиріччя важливіших подій і такі ж від-
тинки діяльности. Коли за тим звичаєм відзначаєть-
ся 25-ту річницю 1-го Конґресу Українських Націо-
налістів і переглядається пройдений Організацією
Українських Націоналістів шлях, то тут треба мати
на увазі передусім її дальшу діяльність і розвиток. Усі
вінки заслуг і слави ОУН належать тим її творцям і
борцям, які не тільки віддали всі свої сили і трудні виз-
вольному змаганню, а й склали найвищу жертву,
жертву крови й життя. Це не тільки вислів найглиб-
шої пошани перед пам'яттю поляглих героїв, а й од-
ночасно холодне ствердження дійсности. Без тих ве-
ликих і важких жертв, ОУН не змогла б пройти та-
кого шляху і надати такий напрям тому періодові виз-
вольних змагань. Тільки через освячення найважчою
боротьбою та великою ціною крови ідеї українсько-
го націоналізму наберуть значення непереможних
правд у житті українського народу, а шлях визволь-
но-революційної боротьби, накреслений і прослав-
лений Організацією Українських Націоналістів, хоч
який важкий, показався в дійсності прохідний та єди-
ний, яким у сучасному положенні Україна може дій-
ти до самостійности.

Дивлячись на розвиток у висліді діяльности ОУН
впродовж 25 років, можемо найкраще перевіряти вар-
тість і життєздатність формованого нами руху. Про-
ба життя дає найсильніше свідоцтво. Перший Конґрес
Українських Націоналістів, що відбувся перед 25-ма
роками, оформив створення Організації Українських
Націоналістів. Властиво її народження припадає
значно раніше. ОУН виросла з іншої революційно-
визвольної сили — Української Військової Органі-
зації, стала переємницею, продовженням і поширен-
ням її боротьби. Подібно, як після повалення воро-
жими військами Української Держави і після за-
хоплення наїзниками українських земель, створила-
ся Українська Військова Організація, яка — поруч із
повстанськими організаціями — стала продовжува-
ти визвольну боротьбу українських армій револю-
ційними методами. Ця тяглість найкраще уосіблена
у величній постаті ініціятора і вождя визвольно-ре-
волюційного націоналістичного руху. Полковник
Євген Коновалець найперше комендант корпусу
Січових Стрільців, опісля організатор і головний ко-
мендант УВО, а вкінці творець і Провідник-вождь Ор-
ганізації Українських Націоналістів.

Створення ОУН на 1-му Конґресі Українських На-
ціоналістів, формування її світоглядово-ідеологічних

засад, політичної
програми і на-
прямних визволь-
но-революційної
дії, дали тверду
основу, невід-
хильний напрям і
рамки для цілого
визвольного на-
ціоналістичного
руху. В дальшому
розвитку прихо-
дять доповнення
і удосконалення,
але підставою
всього зали-
шаються засад-
ничі устійнення
основоположно-
го Конґресу.

Таким чином
завершився до-
вгий процес внут-
рішнього відрод-
ження українсь-
кого націоналіз-
му, формування
новітнього духо-
вого і політично-
го руху. За 25 ро-
ків своєї діяльно-
сти ОУН перей-
шла дуже тверді проби. Визвольно-революційна бо-
ротьба за знищення ворожого поневолення і за від-
новлення державної самостійности соборної Украї-
ни була і є її життєвим елементом. У тій боротьбі вона
зродилася, в ній розвивалася і кріпшала, цією бо-
ротьбою формувала дух і обличчя волелюбної і не-
перемагально-воюючої з ворогами України.

З вихідної її бази, створеної у протипольській і про-
тикомуні-стичній боротьбі на західньо-українських
землях, ОУН у дуже короткому часі, на початку Дру-
гої світової війни, розгорнула протибольшевицький
революційний фронт цілої соборної України. Коли
між двома найбільшими мілітарними потугами, між
гітлерівською Німеччиною і Совєтським Союзом, роз-
горілася війна на українській землі за володіння
нею, ОУН дала вислів непохитної волі українського
народу проголошенням розбудови самостійного дер-
жавного життя всупереч плянам нового окупанта.

Серед страшної хуртовини Другої світової війни
Україна показала своєю поставою і боротьбою, що
в жодній ситуації не погодиться бути пасивним
об'єктом і будь-чиєю колонією, тільки все буде бо-
ротися за свою самостійність. Це засвідчила найви-

разніше двофронто-
ва боротьба проти
гітлеризму й боль-
шевизму одночасно.
Цю боротьбу орга-
нізувала, унапрям-
лювала та несла її го-
ловний тягар ОУН.
Найширшим її роз-
горненням стали дії
УПА, яка була тво-
ром військового від-
ділу ОУН, переємця
давнішої УВО. Пар-
тизанська боротьба
УПА під час війни і
перших повоєнних
років була наймогут-
нішим виявом укра-
їнських визвольних
змагань в цьому іс-
торичному періоді.
Вона найкраще при-
чинилася до прищеп-
лення і поширення
ідей та кличів націо-
нально-визвольної
протибольшевицької
революції не тільки
по всій Україні, а й
так само серед інших
народів по всіх про-

сторах большевицької тюрми народів — СССР.
Створенням УГВР у кінцевій фазі протинімецької вій-
ни з боку ОУН і УПА були зформовані політично-
організаційні рамки для активної участи інших по-
літичних сил і течій у визвольно-революційному русі.
Так само напередодні німецько-совєтської війни
ОУН заініціювала створення Українського Націо-
нального Комітету для одностайної самостійницької
політики.

Та найважче і найважливіше завдання стало перед
ОУН у повоєнній ситуації. Під час дуже неспри-
ятливого міжнароднього положення і повного оса-
мітнення треба було втримати визвольно-революційну
боротьбу з московським большевизмом, не зважаю-
чи на те, що ворог мав змогу цілу свою силу спря-
мувати на її знищення. Не багато людей вірило, що
це буде можливе і на довшу мету. Але неможливе ста-
ло дійсністю.

Це завдячуємо незрівнянному героїзмові і гарто-
ві всіх кадрів націоналістичного підпілля, високо-
патріотичній і жертвенній, активній підтримці ши-
роких кіл українського народу. Особливі ж заслуги
в цьому припадають непохитному, мужньому і дуже

вмілому проводові визвольного революційного під-
пілля у всіх його ланках на чолі з найвищим і най-
кращим провідником-командиром ген. Чупринкою-
Туром-Романом Шухевичем. Він, кермуючи рухом
ОУН на найславнішому і найтяжчому етапі, відбив
печать свого великого духу на його розвитку не тіль-
ки того періоду. В революційній боротьбі за волю
України поляг геройською смертю сам генерал Чуп-
ринка-Тур, більшість його найкращих співпровідни-
ків і командирів та багато, дуже багато найкращих
друзів у лавах ОУН і УПА.

Але не зважаючи на всі найболючіші жертви, ре-
волюційна боротьба ОУН проти московсько-боль-
шевицького поневолення в Україні не припиняється.
Вона продовжується з непослабленою ідейною на-
пругою та з поважними вислідами. Хоч форми й роз-
міри безпосередніх революційних акцій, відповідно до
теперішнього положення звужують їхнє значення, по-
літичний вплив дуже поважний і большевики ніяк не
можуть його ані промовчати, ані усунути. В ідейно-
політичній єдності з революційним підпіллям ОУН,
ідучи за його таємними вказівками, переважна пат-
ріотична більшість українського народу ставить на
всіх ділянках життя невловимий, але дуже помітний
і дошкульний московському большевизмові опір. Ідей-
ний вплив акцій ОУН проявляється навіть там, де
большевицька система тотального терору і топтан-
ня всього людського панує у своїй найчистішій і най-
брутальнішій формі. У концтаборах Воркути та ін-
ших смугах спалахують одчайдушні зриви активно-
го масового спротиву, надхнені й організовані без-
страшними борцями за волю і правду — українськими
націоналістами.

Перегляд 25-літнього шляху ОУН дає нам впев-
неність, що її ідеї, визвольна концепція, її плян стра-
тегії організації революційно-визвольної боротьби, за-
сади її прямолінійної самостійницької політики — ціл-
ком правильні й успішні. Ця впевненість скріп-
люється ще більше, коли шлях і наслідки змагання
ОУН порівняємо з вислідами діяльности інших по-
літичних течій і формацій, які існували в тому періоді
в українському житті, які мали значно легший старт
і вибирали інші, здавалось, догідніші методи й доро-
ги. Отже, розглядаючи той розвиток впродовж
останнього чвертьсторіччя, такого багатого на важ-
ливі події і великі переміни, знаходимо ствердження,
що всі засадничі заложення українського револю-
ційного націоналізму видержали пробу життя і встоя-
лися у найважчій боротьбі. Вони дають ідейно-мо-
ральну наснагу борцям-революціонерам у найтруд-
нішому положенні, вони творять найуспішнішу
зброю проти забріханого підступного ворога всього
людства, проти московського большевизму. Йдучи
далі непохитно випробуваним шляхом, ОУН та ці-
лий визвольний фронт українського народу мають
дані дійти до великої мети, до визволення України.

Тільки треба нам крицевої стійкости і непо-
хитности на правильному шляху та зосередження
всіх найкращих сил у продовжуванні справедли-
вої боротьби під знам'ям Хресто-меча.

(Промова на Академії для відзначення 
25-ліття оУн у Манчестері, Англія, 1954 р.)

Промова була награна на магнетофонну стрічку, текст друкований
перший раз у журналі “Визвольний Шлях”, Лондон, рік XXII, кн.

10 (259), жовтень 1969 р., стор. 1155-1158.
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Степан Бандера про суть, зміст 
і процес української революції

Українська національна революція — це боротьба за саме
життя і волю народу та людини, а також боротьба за зміст,
підстави й форми життя, за його розвиток і за поступ; це бо-
ротьба проти московсько-большевицького імперіялізму, який
прямує до панування над усім світом і з тією метою поне-
волює, визискує і нівечить народи та людину; це боротьба
проти большевицько-комуністичної системи, яка в ім’я спе-
кулятивної доктрини та на послугах імперіялізму однієї пар-
тії переводить на організмі двістімільйонових мас понево-
лених народів найжахливіший в історії експеримент, всупереч
природі, волі та добру цілих народів і людини; це боротьба
проти режиму і тиранії большевицько комуністичної пар-
тії, що з жадоби необмеженої самовільної влади і своїх ко-
ристей обернула в невільників та найбільших жебраків маси
поневолених народів; це боротьба за оборону самого існу-
вання волі й розвитку всіх народів, поневолюваних боль-
шевизмом, і за оборону людського, вільного і гідного жит-
тя народніх мас та кожної людини.

Український націоналізм має свій уклад позитивних ідей
і вартостей, які визначають зміст і форми життя та розвитку
народу й одиниці в усіх ділянках, визнають їхню творчу ролю
у вселюдському поступі. Основні правди наших ідей корі-
няться в українській духовості, зформульованій та утвер-
дженій впродовж цілого історичного розвитку, в духовос-
ті, яка гармонізує з найкращими досягненнями розвитку все-
людської духової і суспільно-політичної культури та поступу.
Наші правди є діяметрально протилежні до духу й суті мос-
ковського большевизму, в якому є зібрані, повторені й до-
ведені до рафінованої системи вияви найчорнішої реакції й
падіння з цілої історії людства, з неґативним застосуванням
присвоєних большевизмом чужих здобутків матеріяльного
і технічного поступу.

Наша ідея волі, самобутности та свобідного розвитку на-
родів є протиставна большевицькому поневоленню, ніве-
люванню і винищуванню цілих народів. Ідея гідности й по-
шанування людини, її вільного розвитку, власної ініціяти-
ви, творчого та достойного самовключення в гармонійний
уклад збірного національного і суспільного життя є дія-
метрально протилежна до большевицької тиранії, уяр-
млення і визискування людини, топтання її гідности.

Наша ідея соціяльної справедливости — протиставна боль-
шевицькому фальшивому зловживанню соціяльними гаслами
для обдурювання мас чужих народів і прикривання найре-
акційнішого соціяльного гноблення в цілому СССР.

Наша ідея рівности та братерства всіх людей в народі —
протиставна до большевицької клясової теорії та до їхньої
практики, яка перетворює народні маси в невільників і жеб-
раків з одного боку, а з другого — дає необмежене панування
і сваволю панівній кліці комуністичної партії.

Наша ідея позитивної, творчої ролі держави, яка має обо-
роняти, організувати і сприяти вільному життю і розвиткові
культурного поступу та господарського добробуту народу
й людини, є протиставна большевицькій системі гноблен-
ня, визиску і нівечення людини та народніх мас державою,
одним великим концентраційним табором.

Ідея спрямування діяльности та зусилля держави й орга-
нізованої в ній народньої спільноти на творення, закінчен-
ня і помноження позитивних вартостей, які збагачують і під-
носять рівень життя народу та одиниці в усіх царинах, по-
множують їхній творчий вклад у скарбницю вселюдського
поступу й культури — протиставна порожньому больше-
вицькому імперіялізмові, який з безглуздої жадоби панування
над цілим світом з усього хоче робити тільки знаряддя сво-
го насильства і загарбництва.

Пошанування різнородности змісту і форм життя та ба-
гатства культур різних народів, ідея толеранції супроти чу-
жих і відмінних культурних та соціяльних вартостей і сис-
тем, поруч з прив’язанням до свого, та плекання своїх вар-
тостей — протиставні московсько-большевицькій нетер-
пимості та ненависті до всього, що відмінне, небольшевицьке,
та зродженої з почуття своєї нижчости жадоби нищити чужі
культури і цілі народи, нівелювати життя усіх людей, усіх
народів під одну мірку й смак большевицького режиму.

Співжиття вільних народів і мирні взаємини їхніх неза-
лежних держав, без уваги на різницю суспільних і політичних
систем, замість большевицької постійної ворожнечі, повної
ізоляції і перманентної, відкритої чи прихованої, війни
проти небольшевицького світу.

Ідея свободи творчої ініціятиви одиниці й вільної діяль-
ности, яка не загрожує і не шкодить співгромадянам і на-
родові є звернена проти большевицького тоталітаризму й дик-
татури, яка позбавляє людину всякої свободи, робить з неї
раба держави-визискувача і сковує її творчі сили кайдана-
ми всевладної тоталітарної комуністичної монополії.

Ідея свободи релігії, сумління, думки і слова, вільної ду-
хово-культурної і мистецької творчости — проти насиль-
ства над духом народів і людини, проти накидання засоба-
ми терору большевицької доктрини та її шабльонів у ду-
ховому, культурному і мистецькому житті та творчості.

Віра в людину, її шляхетні, позитивні прикмети і пори-
ви, її суспільницький інстинкт, плекання і піднесення тих до-
брих сторінок людської природи — протиставиться боль-
шевицькій ненависті і погорді до людини та породженій нею
системі примусу, насильства і найжахливішого терору.

Ідея природної гармонії, рівноваги і співгри поміж духо-
вими і матеріяльними елементами в житті й розвитку люд-
ства є звернена проти насильницького накидування всім і
всьому штучної, спекулятивної матеріялістичної доктрини
комунізму, і протиприродного нагинання життя до її розу-
мінь і тверджень.

В дусі цих вічно нових і незмінних основних ідей укра-
їнський націоналізм розвинув цілу програму, як систему на-
прямних, засад і вартостей, які визначають зміст і форми
життя та розвитку народу й одиниці в усіх ділянках. У тій
програмі має місце те з української минувшини, що зберегло
свою вартість та актуальність, що відповідає сучасному ста-
нові і розвиткові знання та поступу.

У нашій програмі прийняті найкращі досягнення знання
і поступу в усіх ділянках життя інших народів, які відпові-
дають нашим духовим і культурним елементам, станові і при-
родним умовам життя в Україні.
(......)

(із вступного розділу праці степана Бандери 
"до засад нашої визвольної політики", 

журнал вИЗволЬнА ПолітИКА, і, 910, 
листопад-грудень 1946 р.).

Ідея та місія ОУН
До 80-річчя від створення

Початок 20-х років минулого століття — це для ук-
раїнського визвольного руху період глибокої кризи.
Кілька років кривавих змагань за втримання державности,
жертви самовідданих борців за незалежність не принес-
ли бажаного результату. Це було великою кривдою для
українського народу, тим більше, що менші, і не набагато
більш готові до боротьби нації, отримали державність
внаслідок розпаду Австро-Угорської та Російської ім-
перій. І хоча український національний організм реф-
лекторно намагався продовжувати боротьбу, обставини
не давали шанси на негайне досягнення державности. По-
трібно було осмислити причини поразки та скласти плян
перемоги. Великим щастям для українського народу було
те, що серед командирів визвольної боротьби знайшла-
ся людина, яка зрозуміла, що ні Зимові походи, ні міс-
цеві повстання отаманів кардинально не змінять стано-
вища народу, бо сам народ не може викресати з себе вог-
ню загальнонаціонального повстання. Це був Євген
Коновалець — людина, якій Україна завдячує тим, що
процес визволення періоду УНР-ЗУНР не згас, а набув
системних ознак, поширив підтримку в народі, присто-
сувався до змін історичних обставин і врешті призвів до
Акта 24 серпня 1991 року. Коновалець не був єдиною лю-
диною, яка готувала появу синьо-жовтої держави, однак
саме він запустив процес, який призвів до її появи, і кіль-
ка разів у важливих історичних моментах підштовхнув
цей процес в потрібному напрямку. А вже коли “процес
пішов”, то, як знаємо, зупинити його непросто. 

На думку Євгена Коновальця, боротьба була програна
тому, що національна еліта, яка опинилася біля кер-
ма держави, перебувала в полоні ідейних стереотипів,
нав'язаних окупантами, позбувалася цих стереотипів
уже в ході боротьби, за що довелося розплачуватися до-
шкульними поразками. В народі ж не було достатньо по-
ширеного переконання, що власна держава варта того,
щоб за неї віддавати життя. Авжеж, герої були — про це
свідчать і Крути, і Базар, і багато інших епізодів боротьби,
але героїв було виразно замало, щоб розпалити вогонь
загальнонаціональної боротьби. І коли бойові товариші
Коновальця займаються організацією нових повстань, він
сам зосереджується на організації процесу підготовки май-
бутніх героїв та організації процесу вироблення ідеоло-
гії визвольного руху. 

Ідеологія. Воїн на війні заглядає в очі смерті, і щоб
він не здезертирував в обличчі небезпеки, повинна бути
сильна ідейна мотивація його боротьби. Повинна бути віра
в те, що життя, віддане у війні за свій народ, є ціннішим
для суспільства, для нащадків, від того, яке тихо дотлі-
ло у своїй хаті скраю. Заслугою Коновальця є те, що він
побачив ще не оцінений сучасниками талант Донцова, до-
мігся призначення його шеф-редактором “Літературно-
Наукового Вісника” та організував кошти на випуск жур-
нала. Всі три пункти були неочевидними для сучасників,
Донцов, по при весь свій талант, у побуті був дуже кон-
фліктною людиною, сварився через дрібниці і задля при-
нципу, набув у середовищі галицької інтелектуальної елі-
ти багато персональних ворогів, і призначення його на міс-
це, яке займали Грушевський, Франко та Павлик, було
складною дипломатичною проблемою. Але диплома-
тичний талант Коновальця залагіднив конфлікти, пере-
конав неприхильних фінансувати видання, і геній Дон-
цова розкрився. Ідеологічна частина процесу пішла. 

Еліта. Переконанням Коновальця було, що поколін-
ня вояків, командирів і політиків УНР та ЗУНР свою
ролю в історії вже зіграло, а другої шанси історія їм не
дасть. Поки не пізно, потрібно готувати тих, які будуть
командирами нових визвольних воєн, навіть, якщо вони
щойно пішли до школи. Бойовий побратим Коновальця,
полковник армії УНР Іван Чмола відроджує Пласт,
який власне й стає кузнею кадрів майбутньої боротьби.
Збереглися фотографії з нарад у Ворохті в 1921 році, де
приймалися ці та інші рішення плянів на майбутнє. Іван
Чмола, який взяв на себе це завдання, був членом На-
чальної Команди УВО, і ми не знаємо жодної бойової опе-
рації підпільників, яку б він організував. Але ми знаємо,
що більшість провідників ОУН і командирів УПА пе-
рейшли через Пласт, і на терезах історії цей внесок пе-
реважує багато бойових чинів. Пласт широко увійшов у
життя української молоді, і під кінець 1920-х років стар-
ші серед пластунів брали участь у бойових операціях
УВО. Однак задуманий процес передбачав зовсім інше
місце молодої еліти. Запалена ідеєю, маючи ясні сві-
тоглядні дороговкази, молодь повинна була сама досто-
сувати світоглядну базу до політичних реалій тодішнього
світу, сама скласти програму, сама себе навчити нових
технологій боротьби і втілити завдання в реальність. При-
чому, якщо обставини не дозволять виконати завдання їм
— то треба було зробити так, щоб воно реалізувалось на-
ступним поколінням. 

В кінці 1920-х років у процесі, заплянованому Коно-
вальцем, з'явилась нова якість. Гімназійники стали сту-
дентами, відчули себе самодостатніми людьми і почали
створювати підпільні організації, по-своєму плянувати
процес визволення. Ідеологія зрослася з новим поколін-
ням. Коновалець, який вже тоді був визнаним лідером ви-
звольного процесу, ініціює створення нової структури —
Організації Українських Націоналістів. За свідченнями
Степана Ленкавського, одного з учасників установчого
Збору, їдучи на Збір, студенти не дуже розуміли, що саме,
і для чого створюється. Адже була УВО, вона мала до-
статню популярність в народі, вела боротьбу за визво-
лення, і самі ж студенти прагнули, й ставали увістами.
Навіщо ж ОУН, ще одна структура, якщо існує добре на-
лагоджена діюча УВО? 

Йшлося про те, що нове покоління повинно було само
створити структуру, яка б відповідала викликам доби. Під
явним впливом Донцова Ярослав Стецько укладає ор-
денські принципи побудови організації. Ленкавський
пише десять заповідів нового покоління, Косак — 44 пра-
вила, Мащак — молитву націоналіста... Звільнення Ук-
раїни стає життєвою місією для молодих романтиків —
про це вони складають присягу перед Богом і Україною,
а від присяги перед Богом, як відомо, немає вороття. І у
свої лави вони беруть не всіх бажаючих, але лише тих,
які готові жити цією місією. За кілька років Коновалець
дипломатично проводить непомітні кадрові зміни, на міс-
це ветеранів УВО приходять студенти, а сама УВО стає
однією з референтур ОУН. Але й там уже керували молоді. 

Останньою важливою корекцією процесу з боку Ко-
новальця був Бандера. Крім ідейних принципів фун-
кціонування суспільних структур, важливими є ще й спо-
соби побудови структур та принципи взаємодії між різними
ланками організації. Степан Бандера мав талант бачити
наскрізь, яким чином структура, утворена з окремих лю-
дей, проєктується на суспільство, як її поєднати з іншими,
такими ж ланками, щоб отримати потрібний результат
— готовність народу до національної революції. Свою
концепцію суспільної архітектури ОУН Бандера пре-
зентував у 1933 році, і був призначений Крайовим про-
відником. Від того часу можна говорити лише про вдос-
коналення структури ОУН, як відповідь на нові вимоги
доби. Концепція Бандери дозволила розбудувати Ор-
ганізацію до 20,000 заприсяжених людей напередод-
ні совєтсько-німецької війни. Це незважаючи на втра-
ти, зазнані у боротьбі з польськими і совєтськими спе-
ціяльними службами, дворічні вивезення в Сибір. ОУН
навчилася реґенеруватись та обертати дошкульні втра-
ти у свої здобутки. Герої, які впали у боротьбі ставали
прикладом для нового членства. Вбивство Євгена Ко-
новальця також ні не зупинило, ні не змінило курсу ОУН.
Процес давно вже йшов, і терор з боку спецслужб був од-
ним із факторів, який враховувався творцями ОУН. 

Кульмінація боротьби ОУН за державу припадає на
період Другої світової війни. Історичні обставини не до-
зволили утвердити і утримати цієї держави. Однак нація
не живе ані одним днем, ані одним поколінням. Чи мож-
на ставити у вину поколінню Бандери і Шухевича, що
вони не здобули омріяної Української Держави? Звичайно
ж, ні! Те, що вони обіцяли, було дуже конкретне: “Здо-
будеш Українську Державу, або згинеш в боротьбі за
неї!” Не здобули, але загинули. Можуть бути пре-
тенсії? 

Можуть. Загибель окремих членів не знімає місії
Організації. Не можете здобути ви — мають здобути
ваші діти, внуки, нащадки. Життя нації не закінчується
невдачею в одній війні. Це теж було в проєкті. Коли Бан-
дера на допиті в ґестапо відмовлявся відкликати Акт від-
новлення української Держави, він звертався не до Кун-
дта. Адресатами його послання були майбутні політики
України. І хоч у нас сьогодні виникають поважні сумніви,
що нинішні українські політики, опинившись би в ґестапо,
під загрозою смерти не лише своєї, але й близьких, по-
велися б як Бандера, не завжди так буде. Послання на-
діслане, і воно знаходитиме адресатів у кожному поко-
лінні українців. І не завжди так буде, як зараз. 

Найзначнішим з проєктів ОУН була Українська
Повстанська Армія. Згідно з архівами КҐБ через неї,
разом з невійськовими службами підтримки (за це со-
вєтська влада карала майже так само, як за власне УПА)
пройшло півмільйона осіб. Вдумайтесь. Ці люди не йшли
на пікет за сто гривень. За переховування поранених бій-
ців УПА чекала щонайменше висилка родини на Сибір.
Але вони це робили — і, зауважте, не плакали, що бо-
ротьба за незалежну Українську Державу безнадійна, бо
Москва має і силу, і атомну бомбу. Готовність півмільйона
людей до смерти і каторги — це показник, як можуть змі-
нити суспільство лідери, якщо за їхніми словами стоїть
не дешевий піар, а справжня готовність розділити з на-
родом і життя, і смерть. 

«Mission impossible». УПА не відмінила головного зав-
дання ОУН: здобуття народом своєї держави. У тій бо-
ротьбі загинути — це не була штука, штукою було про-
нести вогонь ідеї в наступні покоління. Тому практично
з 1945 року акценти діяльности Організації з військово-
повстанських переносяться на підпільні, скорочується і
майже припиняється поповнення повстанських підрозділів.
Формально (якщо не рахувати Українського Націо-
нального Фронту) структур Проводу ОУН на території
Совєтського Союзу після 1954 року не існує. Але до ос-
танніх днів існування СССР КҐБ і обкоми боролись з “ук-
раїнським буржуазним націоналізмом”. Якщо ОУН не
було — то з чим, у такому разі, вони боролись? І якщо
це був фантом, то чому раптом у 1991 році Верховна
Рада УССР проголошує незалежність під синьо-жов-
тим прапором і Тризубом, а не, наприклад, з гимном
“Живи, Україно” і червоно-синім прапором? Є лише одна
відповідь на це питання: ті, яким долею було передбаче-
но вижити, продовжували місію. Ми маємо безліч при-
кладів їх контактів з наступним поколінням: Василя Кука
з Василем Стусом, Михайла Сороки з Михайлом Гори-
нем, Ірини Сеник з Надією Світличною, тисяч повстан-
ців та підпільників, які і в таборах, і на волі, не забува-
ли своєї присяги перед Богом і Україною. Вони передали
свою естафету поколінь — і ми маємо Акт 24 серпня
1991 року. 

Декалог українського націоналіста починається зі всту-
пу “Я – Дух одвічної стихії, що зберіг Тебе від татарської
потопи й поставив на грані двох світів творити нове жит-
тя”. Можна безплідно дискутувати, про які два світи
йдеться: чи двох цивілізацій, на грані яких живе Украї-
на, чи це світ матеріялізму та світ ідеалізму, чи йде мова
про грань між життям і потойбічним світом, по якій було
призначено ходити кожному, хто приймав правила жит-
тя ОУН – все буде правильно. Важливо, що концепція
була висловлена, Організація – створена і почала жити
своїм життям, можливо, подекуди, й не так, як плянували
засновники. Вона й сьогодні існує, хоч дехто плутає з нею
КУН, створений для політичних цілей власне Організа-
цією, а дехто не розрізняє її від політичних спецзагонів
з такою ж назвою, створених КҐБ. Від 1991 року ведуться
розмови про те, що ОУН відпрацювала своє, і повинна
тихо щезнути. Аж раптом у 2004 році, під час створен-
ня Чорної Пори виявилося, що технології, давно випро-
бувані Бандерою, успішно працюють і сьогодні. Пройш-
ла евфорія від проголошення Незалежности, і виявило-
ся, що загрози для національного існування не щезають.
Пройшло кілька років роботи помаранчевих урядів, і вия-
вилось, що багато проблем України — від життєвої мі-
сії політиків, які посіли місця у верхньому ешельоні вла-
ди. В ОУН ішли, щоб віддати щось від себе — Украї-
ні. Зараз до влади йдуть, щоб узяти собі — від України.
Балянс зміщується в небезпечний для нації бік. Мож-
ливо, хоч це буде арґументом на користь того, що ідея
та місія ОУН себе не віджила? 

ярослав сватко
м. львів
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Коротка біографія Степана Бандери

Народився в с. Старий Угринів Калуського пові-
ту на Станиславщині (тепер Івано-Франківщина) в ро-
дині греко-католицького священика. В 1919-1927 на-
вчався у Стрийській гімназії. На початку 1922 року
став членом Пласту, а згодом — Організації Вищих
Кляс Українських Гімназій. Після закінчення гімназії
намагався виїхати у Чехо-Словаччину для навчання
в Українській Господарській Академії у Подебрадах,
але не одержав дозволу від польських властей. В 1928
році Степан Бандера, ставши членом Української Вій-
ськової Організації, отримав призначення спочатку
у відділ розвідки, пізніше — пропаґанди. Одночасно
належав до студентської організації Група Україн-
ської Націоналістичної Молоді, що була тісно
пов'язана з УВО. В 1929 році Бандера вступив до Ор-
ганізації Українських Націоналістів (ОУН), з 1931
р. — член Крайової Екзекутиви ОУН на Західньо-
Українських-Землях (ЗУЗ), а з червня 1932 р. — за-
ступник Крайового Провідника і референт пропа-
ґанди. В червні 1933 на берлінській конференції ОУН
Бандера був офіційно затверджений Крайовим Про-
відником ОУН на ЗУЗ. Під час зустрічів з Євгеном
Коновальцем Бандера виклав власне бачення шля-
хів розбудови організації та розгортання національ-
но-визвольного руху в Західній Україні. В 1933 р. С.
Бандера сплянував і провів шкільну акцію, спрямо-
вану проти спроб польського уряду польонізувати ук-

раїнське шкільництво. Підтримуючи акції протесту
Українського Національно-Демократичного Об'єд-
нання проти сплянованого Голодомору 1932-33 рр.
в Наддніпрянській Україні, Бандера доручив Мико-
лі Лемикові здійснити замах на совєтського консу-
ла у Львові. В 1934 р. Бандера, виконуючи постанову
конференції ОУН у Берліні (1933), підготував замах
на одного з головних організаторів політики “паци-
фікації” щодо українського населення Галичини і Во-
лині міністра закордонних справ Польщі Бронісла-
ва Пєрацького. В червні 1934 р. заарештований і в
ході Варшавського процесу 1935-36 рр. і Львівського
процесу 1936 р. був засуджений до смертної кари, зго-
дом заміненої на довічне ув'язнення. З 1936 р. Бан-
дера разом з Миколою Лебедем, Миколою Клими-
шиним, Ярославом Карпинцем, Євгеном Качмар-
ським, Романом Мигалем та іншими націоналістами
перебував у в'язниці “Swienty Krzyzъ” (“Святий
Хрест”) у Варшаві. Після розвалу Польської держави
у вересні 1939 р. звільнений з тюрми. Прибувши до
Львова, Бандера разом з активом ОУН протягом ко-
роткого часу виробив детальний плян розбудови ме-
режі ОУН на теренах всієї України. В 1939 р. очо-
лив течію в ОУН, яка стояла в опозиції до методів
і тактики діяльности Проводу Українських Націо-
налістів під керівництвом Андрія Мельника. 10 лю-
того 1940 р. у Кракові був створений Революційний

провід ОУН на чолі з Бандерою, затверджений у квіт-
ні 1941 року Великим Збором ОУН. Після початку
совєтсько-німецької війни 1941-45 рр. ОУН ставить
своїм завданням відновлення української держав-
ности. За розпорядженням Бандери було зформовано
три похідні групи ОУН (загальна кількість 6 тис.
осіб), Дружини Українських Націоналістів (скла-
далися з військових частин “Нахтіґаль” і “Ролянд”),
організовано редакції газет. 30 червня 1941 року ОУН
(під проводом Бандери) проголосила у Львові від-
новлення на західньоукраїнських землях україн-
ської державности і зформувала орган крайової
влади на чолі з Ярославом Стецьком — Українське
Державне Правління. 6 липня 1941 року Бандера був
заарештований окупаційними властями і після від-
мови скасувати акт відновлення Української держави
ув'язнений у концентраційному таборі Саксенгавзен.
У цей же час брати Бандери були кинуті до німець-
кого концтабору Освєнцім, де загинули в 1942 році.
Після звільнення з концтабору військами союзників
Бандера, внаслідок постійної загрози арешту со-
вєтськими спецслужбами був змушений змінювати
місце перебування. Жив в Інсбруку, Зеєнфельді,
Мюнхені. На Крайовій ширшій нараді Проводу
ОУН на УЗ у лютому 1945 р., що була трактована
як частина Великого Збору ОУН, обрано нове
Бюро Проводу в такому складі: Бандера, Шухевич,

Стецько. Цей вибір підтвердила Конференція ЗЧ
ОУН 1947 р. і тоді Степан Бандера став знову Го-
ловою Проводу всієї ОУН. Як Провідник ОУН, Сте-
пан Бандера у післявоєнний час вирішує далі про-
довжувати збройну боротьбу проти Москви. Він ін-
тенсивно організує крайовий зв'язок і бойові групи
ОУН, які втримують контакт з Краєм, постійно аж
до його смерти. В 1953-54 намагався вреґулювати від-
носини між українськими еміґраційними угрупо-
ваннями і досягти консолідації всіх націоналістичних
сил за кордоном. В наступні роки активізував роботу
щодо налагодження зв'язків з націоналістичним під-
піллям в Україні і формуванням нової нелеґальної
структури ОУН на українських землях. Ця органі-
заційна діяльність Бандери серйозно занепокоїла ке-
рівництво СССР. У четвер, 15 жовтня 1959 року у
Мюнхені аґент КҐБ Богдан Сташинський пострілом
із спеціяльно виготовленого пістоля (стріляв ампу-
лами з ціяністим калієм) вбив Бандеру. Похований
у вівторок, 20 жовтня на кладовищі у Мюнхені. Бан-
дера — автор праць, в яких ґрунтовно розроблено
теологічні і теоретичні основи українського націо-
налізму, зокрема “Перспективи Української Націо-
нальної Революції” (1958) та ін. 
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З життя і діяльности Степана Бандери
...До прийняття в ОУН Степана Банде-

ру рекомендував його давній друг Степан
Охримович. Ось як характеризує Бандеру
цього періоду відомий історик і діяч ОУН
Лев Шанковський: “Незабутнього друга
Степана я знав від найменших літ. Я
пам’ятаю добре Степана з його гімназійних
літ, а потім, як студента й завзятого на-
ціоналіста. Зустрічав його в сл.[авної]
пам.[м’яті] Степана Охримовича, мого ку-
зена, сусіда і приятеля, який часто мені го-
ворив: “З цього Степанка будуть ще люди!”.
Зустрічав його в сл.[авної] пам.[м’яті]
Олекси Гасина в Конюхові і пам’ятаю до-
бре дискусії з цим повним внутрішнього го-
ріння українським націоналістом молодшої
ґенерації, який уже на заранні своїх моло-
дих літ, свого юнацтва, яке посвятив всеціло
справі, проявив оці риси характеру, що ви-
двигнули його на пост провідника україн-
ського націоналізму. Так наші дороги дуже
часто сходилися із сл.[авної] пам.[м’яті]
Степаном Бандерою, сином незабутнього о.
Андрія – оцього революціонера в рясі,
який своєму Синові передав всю свою па-
лку любов до українського народу та до
справи його визволення”. 

...
У період, коли Крайовим Провідником

був С. Бандера, важливим аспектом діяль-
ности ОУН стали антисовєтські аґітацій-
но-пропаґандистські та бойові акції. На знак
протесту проти штучного голодомору 1932-
1933 рр., влаштованого совєтською владою,
22 жовтня 1933 р. Микола Лемик вчинив за-
мах на високопоставленого чиновника і роз-
відника НКВД Олексія Майлова, який пра-
цював на той час у совєтському консуль-
стві у Львові. Атентат було здійснено з на-
казу С. Бандери . 12 травня 1934 р. відома
активістка ОУН Катерина Зарицька за-
клала бомбу під редакцію газети “Праця”.
З наказу С. Бандери Я. Карпинець вигото-
вив у Кракові спеціяльні повітряні бальо-
ни для переправляння й розкидання оунів-
ських відозв і летючок над Східньою Ук-
раїною. Також було виготовлено два ра-
діоприймачі для зв’язку з організаційними
кур’єрами. 

Саме за рекомендацією С. Бандери Єв-
ген Коновалець доручив Іванові Мітринзі
–“Сергій Орелюк” – “Бирон” організацій-
ний зв’язок зі Східньою Україною.

...
У 1934 р. діяльність ОУН досягла най-

більшого розмаху за міжвоєнний період. КЕ
ОУН під проводом С. Бандери ухвалила рі-
шення про організацію на ЗУЗ т. зв. “зе-
лених кадрів” (збройні загони). Цей плян ви-
ник у зв’язку з можливістю нової пацифі-
кації та посилення терору. Усі розконспі-
ровані члени ОУН мали перейти в глибо-
ке підпілля й вести з окупантами непри-
миренну боротьбу, об’єднуючись у зброй-
ні партизанські загони. На думку М. Кли-
мишина, проєкт Бандери зі створення «зе-
лених кадрів», передусім на Волині і в
Карпатах, передував створенню УПА. Їх-
нім завданням мало бути визволення за-
арештованих членів ОУН.

...
Саме у 1935-1936 рр., після двох гучних

політичних процесів – Варшавського та
Львівського – почав формуватися певний
революційний міт, що дав змогу ОУН на по-
чатку 1940-х рр. стати провідною полі-
тичною силою на західньоукраїнських зем-
лях, яка, налічуючи понад 20 тисяч членів,
зуміла протистояти двом імперіям.

...
С. Бандера та його товариші перетворили

Варшавський процес на форум пропаґанди
ідеї національно-визвольної боротьби. Вони
звинувачували Польщу в знущанні над ук-
раїнським народом. С. Бандера був при-
кладом для інших підсудних, своїми де-
монстративними виступами надихав їх на
активний спротив. За спогадами прокуро-
ра Желенського, юнак почав свій виступ та-
кою заявою: “Як український громадянин,
не підлягаю польським законам”, – і це на-
кинув своїм товаришам. Було видно, що він
їхній провідник і вони слухають його у всьо-
му. За це (за заяви – М. П.) Бандеру силою
вивели із зали суду. Від нього била неви-
черпна енерґія та фантастична сила”. Газета
“Батьківщина” засвідчує загальне вра-
ження, яке підсудний справляв на україн-
ських журналістів: “Він низенького, ма-
ленького росту, худорлявий, лице молодо-
го хлопчика, темноволосий, пристрижений,
одягнений в чорне вбрання. Поводиться сво-
бідно й починає зізнавати зрівноваженим го-
лосом. Думки виявляє у ясній формі, з них
видно, що це інтеліґентна людина. Його зіз-
нання роблять помітне враження. Ціла
заля із зацікавленням слідкує за зізнання-
ми Бандери. Відчувається, що ця людина
цілком не подібна до більшости підсудних.
На запит Бандера відповідає – до вини не по-
чувається, свою революційну діяльність я
вважав тільки сповненням мого обов’язку”.

...
Унаслідок проведення Варшавського

процесу над оунівцями дещо змінилася
думка польського суспільства та преси. По-
ляки значно об’єктивніше почали ставитися
до українців та їхньої діяльности. Так, у “Лі-

тературних відомостях” (“Wiadomości lit-
erackie”) за 15 грудня 1935 р. було вміще-
но статтю Ксаверія Прушинського, у якій
говорилося: “Ті люди вбили, бажаючи слу-
жити справі свого народу. Ми не думаємо,
що таким способом вони їй добре служи-
ли. Успішно служать вони їй щойно тепер:
три четвертини польської преси, що про-
тягом сімнадцяти років не хотіли знати сло-
ва “український”, протягом цих трьох тиж-
нів навчилися цього слова і вже його не за-
будуть. А люди, які не писали інакше, як про
“гайдамаків”, сьогодні соромляться того
дурного баналу... 17 років товкмачили нам,
що поширювання, навіть з допомогою на-
сильства, на окраїнах польської мови є рів-
нозначним із поширюванням польськости,
защіплюванням любови до Польщі. А ось
тут ці люди, хоч знають польську мову, не
хочуть говорити по-польськи... Вчили нас,
що ціла та “Україна” є штучним творивом,
яке зникне з останніми слідами австрійської
держави, твором якої вона була. А тим ча-
сом – це та “Україна” своєю ненавистю до
нас бухає сьогодні сильніше, ніж за тих дав-
ніх, неспокійних часів… Треба, щоб усі в
Польщі застановилися над загадкою тих
контрастів. Звідомлення з процесу друку-
ють всі щоденники в Польщі. Треба, щоб ми
довгою чергою пройшли попри лаву обви-
нувачених, щоб заглянули глибоко в очі цих
хлопців. Це мусіло бути щось важливе, коли
уклад взаємин двох сусідніх народів і роля
держави зуміли знищити в цих людей за-
хоплення молодістю й життям, і замість
того зродити думку про вбивання та про са-
мопожертву...
Це хлопець, в душі якого вкорінилась що-
року пригадувана ненависть листопадових
днів, горда погорда до польської “вищости”
і до заперечування йому навіть права на на-
ціональне ім’я” .

Орган польських народовців “Просто з
мосту” (“Prosto z mostu”) надрукував стат-
тю “Справа найважливіша з важливих”, у
якій підкреслювалося: “Ми, польські на-
родовці, маємо обов’язок найголосніше
казати про те, що існує український народ,
що він живе і бореться за своє право на жит-
тя. Саме ми мусимо розуміти й цінити ге-
роїчне зусилля українського народу, який
протягом сотень років не має своєї дер-
жавности, що його русифікують, польоні-
зують, роздирають, а він завжди триває.
Хай українських націоналістів буде тіль-
ки жменька, проте напруження жертов-
ности, посвяти й героїзму тієї жменьки
таке наявне велике, що його вистачає не
лише на те, щоб воскресити, а навіть
створити націю”.

...
Саму судову залю на вул. С. Баторого

(сучасна вул. князя Романа) охороняло 20
поліцейських. Навколо будинку судових за-
сідань було багато аґентів у цивільному: по-
ліція побоювалася, що бойовики ОУН вчи-
нять напад з метою звільнення товаришів.
На самому початку процесу останнім до
зали ввели Степана Бандеру. Коли він по-
явився, усі підсудні встали з місць і приві-
тали провідника: “Слава Україні!”. За під-
судними піднялися адвокати і глядачі, а за
ними – судді, присяжні, журналісти й усі по-
ліційні функціонери різних ранґів. Ось як
описав цю незвичайну подію у своїх спо-
гадах адвокат С. Шухевич: “Вони якось ме-
ханічно попідносилися в переконанні, що на
залю увійшов суд або якийсь високий по-
льський достойник. У цей спосіб ціла заля
– як один муж – піднялися, щоб пошанувати
молоденького Степана Бандеру, коли той
входив на залю. “Пане, пане, – говорив я
опісля до [судового] радника Тиньки, – ви
дивуєтеся, що український нарід слухає
Бандеру; коли ви самі віддаєте йому такі го-
нори: всі стаєте, коли він входить на залю
судової розправи”. 

...
У своєму завершальному виступі на

процесі Степан Бандера виголосив такі
тези: “Прокурор сказав, що “на лаві під-
судних засідає гурт українських терористів
та їхній штаб”. Хочу сказати, що ми, чле-
ни ОУН, не є терористами. ОУН огортає
своєю акцією всі ділянки національного
життя. 

...

Третя справа – це справа протибольше-
вицької акції. Прокурор сказав, що бодай
побічним мотивом при вирішуванні атен-
тату на совєтський консулят у Львові було
те, що Організація хотіла зареаґувати теж
на наладнання польсько-большевицьких
взаємин, що хотіла їх попсувати. Я сам про
цей атентат вирішив, я дав наказ його ви-
конати і заявляю, що ми абсолютно не бра-
ли до уваги того моменту. Не тільки з прак-
тичних, але в першу чергу з засадничих мо-
тивів. ОУН у своїй політичній програмі від-
кидає орієнтацію на кого-небудь. ОУН
відкидає концепцію відбудови української
держави при нагоді польсько-большевиць-
кого конфлікту. Польсько-большевицькі
взаємини не можуть вирішувати про наші
політичні розрахунки. Зрештою, з історії
знаємо, що всякі такі концепції діставали в
лоб і що коли йде про Україну, то Польща

з Москвою завжди погоджувалися. 
...
З розправи виходило б, що ОУН цілу

свою діяльність зводить головно до бойо-
вої акції. Заявляю, що ні програмово, ні
якщо йде про кількість членів у поодино-
ких ділянках організаційної праці, бойова
акція не є єдиною, не є першою, але рів-
норядною з іншими ділянками. Тому, що в
цій залі розглядали атентати, що їх вико-
нувала Організація, міг би хтось думати, що
Організація не числиться з життям люди-
ни взагалі і навіть з життям своїх членів.
Коротко скажу: люди, які ввесь час у сво-
їй праці є свідомі, що кожної хвилини самі
можуть втратити життя, такі люди, як
ніхто інший, вміють цінити життя. Вони
знають його вартість. ОУН цінить вартість
життя своїх членів, дуже цінить; але – наша
ідея в нашому понятті є така велична, що
коли йде про її реалізацію, то не одиниці, не
сотні, а мільйони жертв треба посвятити,
щоб її таки зреалізувати. Вам найкраще ві-
домо, що я знав, що накладу головою, і ві-
домо вам, що мені давали змогу своє жит-
тя рятувати. Живучи рік з переконанням,
що я втрачу життя, я знав, що переживає
людина, яка має перед собою перспективу
в найближчому часі втратити життя. Але
впродовж цілого того часу я не переживав
того, що я переживав тоді, коли висилав
двох членів на певну смерть: Лемика і
того, хто вбив Пєрацького...”. На цьому міс-
ці голова суду перервав С. Бандеру і не до-
зволив йому закінчити своєї промови.

...
В плянах становлення “Нової нацистської

Европи” про таку державу, як Україна не
могло бути й мови. Уряд на чолі з Яросла-
вом Стецьком ґестапо заарештувало та
відправило по тюрмах і концтаборах.
3.VІІ.1941р. відбувся допит Степана Бан-
дери державним підсекретарем Кундтом у
Кракові з приводу Акту 30 червня. Щоб
схилити Бандеру до співпраці та відклика-
ти Акт 30 червня, 5.VІІ.1941 р. ґестапо взя-
ло його під домашній арешт й згодом від-
правило в тюрму у Берлін на Прінцреген-
тенштрасе. В січні 1942 р. його розмісти-
ли у камері-одиночці в концтаборі Сак-
сенгавзен.

...

Його братів Олександра і Василя було за-
катовано в концтаборі Авшвіц (Освєнцім).
В Херсоні ґестапо розстріляло брата Бог-
дана, а у львівській в’язниці також брата
дружини (Лева Опарівського), а тещу бо-
ївка АК вбила лише за те, що донька була
заміжня за Бандерою. Одночасно з нацис-
тами НКВД розстріляло батька Бандери о.
Андрія, а двох сестер Володимиру і Окса-
ну вивезли в сибірські концтабори пля-
нуючи їх зламати і в майбутньому вико-
ристовувати проти рідного брата. Через
таку рішучу відмову С. Бандера його близь-
кі родичі загинули мученицькою смертю, а
він сам опинився у нацистському концтаборі
Саксенгавзен (до 27.ІХ.1944). В свою чер-
гу український народ розпочав збройну
боротьбу проти нових окупантів. Цей рух
Опору переріс у справжню повстанську вій-
ну не тільки проти нацистського режиму,
а й совєтської тоталітарної системи роз-
тягнувшись на довгі роки. Під іменем Сте-
пана Бандери вона набрала маштабності та
запеклого характеру, а з його іменем оку-
панти іденфікували і пов’язували весь ук-
раїнський визвольний рух.

Після завершення Другої світової війни
Степан Бандера – “С.А.С” – “В. Тесляр” –
“Ярич” – “Донат” – “Власт” опинився в
еміґрації у Німеччині. У лютому 1945 на на-
раді Проводу ОУН в Україні разом із Р. Шу-
хевичем і Я. Стецьком обраний до Бюра
Проводу ОУН. Цей вибір підтвердила кон-
ференція Закордоних Частин ОУН у 1947
р. З моменту виходу з концтабору Банде-
ра активно починає разом з іншими члена-
ми Організації налагоджувати роботу ук-
раїнської політичної еміґрації, розбудо-
вує організаційний апарат та зв’язки з під-
піллям в Україні, проводить активну пуб-
ліцистичну діяльність, дає інтерв’ю жур-
налістам. Основною фінансовою базою ді-
яльности ЗЧ ОУН у визвольній боротьбі
стали внески української діяспори. Степан
Бандера був категорично проти повної
орієнтації націоналістичного руху на будь-
які держави, а виступав за опертя на влас-
ні сили та відстоювання власних інтересів.
З метою налагодження контактів та діяль-
ности структур українського визвольного
руху Провідник ЗЧ ОУН здійснив ряд по-
їздок до Англії, Канади, Італії, Бельгії,
Голандії, Франції, Іспанії. Степан Бандера
в загальному займався розробленням стра-
тегічних напрямків діяльности організації,
його два заступники – Ярослав Стецько та
Степан Ленкавський – відповідали за зов-
нішню та внутрішню політику. Боротьба з
совєтською аґентурою і спецслужбами в ді-
яльності ЗЧ ОУН були одними з першо-
чергових завдань.

Микола Посівнич
історик, редактор і упорядник

м. львів

С. Бандера

С. Бандера

С. Бандера
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...У день уродин Бандери є
доречним поставити питання:
хто такі бандерівці? Не у побу-
товому означенні, на зразок ярли-
ка, який вішається на все, що не
відповідає московсько-імперсько-
му поняттю правильного стану
речей, а стислому значенні слова,
планка для якого поставлена Про-
відником. Планка розуміння своїх
суспільних і національних обов’яз-
ків, місця і місії в цьому суспіль-
стві. Так от, якщо подивитись на
рух, який гуртувався навколо
Бандери, під таким кутом зору,
то виявиться, що неодмінною
ознакою цих людей була діє-
вість. Можна до безконечности де-
батувати про неправильність сус-
пільного устрою на кухні, на ро-
боті чи в трамваї – але якщо ви вва-
жаєте, що Україну вам повинні
змінити Ющенко, Тимошенко чи
ще хтось, за кого ви голосували, –
ви не бандерівці. Ніхто з них нічого
вам не зобов’язаний. Це ви, Друзі,
без жодного стороннього примусу
взяли на себе зобов’язання зміни-
ти країну і суспільство. То робіть!
Можете це робити без саморек-
лями, як вимагає наша етика, – але
робіть, щоб були не інформаційні
приводи, як люблять говорити
наші політики, а діла. Модерна
нація в сучасному світі – це соці-
юм, який не заглядає до рота вла-
ді і питає: куди йти і що робити, а
суспільство, яке самоорганізуєть-

ся проти внутрішніх та зовнішніх
викликів саме, і без цінних вказі-
вок влади, та ставить перед нею не-
зручні питання не лише на виборах.
Якби бандерівці у 1941 році за-
глядали до рота чинній владі, чи
можна будувати Україну – не було
б ні Акта 30 червня, ні УПА в 1942
році. Сьогоднішні виклики не від-
різняються від тих, з минулого
століття. Це вічна ситуація і вічна
відповідь на неї: хочеш робити – то
роби, а не нарікай, а якщо тобі
лише йдеться лише про те, щоб по-
скаржитись на життя – то не ди-
вуйся, що по тобі топчуться чо-
бітьми. У цьому – життєва позиція
Бандери, і в цьому – світогляд
людей, які навколо нього гурту-
вались.

Існують хибні уявлення про
джерело дисципліни в ОУН. Своє-
рідний міт: Бандера сказав – і все
робилось, як у годинниковому ме-
ханізмі. Воно то робилось, але не
один голий наказ був стимулом для
виконання. І не жорсткий примус,
“киями”, був стимулом для під-
тримання дисципліни в ОУН і
УПА. Той, хто вважає фізичний
примус основою дисципліни, не ро-
зуміє механізмів духовної влади,
яка є набагато тривкіша, механіз-
ми якої по суті й стягують націю
в єдине ціле. Ця влада більше по-
будована на особистому прикладі,
ніж на примушуванні до дії. Бан-
дера спочатку питав з себе, а потім

з друзів, – і тому, коли він віддавав
наказ, йому важко було заперечи-
ти. І тому його влада триває і піс-
ля його загибелі, хоч матеріялісти
цей феномен і заперечують. Але до
кожного з вас, хто думає, що він –
бандерівець, хоч часом, подумки,
приходить Бандера і каже: «От я
зробив таке і таке, за це заплатив
польськими тюрмами, німецьким
концтабором і смертю з рук аґен-
та КҐБ, а що Ти зробив для Ук-
раїни?»

І влада цього простого запи-
тання для людини, яка відчуває
себе не біомасою, а повноцінним
членом нації, така, що без київ при-
мушує робити героїчні вчинки. А
киї – точно би не примусили. Ро-
бити щось для України не тому, що
Тебе примушує влада, працеда-
вець чи гін до помноження власних
маєтків, – це одна з тих ознак, яку
неодмінно мали люди, які гурту-
валися навколо Бандери. І сам він
кришталево відповідав цій ознаці –
тому орієнтири, поставлені ним
більше, як півстоліття тому, пра-
вильно показують напрямок ідей-
ним борцям сьогодні. Він не при-
ватизував ні будинку на Цеппе-
лінштрассе, ні того, що поруч
зруйнованого Бін Ладеном Твін Та-
вера – бо в тій боротьбі, яку він вів,
справжню ціну має не маєток, а
життя. Кожен, хто подумки по-
чуває себе бандерівцем, гото-
вий, як аксіому, сказати: не по-

шкодую життя за Україну, мір-
куючи про героїчну загибель у
боротьбі з ворогами. Але Ук-
раїні потрібне ваше життя, а не
смерть! Можете віддати Украї-
ні безоплатну годину життя в
день – віддайте, можете годину в
тиждень – теж віддайте! Може-
те витратити годину власного часу,
щоб розповісти дітям про УПА чи
армію УНР? Прийти на могили з
граблями й лопатою і впорядкувати
місце останнього спочинку зни-
щених Голодомором? Купити мі-
шок цементу і закласти на цвинтарі
фундамент символічного хреста за-
гиблим воякам армії УНР, УГА чи
УПА? А може, ви можете згурту-
вати зі собою й інших, які цього
хреста зварять і встановлять разом
з вами? Якщо так – тоді ви бан-
дерівці, навіть якщо не складали
устроєвої присяги на Святому
Письмі і Тризубі. Якщо ні – не по-
може присяга на всіх Святих Кни-
гах усіх релігій світу, навіть скла-
дена у Верховній Раді України.

Сьогодні... він, за правом жит-
тя, відданого за Україну, разом
із своїми побратимами віддає
нам наказ: “Встань і борись!
Слухай і вір, здобувай і перема-
гай, щоб Україна була знову мо-
гутня, як колись і творила нове
життя по власній уподобі і по
своїй волі”.

ярослав сватко
м. львів
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З ПЕРШОГО ІНТЕРВ’Ю СТЕПАНА БАНДЕРИ 
З ЧУжИННИМИ жУРНАлІСТАМИ

Дня 31. 3. 1950 р. Провідник ОУН
Степан Бандера дав інтерв’ю п’ятьом чу-
жинним журналістам, у якому з’ясував ос-
новні постуляти зовнішньої політики ук-
раїнських революційно-визвольних фор-
мацій. Зустріч відбулася конспіративно, в
малому готелі. Місце зустрічі й доїзд до
нього були пильно стережені українською
охороною, і назва місцевости в околиці
Мюнхену не була відома її учасникам, а в
пресі була оголошена, як "ближче неоз-
начена місцевість".

Пресова конференція знайшла широкий
відгомін у світовій пресі. Щоденники 72
країн подали, як свого роду сенсацію, по-
відомлення про цю прес-конференцію.
Текст пресової конференції подаємо на ос-
нові звідомлення приявного на ній корес-
пондента газети "Шлях Перемоги" (ч. 15,
1950 р.).

— До якого державного ладу змагає
ОУН?

— До народоправства (демократії) і со-
ціяльної справедливости. ОУН бореться
проти большевицької диктатури, тоталі-
таризму, проти комуністичного суспіль-
ного поневолення й визиску. В українській
державі український нарід свобідною во-
лею має вирішувати сам про її державний
і суспільний устрій. Українська держава
запевнить свобідний розвиток усіх ділянок
життя — релігії, культури, господарства,
забезпечить всебічну особисту свободу і
справедливість усім громадянам України,
свободу індивідуальної і збірної діяль-
ности громадян на суспільно-політичній,
господарській, культурній і на інших ді-
лянках.

— Які є сили українського визволь-
ного руху?

— Українські визвольні змагання очо-
лює Українська Головна Визвольна Рада,
що постала 1944 р., діє в Україні, як ре-
волюційний найвищий орган українсько-

го народу в протиставленні до московської
експозитури — т. зв. уряду УССР. УГВР,
що має характер революційного парля-
менту, і її виконний орган — Генеральний
Секретаріят — перебувають ввесь час в
Україні.

Українська Повстанська Армія — це
підпільна революційна військова форма-
ція, що веде мілітарну боротьбу в рамцях
цілої революційної дії.

— Яке є відношення між ОУН і
УПА?

— Найчастіша співдія. УПА постала із
збройних відділів ОУН під час ІІ світової
війни, коли мілітарна боротьба розгорну-
лася у великих маштабах, на два фронти,
проти німців і проти большевиків. Осно-
вою УПА стали військові відділи ОУН, але
в УПА входять теж не члени ОУН, всі, хто
хоче брати участь у збройній боротьбі про-

ти ворога за волю України. УПА побудо-
вана й діє на принципах чисто мілітарних
в достосуванні до підпільних умов. УПА
веде мілітарні операції в рамках цілої ре-
волюційної боротьби, яку практично ор-
ганізує й провадить ОУН.

— Чи можете подати орієнтаційні
дані з минулого про кількісний стан і
про розміри більших операцій УПА?

— На переломі 1944 і 1945 рр. наші во-

роги, німці й большевики оцінювали в сво-
їх розвідчих звітах стан УПА на при-
близно 200 тисяч війська.

В одному з більших кількаденних боїв
проти однієї частини УПА з большевиць-
кого боку брали участь 3 дивізії (бій в сму-
зі Чорного Лісу на Підкарпатті в 1945 р.).
Відділи УПА, завдавши великі удари боль-
шевикам, зуміли прорватися з оточення.

— Коли, де і чому ув’язнили Вас нім-
ці?

— В 1941 р. після проголошення від-
новлення Української Держави проти
волі й плянів гітлерівської Німеччини.
В’язнили до 1943 р. в тюрмі ґестапо в Бер-
ліні, а потім до вересня 1944 в концтабо-
рі Саксенгавзен в Оранієнбурґу.

— Коли і чому звільнили Вас?
— Восени 1944, як уже відступали з Ук-

раїни, німці звільнили мене і малу части-
ну українських націоналістів, стараючись
приєднати собі прихильність українців.
Пропозиції співдії я відкинув, так само як
й інші. Німці держали мене під поліцій-
ним наглядом, з-під якого я втік на по-
чатку 1945 р.

— Чи німці пропонували українцям
співпрацю, обіцюючи державну само-
стійність?

— Під час війни гітлерівська Німеччи-
на ніколи не ставилась направду позитив-
но до справи української державної са-
мостійности, тільки намагалася заманити
сумнівними обіцянками в далекій пер-
спективі.

— Як уявляєте собі пригожий момент
для вибуху революції?

— Він може мати внутрішний характер
— крайньо скрутне положення цілої боль-
шевицької системи і режиму, зокрема еко-
номічне заломлення. Внутрішній роз-
виток СССР йде по цій лінії проґресивно.
Або друга можливість: криза зовнішньо-
го характеру, війна, чи інша форма вели-
кого натиску на СССР ззовні.

З ІНТЕРВ’Ю НІМЕЦьКОї РАДІОСТАНЦІї 
ЗІ СТЕПАНОМ БАНДЕРОЮ

Кельн, Німеччина. Осінь 1954 р.

Німецький радіожурналіст Гоппе:
Перед мною сидить людина, що її, мої

слухачі, я не смію вам описати. Мало хто
знає, як вона виглядає, де вона перебуває
і яке прізвище сьогодні носить. Ця люди-
на — це Степан Бандера.

Степан Бандера — сьогодні вже ле-
ґендарна постать національної визвольної
боротьби поневолених народів, як Аб-
дель Крім, — є один з найнебезпечніших
і найсильніших ворогів совєтського імпе-
ріялізму, які сьогодні живуть, бо за ним,
провідником Організації Українських На-
ціоналістів, стоять 40 мільйонів українців.
Бандера втілює їхнє стремління до націо-

нальної незалежности.
Від 1941 року, коли після вмаршу нім-

ців у межі Совєтського Союзу він прого-
лосив самостійність України і коли ним ке-
рована УПА, Українська Повстанська
Армія, піднесла зброю, — совєтська та-
ємна служба пробувала його спіймати. Од-
нак, до сьогодні совєтам не вдалось Бан-
дери досягнути. Він живе нерозпізнаний у
таємному місці.

...
У 1945 році совєти в цілій Західній Ев-

ропі провели ґрунтовні пошукування за
Степаном Бандерою. Хоч тоді Бандера зна-
ходився на терені, який був у сфері впли-
вів совєтів, все ж його не розпізнали. До-
сьогодні совєти не знайшли його. Банде-

ра живе. Москві може одного дня це до-
рого обійтися.

Бо вже віддавна найбільшою загрозою
для єдности і сили Совєтського Союзу є
стремління поневолених Москвою народів
до незалежности, передусім українського
народу. Українське питання було і є най-
слабшим місцем Совєтського Союзу і
тут може захитатись існування цілої со-
вєтської імперії. Промови  Хрущова, Ка-
ґановича та інших з нагоди 300-ліття при-
лучення України до Росії, вліті цього
року, що обвинувачували Захід у "під-
тримці українського націоналізму з імпе-
ріялістичних намірів", доказують, що
Москва, не зважаючи на виграну війну і
найгостріші терористичні кроки в Ук-

раїні, цілком не дала собі ради з україн-
ською проблемою. Ці промови свідчать
більше, ніж інші арґументи, що спротив
українського народу проти Москви про-
довжується і зростає. Степан Бандера,
який тут перед мною сидить, є головою,
стремлінням і сумлінням українського
спротиву.

...
ГОППЕ: Чи не були б Ви ласкаві,

пане Бандеро, докладніше пояснити по-
няття "український націоналізм"?

БАНДЕРА: Сьогодні в Україні анти-
большевицька визвольна боротьба є ор-
ганізована і ведена ОУН — Організацією
Українських Націоналістів. Поняття "ук-
раїнського націоналіста", "націоналіс-

тичного руху", має зовсім інше значення,
ніж подібні терміни на Заході. Український
націоналістичний рух не має нічого спіль-
ного з нацизмом, фашизмом або націонал-
соціялізмом. Український націоналізм бо-
реться проти імперіялізму, проти тоталі-
таризму, расизму і всякої диктатури чи за-
стосування насильства.

Ім’я "український націоналіст" є спів-
звучним з "український патріот", який є го-
товий боротися за свободу свого народу,
жертвувати для свого народу все, що він
посідає, навіть життя.

Український націоналізм протиставить
т. зв. большевицькому інтернаціоналізмові
ідею самостійности і вільного розвитку
кожної нації.

Хто такі бандерівці?

Інтерв’ю СтеПана Бандери (Сидить Перший СПрава)
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ПРОВІДНИКИ ОУН ПРО СТЕПАНА БАНДЕРУ
Далекозорий розум великої людини

Євгена Коновальця проникнув, що гряду-
чі роки лише тоді змінять долю нашого на-
роду, коли ми виростимо із себе органі-
зовану національну силу, яка буде діяти
поза контролею ворога для збройної бо-
ротьби проти чужого насильства. Це була
революційна думка. За нею прийшов чин.

Створення зав’язків таємної армії Ук-
раїни, Української Військової Організації
— це був основний зворот історичного зна-
чення. Це була зовсім нова концепція пе-
рестановки національних сил. Перелом і
зміна шляхів політичного думання. Вона
переломила шабльони найбільш зако-
ріненого леґалістичного думання на-
шого тодішнього суспільства, що не
уявляло собі поза діями леґальних націо-
нальних партій доріг і допущених закона-
ми ніяких інакших форм Організації, ані
способів визвольної дії. Від цього часу за-
мість петицій, скарг, домагань і протестів
в обороні народніх прав — українці почали
говорити револьверовими стрілами, ви-
бухами динамітових бомб. Це було на-
родження першого національно-рево-
люційного руху — нової сили з-поміж
найбільш патріотичних, досвідчених і
здисциплінованих військовиків, сили, яка
з ходом років набрала значення зораз
важливішого політичного фактора.

...
Невідхильна доля Бандери як сина ук-

раїнської нації з доби її поневолення по-
ставила його перед вибір, або жити як син
поневоленої нації рабом, або бути бор-
цем. Бандера вибрав революційну Ор-
ганізацію УВО, і цей вибір перерішив
дальший хід його життя. Він поставив
своє життя на службу ідеї і в цьому був по-
слідовний, невгнутий і твердий до себе в
усіх умовинах дальшого життя.

Світ підпілля, світ заборонений і пере-
слідуваний ворогом і спрямований проти
ворога усім своїм вістрям — цей світ має
особливий клімат. У ньому виростають і
кріпнуть характери, загострюється спос-
тережливість шкідницьких дій ворога,
росте бажання і готовність протидіяти їм
своїм власним ризиком. У підпільній бо-
ротьбі оформився, набрав гарту новий
ґатунок української людини, україн-
ського патріота...

...Одним із них був Бандера. Як реп-
резентант цього підпільного світу він ха-
рактеризує його такими словами:

«Нашим природним середовищем ста-
ло вже змагання, змістом нашого життя —
боротьба. Для нас політична діяльність,
праця завжди була боротьбою, не тільки
змістом, але й форми її завжди були такі.
Ми стояли постійно на фронті чолом
проти ворога».

...
Вперше показався Бандера світові як

в’язень на судовій залі в Варшаві перед по-
льським трибуналом. Він одержав від

нього кару смерти і зник з очей за в’яз-
ничними мурами. Його виступ перед судом
— це не була оборона себе, але обжалу-
вання окупантів за позбавлювання прав ук-
раїнського народу, підтвердження і об-
ґрунтування правильности революційних
метод ОУН і засад націоналістичного
руху. Бандера, раз поставивши своє жит-
тя на службу ідеям своєї нації, жив для їх
перемоги і не дбав про своє життя чи по-
пулярність свого імени. Таким він лишився

до смерти і, мабуть, тому, цією самопос-
вятою, невгнутістю і нешуканням осо-
бистої слави здобув до себе широке довір’я
мас на пізніші роки і став символом ре-
волюційної боротьби на Західніх Укра-
їнських Землях.

...
Життєвий шлях Степан Бандери, його

боротьба, політична діяльність і навіть сам
факт його існування на світі були для мос-
ковських окупантів небезпечні і загрозливі

тим, що непокірні маси українського на-
роду в останніх десятиріччях зв’язували з
його іменем свої надії на успішну перемогу
національної визвольної революції. Його
небезпеку для Москви оцінив ворог так, що
доклав усіх зусиль, щоб усунути його з-по-
між живих.

...
Але не лише діяльністю свого життя

Степан Бандера був для окупантів шкід-
ливий. Він не переставав бути для Москви
шкідливим і по своїй смерті.

Смерть Бандери — це насамперед об-
винувачення кремлівським організаторам
морду, членам найвищого партійного і дер-
жавного «колективного керівництва» Со-
вєтського Союзу, зокрема Шелєпіну і
Хрущову, які не були притягнені до від-
повідальности ніяким міжнароднім судом
за організування цього морду і його одоб-
рення.

По-друге, сам процес над виконавцем
цього рафінованого скритовбивства був
першим судовим процесом перед найви-
щою чужинецькою судовою інстанцією,
який виявив перед світом, що московсько-
большевицькі урядові особи є організа-
торами політичних мордів та що найвищі
державні чинники нагороджують успіш-
ного вбивника орденом большевицької
держави — бойовим орденом «Червоного
прапора».

По-третє, процес Сташинського ви-
крив і виявив незнану в історії західньої
криміналістики зброю для потайного і
безслідного вбивання людей, винайдену
большевицькими ученими і випродукува-
ну технологічними засобами больше-
вицьких лябораторій...

Нам, українцям, притягнення вбивника
Бандери до судової відповідальности дало
нагоду пригадати світові, що це в україн-
ській історії не відокремлений випадок, і
відновити в пам’яті трагічну долю Го-
ловного Отамана Симона Петлюри, по-
лковника Євгена Коновальця і всі зло-
чинні методи винищування і придав-
лювання українського народу, проти
чого піднесли прапор боротьби убиті во-
рогом провідники визвольного бою, що в
ході років осталися символами незни-
щенного революційного чину.

Степан Ленкавський
учасник Установчого Конґресу ОУН

1929 року, голова Проводу ОУН-р
1959-1968

«Новий ґатунок української людини»

Степан Бандера став прапором
визвольно-революційної бороть-
би України і її символом по усій ро-
сійській тюрмі народів! Усе, що
має знам’я безкомпромісовости,
ориґінально-українськости, що ви-
ростає з народньої душі, що запе-
речує чуже-вороже, насильницьке,
наїзник окреслює як «бандерів-
ське».

...
Небуденна постать Степана

Бандери виростала на його влас-
них чинах, бо не йому було тво-
рено умови дії, а він сам їх тво-
рив! Це була провідницька поява
рідкісного типу. Як крайовий про-
відник ОУН на ЗУЗ і крайовий
комендант УВО, він дуже сильно
наголошує соборницький аспект
боротьби, намагаючись теж про-
никати дією ОУН почерез Збруч на
центральні і східні українські зем-
лі, чому присявчував головну ува-
гу великий соборник полковник
Євген Коновалець. Проте ж, од-
ночасно, Степан Бандера був сві-
домий, що закони революційно-ви-
звольної організації специфічні,
вони не знають в умовах розчет-
вертованої рідної землі на даному
її відтинку менш важливого і більш
важливого ворога-окупанта! Він
був свідомий того, що фронт на-
ЗУЗ мусить мати головне вістря
проти окупанта ЗУЗ, щоб мати до-
вір’я народніх мас, гноблених оку-
пантом. У протилежному випадку
інший окупант розіграє безком-
промісові сили і скерує їх у своє
русло...

Тридцяті роки безстрашними
виступами Степана Бандери та ін-
ших членів КЕ ОУН на ЗУЗ на су-
дових процесах у Варшаві і й Льво-
ві закріплюють леґенду трьох літер
— ОУН — незатертими етично-
моральними слідами в душі наро-
ду...

Степан Бандера був револю-
ційним провідником-реалістом, ве-
ликим практиком і організатором,
а одночасно й непересічним тео-

ретиком і глибинним аналітиком
революційно-визвольних процесів
та передбачливим політиком —
державним мужем. Його характе-
ризувала дуже субтильна відпові-
дальність та незвичайна людя-
ність...

Силу йому давала його гли-
бока християнська віра. Він був
дійсно прикладом революціонера-
націоналіста, який — в обличчі
постійної загрози смерти — вірив
у позагробове життя. Єдність хрис-
тиянської і національної патріо-
тичної ідеї знайшла в ньому своє
уосіблення, втілення. Християн-
ство було для нього християн-
ством героїчним, а не пасивістич-
ним. Він розумів його так, як наше
козацтво, наш Орден Християн-
ський. Оті творці нашої христи-
янської і мілітарної республіки,
«Запорозької Січі», що боролися
за «віру православну і за отчизну»,
«славу добували, братів визволя-
ли»...

ОУН для нього була понад
партії і понад кляси, себто понад
соціяльні прошарки і професії...

Степан Бандера — речник но-
вого покоління

Степан Бандера віддзеркалю-
вав основні політичні тенденції
свого покоління, яке прийшло до
політичного голосу після програ-
ної визвольної війни 1918-1920
рр. Це покоління було під ідейно-
політичним кутом протиставлен-
ням інтернаціоналізмові, соціяліз-
мові, всесвітянству покоління, яке
програло визвольну війну, мавши
для виграної найкращі об’єктивні
шанси.

Нове націоналістичне поколін-
ня Степана Бандери з фанатичною
вірою стало на прю з окупантами,
мавши сміливість підняти чоти-
рифронтову боротьбу за визво-
лення в соборницькому відношен-
ні. Це не був порив з мотикою на
сонце, але вислід самопочуття зма-

гу за абсолютну справедливість, це
була етично-ідейна категорія бо-
ротьби. У революційному процесі,
що має метою теж перевиховання
народу, інколи етичний первень
важливіший від політичного.

...
Термін «бандерівець» став

символом протиросійської бо-
ротьби за національну незалеж-
ність усіх уярмлених народів.
Загальновідоме роз’яснення ка-
захського бійця на запит щодо
мети і шляхів його боротьби: «Я —
казахський бандерівець!».

...
Тільки академіями віддавати

шану Стеанові Бандері замало!
Старші, а зокрема молоді, повин-

ні віддавати честь чинами, бур-
хливими чинами! Жити небезпеч-
но й жити рисковано! Сьогодні
світ респектує тільки силу! По-
кажім українську революційну
силу!

...
Пише поет: «Страшно у вічі за-

глянути смерті, а найстрашніше,
мабуть, тоді, як нема за що вмер-
ти...».

Степан Бандера знав, за що від-
дати своє життя! І знає це увесь ук-
раїнський народ, і не лише він!

*   *   *
Немає важливої проблеми у

житті нації, якої Степан Бандера у
своїй багатій інтелектуальній, пуб-

ліцистичній і журналістичній твор-
чості не заторкнув би, не менш і в
своєму різноманітному листуван-
ні... Але суть справи у тому, що в
ієрархії вартостей і завдань Степан
Бандера відсував усе другорядне,
наприклад, внутрішньо-партійні
суперечки, внутрішньо-україн-
ський партійно-політичний ком-
плекс на дальший плян, зглядно
вмуровував його відповідно до пи-
томої ваги даного явища у велику
будівлю успішного розгортання
національно-визвольної револю-
ції.

...
Його розуміння національно-

визвольної революції це не меха-
нічний процес розгортання лише
технічно-революційних актів, чи
виключно реакція на утиски й пе-
реслідування, але це глибинний, за-
корінений у світоглядових, ідео-
логічних, релігійних, культурних,
правових, суспільних, традицій-
них вартостях української нації й
людини — духово-органічний про-
цес.

...
(Для нього) українська рево-

люція — це передусім процес
внутрішнього визволення нації й
розбудження та самоусвідомлення
її традиційних ориґінальних істо-
рично притаманних українських
вартостей і якостей, які мають
вирішальне значення у всеохоп-
ленні широких народніх кіл в ідей-
ному аспекті, яке унаявнюється у
дійовому та, у відповідний момент,
у збройному аспекті.

...
Степан Бандера виводить свою

теорію визвольної революції з гли-
бинних ідеологічно-світоглядових,
суспільно-політичних, економіч-
но-програмових, релігійно-прав-
них преміс християнського укра-
їнського революційного визволь-
ного націоналізму з питоменним
українській нації історичним на-
родоправством, з основними уні-
версального значення ідеями «сво-

бода народам» — «свобода люди-
ні»...

Ідея, кадри, дія — це три еле-
менти, які проймають його ви-
звольні міркування. Бувши на-
дзвичайно толерантним до інакше
думаючих, респектуючи політич-
не зрічничкування громадськос-
ти, він присвячував особливу ува-
гу розбудові Організації Україн-
ських Націоналістів (ОУН).

Духова спадщина Степана Бан-
дери своїм змістом небуденна.
Можливо, щойно майбутні істо-
рики виявлять, чи Степан Бандера
героїкою свого життя, своїми чи-
нами революціонера-націоналіста,
лідера визвольної боротьби, а чи
своїми ідеями й думками, теорією
національно-визвольної револю-
ції, своїм вченням більше вплинув
на успіх революційної боротьби.
Проте, ледве чи можна відділити
революціонера чину, організатора
й прагматика революції від її тео-
ретика та ідеолога!

...Україна була для Нього рево-
люційною світовою проблемою.
Він однаково бажав волі і неза-
лежности національної як своїй
Батьківщині, так і всім іншим по-
неволеним Москвою і комунізмом
народам, уважаючи нашу долю
нерозривно пов’язаною з долею
усіх інших уярмлених большевиз-
мом країн.

Національна революція була
для нього аксіомою, як шлях до ви-
зволення. Ставка на власні сили
— не тільки святковою заявою, але
всією своєю динамічною натурою,
яка ніколи не знала і не любила
спокою, Він здійснював цю кон-
цепцію...

Не словами, а чинами відмі-
чуймо пресумну річницю герой-
ської смерти, втрати незабут-
нього Провідника української
національно-визвольної рево-
люції!

Ярослав Стецько
голова Проводу ОУН

1968-1986

«Несплямлений прапор національно-визвольної революції»

Ярослав стецько, Богдан кордюк, василь Барка, степан Бандера, 
сидить — степан ленкавський.
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ФРАҐМЕНТИ МОїХ ЗУСТРІЧІВ І РОЗМОВ З 
ПРОВІДНИКОМ СТЕПАНОМ БАНДЕРОЮ

Степан Бандера був незаперечним
авторитетом для нас, молодих ук-
раїнців, що були учасниками ви-
звольного націоналістичного під-
пілля в Україні в останніх кількох
роках й опинилися у Великій Брі-
танії ще під час війни (я прибув
сюди у січні 1945 року). Але його
доля була для нас невідома, адже
Бандера перебував під час війни у ні-
мецькій в’язниці-кацеті. І зараз піс-
ля закінчення війни в половині 1945
року нам стало відомо від колиш-
нього посла польського Сейму Ми-
кити Бури, що Степан Бандера жи-
вий і перебуває на волі. Це була ве-
лика радість для нас. Відтак через ка-
пітана канадської армії Святослава
Фроляка, що разом з іншими укра-
їнцями з Канади перебував у Лондоні
і часто їздив до свого військового від-
ділу в Німеччині, нам вдалося вста-
новити з Бандерою постійний кон-
такт. Від Проводу ОУН на чолі з
Бандерою ми почали отримувати і
поширювати інформацію про зброй-

ну боротьбу українського визволь-
ного руху за УССД, видаючи в Лон-
доні тижневик «Український Клич»
(1947-48), а від 1948 року місячник
«Визвольний Шлях». Одночасно ви-
давано й поширювано для англо-
мовного читача різні брошурки ан-
глійською мовою.

1951 року мене вислано до Мюн-
хену для зустрічі зі Степаном Бан-
дерою й обговорення різних органі-
заційних справ. Зустріч відбулася
просто неба недалеко від Дахав-
рештрассе, де містилися різні укра-
їнські організації, в районі головно-
го вокзалу. Коли я побачив Бандеру,
то він відразу справив на мене силь-
не вражіння. Він був нижчий від мене
на зріст, але в ньому відчувалася
якась могутність. Було відчутно,
що це — Провідник. Моїм завданням
було дізнатися він нашого керівни-
ка якнайбільше про боротьбу, яка
тривала в Україні і про наші завдання
на чужині.

Степан Бандера говорив дуже
упорядковано простими, вишліфо-
ваними реченнями, ніби читав. У
нього була дуже гарна й виразна ук-
раїнська мова, так що було дуже
приємно слухати. Він говорив без
емоцій, дуже спокійно, логічно й оп-
тимістично. Мимо закінчення війни
шість років тому, український нарід
під проводом ОУН-УПА-УГВР далі
провадить політичну і збройну бо-
ротьбу за державну незалежність
України та інших поневолених боль-

шевицькою Росією народів під сві-
тового значення гаслом: «Свобода
народам і людині!». Він вірив, що
скорше чи пізніше Україна, якщо
стоятиме постійно на шляху бо-
ротьби за незалежність, остаточно
здобуде її, переможе. Цьому сприяє

теж зовнішня ситуація у світі, бо по
закінченні війни почали розпадати-
ся інші світові імперії — брітанська,
французька й інші, тож остаточно
прийде час і на російську імперію.

З відчутним болем серця Банде-
ра розповів про геройську смерть у
бою з НКВД провідника ОУН на Ук-
раїнських Землях і головного ко-
мандира УПА ген. Романа Шухеви-
ча-Тараса Чупринки 5 березня 1950
року і про необхідну реорганізацію
керівництва визвольної боротьби.

Нове керівництво на чолі з полк.
Василем Куком-Ковалем-Лемішем
продовжило збройну боротьбу на
дальші роки, що теж заставляє ук-
раїнську політичну еміґрацію до
відповідних дій для допомоги цій
боротьбі. Особливі завдання лягають
на кадри ОУН, які повинні вилони-
ти із своїх рядів, на добровільній ос-
нові, необхідну кількість членів для
обслуговування постійного зв’язку
з кадрами в Україні, що часто є
пов’язане із особистим риском. При
цьому Провідник Бандера висловив
важливу опінію, що члени револю-
ційного руху в боротьбі за неза-
лежність своєї держави є насправді
воїнами своєї Армії і як такі повин-
ні підлягати міжнароднім правилам.
Тому у безвихідних ситуаціях краще
є вибрати ворожий полон хай і на до-
вший період часу, ніж прикоротити
собі життя. Як відомо з пізніших по-
дій на відтинку зв’язку з Україною,
більшість зв’язківців притримались

цієї вказівки Бандери.
Перший раз до Великої Брітанії

Степан Бандера прибув у 1952 році,
щоб перевести розмови з різними
брітанськими колами про україн-
ські проблеми, які в той час були ак-
туальними, а також щоб підготува-
ти IV Конференцію Закордонних
Частин ОУН 1953 року в Лондоні.
Головою Проводу ЗЧ ОУН в тому
часі був Ярослав Стецько, який на
початку 1952 року покликав мене до
Проводу ЗЧ ОУН на господарсько-
фінансового референта. На одному
із засідань Проводу, при обговорен-
ні бюджету була пропозиція кількох
членів Проводу призначити відпо-
відну суму для втримання дружини
і трьох дітей Бандери, але Степан
Бандера досить категорично відмо-
вився від тієї пропозиції, бо, мовляв,
він сам дасть собі раду. Згодом,
коли я мав нагоду відвідати родину
Бандери в їхній тимчасовій хаті над
озером і познайомитись особисто з
п-і Славою і дітьми Наталею, Лесею

і Андрійком, я побачив, як дуже
скромно вони живуть, але у великій
взаємній любові і вирозумінні. Це
дійсно велика і славна Родина.

На IV Конференції ЗЧ ОУН Сте-
пан Бандера був обраний головою
Проводу ЗЧ ОУН і від того часу час-
то приїжджав до Великої Брітанії,
особливо після відбуття у Бельгії V
Конференції, на якій він був знову
переобраний головою проводу ЗЧ
ОУН. Реформуючи новий склав
Проводу у ВБ, Бандера запропону-
вав мені очолити Тереновий Провід
у ВБ, який в тому часі під впливом
підривної акції т. зв. двійки був
дещо ославблений. Справді я не був
готовий взяти такий великий
обов’язок, але коли він з відомою ус-
мішкою сказав: «Я Вам допомо-
жу!», я не міг йому відмовити. Від
того часу наші взаємини були і ді-
лові, і більш зближені, дружні, до-
вірочні. Часто, живучи під одним да-
хом з моєю родиною, провідник ці-
кавився всіма нюансами нашого

життя, особистого й організованого
в різних українських установах, при
чому виявляв велике знання в до-
машніх і загальних справах.

Одного разу, оповідаючи про свій
побут в німецькому кацеті, Бандера
висловив жаль, що йому не вдалося
передати до Проводу ОУН в Украї-
ні його пропозицію, щоб Провід ви-
дав і поширив окремий документ із
засудженням ліквідації німцями жи-
дів. Бандера вважав, що жиди, як ок-
рема нація є обнята нашим гаслом
«Свобода народам і людині» і тому
за їх свободу ведеться також наша
боротьба. Дуже шкодував, що це
йому не вдалося осягнути. Не знаю,
чи він це комусь ще казав, крім
мене.

А ще він мав критичну заувагу
стосовно того, що коли 1944 року в
Україні творилася УГВР — вер-
ховний орган визвольної боротьби
українського народу, ініціятори не
включили туди нікого, хто був на той
час у німецьких концтаборах чи

тюрмах. Тоді було б легше створи-
ти на Заході, куди прибули з Украї-
ни деякі члени УГВР, єдине пред-
ставництво визвольної боротьби ук-
раїнського народу за УССД.

На організаційному вишкільному
курсі провідного активу ОУН Ве-
ликобрітанії, який відбувся у ве-
ресні 1958 року в Інвалідській Осе-
лі СУБ, що недалеко Лондону, Про-
відник Степан Бандера на протязі
кількох днів у своїх аналітичних
лекціях доводив, що завдяки бо-
ротьбі визвольних рухів поневолених
народів російська большевицька ім-
перія є серйозно захитана у самих її
основах і що дальша скоординована
боротьба доведе до її розвалу на
незалежні держави. Але перед тим,
заки це сталося, кровожадна Москва
ще зуміла завдати великого удару
Українському Визвольному Рухові,
вбиваючи 15 жовтня 1959 року Сте-
пана Бандеру, провідника ОУН.

У 50-ліття від геройської смерти
Великого Провідника Степана Бан-
дери весь український народ складає
Йому глибокий поклін.

Слава Україні!

*   *   *
1990 рік: «Сьогодні вперше... в
Україні...»

Кожного року, коли вшановуємо
пам’ять і віддаємо поклін Степано-
ві Бандері, леґендарному Провідни-
кові, у чергову річницю від Його ге-

ройської смерти, ми одночасно у гли-
бокій призадумі осмислюємо Його
небуденну Постать і Його значіння
для української нації у її поході до
волі і державної самостійности.

Сьогодні вперше від дня смер-
ти Степана Бандери український
нарід в Україні відкрито вшановує
Його пам’ять великими здвигами
у різних містах і селах. В селі Воля
Задеревецька, в якому жила родина
Бандери, урочисто відкрито музей ім.
Степана Бандери, з участю понад 10
тисяч людей, для яких, як подає
очевидець, цей день став найбільшим
святом за останні десятиліття. У с.
Старий Угринів, у якому народився
Степан Бандера відкрито і посвяче-
но пам’ятник у формі стилізовано-
го тризуба, середній зубець якого за-
мінений бюстом Бандери. В уро-
чистому відкритті взяло участь біля
15 тисяч людей. Ось кілька картин
цього свята, що їх описує учасник:
«Пам’ятник збудовано біля будинку,
в якому народився і виріс Степан

Бандера. На бетонних плитах на-
вколо пам’ятника стояли столи з хлі-
бами й китицями квітів та україн-
ськими рушниками. Біля дерев’яної
трибуни висить портрет Бандери,
прикрашений вінками і рушника-
ми. Перед пам’ятником дві щогли з
синьо-жовтим і червоно-чорним пра-
порами. Серед присутніх — місцеві
жителі, гості з різних областей Ук-
раїни і з української діяспори. Ве-
терани і молодь в одностроях УПА.
Хвилиною мовчання вшановано
пам’ять Степана Бандери і всіх Ге-
роїв, що загинули за волю України.
Ветерани УПА сальвою пістольних
пострілів порожними набоями від-
дали салют Поляглим. Відспівано
гимни «Зродились ми великої годи-
ни» і «Ще не вмерла України». За-
читано Звернення Проводу рево-
люційної ОУН у 31-шу річницю від
смерти Степана Бандери, а теж при-
вітання від українців у Великій Брі-
танії. Посвячення пам’ятника і па-
нахиду довершив єпископ Павло
Василик разом зі священиками».
Голодуючі українські студенти в
Києві, в присутності великої кіль-
кости молоді і старших громадян, та-
кож вшанували пам’ять Провідника
ОУН, під час чого були зачитані
Звернення Проводу ОУН і УДП.

15.10.1990
Василь Олеськів

голова Проводу ОУН
1986-1991

ІдеОлОгІчний вишкІл активУ ОУн, яким керУвав СтеПан Бандера.  ОСеля чІддІнгфОлд, велика БрІтанІя, вереСень, 1958 р.
Сидять злІва: михайлО гринюк, Ілля дмитрІв, теОдОр кУдлик, григОрІй ваСькОвич, СтеПан Бандера, ваСиль ОлеСькІв, ПетрО ЦимБалІСтий.

З колекції БіБліотеки і Архіву ім. т. ШевченкА. лондон, великА БрітАнія.

ВИСТУП
надзвичайного і повноважного посла України у Великій Бріта-

нії професора Володимира Василенка

(УЦІС). —Я щасливий і гордий бути присутнім на відзначенні 70-
річчя постання Організації Українських Націоналістів і 90-річчя від
народження та 40-річчя від дня смерти славного провідника ОУН
Степана Бандери. Це велика честь для мене бути тут, і я хочу по-
ділитися з Вами своїми думками.

Я хотів би підкреслити, що ідеї, програмні положення, гасла ОУН
завжди були співзвучні загальнолюдським цивілізаційним цінностям.
Вони відповідали не лише національним цінностям, традиціям укра-
їнського народу. Це підтверджує гасло «Свобода народам! Свобода
людині!». Ця теза випередила і Статут Організації Об’єднаних Націй,
і Деклярацію прав людини, і Пакти прав людини. І більше того — ОУН
дієво і з величезним напруженням, з колосальними втратами намагалася
втілювати ці загальнолюдські принципи в життя, борючись ща волю
і незалежність України.

В чому сила ОУН? Сила ОУН у безкомпромісній, послідовній від-
даності українській ідеї. Жодна українська національна організація
не доклала стільки зусиль і не зазнала таких старшних втрат, як ОУН,
борючись за втілення української національної ідеї у життя. І саме
це неправда, коли кажуть, що проголошення незалежности України
— це безкровний акт. Так, фізично в цей день не було кровопролит-
тя, але які колосальні жертви приніс наш народ на вівтар свободи і
незалежности! І левова частка цих жертв — це жертви членів і при-
хильників ОУН.

Сьогодні в Україні стоять пам’ятники Степанові Бандері, сьогод-
ні в Україні Мазепа — національний герой. Але, на жаль, не для всіх.
Сьогодні в Україні продовжують стояти пам’ятники катам україн-
ського народу, вулиці названі їхніми іменами. І поки боротьба за звіль-
нення України від цієї скверни комуністичного режиму не завершиться
результативно — завжди під сумнівом буде існування України, як не-
залежної держави. Але я вірю, що разом, спільними зусиллями, об’єд-
навши всі демократичні сили, українські сили, які сповідують укра-
їнську національну ідею, ми переможемо.

Слава Україні!

Василь Олеськів



«Будьмо готові відгукнутися
на його поклик»

Сторіччя з дня народження Провідника ОУН Степана Бандери, яке
відзначаємо в цьому році, є не просто круглою датою одного з бага-
тьох політичних діячів. Резонанс і не стихаючі суперечки навколо цієї
постаті є цьому яскравим підтвердженням. Задумаймось: чому ім’я
Степана Бандери не залишає нікого байдужим? Чому він і сьогодні
є мобілізуючим і пориваючим до Чину?

Віруючі християни знають, що кожна людина на Землі має своє
призначення і зміст. Яке ж було тоді і тепер призначення людини, на-
родженої «на скресі двох епох, на грані двох світів», 1 січня під пріз-
вищем Бандера, що перекладається як «прапор»?

Напевно, найпершим, хто усвідомив цю місію, був сам Степан Бан-
дера. І не лише усвідомив, але й гідно її виконав. І місія Бандери по-
лягала в тому, щоб з поневоленого народу «попув і хлопуф» ви-
кристалізувати націю борців і звитяжців. Місія Бандери полягала в
тому, щоби показати нації шлях до звільнення і окреслити образи ом-
ріяного ідеалу – Української держави.

Бандера не лише вказав шлях – він один з перших став на дорогу
боротьби і не схибив. Не зрадив. Не здався. І то серед, здавалось би,
серед безвиглядних обставин, і то – всупереч їм. Як і кожна людина
– Бандера мав до вибору – жити забезпечено, чи жити небезпечно. Він
свій вибір зробив. Зробив усвідомлений вибір як український націо-
наліст, і його аналітичний розум, відданість ідеї нації, харизматичний
вплив та адекватна оцінка ситуації стали потужним поштовхом ідеї
та боротьби.

Організаторський та лідерський талант Бандери не потребує до-
вгої і детальної арґументації. Згадаймо хоча би кількох його найближ -
чих соратників: Ленкавський, Шухевич, Стецько, Кук, Мирон, Климів…
Ціле покоління українців увійшло в історію під назвою «бандерівці».

Теоретична спадщина Бандери сьогодні не втратила своєї акту-
альности. Перечитаймо його «Перспективи української революції»,
чи не є вони керівництвом до дії й сьогодні?

Бандера був земною людиною, мав родину, дітей… Які рефлексії
у нас виникають, коли ми споглядаємо на світлину, на якій Бандера
в полі відпочиває з родиною; син, доньки, дружина, прекрасний пей-
заж, земна ідилія… «Тату, купіть нам олівці, коли будете вертатися
додому», - пише Наталка в одному з листів… Яке все це зрозуміле
кожному. Але вибір зроблено: «Де общеєє добро в упадку, забудь отця,
забудь і матку, лети повинность ісправлять».

Через сто років після народження і півстоліття після смерти, у 2009
році, Бандера живий, реальний, він впливає, мобілізує, організовує,
унапрямлює і кличе. Будьмо готові відгукнутися на його поклик.

стефан романів,
голова проводу оУн 2009-
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З ІДЕЯМИ СТЕПАНА БАНДЕРИ ЗА ЙОГО ЖИТТЯ І ПО СМЕРТІ
...
Коли я думаю про Степана Бан-

деру, то в першу чергу передо
мною вирисовується постать Лю-
дини – батька, друга, товариша. Він
дуже був родинний. То було най-
більшою, що так скажу, рисою.
Дуже любив дітей. Старався кож-
ну вільну хвилину для них віддати.
А тому, що ми дуже добре жили,
Ярослав Стецько з Провідником
часто стрічався, взагалі вони разом
працювали, були однодумцями, то
ми дуже часто бували одні з дру-
гими, чи десь в неділю він вирвав
пару годин часу, чи в суботу і ви-
їжджали на природу.

...
Провідник завжди був дуже ро-

динний. Наприклад, ми ніколи гро-
шей не мали, щоби десь іти до рес-
торану їсти, а там собі щось ку-
пували, якийсь там прімус. На
тому прімусі щось підігрівали, чи
робили якусь каву, чи зупу. То Сте-
пан Бандера старався закупити ті
продукти, які були потрібні, по-
магав готувати. Навіть до того
степеня, що ввечір, то стелив нам
ліжка. Ми під наметами спали. І на-
віть таке, що подавав нам той чай,
бо ми вже й не хотіли пити, але він
нам давав, щоб ми пили.

...
Мав таке своє гобі, наприклад.

Він дуже любив сам викликувати
(проявляти) знимки. Отже ж, там
на Цеппеліні, де ми мали бюро, він
там собі зробив якусь темну кім-
натку одну і там викликував зним-
ки. То дуже хвилювало Ярослава,
бо він боявся, що Бандера так піз-
но все сидить, пізно виходить з того
бюра, і реґулярно пізно виходить.
І каже: “Степане, ти не можеш так
робити. Рано все йдеш в однаковій

годині до бюра, ввечір в однаковій
годині виходиш”.

І також як він у неділю все
йшов до церкви. Отже, Ярослав
його так картав за ту реґуляр-
ність. Його то хвилювало. Він бо-
явся за нього. Але Бандера, оче-
видно, не дуже слухав цього.

Він, Степан Бандера, був стра-
шенно побожний. І не лише тому,
що священика син, але такий уже
був. 

...
Провідник ніколи себе не жа-

лував. Він постійно до праці ходив,
виконував найрізноманітніші спра-
ви. Він же ж не мусів кожного дня
до праці приходити. А він любив
перший прийти до бюра і останній
відходити. Любив активне життя.

Дуже любив природу. Того дня,
як його вбили, він їхав автом, влас-
не, пані Ґеня, що була з ним тоді,
розказувала, що він глянув і про-
мовив:

– Боже, як гарно! Як хочеться
жити!

Тоді була дуже така гарна зо-
лота осінь, і Степан Бандера так ви-
словив своє захоплення. Та, на
жаль, того дня він загинув.

Я ще хочу сказати, що Провід-
ник ніколи не пив і не курив. Ми
дуже часто бували на святах у
Бандерів, але я жодного випадку не
пригадую, щоб ми колись пили
щось спиртне.

...
А для нас є найсуттєвіше – при-

вести Український Народ до влади,
щоби він відчув у собі господаря на
своїй землі. Наша Батьківщина
має бути не лише визнаною понад
140 державами світу, але й стати за
змістом українською. А це стане
лише тоді, коли при владі будуть

українські патріоти, люди, які бу-
дуть мати, в першу чергу, бажан-
ня служити Нації, служити Укра-
їнській Державі з такою самовід-
даністю, як це робив протягом
усього свого зрілого життя Степан
Бандера.

Минулого року, коли я була
обрана до Верховної Ради України,
то я у своєму короткому слові пе-
ред складенням присяги заявила,
що я свідома того, що Нарід не ви-

бирав мене, Нарід радше вибирав
Степана Бандеру, Ярослава Стець-
ка, генерала Романа Шухевича,
вибирав націоналістів, вибирав на-
ціональну ідею. Наш Нарід був
вірний Національній ідеї, і тому я
перемогла на тих виборах, мене об-
рали до Верховної Ради, і що я все
зроблю, щоби справа Степана Бан-
дери, Ярослава Стецька, генерела
Романа Шухевича продовжувалась
у Верховній Раді, в Україні, і буду

докладати всіх зусиль до цього.
І цього року, коли я знову долею

вибрана і була найстаршою в пар-
ляменті, а за Конституцією Ук-
раїни найстарша людина в парля-
менті має відкривати цей парля-
мент, проводити присягу. Коли я
цю присягу переводила і пару ре-
чень, коротеньке слово виголоси-
ла перед тим і те саме підтвердила,
що й на заприсяженні, коли я лише
стала перший раз депутатом у бе-
резні 1997 року, то тоді комуністи-
коляборанти Росії день перед тим,
кілька днів перед тим вели скаже-
ну кампанію. Хотіли не допустити
до того, щоби я, Голова Проводу
ОУН-бандерівців і Голова Кон-
гресу Українських Націоналістів,
не могла переводити присяги де-
путатів усієї Верховної Ради. Вони
розповсюдили у цілком звичному
для них наклепницько-фальсифі-
каторському стилі, що я – неона-
цистка, що я продовжую “чорну
справу Бандери, Стецька”, що
“Бандера був засуджений у Нюр-
нберзі”, виставляли антиукраїн-
ські транспаранти, а коли був на-
ціональний Гимн, то вони виходи-
ли з залі, робили обструкцію, за-
мішання. Організатором цих га-
небних дій був українофоб і анти-
державник Петро Симоненко, ще
й поширив у парляменті свою за-
яву.

Я подала до суду Симоненка.
Очевидно, що Степан Бандера не
був суджений у Нюрнберзі. Це
типова комуністична брехня. Про-
тивно, Нюрнберґ визнав, що ОУН
і УПА воювали і проти німецьких
окупантів, проти фашистів. Це
було виразно визнано на Нюр-
нберзькому процесі. Ще раз під-
тверджено, таким чином, що ми є

силою українською, служимо Ук-
раїнській Нації, все робили і бо-
ролися для відновлення самостій-
ности Української держави. Не
співпрацювали з нацистами-гітле-
рівцями, а противно, воювали на
два фронти – проти нацистської Ні-
меччини і проти большевицької Ро-
сії.

...

Мільйони українців з гордістю
вважають себе бандерівцями, ро-
зуміючи це слово як найкраще оз-
начення діяльного і жертовного
патріотизму. Один із учасників
наукової конференції 1994 року,
присвяченої творчій спадщині цьо-
го Провідника ОУН і її значенню
для розбудови Української Дер-
жави в Донецькому, на запитання
кореспондента про зміст цього
терміна влучно відповів: “Слово
«бандерівець» є найкращим ви-
знанням активного і послідов-
ного українського патріотизму,
і його треба вимовляти як мо-
литву”.

...
Я хотіла би підкреслити, що

дуже прикро, що Степан Бандера
не дожив до того часу, коли Ук-
раїна здобула Самостійність, коли
Український Народ вирвався з ба-
гатовікової неволі, і не може вті-
шатися, що його праця, його ідеї
так широко, так глибоко прийня-
лися серед найширших мас Нації,
їх з великою любов’ю підхопила
молодь...

Ярослава Стецько
голова Проводу ОУН

1991-2001

(Розмову записав Григорій Дем’ян
29-30 жовтня 1998 року у львові.)

«Я вірю в те, що нація наро-
дить і вилонить з-поміж нас

гідних та відданих 
провідників і будівничих»

... Для мене Степан Бандера належить до ряду видатних особис-
тостей нашої новітньої історії, таких як Котляревський, Шевченко,
Франко, Міхновський, Петлюра й Коновалець. Усі вони своїм жит-
тям і своїми ідеями фактично заклали основу сучасної України, зро-
били такі вирішальні речі, які визначили подальший шлях історич-
ного розвитку України. Без них сучасна Україна й незалежна держава
була б немислима. Якщо назвати аналогічних державотворчих постатей
за їхньою значимістю, то я Бандеру порівнюю з Мацціні, Шарлем де
Ґолем та Ґанді.

Бандера ще й приклад цільної та багатогранної особистости. Він
був, безперечно, вольовою людиною, при тому ще й добрим органі-
затором та талановитим мислителем. Досі його праці на ідеологічні
теми мало відомі й недостатньо поширені. Бандера був людиною скром-
ною, глибоко віруючою.

Про особу Бандери я вперше довідався 15 жовтня 1959 року в Римі,
де я молодим хлопцем навчався: того ж дня відбувся урочистий акт
посвячення новозбудованого будинку Української Папської Семіна-
рії на вулиці Боччеа. Акт посвячення здійснював архиєпископ ски-
тальців Іван Бучко, з Голляндії прибув відомий чоловічий хор під ке-
рівництвом дириґента Мирослава Антоновича. Хоча це був привід для
радости, однак наші отці-настоятелі чомусь пошепки між собою роз-
мовляли і повідомили нас, що в Мюнхені трагічно загинув видатний
український діяч. Серед святкових гостей поширювався настрій
жалоби. Згодом я довідався, що того самого дня в Мюнхені підступ-
но вбили Провідника ОУН Степана Бандеру.

...Не знаю, чи взагалі існує можливість намалювати цілком «об’єк-
тивну» картину якогось політичного діяча й, зокрема, такого, як Бан-
дера, який жив у дуже непростих обставинах та часто діяв у т. зв. ме-
жових ситуаціях. А втім, з Бандерою буде як з кожною епохальною
постаттю: кожне чергове покоління покликане дати нове прочитан-
ня і тлумачення таких постатей, як Хмельницький, Мазепа, Шевченко,
Леся Українка, Петлюра, Коновалець, Стецько, Бандера, Шептиць-
кий тощо — всі вони є творцями новітньої української нації...

Андрій Гайдамаха
голова Проводу ОУН

2001-2009

СтеПан Бандера в кОзаЦькОмУ ОдязІ

Ярослава Стецько

Андрій Гайдамаха

Стефан 
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СПІВРОБІТНИКИ І ДРУЗІ ПО ЗБРОЇ ПРО СТЕПАНА БАНДЕРУ
Степан Бандера у Варшаві

Дещо пізніше від мене, але
ще в 1940 році прибув до
Варшави Степан Бандера з
дружиною Ярославою. При-
віз їх тодішній шеф Служби
Безпеки Микола Лебедь.
Було вирішено, що Бандері
краще перебувати законспі-
ровано в цьому віддаленому
від Кракова, де скупчувалося
все українське національне
життя за кордоном, — вели-
кому чужому місті.

Тепер я отримав ще один,
дуже важливий обов’язок —
бути в контакті з Бандерою.
Всі, хто мав справи до Бан-
дери, проходили через мене, я
вирішував кого до нього до-
пустити, а кого не допустити.

Я часто відвідував Бандеру
і провадив з ним довгі розмови на різні, актуальні тоді, політичні теми,
та зауважував, що він з пильною увагою прислуховується до вислов-
люваних мною думок, поглядів, опіній, чим маркував, що бере до ува-
ги не лише свої, але також і других — міркування. Не раз у таких на-
ших розмовах брала активну участь і його дружина Слава, з якою ми
були знайомі з давніх, ще передвоєнних, коломийських і львівських ча-
сів, що, очевидно, впливало й на мої теперішні дружні взаємини з нею
і з Степаном Бандерою...

Перед великою бурею
Несподівано, я ще не закінчив був своєї праці, мене викликали до Кра-

кова. Тут я дістав завдання в Плянувальному Осередку Похідних Груп
ОУН. Ми втрійку — Василь Кук, Зенон Матла і я — займалися при-
значенням, радше наміченням (призначення вирішував Провід ОУН) об-
ласних і повітових проводів ОУН для всієї території України з зав-
данням проголошувати і разом з місцевими — будувати українську
державу.

Це була частина приготувань Похідних Груп ОУН, іншими частинами
(інструкції щодо різних справ, виряд, провідники Груп) займалися інші.
Дуже пряме відношення, як теж до всіх важливих справ, до Похідних
Груп ОУН мав провідник ОУН Степан Бандера...

В КЦ «Авшвіц»
Чому й як гинули? — непосильна праця, бігом, голод, холод, нуж-

да, биття, знущання, наприклад, бігом з навантаженими цементом тач-
ками, скоре викидування землі (під будови чи канали, запряжені до валь-
ця в’язні, замість коней) і т. ін. Хто поганяв? — капи, оберкапи, фо-
рарбайтери, такі самі в’язні — поляки і німці, СС-мани. Як мордували?
— знеможених такою працею в’язнів мордували згадані поганячі,
ставши на горло лежачого в’язня, або ставши обома ногами на дрючок,
приставлений до горла.

Так замордували при будові — тачки з цементом, бігом — в лип-
ні 1942 року братів провідника ОУН Степана Бандери — д-р Олек-
сандра і Василя поляки-«фольксдойчі» Краль і Подкульскі. Обид-
ва брати загинули мученицькою смертю. Треба тут сказати, що вся ниж-
ча адміністрація в концтаборах була в руках в’язнів, в КЦ-ті Авшвіц у
руках поляків і німців-комуністів або кримінальників...

Роман Малащук
діяч ОУН, «З книги мого життя»

м. Торонто, Канада

Степан Бандера - провідник
...Діяльність ОУН за ке-

рівництва Бандери стала та-
кою динамічною, захоп-
люючою, що поривала мо-
лодь до самочинних дій. На-
ціоналізм ставав модним,
популярним. З цього при-
воду польська преса писала:
“Таємнича ОУН нині силь-
ніша за всі українські партії
разом взяті. Вона панує над
молоддю, вона творить за-
гальну опінію, вона працює
зі страшним темпом, щоб
втягнути маси в крутіж ре-
волюції”. 

Активність ОУН була для
всіх очевидна, але хто нею
керував, було невідомо. І
лише дуже вузьке коло вта-
ємничених знало тоді про

керівну діяльність в ОУН Бандери. Сам він, завжди дуже скром-
ний студент аґрономії, старався нічим не виділятися в студент-
ському середовищі, був просто “сірим”. Цей його псевдонім дуже
добре підходив до тодішньої конспіративної поведінки Бандери.
Таким “сірим” і навіть дещо комічно-жартівливим часто можна
було його бачити у Львові в студентській їдальні Академічного
дому на вул. Супінського, 21.

Бандера не лише хотів бути Провідником – він справді ним
був. Він організовував, він навчав, він творив і таки створив ве-
лику революційну національно-визвольну організацію, яка ви-
держала 15-річну боротьбу проти поневолювачів України (1939-
1954 рр.). Для характеристики провідницьких амбіцій Бандери до-
брою ілюстрацією можуть служити його слова з листа до полк.
Андрія Мельника від 10 серпня 1940 р.: “Знаю два роди амбіції:
велику і малу. Мала задовольняється малими успіхами, зовніш-
нім поважанням, формальною рацією і т. п. Для великої амбіції
усі ці речі не мають жодного значення, вона знаходить задоволення
не в дрібних особистих тріюмфах, але у великій перемозі того,
що стає змістом життя людини. І я маю таку амбіцію”.

Відчуття у собі Провідника, сильна віра у своє призначен-
ня звучать не лише в його листах та статтях, воно в усій його ді-
яльності, у всіх його вчинках. Ця віра в себе давала Бандері ту силу
колосальної енерґії, яка відчувалася у всій його діяльності. Він
вірив у визволення України і цією вірою запалював своїх друзів.
І ця віра творила чудеса. У цьому, мабуть, головна заслуга Банде-
ри, його велич і його слава.

Василь Кук
генерал-хорунжий УПА, м. Київ

Друг і провідник
...Мій перший перехід кордону з Бан-

дерою я пригадую собі дуже добре, бо
пізніше ми не раз про нього згадували.
Я ішов через міст на ріці Ользі в Теши-
ні попереду, а Бандера в “приличній від-
далі”, як у нас називалося, за мною. Вар-
тові нас не затримували ані мене, ані
його, бо ми вибирали час, коли робіт-
ники йшли на працю, переходячи міст з
польського боку на чеський. Пізніше
Бандера жартував, що, властиво, ми
багато втратили, бо такий перехід кор-
дону нічого не вартий, бо не було при-
год.

Під час наших зустрічів Степан Бан-
дера, як здавалось, мав ніби двояку вда-
чу. Коли йшлося про організаційні спра-
ви, він говорив незвичайно поважно, ре-
чево (діловито – М. П.) й серйозно, але
коли розмова на організаційні теми за-
кінчувалася, він ставав веселим, говір-
ким, жартівливим і любив, коли його

співрозмовець теж відповідно поводився. Тоді було справді весело, і, хоч у небезпеці,
час проходив скоро та приємно. Він умів дуже легко так перекрутити слово або
відповідно його поділити чи вимовити, що виходив веселий каламбур.

...
Одначе, незважаючи на такі наші дружні взаємини, Бандера вмів бути суворим.

Якщо я деколи зробив не так, як треба було, то він, правда, не сердився, але го-
ворив так мало, що це було для мене прикріше, ніж коли б він мене насварив.

Одного разу мені попало від нього, коли Бандера побачив під час обіду в Ака-
демічному домі, що я взяв собі дуже ощадний обід. У той час я мав завдяки Ор-
ганізації двотижневий квиток на всі поїзди в Польщі і майже чотирнадцять днів
провів у вагоні, виконуючи організаційні завдання. А що грошей у мене було як
кіт наплакав, тож, як я згадав, мій тодішній обід мусив бути дуже скромний і ощад-
ний.

Після обіду Бандера закликав мене до своєї кімнатки на “Камчатці”, в якій він
не мешкав, тільки відбував зустрічі, і запитав мене, чому я так мало їм.

– Якщо ти весь час у роз’їздах і майже не спиш ночами, до того ж не будеш
їсти, то як ти зможеш виконувати свою працю? – запитав він мене.

Це було все, що він мені в той час сказав, але цього вистачило для мене, я до-
бре засоромився.

Іншого разу було так, що я привіз із Данциґа до Львова “баґаж”. Я поїхав туди
по валізку з револьверами й набоями, але в Данциґу Андрій Федина сказав мені,
що якраз останнього дня надійшов пакунок із “Сурмою”, яку треба відтранспор-
тувати до Львова. Я, як звичайно, з ощадности забрав ще й валізку “Сурми” і все
разом повіз до Львова. Коли я про все це сказав Бандері, він тільки завважив:

– Як можна одне з другим мішати?
Очевидно, що я не знайшов на ці слова відповіді, бо таки не подумав про те, що

було б, коли б мене з тим усім баґажем зловили. А до того небагато бракувало.
...
Бандера не мав змоги належно виявитися на Варшавському процесі, зате у Льво-

ві він виступив у всій своїй особовості як революціонер-провідник. Це вже не був
молодий хлопець. Це був провідник революційної організації, який не тільки знав,
що він зробив і чому, а й умів це гідно, по-державницькому вияснити згідно з ра-
цією поневоленого українського народу, який у безкомпромісній боротьбі з оку-
пантами української землі революційним шляхом іде до своєї державної само-
стійности. Він знав, що належить сказати, про що промовчати, чого домагатися
і від чого категорично відмовитися.

Про цей його виступ звітувала вся українська й польська преса. Тому, одначе,
що я з Бандерою на Львівському процесі не був, тож і не згадуватиму ширше про
це у своєму спогаді. 

...

Та найгірше був скривджений Бандера. Він увійшов до келії останній. Він най-
довше начекався, щоб “оформили”, й дуже змерз, чекаючи на свою чергу. Йому
дали широкі штани й дуже велику блюзу, а все таке страшно подерте і подіряв-
лене, що годі було на нього дивитися. А ще обстригли!... Відколи його пам’ятаю,
він все мав гарно зачесане на бік темно-бльонде (русяве – М. П.) волосся. А те-
пер – це ж був один глум над людиною! Його страшно опоганили. Це був вид страш-
ного пониження людини. Але ми це прийняли по-своєму, з гумором.

Коли він ступив на сходи, його “черевики” поскакали вниз по сходах, як і кож-
ному іншому. Він станув, усміхнувся й подивився на кожного з нас. Напевно, у
нього було таке саме враження, як і в кожного з нас, але він не виявив того. Жар-
туючи, зійшов вниз, підніс свої капці, й ми зачали заміну своїх лахів, щоб хоч діб-
рати до величини. Так-то ми стали в’язнями “Святого Хреста”.

...
Бандера був арештований у Львові в Академічному домі в годині 5:30 рано, в

дні 14 червня 1934. Він з кількома іншими своїми друзями збиралися поправля-
ти тенісовий корт біля Академічного дому, й тому лишився на ніч в Акад. домі,
щоб раненько встати до праці.

...
Дехто міг би здивуватися, що це занадто прості обставини арешту такої важ-

ної особи в революції, та хто знав добре тодішні умовини праці в ОУН, хто знав
добре сл. п. (славної пам’яті – М. П.) Степана Бандеру і з ним працював, той зов-
сім не здивується. Ціла праця й поведінка Бандери були такі нескладні і природ-
ні, що були для нього доброю охороною. Ніхто з ворогів не сподівався, що під тою
незамітною особою, яка бере участь у академічному житті в таких навіть, сказати
б, звичайних обставинах, криється грізний і неустрашимий провідник українських
революціонерів.

Тут варто завважити, що Бандера вже як провідник Крайової Екзекутиви не
раз був у руках поліції і все без труду викручувався й виходив скоро на волю. Він
і тепер був би, може, викрутився, бо слідчі органи польської безпеки довший час
самі не вірили, що це їм так легко вдалося спіймати таку «велику рибу». Поліція
припускала, що арештувати провідника українського підпілля, яке їм стільки кло-
поту робило і завдало такі сильні удари, не було б можливим без зудару з його
добірною охороною. А тут просто, несподівано, як звичайну людину, застають його
в Академічному домі й арештують.

...
Надходили Різдвяні свята 1937 року. Нам заповіли, що до в’язниці приїде ка-

пелян українських політичних в’язнів о. Осип Кладочний. Буде щось нового! Але
заки він приїхав, у нас уже була новина: ми приготовлялися до... співаної Служ-
би Божої. Ми вчилися співати на чотири голоси. Провадив хор Бандера. Я тоді
мав нагоду пізнати, як він знається на веденні хору. Треба згадати, що начальник
в’язниці радо давав позволення на те, щоб в’язні робили проби до співу на Бо-
гослуження, а в’язничні сторожі любили спів українських в’язнів.

...
Зближався Святий вечір, перший наш Свят-вечір на волі (1940 рік).
...
Тому зрозуміло, що ми намагалися той наш перший Святий вечір у Кракові від-

святкувати якнайкраще.
...
Вечеря повинна була за звичаєм розпочатися з появою першої зірки на небі,

але довелося трохи пождати. До столу засіли всі ті, що про них я попередньо зга-
дав, доповнені інструкторами військових курсів і дружинами тих, що вже за ті чо-
тири місяці вспіли віднайти своїх дівчат ще з-перед арештування і поженитися.
У той час жонатим був також і Бандера. Його весілля було дуже скромне, з учас-
тю не більш як десять осіб. Його дружиною стала Ярослава Опарівська. Її маму
замордували пізніше поляки, її брата розстріляли німці. Я також був уже жона-
тий. Були між нами незаміжні дічата-члени ОУН, які ще не віднайшли в той час
своїх суджених після виходу з тюрми.

Микола Климишин
діяч ОУН, м. Детройт, США

Клонім голови

На українській землі, у
Львові-городі, зново засіло
вороже судилище... Судить
воно українських націона-
лістів-революціонерів, а се-
ред них і тих, що недавно пе-
рейшли Голготу варшав-
ського процесу й вийшли з
неї, щоб до смерти чи довгі
роки каратися в польських
тюремних казематах...
...
Героїчною поставою своїх

представників – Бандери з
товаришами – націоналізм
продемонстрував перед ці-
лим світом силу своєї мора-
лі, ідейну непримиримість,
внутрішню здоровість і ор-
ганізаційно-політичний роз-
мах. 

...
А вже справді гігантською в своїй духовій силі, моральній кра-

сі, непримиримості й героїчності виростає постать – Провідника
на ЗУЗ – Бандери! Того Бандери, що кинув гасло – “ЗГИНУТИ,
А НЕ ЗРАДИТИ!”

Центральним моментом були його зізнання на суді. Мудрість і честь,
любов і ненависть, воля й погорда до особистої небезпеки промовляли
устами Бандери. Падали його слова – тяжкі, логічні, гострі: “Так, я
дав приказ”, “так, це я казав”, “так, я боровся за відбудову й скріп-
лення Соборної Української Держави”. Слова, що лишать по собі біль-
ший слід, ніж томи писаних творів.

Від них, від цілої постаті Бандери віє таким трагічним героїзмом,
такою – просто неземною – святістю, що стискається серце. Стис-
кається біллю, а водночас виростає в ньому могутнє почуття віри й
бадьора радість.

Україно! Ти будеш жити, жити, коли родиш таких своїх синів.
Революціє! Ти непереможна, коли виховуєш таких провідників.
І насувається порівняння з тими, що претендують на реґалії

“вождів” народу, а самі кожний свій слід позначують трухою мер-
твечини. Ще важуться говорити перед нацією, а самі з головою
віддають себе на “окуп” її ворогам. 

ДЕ їХ БАНДЕРИ?
Їх немає й не буде, бо з осикового пня не виросте дуб...
З’єднані одним надхненням – клонім голови перед борцями, що роз-

пинаються на хресті українського націоналізму “за друзі своя”.

Інж.[енер] M.[икола] Сціборський.

Опубліковано: Говорять архівні знахідки // Воля і Батьківщи-
на. – 1999. – Чис. 1 (14 / 30). – С. 66.

людина, яка стала символом
Степан Бандера...
Для значної частини на-

селення України він – герой
боротьби українського на-
роду за відновлення неза-
лежної Української Дер-
жави. Проте великодер-
жавники-імперіялісти ба-
чили в ньому небезпечного
злочинця. Для них він був
небезпечний не тому, що
боровся зі зброєю в руках,
а тому, що, будучи Головою
революційного проводу Ор-
ганізації Українських На-
ціоналістів (ОУН), став
символом боротьби проти
нацистських та комуніс-
тичних окупантів.

Вороги України не люб-
лять героїв визвольних змагань, тому свідомо знищують пам’ять
про них. Символами цих змагань стали у свій час Іван Мазепа та
Симон Петлюра (звідси назви самостійників “мазепинці”, “пет-
люрівці”, “бандерівці”). Внутрішні недоброзичливці теж їх не люб-
лять, применшуючи їхнє місце в історії. Роблять це і сьогодні дея-
кі колишні прихильники С. Бандери: мовляв, не він, а ми все ро-
били, бо ж він був ув’язнений у концтаборі, а згодом перебував
на еміграції. А символом він став якраз тому, що, хоча був ув’яз-
нений німцями, активісти ОУН його визнали лідером їхньої
національно-визвольної боротьби.

Проф. Володимир Косик
історик і діяч ОУН
м. Париж, Франція

Свідомість Степана Бандери
...Свідомість Степана Бан-

дери і його ровесників фор-
мувалася в іншому ідейно-
революційному силовому
полі, яке витворювали дві
різні, але рівновеликі осо-
бистості української істо-
рії: пристрасний мислитель
із характером бойовика
“східняк” Дмитро Донцов і
виважений воїн із розумом
мислителя “західняк” Євген
Коновалець. Це вони стали
ядром середовища, яке по-
кликало до життя і зфор-
мувало якісно нове націона-
лістичне покоління борців за
Україну.

Василь Іванишин
громадський діяч в Україні

СтеПан Бандера

І рОман малащУк в канадІ
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СПІВРОБІТНИКИ І ДРУЗІ ПО ЗБРОЇ ПРО СТЕПАНА БАНДЕРУ

Степан Бандера
(Причинки до характеристики особи)

З літератури та деяких даних з історії життя Степана Банде-
ри знаємо, що це була сувора, залізної волі й дисципліни люди-
на. Натомість мало знаємо його зі сторони його товариського й
особистого життя та співжиття з людьми, з якими він дружив поза
працею, для якої він себе цілковито посвятив.

В особистих взаєминах зі своїми товаришами він був веселий,
дотепний, безпосередній і дуже щирий. От для прикладу згадаю.

...
Степанона вдавана серйозність і сердитість завжди впровад-

жувала з місця веселий настрій і була безпосереднім вступом до
обговорювання проблем, якими ми в даний момент займалися. Сте-
пан переплітав всякі дискусії доречними дотепами, деякими ци-
татами зі Святого Письма, висловами народньої філософії чи з
української літератури, переважно з поезії, і т. п. Любив теж на-
слідувати спосіб говоренння інших друзів, причому наводив їхні
висловлювання майже слово в слово, з великою дозою гумору.
Це йому все добре вдавалося, бо мав він неабияку пам’ять. 

Далеко перед полуднем я вже був у Степана. Незвичайно вра-
дуваний, він кинувся до мене і, потрясаючи мною, настоював:
“Кажи, кажи, що сталося, як то все скінчилося?”. Вістку про не-
вдалу акцію він уже отримав перед моїм приїздом, але не знав ні-
чого про подробиці. Я передав йому отримані з-за Карпат мате-
ріяли та розповів про перебіг акції і вияснив причини, чому не вда-
лося передати наших матеріялів тим людям. Степан вислухав і зід-
хнув з полегшенням, що все закінчилося без жертв, хоч і не з по-
вним успіхом. Потім, усміхаючись, сказав протяжним голосом:
“Ти, хлопче, все маєш щастя!”.

На обличчі Степана було видно велике відпруження. Нам усім
було відомо, як тяжко він переживав кожну акцію, як неспокій-
но очікував її висліду та щасливого повороту людей, висланих на
будь-яку небезпеку. В описаному випадку він довідався з ранко-
вої польської преси, що на моєму терені (над Стриєм) була стрі-
лянина, тому був дуже неспокійний. Але коли побачив мене ці-
лого й непошкодженого, радості його не було міри. Власне в цій
його органічній пов’язаності з організаційними справами, в його
відданості, дружності і незвичайному почутті відповідальности за
долю Організації всі ми добачували одну з найкращих його про-
відницьких прикмет. Разом з ним всі ми раділи кожним успіхом
ОУН, журилися і сумували невдачами. В одному і другому випадку
наше завзяття і рішучість до дальшої боротьби все більше зрос-
тали.

...
До... “комплексу шапки-невидимки” найдоцільніше буде подати

приклад з життя самого Степана Бандери. Він виглядав і поводився
так, що найбистріший неувідомлений спостерігач ніколи не впав
би на думку, що має перед собою лідера високої кляси. Деякі його
вигадки межували з пересадою. Одного морозного зимового ве-
чора я зі Степаном вмішався в доволі густу юрбу “спацеровичів”
(пішоходів) на Академічній вулиці у Львові, на так званім “кор-
зі” (ковзанці – М. П.). Під ногами було доволі слизько. Раптом Сте-
пан зупинився і грімко загукав польською мовою: “Прошу роз-
ступитися!”. Здивована юрба зупинилася і розступилася. Тоді Сте-
пан знову гукнув розбавленим (веселим – М. П.) голосом: “Сту-
дент Політехніки львовскєй на слізґавце (студент Львівської по-
літехніки на ковзанці – М. П.)!” і, розбігшись, пустився на кін-
цях підківок своїх чобіт у доволі довгий тур по замерзлому хід-
нику, зі зручними вихилясами, немов на лижах. Не тільки публіка,
але й поліціянти, що приступили до Степана, були видимо роз-
бавлені таким студентським вибриком і тільки лагідно покарта-
ли “пана академіка”, що таких пописів (витівок – М. П.) не мож-
на робити в публічному місці.

Після вбивства поліційного донощика Євгена Бережницького
16 червня 1931 року між численними арештованими студентами
опинився був теж Степан Бандера. При першому переслуханні його
запитали, чи знає він, за що його арештовано. Степан тільки здвиг-
нув плечима: мовляв, звідки йому це знати, але як треба, то тре-
ба. Тоді його поінформували, що ось українці замордували порядну
людину Бережницького. Степан з удаваним задоволенням сплес-
нув долонями і з усмішкою висловив свою опінію: “То мусили бути
мурові хлопаки! Ви знаєте, що то був хрунь?”. Переслухуючі по-
глянули на себе, здвигнули й собі раменами і по короткій шептаній
розмові відпустили Степана як до нічого непричасного...

Одного пізнього вечора, коли ми зі Степаном йшли від голов-
ного двірця вулицею Городоцькою, він ні сіло ні впало запропо-
нував мені: “Гавкаймо!”. Я до нього: “Що ти, здурів? Це ж ніч!”.
– “Тим краще”, – каже Степан. Щоб оминути скандалу, я відій-
шов від нього на другу сторону вулиці. Степан справді почав го-
лосно гавкати: зразу як великий старий пес, а потім дзявкати, як
мала собачка, і так напереміну. Нарешті до нього підійшов, ви-
дно, вже знайомий з ним поліцай і, назвавши його Стефанком, ла-
гідним голосом успокоїв його. Львівські поліцаї вже знали його
з таких вибриків і трактували їх з вирозумінням. Нікому з них і
до голови не могло прийти, що за тим пустотливим Стефанком
криється зовсім інший Степан, про якого всі почули вже незабаром.

...
В той час як Провідник був під загрозою смерти і карався ро-

ками у ворожих тюрмах, виховані і вишколені ним члени ОУН,
зокрема його найближчі співробітники (згадати б Олексу Гаси-
на – “Лицаря”), на різних відповідальних постах і з різними зав-
даннями продовжували організаційну працю і боротьбу та щораз
краще виконували свої обов’язки. Під час війни ми бачили їх по-
стійно в боротьбі проти всіх наїзників на нашу землю. Число їх
постійно росло. Ті люди кожної хвилини відчували над собою ве-
лику духовну моральну силу Людини-Провідника, яка над ними
чувала і всім керувала.

Д-р Володимир Старосольський, оборонець Степана Бандери
на Варшавському процесі, згадував про такий випадок. Прокуратор
запитав Бандеру: “Чому ОУН вела роками слідство над дир. Іва-
ном Бабієм, заки його вбила, натомість міністра Пєрацького за-
мордувала без ніякого слідства?”. Спокійна, холодна відповідь Бан-
дери була: “Дир. Іван Бабій був членом української нації, отже,
йому прислуговувало право, щоб йому доказати його вину. Мі-
ністр Пєрацький був членом ворожої нації-окупанта, тим самим
сам носив на собі вирок смерти без потреби правного доходжен-
ня з боку ОУН”. По тих словах у судовій залі запала тяжка при-
гноблююча мовчанка, перервана чиїмсь тяжким зідханням: “Муй
Боже!”. А нам, українцям, достойна гордість розпирала груди за
таку гідну відповідь і поставу Провідника ОУН.

Григор Мельник
діяч оУн

м. ітака, сША

Зустрічі зі Степаном Бандерою
...
На всіх засіданнях Проводу Бандера звертав

увагу на діловитість, не любив загальникових
риторичних промов, сам ніколи не вживав по-
писового промовництва (пишномовства) й ін-
ших здержував від відходження від теми й за-
кінчував кожну точку прийняттям остаточного
рішення в даній справі і дорученням, хто від-
повідає за виконання даного рішення. Свій по-
гляд висловлював накінці, після того як ви-
словилися всі інші члени Проводу, і перед дис-
кусією. Свій погляд у дискусії завзято оборо-
няв, але по закінченні дискусії ставив внесок
оформленого рішення на голосування, і коли
траплялося, що його було переголосовано,
він з респектом (повагою – М. П.) приймав рі-
шення до відома як обов’язуюче його й ніко-
ли самовільно його не міняв.

Петро Мірчук, діяч оУн
сША

«Іти в  Край»
...
В Англії я відновив членство в ОУН відразу. Приїхав

у місто; включився в громадську роботу, а потім розповів,
хто я і все. Мені відразу повірили. Я став організатором
Спілки Української Молоді... П’ятого січня 1955 року
я вже виїхав на вишкіл для підготовки в Край. Я вже дав
згоду їхати, іти в Край. Ну, це було загальне слово «Іти
в Край». А як іти, то...

...
Переїздили... з однієї держави в другу. З Італії в Ав-

стрію, з Австрії в Німеччину і так дальше. Одного
разу, це було в п’ятдесят шостому році, ми жили у ко-
лишній квартирі Степана Бандери. Це було за Мюнхе-
ном, коло озера Аммерзее...

... На нижньому поверсі жили німці. Вони знали його
— Herr Popel. І все. Це відоме, що він під псевдом По-
пель жив.

Одного дня під’їжджає машина, не новий «Опель». Це
його машина була, Провідника. І ми виїжджаємо з того
будинку. Він бере нас у машину. То авто було темно-си-
нього кольору. Ми заходимо в авто. Ви знаєте, я забув,
чи він заходив у кімнату. Здається, приходив тільки Ва-
силь (Ніновський), його охоронець. Ми вийшли, нас двох
там було, сіли в машину. Він відразу авто завів і по до-
розі запитував нас, сам Провідник ОУН Степан Банде-
ра. Вів машину не дуже скоро і запитував нас: «Як ви себе
почуваєте? Як здоров’я? Як самопочуття? Як вам спо-
добався вишкіл?»

Ну, а ми по черзі так, знаєте, людина ця для нас дуже
велика і треба було конкретно відповісти. Так і так, ко-
ротко, бо в таких справах багато не розповідається. Він
старався в розмові ситуацію створити дружню. У ньо-
го було велике уміння створювати дружню ситуацію під
час розмови. Розумієте? То не було й чогось близько-
го до натяку, до якоїсь маленької тіні вивищування себе.
Відразу виникала така ситуація, ніби ви вже з ним добре
знайомі, з Провідником. Ось у чому справа.

Він нас привіз до Мюнхену аж під Цеппелінштрассе,
67.

...
Так що вишкіл пройшов на всі непередбачені випад-

ки. Ще нас хлопці вчили з Проводу, як розпалити вогонь
без диму. Це партизанська практика. То прийшло з Ук-
раїни від УПА. Як палити вогонь, щоб не було диму і зва-
рити їсти. Це нам досить добре вдалося.

До від’їзду до границі відбулась ще така прощальна
вечеря, на яку прибув Провідник ОУН Степан Бандера.
Скромна вечеря така була в Австрії, в будинку якоїсь ба-
гачки італійської. Зв’язок там був в Австрії. Взагалі на
Заході помагали ті багаті люди. Вони знали про нашу бо-
ротьбу, цілі й так дальше. Це була, як кажуть, для них
спільна мета, буфер, щит проти комунізму...

...Там з кількома словами виступив Провідник... Він
дуже коротко сказав про наше завдання, але це було ска-
зано так, як кажеться, дипломатично. Окремо він зус-
трічався з кожним членом групи в кімнаті віч-на-віч.

...

...Ми розмовляли стоячи близько друг друга. Він тис-
нув руку, дружньо тиснув руку, і знову та сама, та сама
ситуація, то є дружні обставини створені. Розумієте? Він
поради давав...

...
І ввечері двадцять другого червня група виїхала до кор-

дону.
Г. Д. — П’ятдесят сьомого?
В. М. — Так, п’ятдесят сьомого року. Вже було все

підготовлено. Драбини були підвезені вже «Професором»
(Григорій Василькович — ред.), і ми були під’їхали вже
машинами, тими автами. Ми знали, що по боках є охо-
рона. Ми знали, що ще? Що підозріння буде, що варто-
ві чеські будуть. То була, мені здається, підготовка на-
віть зірвати цю дротяну загорожу. Тому, що я сам як са-
пер, ось, робили таку лижу велику, всьо, і запалювали,
і зривали, і можна було назад втекти. Одні відтам авто-
матами, так. А австрійці то вже, вони цього не, то таке
було передбачення. Але все щасливо перейшло, ми пе-
рейшли.

Зап. 24 жовтня 1998 року в м. олександрії Кіровоград-
ської области від василя Малисевича 1924 року н.

Степан Бандера як людина

Він був невисокого росту, десь 166-167 см, обличчя злегка овальне, свіже, го-
лова від чола полисіла. В грудях і плечах широкий. Придивившись уважно до його
ходи, можна було зауважити, що правою стопою ставав легко на правий бік. Пе-
реважно був вбраний у сіре або сиве вбрання. Одягався скромно, не відрізнявся від
інших. Мав темно-сірий капелюх, але здебільшого носив чорну беретку, як фран-
цуз. Не курив, не вживав алькоголю, реґулярно робив фізичні вправи, зокрема й
тоді, коли сидів у тюрмі. Любив природу, ходив у гори на прогулянку. Взимку час-
то їздив на лещатах, але в нього не завше був час. Любив гумор, особливо слуха-
ти, як хтось гарно з гумором оповідав. Часом згадував свої хлоп’ячі роки, як у селі
з хлопцями бавився і співав пісень. Читав дуже багато, зокрема історичну літера-
туру, спогади політичних діячів, у тому числі чужинецьких – польських і німець-
ких. Писав дуже чітко. Цікавився розвитком техніки, читав технічні журнали. Під
час розмови ніколи не перебивав співрозмовника, терпеливо все вислуховував. Коли
йому хтось висловлював якісь свої пляни, тоді він просив все арґументувати, да-
вати приклади. Був дуже дискретний, ніколи не казав, від кого він дану справу знає.
Говорив дуже виразно і переконливо, не повторювався. Був дуже працьовитий і того
ж вимагав від усіх, хто з ним співпрацював... У найбільш напружений час він був
спокійний, не підвищував голосу, не було помітно нервозности, лише тоді дуже мало
говорив. На засіданнях мав звичку завше в руці тримати олівець. Щодо справ, які
були поставлені на засіданні, вимагав, щоб кожний з присутніх висловив свою дум-
ку. Були часто поділені думки і не можна було знайти порозуміння. Тоді Бандера
казав: 

– “Прошу взяти до уваги таку думку”, – й тоді висловлював свій погляд, який зде-
більшого був для всіх прийнятний...

степан Мудрик, діяч оУн
німеччина

Степан Бандера-студент
“Я вперше стрінув Бандеру в році 1922 по вакаціях, коли я з родиною переніс-

ся до Стрия. Я застав його в клясі 4-ій “Б”, в Українській бурсі, на другому поверсі,
остання кляса на полудне від вулиці Крашевського... Стефко Бандера сидів у пе-
редостанній лавці при вікні. Він мав таку звичку, що тим людям, яким він не вірив
і до яких ставився з погордою, не дивився в очі, лише дивився якраз у вікно. Він був
низького росту, шатен, на бік зачесаний, дуже бідно одягнений. Ходив він між ін-
шим у такій, ніби пластовій сорочці, з яскравозеленими ґудзиками, у рейтузах-райт-
ках, попелястого кольору, штруксових, і в “штуцах” (себто підколінках), без кра-
ватки. Все те дуже бідно виглядало...

Бандера був найліпшим учнем, найкраще вчився... Але всі професори були про-
ти Бандери, бо він ворожо до них ставився, нікому не хотів придобрюватися, завжди
все знав, як кажуть, усіх мав під зап’ятком, і не любив професорів. Отже, вони його
війтом кляси не вибрали. Хоч засадничо сам Бандера не любив ставати до профе-
сора, виступати в обороні всіх чи пискувати... Коли професор його запитав, він від-
важно відповідав, говорив, не ніяковіючи, але ніколи не висувався першим. Але про-
фесори Бандеру респектували, бо він був здібний і мав пошанівок у своїх товари-
шів...

...
Ми не раз мали нагоду бачити цього юнака, як ставав в обороні покривдженого

товариша чи друга. У нас родився респект до нього, а в професорів пошанівок. Кож-
ний крок, що його передумував наш друг, був завершений, на дешеву емоцію він не
йшов. Бувало, наприклад, що деякі учителі любили ставити запитання “хто знає”,
щоб учні підносили руки вгору. Він ніколи цього не робив, хоч запитаний, виявляв,
що знає те, про що йшло професорові”. 

ярослав рак
діяч оУн

«Чому ж жертвою впав якраз він?»
...
Чому ж жертвою впав якраз він? Той, чиє

серце в цей фатальний осінній день перестало
битися. Чому не якийсь «демократ» або «про-
ґресист»? Чому якраз отой, цькований «де-
мократичними» й «проґресивними» гієнами
«шовініст», «диктатор», «розбивач націо-
нальної єдности» і «вузький націоналіст»?

Якраз тому! Якраз тому, що його ім’я, від ча-
сів війни, стало (навіть в очах ворога) симво-
лом боротьби, на життя і смерть, з захланним
завойовником. Тому, що це ім’я (Бандера —
стяг) могло, в рішальну для тиранії годину, ста-
ти прапором, під яким єдналися б усі відваж-
ні, всі чесні на Україні, всі, що не піддавалися
підшептам ворожої пропаґанди; що не схиля-
ли чола перед москвофільськими міжнародні-
ми мафіями.

дмитро донцов
ідеолог українського націоналізму

«Замолоду готувався до
найважчих випробувань...»

Значить, в селі Острова в 1935 – 36 рр., коли я вже знав
отця Іллю Васильківського, котрий був знайомий з о. Ан-
дрієм Бандерою. Досить того, що десь в ці роки була ін-
формація про те, як поляки замордували Ольгу Басараб.
Один польський полковник проговорився десь своєму су-
сідові, як це все було. Наш сусід був і все це розказав, як
вона загинула, писала там кров’ю і як мучили Олю Басараб.

Той іде, щоб поділитися цією інформацією з о. Андрі-
єм Бандерою. Вони собі, Васильківський і дяк, розпові-
дають, а молодий Степан Бандера, якому було тоді чо-
тирнадцять років, послухав все це і пішов там у другу кім-
нату. 

Почув, як там мордували Олю Басараб, як цей розка-
зував, і взяв там шкатулку, де були голки, нитки, і запи-
хає собі під нігті голки, але так глибоко, що аж кров іде,
під палець – один, другий, третій...

Заходить сестра (напевно, Марта), глянула, що в ньо-
го ці голки під нігтями, і підняла крик: “Що ти робиш!”.

Батько і Васильківський ідуть до нього, дивляться, що
він там наробив. Питають навіщо, а він відповідає: “Як мене
будуть поляки мордувати, чи я витримаю такі тортури?”.

Розумієте, він вже таким молодим юнаком себе гото-
вив до таких страшних випробовувань.

іван Кульчицький
Записав Григорій дем’ян 

11.09.1998 р., м. Калуш.
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До 100-річчя з дня народження Степана Бандери
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Музей української визвольної боротьби ім. Степана Бандери в лондоні (Англія)
У музею зберігаються речі зв’язані з життям і діяльністю Степана Бандери
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З приводу вбивства Степана
Бандери і суду над замовником
(червоної Москви) та виконавцем
злочину (Богданом Сташинським),
українська діяспора усіх країн
вільного світу провела у 1961-62
роках близько 200 масових про-
тестних демонстрацій, маніфеста-
цій та інших публічних акцій.

Про вбивство і суд звітували сві-
тові засоби масової інформації:
біля 1,000! газет і журналів по
різних країнах п’ятьох континен-
тів разом надрукували мільйон-

ними тиражами тисячі звідомлень,
репортажів і довідкових статтей
про ці події. Цей черговий замах
червоної Москви на Україну пе-
ретворився для неї у безпрецеден-
тний скандал і значну політичну по-
разку на міжнародньому рівні.

У Карльсруге

Для широкої інформації чужи-
нецького світу про рафіновані ме-

тоди большевицьких скритовбив-
ників і про безприкладну в історії
народів колоніяльну експлуата-
цію та біологічне нищення укра-
їнського народу, Провід ЗЧ ОУН,
у ході підготовки до процесу на
протязі 1962 року, видав друком: 4
книжкові публікації німецькою
мовою у кількості 7,600 примір-
ників, 6 публікацій ( в тому один
журнал) англійською мовою
(22,000 примірників), 2 французь-
кою (в тому один журнал) тиражем
3,800 примірників, 1 публікацію ес-

панською мовою (3,000 примірни-
ків). Загальна кількість тиражу
цих видань — 36,400 примірни-
ків. Більшу частину цих публіка-
цій розіслано до і під час процесу
в усі країни вільного світу на різ-
ні адреси наукових, політичних і
громадських установ, церковних і
судових чинників, редакцій усіх
більших газет і журналів та ви-
датних особистостей.

Крім того, під час самого про-
цесу в Карльсруге, Провід ЗЧ
ОУН поставив чотири редакції і

технічну службу для щоденної ін-
формації української спільноти та
світової преси. Склад працівни-
ків, що їх Провід вислав до Карль-
сруге, нараховував 39 осіб, у тому
9 співробітників неукраїнської на-
ціональности. На протязі часу від
5 до 15 жовтня 1962 року видано,
циклостилевим способом, 8 ви-
пусків німецькою мовою «Ukrainis-
che Korrespondenz», 4 випуски ан-
глійською мовою «Ukrainian Cor-
respondence» та 7 випусків укра-
їнськоюм овою «Українська Ко-

респонденція» — разом приблизно
10,000 примірників зі 75,000 сто-
рінок. В той час надруковано 5 чи-
сел часопису «Шлях Перемоги» (в
тому три надзвичайні видання з да-
тами 12-го, 14-го і 16-го жовтня
1962 року), загальною кількістю
50,000 примірників. Витрати на
всі видання та кошти перебування
в Карльсруге покрито з добро-
вільних пожертв української діяс-
пори, яка склала у 1962 р. 50,000
американських долярів, що рів-
нозначне нинішнім $350,000 ам.

У пам’ять Провідника ОУН
Пам’ятники

Пам'ятники Степанові Бандері є у Львові, Тернополі, Івано-Франківську, Дрогобичі, Теребовлі, Бережа-
нах, Бучачі, Дублянах, Микитинцях, Самборі, Стриї, Бориславі, Заліщиках, Червонограді, 

місті Мостиська, селах Грабівка та Середній Березів.

Музеї

Музей Степана Бандери (Дубляни)
Музей-садиба Степана Бандери (Воля-Задеревацька)

Історико-меморіяльний музей Степана Бандери (Старий Угринів)
Музей Степана Бандери (Ягільниця)

Музей української визвольної боротьби імени Степана Бандери (Лондон, Англія)

Вулиці

Вулиця Степана Бандери (Львів)
Вулиця Степана Бандери (Луцьк) (колишня вул. Суворова)

Вулиця Степана Бандери (Рівне) (колишня вул. Московська)
Вулиця Степана Бандери (Коломия)
Вулиця Степана Бандери (Бережани)

Проспект Степана Бандери (Тернопіль)
Вулиця Степана Бандери (Івано-Франківськ)

Вулиця Степана Бандери (Золочів)
Вулиця Степана Бандери (Заліщики)
Вулиця Степана Бандери (Чортків)

Вулиця Степана Бандери (Червоноград)
Вулиця Степана Бандери (Новий Розділ)

Вулиця Степана Бандери (Новояворівськ)
Вулиця Степана Бандери (Борщів)

Вулиця Степана Бандери (Дрогобич) (колишня вул. Слюсарська)
Вулиця Степана Бандери (Микулинці)

Вулиця Степана Бандери (Старий Самбір)
Вулиця Степана Бандери (Зимна Вода)
Вулиця Степана Бандери (Борислав)

Вулиця Степана Бандери (Стрий)
Вулиця Степана Бандери (Самбір)
Вулиця Степана Бандери (Калуш)
Вулиця Степана Бандери (Ковель)

Вулиця Степана Бандери (Володимир-Волинський)
та в інших місцевостях (список не повний). 

Загибель Степана Бандери на терезах публічної опінії

Елленвіл, США

м. Самбір

м. Стрий

с. Грабівка

м. Заліщики
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СлАВА УКРАїНІ! ГЕРОЯМ СлАВА!
Львів Тернопіль

Бережани

Городенка

Теребовля

Івано-Франківськ

Дрогобич

мОгила СтеПана Бандери. мюнхен, нІмеччина
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ІСтОрикО-мемОрІяльний мУзей Імени СтеПана Бандери У СтарОмУ УгринОвІ
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«Совєтсько-російський уряд, очоле-
ний Хрущовом, постановив замордувати
Степана Бандеру тому, що він був про-
відником широко розгалуженого руху

спротиву проти російсько-комуністичної
окупації України. Бандера був символом
боротьби за вільну і незалежну Україну
45-мільйонової неросійської нації з влас-

ною традицією, культурою, мовою і ци-
вілізацією».

Чарльз Дж. Керстен, 
кол. конґресмен США

Процес у Карльсруге
Справа Сташинського — це:

• політична сенсація
• страхіття
• неймовірність
• політичний приклад першої ранґи
• одна з найтяжчих поразок Совєтського Союзу в холодній війні

Справа Сташинського — це:

• злочин проти людства
• очевидне порушення міжнароднього права
• замах на права людини

Справа Сташинського — це:

• одне з найтяжчих обвинувачень проти Совєтського Союзу
• часткове повторення народовбивства брунатного фашизму червоним фашизмом
• нагадування, сиґнал, знак тривоги для всіх людей і народів вільного світу

Karl Anders
«Mord auf Befell. Der Fall Staschynskij» (Морд з наказу. Справа

Сташинського) Tubingenет am Neckar, 1963

СКРИТОВБИВСТВО

Тільки-но прочиняєш двері до будинку
80-річного Миколи Сколоздри – впадають
у вічі три портрети на серванті: Тараса
Шевченка, Івана Франка та Степана Бан-
дери. Господар каже, що ці люди у нього
в такій великій пошані, бо особливо
спричинилися до творення вільної Украї-
ни. А з провідником Організації Укра-
їнських Націоналістів його пов’язують
не тільки духовні узи. Сам пан Микола був
партизанським зв’язковим, а його рідний
брат Василь спочатку охороняв генерал-
хорунжого УПА Романа Шухевича, а зго-
дом і Степана Бандеру.

У сімействі Сколоздр було четверо ді-
тей, змалечку всі вони допомагали батькам
у веденні великої господарки. Найстарший
син Василь серед однолітків виділявся
зростом, силою, розумом. Коли в селі між
сусідами виникала суперечка чи ставала-
ся в когось біда, вирішувати справу ходили
до Василя Сколоздри – бо завжди діяв по

справедливості.
Вже до війни Василь вступив в ОУН,

був її активістом. Коли у 1939-му до Ве-
рина перший раз увійшла совєтська вла-
да, за чиїмось доносом серед білого дня 20-
річного хлопця ледь не застрелили спів-
робітники НКВД. Довелося переховува-
тися, а згодом виїжджати за кордон.

За “сина-націоналіста” у 1941-му ро-
дину Сколоздр вивезли до Сибіру. Поба-
чився з ріднею Василь вже після війни,
коли її повернули з красноярської глушини
на береги Дністра, а він, приїхавши з іншої
чужини, командував сотнею УПА під
псевдонімом Грабенко. 

- Наше село було немовби повстансь-
кою столицею, – згадує 72-річна Яросла-
ва Сколоздра-Петришин, дружина пана
Миколи. – Партизани були нашими за-
хисниками. Люди поважали упівців, кож-
на дівчина мріяла вийти за повстанця за-
між… 

Сотник Василь Сколоздра виконував
важливі доручення УПА, зокрема був
кур’єром її командувача Романа Шухеви-
ча. За розповідями брата Миколи, Василь
не раз переводив Тараса Чупринку з Чор-
ного лісу до Львова (у район нинішнього
танкоремонтного заводу, Сокільників).
Охороняв його зокрема тоді, коли у лісі під
Верином Шухевич проводив важливу на-
раду. 

- А одного разу, – розповідає Микола
Сколоздра, – Василь покликав мене, обняв
і каже: “Шухевич дав наказ, щоб сотня пе-
реправила мене через кордон до Мюнхе-
на – охороняти Степана Бандеру. Нікому
про це не кажи, навіть мамі, щоб комусь
не обмовилась, і вас знову не вивезли до
Сибіру...”. Через якийсь час повстанці дали
мені знати, що Василь уже в Німеччині.
Але щоб доправити його туди, багато на-
ших хлопців полягло…

З 1949-го Микола більше не бачився зі

своїм братом. Родину Сколоздр репресу-
вали вдруге, тож про долю Василя він ді-
знався незадовго до проголошення Неза-
лежности. Розповіла про його життя в
еміґрації дружина Людмила, жителька
канадського Торонта, уродженка Самбо-
ра. Вона була секретаркою Бандери, в його
товаристві й познайомилася із сотником
Грабенком. 

Щоб не наражати своїх родичів у Со-
вєтському Союзі на нові небезпеки, відразу
після приїзду до Німеччини Василь Ско-
лоздра змінив прізвище – став Василем Ні-
новським. У Мюнхені його призначили
особистим водієм-охоронцем Степана
Бандери. Ніновський невідступно слідував
за провідником ОУН всюди: будь-то
участь у ділових зустрічах, похід на базар
за продуктами чи відпочинок у сімейному
колі. Підводив Бандеру до його бюра чи по-
мешкання, спочатку сам заходив усере-
дину, обдивлявся все довкола, а потім да-
вав знак, що можна спокійно увійти. Такі
перестороги були виправданими: Москва
давно полювала за лідером українських на-
ціоналістів, аґенти Кремля кілька разів на-
магалися розправитися з Бандерою. Од-
ного разу врятував життя йому і Василь
Сколоздра-Ніновський. На одній з мюн-
хенських вуличок в авто з Бандерою на по-
вному ходу врізався невідомий зустрічний
автомобіль, який потім швидко зник. За
мить до зіткнення Сколоздра-Ніновський
вивернув кермо вправо і прийняв удар на
себе. Степан Бандера залишився не-
ушкодженим, а закривавленого водія з по-
ламаними ребрами госпіталізували. Пе-
ребуваючи у лікарні, Василь Сколоздра-
Ніновський через деякий час отримав
звістку, що провідника ОУН вбив аґент
КҐБ. За розповідями Людмили Ніновсь-
кої, якби на той час біля Степана Банде-
ри був її чоловік, трагедії не сталося б –
надто ретельним і відповідальним був Ва-
силь…

Микола Сколоздра розповідає нам, як
тепло згадувала його канадська родичка
про двох особливо дорогих для неї людей
– свого чоловіка та провідника ОУН. “Не
знаю, кого б вони могли любити більше,
ніж Україну, – наводить він слова пані
Людмили. – Україна – то було все їхнє
життя, вся їхня мова. Понад усе мріяли по-
вернутися на рідну землю…”. З розпові-
дей дружини Василя Сколоздри-Ніновсь-
кого, Степан Бандера запам’ятався їй рі-
шучим обстоювачем правди, делікатним у
ставленні до колеґ, сусідів по будинку, які
його дуже поважали. А от охорони брати
не хотів… 

До недавнього часу в родині Сколоздр
мали лише дві фотографії свого брата Ва-
силя: на одній він разом зі своїми дорос-
лими синами, на іншій – вже неживий, у
труні, накритий синьо-жовтим знаменом.
Завдяки випадкові нам вдалося віднайти ще
один цікавий знімок, зроблений у 1958 році

у Роттердамі. На передньому пляні – Сте-
пан Бандера, який щойно поклав квіти до
могили свого ідейного попередника Євге-
на Коновальця. А відразу за ним – його во-
дій і охоронець Василь Ніновський, він же
Василь Сколоздра із села Верина на Львів-
щині. Коли це фото вперше узяв до рук
його 17-річний племінник Андрій, студент
Академії друкарства, то довго не міг спра-
витися з почуттями. Воно й зрозуміло: це
так непросто “переварити”, що близька
тобі людина безпосередньо причетна до
творення великої української історії.

Іван ФАРІОН
«Високий замок»

СКОЛОЗДРА ВАСИЛЬ («Грабен-
ко»; 13. 11 1919 р., с. Верин Миколаїв-
ського району Львівської области — 3.

11. 1987 р., м. Маямі, США). Підстар-
шина куреня Дружин Українських На-
ціоналістів «Соловей». Від 09. 1943 р. —
сотенний в загоні ім. Хмельницького
ВО (Воєнної Округи) «Заграва». Ко-
мандир ТВ (Тактичного Відділу) «Ас-
фальт» ВО 2 «Буг» (09. 1945-літо 1946),
старшина для особливих доручень при
штабі ВО 2 «Буг» (1946-1948), кур’єр від
Проводу ОУН в Україні до Проводу ЗЧ
ОУН (08.-09. 1948). Від 1949 року про-
живав у Мюнхені (Німеччина), а відтак
у Торонті, Канада. Член ОУН, охоро-
нець ген. Р. Шухевича і С. Бандери. Бу-
лавний, старший булавний, хорунжий
(22. 01. 1946),  поручник (22. 01.1946), від-
значений Бронзовим Хрестом бойової
заслуги (5. 09. 1946), Срібним Хрестом
бойової заслуги  І кляси (15. 10. 1949),
похвалою в наказі ВО (4. 05. 1946) і Від-
значенням за рани (15. 06. 1946).

«Щоб врятувати Бандеру, удар авта прийняв на себе…»

Родину охоронця провідника ОУН двічі засилали до Сибіру

нА МоГилі ЄвГенА коновАльця у 1958 р. зА степАноМ бАндерою стоїть йоГо охоронець вАсиль сколоздрА.

АдвокАти-співобвинувАчі, які зАступАли інтереси родини степАнА бАндери.
злівА: д-р ГАнс нойвірт з Мюнхену, конґресМен чАрльз керстен і д-р ярослАв пАдох із сША

Мотиви і підготова замордування

сотник УПА

Василь Сколоздра-

«Грабенко»

Тому, що Бандера...
«Члєн сєм’ї врага народа» — під таким тавром у СССР відмучилося й загинуло

багато людей. Родина Бандер була репресована повністю. По ній проїхалися всі
загарбники і карателі України. Батька сімейства, отця Андрія Бандеру роз-
стріляло НКВД, трьох рідних братів знищили німці: Василь і Олександер, обоє
члени ОУН, загинули в німецькому «Освєнцімі» 1942 року, а Богдан поліг у 1943
році від рук нацистів на Херсонщині. Брата дружини Лева Опарівського роз-
стріляло Ґестапо.  Польська АК замордувала тещу Степана Бандери Юлію Опа-
рівську. Самого Степана Бандеру репресували полякі і німці, а довгі руки КҐБ
дістали і вбили в Мюнхені. Сестри Бандери уникнули розправи, але все жит-
тя провели в таборах та спецпоселеннях. Марта померла в Красноярському краї
1982 року. Володимира, мати шістьох дітей, відбула десять років сталінсько-
го ҐУЛАҐу, де втратила чоловіка. Пані Оксані, наймолодшій із сестер, по 48
роках таборів, судилося повернутися додому лише 5 серпня 1989-го.
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БОГДАН СТАШИНСЬКИЙ НА СУДІ
Президент Третього карного

сенату Федеральної палати в

Карльсруге д-р Гайнріх Яґуш

випитує підсудного

Підсудний (Богдан Сташинський):
... Я тримав зброю у правій руці і правою
ж рукою поправляв свій черевик. Воно ви-
глядало з мого боку по-дурному, але я хо-
тів виграти час. Я не міг зупинитися без
причини. Я знав, що мушу виграти час.
Тоді я пішов далі. Я не знав, чи маю зро-
бити замах, чи ні. Я спускався по сходах
і вже думав, що зараз пройду повз нього,
і, мабуть, з того всього нічого не вийде. З
другого боку, я знав, що мушу це зроби-
ти. Це не легка справа розповісти, які дум-
ки я мав у ту хвилину.

Це вже друга спроба, і я не повинен її
прогавити — думав я. Він все ще стояв на
місці. Коли про це розповідаєш, воно
триває довго, але все це відбулося в дуже
короткий час.

Президент д-р Гайнріх Яґуш: Коли він
стояв в середині будинку і лівою рукою
вийняв із дверей ключ, то до вас був ске-
рований правий бік його обличчя?

Підсудний: Коли я ще був угорі, він був
звернений до мене правим боком свого об-
личчя; щоб вийти з будинку, я мусів прой-
ти за його спиною. Коли я проходив повз
нього через вихідні двері, він подивився на
мене, і в цю хвилину я почув, що я гово-
рю, що «щось не функціонує», і ще якісь
слова, яких я сам не розумів. Він відповів
мені щось ніби: «вже в порядку».

Я повернувся праворуч і взяв лівою ру-
кою клямку. Він стояв коло мене, в цю
хвилину він уже вийняв ключ із дверей.
Але він ще тримав його в руці, а торбин-
ку — в правій руці. Так я там стояв і хо-
тів закрити двері за собою, а зброю я три-
мав у правій руці; раптом я зробив рукою
рух угору і вистрілив з обох цівок, негай-
но повернувся, закрив за собою двері і пі-
шов геть.

Президент: Ви вистрілили, ще бувши
в будинку?

Підсудний: Одною ногою я вже стояв
на порозі.

Президент: Чи ви бачили, що сталося
після того?

Підсудний: Ні, негайно після того, як
я вистрілив, я повернувся і пішов геть.

Президент читає з актів: Слідство
проти невідомої особи. 16. 10. 1959 року.
Стосується смерти Степана Бандери. (Чи-
тає місце, в якому між іншим сказано, що
в одязі померлого був знайдений пістоль
у кобурі під правою пахвою). Ця обста-
вина, можливо, свідчить про те, що Бан-
дера був лівак. Що ви робили далі?

...
Президент: Ми тепер підходимо до

того, що містить обвинувачення стосовно
дальшого часу, після тих подій, про які ви
нам розповіли. В листопаді 1959 року ви
одержали запрошення від одного генера-
ла. Розкажіть про це.

Підсудний: На початку листопада 1959
року Сєрґєй повіз мене з міста автом до за-
бороненої зони і представив мене там од-
ному генералові, що був, як він сказав, на-
шим начальником. Він був шефом відділу
КҐБ у Карльсгорсті. В конспіративному
помешканні ми говорили, може, з 15 хви-
лин — на загальні теми. Потім генерал, як
господар, попрохав нас піти до іншої кім-
нати, в якій стояв стіл, накритий для
трьох осіб. Ми сіли. Тоді генерал подав
мені, як він сказав, приємне повідомлення.
Він сказав мені, що згідно з постановою
уряду, мене нагороджено бойовим ор-
деном Червоного прапора за успішну ро-
боту і за виконання доручень.

Президент: Отже, існують два роди ор-
дена Червоного прапора.

Підсудний: Так, перший називається
просто орден Червоного прапора, другий
— бойовий орден Червоного прапора.
Бойовий орден  можна одержати також у
мирний час, але для цього повинні існувати
особливі підстави більш або менш вій-
ськового характеру.

Президент: Як ви прийняли це відзна-
чення?

Підсудний: Хоч я раніше не думав над
тим, що одержу таке відзначення, але не
був також дуже здивований, бо це був
практикований звичай, що за виконання
важливих доручень нагороджувано. На ор-
дени Совєтський Союз не скупий. Генерал
пробував з’ясувати мені, яке високе від-
значення це означає. Він сказав, що це є не-
звичайна річ і що трапляється дуже рідко,
щоб хтось у мирний час одержав такий ор-
ден. Вже з цього я міг бачити, наскільки
важливою була виконана мною робота.

...
Підсудний: ...5-го або 6-го грудня (1959

р. у Москві) мене привели до будинку КҐБ,
а ввечері — до (Александра) Шелєпіна...
Коли ми ввійшли до кімнати, Шелєпін зро-

бив кілька кроків мені назустріч, взяв з
столу грамоту в червоній обгортці і про-
читав мені її. В ній було написано, що по-
становою Верховного Совєта від 6-го
листопада 1959 року мене нагороджено
бойовим орденом Червоного прапора за ви-
конання важливого доручення уряду.

...
Президент: На цьому прийняття за-

кінчилося?
Підсудний: Це була строго офіційна

частина: вручення ордена. Потім він за-
пропонував мені сісти і розпочав розмову
про виконане мною останнє доручення, про
справу Бандери. Він хотів почути від
мене про всі подробиці.

Президент: Що ви йому розказали?
Підсудний: Я мусів йому розповісти, як

усе відбулося, від самого початку, почи-
наючи від моїх спостережень у Мюнхені
біля церкви, на вулиці Цеппеліна, в Рот-
тердамі, про те, як я стежив за Бандерою
у Мюнхені, і про останнє доручення. Піс-
ля того, як я все розповів, він почав ста-
вити питання виключно щодо замаху. Він
спитав мене, де відбувся замах. Я мусів
йому розповісти, як я стояв, де стояв
Бандера, як виглядав будинок всередині. Я
мусів зробити ескіз і точно показати, де
стояв кожний з нас...

Суд викликає фахівця російської мови,
який зачитує вголос переклад на німець-
ку мову різних совєтських документів. З
його пояснень скорочено записано дані
про такі документи:

Пашпорт Російської Совєтської Феде-
ративної Соціялістичної Республіки,VII-
CA, ч. 501 142 на прізвище Сташинський
Богдан Миколайович, народжений 4. 11.
1931  в Борщовичах Львівської области.

Студентська посвідка ч. 70 004, вис-
тавлена І Московським державним педа-
гогічним інститутом для чужих мов на
прізвище Сташинський Богдан, факультет
— німецька мова, рік вступу — 1961.

Совєтська посвідка для виїзду за кордон,
АБ ч. 071 031, виставлена на прізвище
Крилов Александр Антонович, народже-
ний 1930 року, з печатками прикордонної
контролі і наказом від військової коман-
ди про службову поїздку з Москви до Схід-
ньої Німеччини.

Службове свідоцтво Сташинського,
виставлене 28 грудня 1960 року директо-
ром Науково-дослідного інституту, по-
штова скринька ч. 946.

Це «службове свідоцтво» стверджує:
«Товариш Сташинський Богдан Ми-

колайович, народжений 1931 року, був
затруднений у цьому інституті від бе-
резня 1951 до грудня 1960 року, показав
себе чесним і солідним співробітни-
ком... покладену на нього роботу він ви-
конував своєчасно і успішно... За ус-
пішну діяльність в опрацюванні одної
важливої проблеми був відзначений,
згідно з указом Президії Верховного
Совєта СССР від 6 листопада 1959
року, орденом Червоного Прапора».
Підпис: директор Макар.

Вирок

У п’ятницю, 19 жовтня 1062 року
вранці 3-й Карний Сенат Федерально-
го Суду в Карльсруге, під головуванням
д-р Гайнріха Яґуша, видав вирок у про-
цесі проти московського аґента Ста-
шинського, засуджуючи його на 8 років
тюрми.

Заява адвоката 
родини Бандерів

«Вирок Найвищого німецького суду є
справедливий і він є великою перемогою
правди. Він розкриває російсько-кому-
ністичний уряд, як справжнього вбив-
ника. Докази на суді виразно виявля-
ють, що совєтський уряд обрав Степа-
на Бандеру як жертву тому, що Степан
Бандера був символом національної бо-
ротьби проти російського панування над
неросійською нацією, над Україною.
Російська рада міністрів дала наказ убити
його. Російська наука випродукувала піс-
толь з отрутою ціянкалієм. Російська по-
ліція виготовила пляни і примусила Ста-
шинського виконати їх. Російський уряд
нагородив злочин Сташинського, відзна-
чивши убивство найвищою державною від-
знакою.

Іменем пані Бандери ми плянуємо ос-
каржити Хрущова, як голову російсько-
го уряду, перед Об’єднаними Націями, а
саме перед Комісією прав людини, і про-
стежити можливості скарги за понесені
втрати проти російського комуністично-
го уряду перед Міжнароднім трибуналом
в Газі».

Чарльз дж. Керстен
кол. конґресмен сША

Не зважаючи на інтерпеляції парляментаристів, німецький уряд довго не зва-
жувався на висилку протестаційної ноти до Москви, тому не дивно, що коли вреш-
ті він запротестував, деякі часописи, між ними й австрійський щоденник
«Salzburger Nachrichten» (з 26. 4. 1963) насмішливо підмітили: «Бонн протестує
в темпі слимака».

Бюлетень Пресової та Інформаційної Служби Федерального уряду в Бонні у
своєму виданні з 25 квітня 1963 року, число 73, сторінка 641, подав текст зга-
даного протесту п. н. «Нота федерального уряду до совєтського уряду» такого
змісту:

«Міністерство закордонних справ передало совєтській амбасаді 23 квітня 1963
року наступну вербальну ноту стосовно засудження Сташинського:

Від імени Федерального Уряду міністерство закордонних справ має честь по-
дати амбасаді Союзу Соціялістичних Совєтських Республік до відома таке:

В жовтні 1962 року перед Федеральним судом відбувся карний процес проти
совєтського громадянина Богдана Сташинського. Сташинський убив у Мюнхе-
ні в жовтні 1957 року Льва Ребета і в жовтні 1959 року Степана Бандеру з до-
помогою газових пістолів, що їх для цієї цілі передали йому його замовники. Ста-
шинського засудужено на кару 8 років важкої тюрми.

Як Федеральний суд ствердив, обидва ці злочини були виконані з доручення
совєтських органів. Це спонукує Союзний Уряд звернути урядові Союзу Со-
ціялістичних Совєтських Республік увагу на те, що такі дії різко суперечать за-
гальновизнаним засадам права, зокрема ж міжнароднього права. Союзний Уряд
закликає уряд Союзу Соціялістичних Совєтських Республік вжити всіх потрібних
заходів для того, щоб запевнити, що того роду дії не повторяться.

Міністерство закордонних справ користується нагодою, щоб запевнити амбасаду
Союзу Соціялістичних Совєтських Республік про свою високу до неї пошану».

Повідомляючи про цю протестаційну ноту свого уряду, західньо-німецька пре-
са підкреслила її лагідний і спокійний тон, дипломатичну чемність на той факт,
що вербальна, себто усно передана нота, має менше значення, ніж письмова. Все
таки навіть на вербальну ноту уряд скритовбивців у Москві не відповів.

Простетаційна нота німецького уряду

Дім при вул. Кройтмайра ч. 7, Де на 3-му

поверсі (позначені хрестиКами віКна) 
жив степан БанДера
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15.10.1962 року

«Високий Суде! Дозвольте мені,
як членові родини мого замордова-
ного батька, Степана Бандери, в за-
ступстві моєї мами Ярослави Бан-
дери, висловити Високому Сенатові
подяку за уділення мені слова. З
уваги на твердження обвинуваче-
ного в його зізнаннях, то він під час
своєї діяльности в КҐБ був пере-
конаний, начебто мій батько був
зрадником України, я хотіла б пред-
ставити мого батька таким, яким я
його ношу в глибині мого серця.

Якраз сьогодні минає три роки,
коли мій батько помер в дорозі до
лікарні. За свідченням підсудного,
мій покійний батько був підступно
замордований з допомогою отруй-
ної зброї.

Це не перший і не єдиний морд у
нашій родині. Майже вся родина
мого покійного батька і моєї мате-
рі загинула з рук ворогів. Мої бать-
ки походять з української греко-ка-
толицької священичої родини. Саме
в той час головно священики та учи-
телі розбуджували національну сві-
домість українського народу, пе-
редусім же селянства. Батько моєї
мами, о. Василь Опарівський, був
польовим священиком української
армії під час Першої світової війни
і загинув в бою проти поляків. Моя
бабуся, тоді ледве 20-річна, зали-
шилася сама з двома дітьми —
моєю мамою Ярославою і її братом
Левом — та мусіла як учителька
пробиватися через життя. Як учи-
телька вона також причинилася до
повного національного усвідом-
лення українського селянства.

І моя бабуся і мій дядько Лев за-
гинули під час Другої світової вій-
ни. У зв'язку з викриттям одного
атентату поляки після довшого
ув'язнення розстріляли мого не-
винного дядька. Ми ніколи не дові-
даємося серед яких обставин заги-
нула моя бабуся: ми знаємо тільки
те, що її замордовано, коли вона по-
вернулася з Польщі до свого рідного
села.

Мій покійний батько так само
походив з священичої родини. Він
мав трьох братів і три сестри. Його
мама, а моя бабуся померла моло-
дою на чахотку і залишила свого
чоловіка, а мого дідуся, о. Андрія
Бандеру, з сімома дітьми. Мій ді-
дусь, о. Андрій Бандера, виховав
своїх дітей в релігійному і націо-
нальному дусі, так що вони вже як
студенти включилися в боротьбу за
визволення України.

Двох братів мого батька (Васи-
ля і Олексу Бандерів) закатовано під
час Другої світової війни в кон-
цтаборі Авшвіц, а мого дідуся з його
найстаршою донькою вивезли боль-
шевики в Сибір.

Після ув'язнення мого батька в
концентраційному таборі Саксен-
гавзен, моя мама восени 1941 р. при-
їхала зі мною (тримісячною дити-
ною) до Берліну, щоб бути недале-
ко свого мужа. Наша родина жила
в дуже важких обставинах, що
сильно послабило нерви моєї мами.
Від часу, коли німці випустили
мого батька з кацету і він почав ор-
ганізовувати Закордонні Частини
ОУН, ми мусіли постійно ховати-
ся, щоб не викрити місця нашого за-
мешкання. Місцями нашого пере-
бування в Німеччині й Австрії до
1948 р. були Берлін, Іннсбрук, Зес-
фельд, потім Мюнхен, Гільдесгайм,
врешті самотня хата в лісі поблизу
Штарнберґу.

В самотній хаті в лісі наша ро-
дина (в 1947 р. нас було вже троє ді-
тей) жила стиснена в одній кімна-
ті, де не було навіть електрики. В
той час ми, діти, довго хворіли на
коклюш і кір та були недоживлені.
Я ходила тоді до сільської школи в
Зекінг і, маючи лише шість років,
мусіла щоденно відбувати шість
кілометрів дороги через ліс.

В 1948-1950 роках ми жили без
нашого батька, під прибраним пріз-
вищем, в таборі для українських уті-
качів біля Міттенвальду. Батько
провідував нас кілька разів на рік.
Я пригадую собі, що одного разу,
тяжко хворіючи на запалення се-
реднього вуха, я запитала маму, хто
є цей чужий пан, який схилився над
моїм ліжком і гладить мене. Я ціл-
ковито забула свого батька.

В 1950-1954 роках ми жили в ма-
лому селі Брайтбрун над Аммерзеє,
і мій батько відвідував нас уже
частіше, а згодом бував удома май-
же кожного дня. Проте моя мати
постійно побоювалася за життя
нашого батька, на яке чигали боль-
шевики: так само переслідувала її
думка, що він може загинути в не-
щасливому випадку під час їзди
додому. Все ж таки ці чотири роки

були для нас найспокійніші та най-
щасливіші в житті моєї матері, яка
добре почувалася між мешканцями
села та зжилася з ними. Щойно піз-
ніше я зрозуміла, що на нас полю-
вали совєтсько-московські репат-
ріяційні комісії та аґенти.

Рік 1952 був особливо небез-
печний для нас, і ми з батьком пе-
реховувалися впродовж кількох
місяців в маленькому селі Оберлав
біля Гарміш-Партенкірхен. Не-
щастя хотіло, щоб всі троє дітей за-
хворіли на запалення залоз і мусі-
ли впродовж двох місяців лежати в
ліжку.

Під час чотирьох років ми були
цілковито відірвані від українців, а
це загрожувало нам, дітям, повним
відчуженням від українства. Але мій
батько, не зважаючи на свою від-
повідальну і виснажливу працю,
знаходив ще досить часу для того,
щоб вчити мене української історії,
географії та літератури, як теж
спонукав мене до читання україн-
ських книжок. Мій брат і сестра, ще
заки пішли до німецької народньої
школи, маючи 5 чи 4 роки, уже на-
вчилися читати і писати по-укра-

їнськи.
В той час я ще не знала, ким був

мій батько, хоч і не могла собі по-
яснити, чому ми змінили наше пріз-
вище; але я не відважилася запита-
ти про це батька.

В 1954 р. ми переїхали до Мюн-
хену, головно тому, щоб заощади-
ти батькові щоденної небезпечної
їзди (80 км), як теж тому, що тут
були для дітей кращі можливості
учитися.

Маючи тринадцять років, я по-
чала читати українські газети і чи-
тала багато про Степана Бандеру.
З бігом часу, на підставі різних об-
сервацій, постійної зміни прізвища,
як теж через факт, що навколо
мого батька завжди було багато лю-
дей, в мене виникли певні здогади.
Коли раз один мій знайомий про-
говорився, то я вже була певна, що
Бандера — це мій батько. Вже
тоді я собі усвідомила, що не смію
прозрадити цього моїм молодшим
братові та сестрі; було б дуже не-
безпечно, якщо б малі діти через
свою наївність в чомусь прогово-
рилися.

Від 1954 до 1960 р., ще рік по

смерті мого батька, ми жили в
Мюнхені.

Мій батько був стомлений по-
стійною охороною і подеколи був
необережний. Він твердо вірив, що
стоїть під особливою Божою охо-
роною, і говорив: якщо мене хочуть
спрятати зі світу, то знайдуть спо-
сіб зліквідувати мене разом з охо-
роною. Він їздив своїм автом до ук-
раїнської католицької церкви, де
підсудний вперше його побачив.

Підсудний твердить, що через ва-
гання і докори совісти він не вико-
нав скритовбивства в травні 1959 р.
В той час було відомо, що мій
батько загрожений, і тому зміцне-
но його охорону.

Сьогодні, в три роки по смерті
мого батька, я говорю в першу
чергу від імени моєї мами, яка від-
дала свою молодість моєму батькові
та своїм дітям.

Я хочу ще повернутися до зіз-
нань підсудного, де він говорить
яким цинічним способом Сєргєй
його заспокоював, кажучи, що діти
Бандери будуть ще йому «вдячні»
за цей вчинок. Ця цинічна заввага
вказує на те, що КҐБ плянував

схопити нас, дітей, вивезти нас до
Совєтського Союзу, зламати наш
опір жахливими способами, що там
сьогодні практикуються, і зробити
з нас комуністів, щоб ми засуджу-
вали нашого рідного батька. Саме
таким способом пробувано вихо-
вати на комуніста сина генерала Та-
раса Чупринки, Головного Коман-
дира УПА, який загинув у 1950 р.
в Білогорщі. Сєргєєві мусіло бути
ясно, що це єдиний спосіб допро-
вадити нас, дітей, до такого став-
лення.

Мій незабутній батько виховав
нас у любові до Бога і України. Він
був глибоко віруючою людиною і
загинув за Бога та незалежну віль-
ну Україну — за свободу всього сві-
ту.

Мій блаженної пам'яті батько,
який уособлював цей великий іде-
ал, залишиться провідною зіркою
всього мого життя, так само як
мого брата і моєї сестри та україн-
ської молоді».

(«Московські вбивці Бандери
перед судом», 1965)

Подія, що
струсонула
світ

Але історія життя і смерти Сте-
пана Бандери мала абсолютно не-
сподіване продовження, яке, без
перебільшення, струсонуло світ.
12 серпня 1961 р. в установу аме-
риканської поліції в Західньому
Берліні зайшли молодий чоловік і
жінка. Мабуть, ніхто з посадових
осіб, що бачили їх у ті перші годи-
ни, не спромігся описати, як це
було, але можна собі уявити, що
обоє вони були дуже стривожені
або й перелякані. Зрештою, в тому
ще не було б нічого дивного, полі-
ція не така установа, куди прихо-
дять зі щасливою усмішкою. Чо-
ловік сказав, що має зробити дуже
важливе повідомлення. Але те, що
почули службові особи (можливо,
там спочатку взагалі був якийсь
один службовець і то не дуже ви-
сокого ранґу), перевершило всі їхні
очікування. Чоловік заявив, що
його звуть Богдан Сташинський, що
він з дружиною Інгою Поль, яка є
німкенею, щойно втекли зі східньої
зони Німеччини. В тому теж ще не
було нічого незвичайного, втечі зі
східнього сектора Берліну, попри
всі стеження гедеєрівських спец-
служб, були настільки масовими,
що Західний Берлін оточили висо-
кою стіною. Більше двадцяти років
простояла ця стіна, і її зруйнуван-
ня, мабуть, стало для німецького на-
роду таким символом, яким на 200
років раніше для французів було
зруйнування Бастилії. Каміння від
зруйнованої стіни німці розбирали
як пам'ятку про своє остаточне ви-
зволення й об'єднання.

Але повертаємося до Богдана
Сташинського. Сенсаційними і ціл-
ковито неймовірними були його
подальші зізнання. А саме: він ска-
зав, що є аґентом совєтських спец-
служб і що саме він власною рукою
убив у Мюнхені в 1957 р. Лева Ре-
бета, а в 1959 р. Степана Бандеру.

Мабуть, першою думкою служ-
бовця, який слухав Сташинського,
було, що він має справу з боже-
вільним. Адже психіятрії відомі
такі маніяки, які приписують собі
різні злочини і при тому самі твер-
до були переконані, що вони ці
злочини таки вчинили. А другою
думкою було: це совєтська прово-
кація. Якась дуже хитра провокація,
яку ще треба розгадати. Напевно ж,
той не дуже високий службовець
доповів своєму начальникові, той —
своєму і т. д. Логічно розмірко-
вуючи, прийшли, мабуть, до тако-
го висновку: найголовніше — збе-
рігати якнайсуворішу таємницю,
щоб про це не пронюхали всюди-
сущі журналісти, щоб не з'явилося
про це бодай рядочка у пресі, що на
випадок провокації дало б знати
Москві, що бодай перша частина
тієї провокації, суть якої залиша-
лася наразі нерозгаданою, пройшла
успішно.

Потім почалося слідство, яке
тривало більше року. Дивне то
було слідство, тут усе йшло навпа-
ки. Нормально запідозрений від-
кидає усі звинувачення, і слідчі ор-
гани змушені розшукувати свідків
та речові докази злочину. В цьому
випадку Богдан Сташинський роз-
повідав про свої злочини, а слідчі
піддавали їх усі сумніву і розшу-
кували документальні й речові до-
кази того, що він говорить правду.
Наприклад, він говорив, якого чис-
ла, під яким прізвищем і в якому лі-
таку він летів або в якому готелі
жив, а слідчі органи розшукували
списки пасажирів літаків і реєс-
трацію мешканців готелів. Можна
допустити, що спецслужби різних
країн теж брали участь в тому
слідстві і через своїх аґентів у
СССР перевіряли правдивість зіз-
нань Сташинського, але це зали-
шилося таємницею цих спецслужб.
В усякому разі, коли 8 жовтня
1962 р. в Карлсруе почався судовий
процес проти Богдана Сташин-
ського, в руках правосуддя вже
були всі докази на користь того, що
підсудний говорить «правду, тільки
правду і нічого, крім правди».

Отже, ким усе-таки був Степан
Бандера? Він був людиною — це
найперше. Людиною зі своїми слаб-
костями і недоліками, але видатною
людиною за своєю фанатичною ві-
рою у справу, за яку віддав своє
життя, за своєю мужністю, силою
волі, організаційними здібностями,
енерґією, несхитністю.

Він був людиною, довкола якої
створюються міти, але це прикме-
та тільки героїчних постатей, тому
Степан Бандера — герой України.

(www.oun-upa.org.ua)БУдинОк СУдУ в карльСрУге, де вІдБУвСя ПрОЦеС ПрОти Б. СташинСькОгО

СтеПан Бандера з СинОм андрІЄм І дОчкОю леСею

Наталка Бандера

Ярослава Бандера

ВИСТУП НАТАлКИ БАНДЕРИ
під час суду над Богданом Сташинським

наталка Бандера Перед БУдинкОм СУдУ 1962 р.
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ІСТОРИКИ, ПУБЛІЦИСТИ, ГРОМАДСЬКІ ДІЯЧІ, КРАЯНИ 
ПРО СТЕПАНА БАНДЕРУ

Здобудеш Українську державу або згинеш у боротьбі за Неї
Першого січня виповнилося 100

років від дня народження Степана
Бандери – одного з найбільших бор-
ців за незалежність України і до цьо-
го часу однієї з найконтроверсійні-
ших постатей в модерній українській
історії. Таких історичних постатей
небагато у будь-якого народу. Їх не-
можливо викреслити з історії, і ко-
жен, хто намагається витлумачити
українцям життєпис їх власної нації,
не може замовчати ні цього імени,
ні подій, з цією історичною особою
зв'язаних. Мало хто є байдужим до
його імени — бо живі ще соратни-
ки і послідовники, та й ідеї, за які він
віддав життя, не чужі багатьом ук-
раїнцям, народженим після його
смерти. Реалії політичного життя зу-
мовили неоднозначне ставлення до
нього й природних політичних союз-
ників у боротьбі за Українську Дер-
жаву — але причини персональних
симпатій чи антипатій нам зрозумі-
лі на прикладі українського сього-
дення, коли люди, об'єднані однією
програмною метою, ставлять пер-

сональний антагонізм вище від цієї
мети. Такі люди були і в середови-
щі опонентів Бандери, були й в се-
редовищі його прихильників. А що
вже казати про міти, вигадувані во-
рогами! Отак і залишається в сві-
домості усередненого українця об-
раз Бандери — борця з Москвою
усіма можливими засобами, полі-
тичний світогляд якого чи справжні,
невигадані вчинки якого мають мало
спільного із створеними мітами. 

Степан Бандера є дитиною по-
коління, яке тримало в руках Ук-
раїнську Державу, але втримати не
змогло. Він народився в сім'ї свя-
щеника — пароха Старого Угрино-
ва на Калущині, отця Андрія Бан-
дери 1 січня 1909 року. Мати Ми-
рослава Бандера з дому Ґлодзін-
ська походила з родини, яка була по-
мітною в суспільному житті укра-
їнців Галичини. Степан мав до кого
приміряти майбутнє — вуйко Павло
Ґлодзінський був одним із заснов-
ників „Сільського Господаря” і
„Маслосоюзу”, вуйко Ярослав Ве-
селовський — послом до віден-
ського парляменту. Проте найбіль-
ший вплив на становлення особис-
тости Степана мав батько. Отець
Андрій не обмежувався виключно
релігійними функціями. Крім своїх
безпосередніх обов'язків, він нама-
гався допомогти парафіянам під-
нести рівень освіти, як загальної, так
і економічної та сільськогосподар-
ської. Його стараннями у селі з'яв-
ляються гуртки „Просвіти” і „Сіль-
ського Господаря”. Коли після роз-
валу Австро-Угорщини українці Га-
личини почали творити свою дер-
жаву, він був ініціятором творення
органів державної влади на Калу-
щині, його ж селяни обрали депу-
татом парляменту Західньо-Укра-
їнської Народньої республіки. З по-
чатком українсько-польської вій-
ни отець Андрій іде в армію. Зро-
зуміло, як священик, він не міг бра-
ти до рук зброї, але воякам, які
кожного дня дивились у вічі смерти,
він був потрібен і до Служби Божої,
і до сповіді, і до причастя. Це може
бути незрозумілим для нашого сус-
пільства, вихованого кілька поколінь
під атеїстичним тиском, але для га-
лицького селянина початку мину-
лого століття було неможливим уя-
вити собі, як можна йти на смерть,
не прийнявши Святих Тайн. Вреш-
ті, ця війна стала випробуванням мо-
ральних якостей отця Андрія. На

Східній Україні Галицьку Армію по-
чав косити тиф, який забрав більше
життів, ніж жорстокі бої. Жодного
помираючого тифозного вояка ка-
пелян не міг залишити без духовної
розради, і отець Бандера висповідав
і причастив не одного хворого у ти-
фозній гарячці. Захворів і сам, але
якось поборов тиф, і вже би міг по-
вертатися додому, бо війна завер-
шилася поразкою, але не було спо-
кою на рідній землі навіть для свя-
щеника, бо окупаційна польська
влада переслідувала всіх, хто вия-
вився причетним до утвердження ук-
раїнської державности в Галичині.
Духовний сан не міг бути захистом
— без суду було розстріляно отців
Остапа Нижанківського, Захарію
Підляшецького, Заторського, Ло-
патинського, Галібея, Сухаров-
ського та інших. Отож, коли бать-
ко повернувся у 1920 році на пара-
фію в Старому Угринові, Степан
вже рік як мешкав у діда в Стрию і
ходив до місцевої гімназії. 

Життя сина священика не було

аж таке безтурботне, як можна собі
подумати, особливо в матеріяльно-
му стані. В сім'ї, крім дочки Ми-
рослави, яка померла немовлям,
було семеро дітей — старша від Сте-
пана Марта і молодші — Олексан-
дер, Володимира, Василь, Оксана,
Богдан. Отож навчаючись в гімна-
зії, Степан вимушений був змалку
заробляти, займаючись репетитор-
ством. До того ж, весною 1922 р. від
туберкульози горла померла мати
Степана, що додало немало життє-
вих проблем і батькові, і дітям. 

Прагнучи посіяти в дитячих ду-
шах зерно бажання боротьби за Ук-
раїнську Державу, керівники Січо-
вого Стрілецтва — української вій-
ськової формації, яка в різних видах
існувала в Австро-Угорській армії,
а пізніше — в армії УНР, — від-
роджують скавтську організацію
„Пласт”. Степан Бандера докладав
немало зусиль, щоб бути у цій ор-
ганізації, проте ревматизм коліна не
дозволяв йому здати програму іс-
питів. У 1922 році він пройшов два
місяці стаціонарного лікування во-
дяної пухлини в коліні і нарешті, у
третій клясі гімназії він став плас-
туном. Від 1922 р. Степан належав
до 5-го пластового куреня ім. князя
Ярослава Осьмомисла, а після ма-
тури — до 2-го куреня старших
пластунів „Загін Червона Калина”. 

Діти покоління Бандери марили
Українською Державою, яку вони
неодмінно здобудуть. І вже в гімна-
зії шукали шляхів до підпільної ар-
мії України — Української Вій-
ськової Організації, створеної стар-
шинами армій обох українських
держав під проводом Євгена Коно-
вальця. Це був зустрічний рух —
концепція визвольної боротьби по-
лковника Коновальця була розра-
хована на нове покоління борців, яке
не дасть звести себе на манівці гас-
лами оманливого братерства, не
розміняє загальнонаціональні по-
треби на особисті симпатії чи анти-
патії. Українська Військова Орга-
нізація була в стані війни з усіма оку-
пантами України, і діти часто з гім-
назійної чи університетської лави
ішли на цю неоголошену війну. У
старших клясах Степан виконує
деякі доручення УВО — поширен-
ня підпільної літератури та летючок,
зв'язок. 

У 1929 році з кількох націона-
лістичних організацій утворюється

Організація Українських Націона-
лістів. УВО виконує функції бойо-
вої та військової референтур. Сте-
пан Бандера спочатку опиняється в
референтурі розвідки, а потім —
пропаґанди. На цей час він уже є
студентом аґрономічного відділу
Львівської Політехніки. Його досвід
боротьби збагачений арештом у
1928 році за організацію мітинґу в
Калуші з нагоди 10-ї річниці Неза-
лежности. Його, як і багатьох мо-
лодих членів ОУН мало хвилює не-
законність власних дій з точки зору
польської влади: влада окупанта на
українській землі нелеґітимна, бо
тут є рідна земля українців. Тому
все, що робить ОУН для здобуття
Української Держави — законне,
бо незаконним є факт неможли-
вости українцям мати свою дер-
жаву на своїй землі. Цей світогляд
однолітки Бандери укладають в
своєрідний моральний кодекс ОУН
— Декалог, 12 прикмет, 44 правила,
Молитва націоналіста, гимн „Зро-
дились ми великої години”. Банде-
ра не був причетний до творення цих
світоглядних засад — забракло ро-
ків і, відповідно, становища в новій
визвольній структурі. 

Першу відповідальну посаду в
Крайовій Екзекутиві ОУН Бандера
отримує в 1930 році — очолює від-
діл поширення підпільних видань.
Невдовзі до його обов'язків дода-
ється організація технічно-видав-
ничого відділу, а з 1931 року — до-
ставка нелеґальних видань з-за кор-
дону. Коли ж крайовим провідником
став член пластового загону „Чер-
воної Калини” Степан Охримович,
він призначив добре знайомого йому
ще зі Стрия Степана керівником ре-
ферентури пропаґанди. Невдовзі
Охримович гине від тортур у полі-
ції, новим крайовим провідником
стає Богдан Кордюк, і він призначає
Бандеру своїм заступником, збері-
гаючи за ним функції шефа пропа-

ґанди. Наступний щабель в органі-
заційній драбині Бандера долає у
зв'язку зі справою Біласа і Данили-
шина: двоє бойовиків потрапили в
руки польської поліції внаслідок про-
 валеного бойовою референтурою
завдання. Провід вирішує, що винен
крайовий провідник Кордюк, і зні-
має його з посади. В той же час піар-
акція Бандери бездоганна, хоч не-
обхідно зазначити, що без гідної
постави бойовиків перед судом до-
сягти таких результатів шефові про-
 паґанди ОУН, мабуть, не вдалось би. 

Апотеозою акції були поминаль-
ні Служби Божі з траурним дзвоном
у всіх церквах Галичини на момент
повішання бойовиків. Те, що зараз
виконують прямі трансляції з місця
подій, Бандері вдалося зробити без
телебачення і навіть без радіо. У сус-
пільній свідомості Білас і Данили-
шин були канонізовані як герої, що
загинули за Україну, від того часу їх
імена присутні в молитві націона-
ліста „Україно, мати героїв...” 

Півроку Степан Бандера виконує
обов'язки крайового провідника, а в
червні 1933 року на конференції
Проводу ОУН презентує власний
плян розбудови крайової мережі та
головні напрямки роботи. Всупереч
створеним пізніше мітам, бойові
акції згідно з його концепцією зов-
сім не займали найважливішого міс-
ця в діяльності ОУН. Але вони були
неодмінним елементом виховного
процесу суспільства, яке, на думку
керівників ОУН, потрібно було мо-
рально приготувати до реалій війни
за незалежність, особливо до необ-
хідности проливати власну кров у
боротьбі за інтереси народу. На
думку Бандери, саме неготовність
українців захищати свої інтереси
у визвольній війні призвела до
таких чисельних жертв у резуль-
таті Голодомору. Ініціятори ет-
ноцидів, етнічних чисток та інших
подібних акцій, за етнічною озна-

кою спрямованих проти українців,
повинні були знати: за це їх спіт-
кає неминуча кара. Саме тому
ОУН здійснила замах на міністра
внутрішніх справ Польщі генерала
Пєрацького, з тої ж причини в со-
вєтському консульстві у Львові був
вбитий інспектор з Москви Майлов.
Можна скільки завгодно дискуту-
вати про незаконність чи негуман-
ність цих актів, але не можна забу-
вати, що за ними стояли пацифіка-
ція українського населення Гали-
чини і Голодомор, і світова спільнота
по суті залишила українців наприз-
воляще перед цими актами масово-
го вбивства та катування за етніч-
ною ознакою. Акції, запляновані
Бандерою, принаймні не дали за-
мовчати фактів масового наро-
довбивства, тому можливо й змен-
шили пляновані маштаби злочи-
нів проти українського народу.

Польська тюрма не оминула Сте-
пана Бандеру, але судовий процес за
кілька тижнів перетворив нікому не
відомого підпільника в політичну зір-

ку першої величини. Бандера вів
себе гідно, незважаючи на кілька-
місячний тиск слідства, загрозу
смертної кари, обіцянки слідчих за-
мінити цей вирок у випадку „по-
ступливости” звинуваченого. Він
був засуджений таки до смертної
кари, але амнестія, яка дуже вчасно
нагодилася, замінила смерть на до-
вічне ув'язнення. Тривало воно до по-
ділу Польщі Гітлером і Сталіним. У
воєнному безладі Бандера втікає з
тюрми і за два тижні перебування у
вже совєтському Львові налагоджує
діяльність мережі ОУН за власним
розумінням. Він переконаний у не-
минучості війни між переможцями
Польщі, і вважає, що у цьому кон-
флікті може трапитись нагода ут-
вердити омріяну Українську Дер-
жаву. Його популярність в середо-
вищі ОУН була такою значною,
що під час внутрішнього конфлікту
в Організації переважна більшість
членства (за деякими оцінками до
90%) пішла за Бандерою. Від того
часу ту частину ОУН інакше як бан-
дерівцями не називають. 

З початком німецько-совєтської
війни бандерівські похідні групи
ідуть попереду лінії фронту, прого-
лошуючи утворення українських
органів влади в населених пунктах
зразу після залишення їх частинами
РСЧА (Робочо-Селянська Червона
Армія). Німці опиняються перед
фактом: місцеве населення вже об-
рало своїх бурґомістрів, війтів, при-
значило власну поліцію, а у Львові
30 червня 1941 року ОУН проголо-
сила відновлення Української Дер-
жави. 

В концепції нової Европи Гітле-
ра цієї держави не було. Уряд ареш-
тували і примушували відмовитись
від своєї держави. Не відмовлявся
ніхто, тому декого показово роз-
стріляли. Але оскільки в ОУН все
замикалось на Бандері, то в першу
чергу відмовитись примушували
його. Винахідливість ґестапо до-
стойна голівудівських трилерів: щоб
схилити Бандеру до потрібного рі-
шення, арештували двох його рідних
братів: Олександра і Василя і пока-
зово закатували в Освєнцімі. З них
здирали шкіру дротяними щітками,
а потім купали в вапняному розчи-
ні. Але Степан не піддався на цей
шантаж (хоча до переліку знищених
родичів ґестапо додало брата його
дружини, розстріляного у Львові та
розстріляного в Херсоні Богдана

Бандеру), і тисячолітній райх засу-
див його до чергового довічного
ув'язнення, в концтаборі Саксен-
гавзен. 

Паралельно з гітлерівцями
свою акцію проти Бандери вело
НКВД. Отця Андрія Бандеру роз-
стріляли тоді, коли Степана на до-
питах у Берліні примушували від-
мовитись від України. Сестер ви-
везли в Сибір плянуючи зламати
і використати проти брата.

Волею долі після закінчення вій-
ни Степан Бандера опинився в еміґ-
рації. Бандерівці мали нового Про-
відника — командира УПА Романа
Шухевича. Степан визнає провід-
ництво свого старшого за віком
приятеля і береться за новий для
себе напрямок роботи: налагод-
ження діяльности української полі-
тичної еміґрації. Виявляється, що
крім таланту організатора, він має й
здібності публіциста. Збірка його
післявоєнних творів під назвою
„Перспективи національної рево-
люції” показує нам автора, який за

дипломатичними формулюваннями
намірів політиків різних таборів ба-
чить справжні цілі та інтереси і бу-
дує політику середовища, у якому
він був визнаним лідером, відповід-
но до інтересів України. Всупереч
мітам совєтської пропаґанди, він
не лише не шукав співпраці з ЦРУ
– він ясно і зрозуміло писав, що Аме-
риці не потрібна Українська Дер-
жава, і вона робить ставку на транс-
формацію СССР в нову Росію, праг-
нучи змінити лад, але не ліквідую-
чи імперію. Коли старший Буш
прочитав про це нам лекцію в Киє-
ві, Бандери вже більше 40 років не
було на світі. Керівництво СССР не
могло припустити, щоб людина, яка
по суті є духовним лідером україн-
ської визвольної боротьби і бачить
наскрізь не лише сильні й слабкі сто-
рони червоної імперії, але й інтереси
сторін на міжнародній шахівниці,
продовжувала організовувати ук-
раїнців на здобуття власної держа-
ви. Тому аґент КҐБ вбив його 15
жовтня 1959 року. 

Всупереч бажанням КҐБ Сте-
пан Бандера присутній і в ниніш-
ньому політичному житті Украї-
ни. Насамперед тому, що ставить
для найвищих органів влади неви-
рішне запитання: чи законно захи-
щати Україну, боротись за неї до
кінця свого життя? Адже кожен
громадянин України, якому волею
долі доведеться захищати суверені-
тет і честь своєї держави, рано чи
пізно, задає собі питання: а як моя
держава оцінить мою самопожер-
тву? І прийде до невтішного ви-
сновку: сьогоднішній державі люди,
які вважають Україну однією з най-
більших життєвих цінностей для
українця, не потрібні. Мало того,
вони якісь підозрілі, а місцями,
може й злочинні. Як Бандера. І їх па-
тріотизм, який керував ними, коли
Тризуб був предметом для кримі-
нального розслідування, керує ними
й тепер, раптом стає їх проблемою
у цій державі. Разом із ярликом
„бандерівець”. Але так все не буде.
леґальна держава, з Тризубом і
Славнем „Ще не вмерла...” є фак-
тором, який всупереч бажанням
борців за повернення до світлого
минулого створює нову світог-
лядну реальність. Тому, я пере-
конаний, невдовзі проблеми бу-
дуть у інших...

ярослав сватко
м. львів

марта Бандера ваСиль Бандера

в ОдежІ в’язня авшвІЦУ

ОкСана Бандера вОлОдимира Бандера

БОгдан Бандера ОлекСандер Бандера
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ДЕРЖАВНИК ЗМАЛКУ

Мандрівка в дитинство Степана Бандери напередодні його столітнього ювілею
Про Степана Бандеру — одно-

го з найвпливовіших керівників
українського національно-ви-
звольного руху ХХ століття — на-
писано чимало і всілякого. Його
образ, люто заквецяний брудом
совєтської пропаґанди, в останнє
десятиліття «просвітлів» старан-
нями сучасних українських до-
слідників. Отже, той, хто серйоз-
но цікавиться ролею цієї леґен-
дарної особистости у вітчизняній
історії, знайде достатньо неупе-
реджених публікацій, аби відпо-
вісти на запитання, ким же на-
справді був Степан Бандера: ідео-
логом націоналістичних бандфор-
мувань чи героєм нації?

Ми ж помандруємо в Старий
Угринів — село, де закопаний Сте-
панів пуп і де минуло десять років
його дитинства...

Середовище, в якому прокльо-
вувалися паростки національної
свідомости майбутнього головно-
го провідника ОУН, багато що ви-
значило в його подальшій пове-
дінці. У книзі «Степан Бандера —
символ нації» Петро Дужий, теж
помітна фігура національно-ви-
звольних змагань, доречно заува-
жив: «Те, що дорослі люди сприй-
мають розумом, то діти здатні
«схоплювати» серцем і всіма фіб-
рами душі. І схоплене в дитячому
віці залишається на все життя лю-
дини й ніколи не вивітрюється». Із
Степанової душі ніколи не вивіт-
рювалися ранні спогади про пер-
ший у ХХ столітті короткий, але
яскравий спалах Української дер-
жавности, яку виборював і його
батько, у мирі — староугринів-
ський парох отець Андрій, у зброй-
ному протистоянні з ворогом — ка-
пелян-доброволець Української
Галицької Армії.

Старий Угринів: «конспіра-
ція» триває?

Потрапити в Старий Угринів з
Івано-Франківська громадським
транспортом неможливо — немає
такого маршруту. Тому бажаючим
подихати повітрям малої батьків-
щини лідера ОУН спершу треба
їхати в Калуш і там ловити мі-
кроавтобус, котрий чомусь курсує
поза автостанцією. Така «глибока
конспірація» тим більше дивна,
що нині обласний центр Прикар-
паття зв’язаний автобусним спо-
лученням із сотнями віддаленіших
і менш відомих населених пунктів
краю, а Старий Угринів, розташо-
ваний за десять кілометрів від по-
жвавленої траси Івано-Франківськ-
Стрий, чомусь такої чести не удос-
тоївся.

До села з міста хеміків веде
єдина розбита і густо поцяцькова-
на латками ямкового ремонту ву-
зенька асфальтівка. За десять ро-
ків, відколи автор цих рядків не був
у Старому Угринові, тут мало що
змінилося. Хіба що виросли, пе-
реважно на окраїні, поодинокі су-
часні хатинки для відпочинку, що

різко контрастують із традицій-
ними місцевими хатами. І вказівник
із назвою села напередодні ювілею
новий з’явився — дерев’яний і
майстерно вирізьблений.

Не доїжджаючи до центру, водій
на моє прохання пригальмовує
біля пляншети зі стрілкою «Істо-
рико-меморіяльний музей Степана
Бандери». З малолюдного сальону
одночасно виходить чоловік ран-
нього пенсійного віку. Із паном
Дмитром, як він назвався, нам по
дорозі: його помешкання — непо-
далік музею.

— Староугринівці гордяться
тим, що вони — земляки такої ві-
домої людини? — запитую по-
путника.

— Звичайно, приємно, що ми із
Степаном Бандерою — односель-
ці. Тепер про це можна говорити
шанобливо, а за совєтської влади
страшно було й заїкатися, звідки
ми родом, бо тоді хтось дивився від-
чужено, хтось — із острахом. Сла-
ва Богу, минулося.

— За ті неприємності нині
маєте якісь переваги?

— Та де там. У нас і своєї сіль-
ської ради немає — вся влада в су-
сідньому Середньому Угринові,
хоча голова таки староугринів-
ський. Село у нас невелике — зо
три сотні дворів. Та й пільг ніяких
не треба: буде добре всім українцям
— то й нам буде добре. А поки що
наші люди переважно по заробіт-
ках роз’їжджаються.

Плебанія — наче нова копійка

Якщо в селі змін мало, то обійс-
тя Бандер, точніше староугринів-
ської плебанії-резиденції, яка була
своєрідною службовою оселею
священика на час виконання ним
обов’язків місцевого пароха, не
впізнати. За останнє десятиліття на
тутешньому подвір’ї виріс модер-
ний триповерховий корпус музею
і каплиця, що відтворює культову
споруду часів Степанового дитин-
ства, зруйновану компартійцями в
1982 році. Пахне свіжою штука-
туркою щойно відбудована за ста-
рими фотографіями та спогадами
староугринівців плебанія. Тут на-
віть збереглася в автентичному
вигляді кімната-вітальня, в якій
збиралася вечорами численна ро-
дина отця Андрія (окрім Степана,
який був другою дитиною в сім’ї,
підростали ще Марта, Олексан-
дер, Володимира, Василь, Оксана
та Богдан, наймолодша Миросла-
ва померла немовлям). 

Відбудову оселі скорими тем-
пами івано-франківські будівель-
ники завершили на початку груд-
ня 2008 року. Тепер, як розповів
науковий співробітник музею Ми-
хайло Базюк, помешкання на 99
відсотків схоже на те, в якому ви-
ріс Степан. Кухонну піч «пере-
несли» з сусідньої старої хати,
меблі вироблені на початку мину-
лого століття, які відповідають ін-
тер’єрові священицького житла,

скуповували по всій Галичині.
Сюди ж потрапили дивом уцілілі
робочий стіл, шаховий столик, на-
стільна лямпа та інші родинні ре-
ліквії з помешкання отця Володи-
мира Ґлодзінського, Степанового
дідуся по матері. Старе німецьке
фортепіяно зайняло звичний лівий
кут вітальні.

Усе тут тепер нагадує часи ди-
тинства Провідника. «Мої мама і
тато, — каже завідувачка музей-
ного господарства Марія Ільків, —
служили у священика Дмитра Бе-
резовського, який був другим піс-
ля отця Андрія тутешнім паро-
хом. Вони стверджують, що оселя
нині відповідає довоєнним часам, і,
переступивши поріг, можна чітко
уявити побут, що оточував Сте-
пана».

Знаєте, 
яким він хлопцем був

Про дитячі роки Степана Бан-
дери, який народився 1 січня 1909
року, збереглися скромні, іноді
суперечливі спогади. Тому най-
достовірніша інформація зосеред-
жена в автобіографії «Мої життє-
писні дані». «Я прожив в Угрино-
ві Старому, в домі моїх батьків і ді-
дів, — згадував він, — виростаю-
чи в атмосфері українського па-
тріотизму та живих національно-
культурних, політичних і суспіль-
них зацікавлень. Вдома була велика
бібліотека, часто з’їжджалися ак-
тивні учасники українського на-
ціонального життя Галичини, крев-
ні і їхні знайомі, наприклад мої вуй-
ки: Павло Ґлодзінський — один з
основників «Маслосоюзу» і «Сіль-
ського Господаря» (українські гос-
подарські установи), Ярослав Ве-
соловський — посол до Віден-
ського парляменту...».

Із малих літ Степан не виріз-
нявся богатирським здоров’ям,
проте, як стверджували очевидці
(остання мешканка Старого Уг-
ринова, котра добре знала май-
бутнього керівника ОУН, померла
11 років тому), хлопець мав ви-
няткову волю і цілеспрямованість.
Йому тоді дошкуляли ревматизм
суглобів і водяна пухлина в коліні,
але він не скиглив біля маминої
спідниці, випрошуючи співчуття, а
нещадно виганяв із себе немочі
холодною водою і гімнастичними
вправами. Іноді брав у руки пасок
і бив себе до крови чи затискав у
дверях пальці, перевіряючи власний
больовий поріг. Можливо, залізна
воля дорослого Степана Бандери і
вміння надзусиллями досягати по-
ставленої мети закладалися саме
виснажливими староугринівськи-
ми експериментами. Принаймні,
як він сам згодом писав, спортив-
ні заняття — біг, плавання, лижні
кроси й особливо тривалі мандри
— з дитинства визначили його
здоровий спосіб життя, в якому не
було місця тютюнові й алькоголеві.
Він залюбки просиджував над ша-
ховими комбінаціями, співав у хорі
та грав на ґітарі і мандоліні. 

Яка хата — такий тин, який
батько — такий син

Особливу гордість за свою на-
цію, яка збунтувалася проти гніту
чужинців, Степан ще підлітком
відчув у жовтні-листопаді 1918
року, коли розвалилася Австро-
Угорська імперія. «Я пережив хви-
люючі події відродження і будови
Української держави, — писав він
згодом. — Мій батько належав до
організаторів державного перево-
роту в Калуському повіті (з ліка-
рем Курівцем), і я був свідком
формування ним із селян довко-
лишніх сіл військових відділів... Від
листопада 1918 р. наше родинне
життя стояло під знаком подій у бу-
дуванні українського державного
життя та війни в обороні само-
стійности... Особливий вплив на
кристалізацію моєї національно-
політичної свідомости мали ве-
личні святкування і загальне оду-
шевлення злуки ЗУНР з Україн-
ською Народньою Республікою в
одну державу в січні 1919 р.».

Родинне гніздо Степан залишив
десятирічним хлопчаком, коли во-
сени 1919-го перебрався до Стрия,
за 80 кілометрів від дому. Успіш-
но склавши екзамени, він вступив
до тамтешньої української гімназії.
Тоді, власне, й закінчилося його
безтурботне дитинство. Проте він
дуже любив своє село й охоче на-
відувався сюди на вакації та свята
гімназистом, а потім — студентом
Львівської політехніки аж до 1933
року, поки його родина не пере-
їхала до села Воля Задеревецька,
що на Долинщині. Завдяки Степа-
новому завзяттю в Старому Угри-
нові діяли молодіжні товариства
«Січ», «Луг», «Пласт», пізніше —
«Юнацтво ОУН», аматорський хор
та драматичний гурток.

* * *
Упродовж кількох останніх ро-

ків фонди тутешнього історико-
меморіяльного музею поповнили-
ся величезною кількістю архів-
них документів, зокрема переданих
СБУ, та особистими речами го-
ловного провідника ОУН. Тут до-
статньо матеріялів, аби кожен ба-
жаючий міг зробити власний ви-
сновок про місце Степана Бандери
у вітчизняній історії. Для бага-
тьох відвідини Старого Угринова
стають знаковою подією. «Я час-
то спілкуюся з людьми, котрі при-
їжджають до нас зі сходу і півдня
України, — каже науковий спів-
робітник Михайло Базюк. — По-
бувавши на батьківщині Провід-
ника, ознайомившись з експона-
тами нашого музею, більшість до-
рослих радикально змінюють свої
погляди на національно-визвольний
рух 30-50-х років минулого сто-
ліття і визнають виняткову ролю у
ньому Степана Бандери. Молодь
сприймає це майже зі стовідсот-
ковим захопленням». 

іван КрАЙніЙ   
«Україна молода»

рОдина Бандер в С. вОля задереваЦька СтрийСькОгО р-нУ львІвСькОї ОБл., 1933 р. Сидять: О. андрІй, ПІщинСька

дарІя (?), БаБЦя рОзалІя, дрУгОмУ рядІ СтОять: марта, О. федІр давидюк, вОлОдимира, БОгдан, СтеПан, ОкСана.
генеральна рада «загОнУ червОна калина» (1929 в академІчнОмУ дОмІ У львОвІ. 

СтОїть третІй СПрава СтеПан Бандера

СтеПан Бандера — ПлаСтУн

СтеПан Бандера — гІмназиСт
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2 січня 2009 року інтерактивна програма Української служби Бі-Бі-Сі була присвячена 100-річчю сим-
вола українського націоналізму Степана Бандери. Інтерактивну програму Бі-Бі-Сі вів Богдан Цюпин

БАНДЕРА — ПРАПОР, ГЕРОЙ ЧИ НЕЗАСЛУЖЕНО ПРОСЛАВЛЕНИЙ?

Степан Бандера народився 1 січня 1909 року в селі
Старий Угринів Калуського повіту в сім’ї священика.
Був убитий аґентом КҐБ Богданом Сташинським у
Мюнхені (Німеччина) 15 жовтня 1959 року. На Івано-
Франківщині 28 грудня 2007 року обласна рада 2008 рік
проголосила Роком Степана Бандери.

Гостем програм був історик Володимир В’ятрович,
директор архіву Служби безпеки України, кандидат
історичних наук.

Бі-Бі-Сі: Чи достатньо ми знаємо зараз Степана Бан-
деру, про УПА, про повстанський рух, щоб робити пра-
вильні висновки щодо нього?

В. В’ятрович: На жаль, український загал знає
дуже мало про повстанський рух і про Степана Банде-
ру особисто, хоча інформації багато. В Інтернеті є ба-
гато доступної інформації, але вона не використовується
в достатній мірі. Тому побутує багато совєтських мітів.

Бі-Бі-Сі: Усі архіви КҐБ не відкриті, особливо ар-
хіви в Москві… чи можна робити висновки? Чи не буде
нового виливу інформації у майбутньому?

В. В’ятрович: Архіви містять ще багато інформації,
фактів, які сприятимуть пізнанню української історії.
Українські архіви містять найменше секретної інфор-
мації. Але ще не всі документи відкриті. Є законодав-
чі перепони, зокрема, щодо архівів СБУ, але це тим-
часово. Я певен що врешті-решт всі матеріяли будуть
відкриті. Щодо архівів у Москві – там відбувається зво-
ротній процес. До початку 1990-х архіви ФСБ були більш
доступні, то зараз вони, по суті, закриваються і з ними
дедалі важче працювати, як українським, російським, так
і західнім дослідникам.

Бі-Бі-Сі: А чи цінні вони, оці московські архіви?
В. В’ятрович: Так, бо Москва була центром при-

йняття рішень, і там є багато серйозних документів. На-
приклад, я певен, що там багато документів про вбив-
ство Степана Бандери. У нас у Києві таких матеріялів
немає, бо рішення про ліквідацію Степана Бандери при-
ймалося на найвищому рівні, у Москві.

Бі-Бі-Сі: Ви працюєте в архіві, ви історик, ви має-
те доступ до документів, до яких би хотіли мати доступ
ваші колеґи. Який ваш висновок про Степана Бандеру?

В. В’ятрович: Мій висновок не змінився після того,
як я отримав доступ до архівів СБУ, він формувався на
основі літератури, яку я вивчав раніше. Я вважаю, що
це видатна людина, яка доклалася до визвольного руху.
Я вважаю, що його слід вшанувати як національного ге-
роя.

Слухач, електронною поштою: Мені байдуже, що
штовхало людей Степана Бандери, але вони різали лю-
дей без суду і слідства. Це інквізиція. Якщо Бандера ге-
рой для України, то Бін Ладен герой для мусулман.

В. В’ятрович: Це поширена думка, яка не опирається
на якусь інформацію. Це вияв стереотипів, які насад-
жувалися совєтською владою.

Бі-Бі-Сі: У совєтській історіографії це називали фак-
тами. Була боротьба між етнічними групами, були жерт-
ви в Західній Україні?

В. В’ятрович: Жертви були, як і в кожній війні. Укра-
їнський визвольний рух вів війну проти сил, які чини-
ли опір відновленню української незалежности: це
були Третій Райх, це була совєтська влада і це були пол-
ьські сили. Як і в кожній війні були жертви, і були жерт-
ви серед невинних людей. Але це не дає права назива-
ти цю війну несправедливою.

Слухач, електронною поштою: Бандера – герой
українського народу. Боротьба тривала, совєтська вла-
да використовувала ще гірші засоби.

Слухач з Канади: Без 30 червня 1941 року, про що
б ми могли розповідати онукам?

В. В’ятрович: 30 червня – це визначна подія в істо-
рії України і в житті Степана Бандери. У цей день було
проголошено відновлення незалежної української дер-
жави, це відбулося у Львові. Німців поставили перед до-
конаним фактом існування української держави. Це при-
мусило німців, коли вони прийшли до Львова, проде-
монструвати свої справжні пляни щодо України. Сте-
пана Бандеру заарештували. Йому запропонували від-
кликати акт про незалежність України, але він, попри
загрозу знищення, відмовився це робити. Він сказав, що
акт був покликаний до життя всім українським народом
і він не збирається узгоджувати це з окупаційними си-
лами. Це показало безкомпромісність українського
визвольного руху. З 1942 українські визвольні сили по-
чали визвольну боротьбу вже на антинацистському
фронті.

Бі-Бі-Сі: Степан Бандера опинився у німецькому кон-
цтаборі Саксенгавзен.

В. В’ятрович: Так, він був спочатку в ув’язненні у
Берліні, але потім його перевели до концтабору. Там він
був до весни 1944 року. Потім його знову перевели під
домашній арешт. У цей момент йому запропонували очо-
лити український пронімецький комітет. Німці про-
гравали тоді, і ситуація змінилася. Бандері пропонува-
лася роля українського Власова. І знову тут зіграла ролю
його принциповість. Він був відрізаний від інформації,
не знав, що відбувається на фронтах, але він прийняв
принципове рішення і не дозволив скомпрометувати
український визвольний рух і відмовився співпрацювати
з нацистами. Цього, на жаль, не зробили багато інших
політиків – як в Україні, так і інших країнах.

Бі-Бі-Сі: В акті проголошення незалежности Украї-
ни Німеччина згадувалася схвально. Бандера і його при-
хильники певним чином підтримували Німеччину…

В. В’ятрович: В акті про відновлення державної не-
залежности України 30 червня 1941 року є пункт про
те, що українська влада вітає Велику Німеччину, яка руй-
нує попередню систему поневолення, символом якої був
Совєтський Союз. Німці прекрасно розуміли, що, попри
ці дитирамби, їх поставили перед доконаним фактом і,
що українці не будуть враховувати побажання Німеч-
чини і на допиті 3 липня Бандера це підтвердив.

Бі-Бі-Сі: Оксана Забужко – письменниця, яка до-

сліджувала тему ОУН-УПА у роботі над своїм романом.
Пані Оксано, після того, як ви провели дослідницьку ро-
боту, які у вас висновки?

О. Забужко: Я досліджувала постать не самого Сте-
пана Бандери. Для мене центральним моментом укра-
їнської історії 20 ст. лишається оце 30-ліття українсь-
кого резистансу, і не лише української, а й історії Схід-
ньої Европи і історії совєтської. Говорячи про рух на За-
хідній Україні, ми його звично льокалізуємо, ніби це була
проблема Галичини і Волині, але насправді це було яви-
ще маштабніше і досі не до-
сліджений той аспект, який
мені особисто цікавий най-
більше. Це невидимі і не
облічені наслідки тодішнь-
ого резистансу і як вони
змінили подальшу історію
України. Мене цікавить
роля УПА уже в ҐУЛАҐу,
тому що вся революція в
ҐУЛАҐу кінця 1940-х років.
Ті російські дослідники, які
займалися цим, а їх останнім
часом стає все менше, вони
визнають ролю української
«партизанки», ролю УПА,
яка взялася за ҐУлАҐ і
розхитала його зсереди-
ни. Великою мірою не ви-
ключено, що, коли світові
стануть доступними архіви
ФСБ, то стане очевидним,
що рішення Хрущова ви-
пустити мільйони людей з
ҐУЛАҐу, після його знаме-
нитої промови на 20-му з’їз-
ді партії 1956 року, саме це
було реакцією на револю-
цію, яку вже неможливо
було контролювати ста-
лінськими методами. Тому
мільйони совєтських гро-
мадян, які повернулися до-
дому після 1956 року, за-
вдячують своїм звільнен-

ням українським партизанам.
Слухач, електронною поштою: Націоналізм – це пе-

режиток минулого. У країні, де живуть два народи, ет-
ноцентризм нічого, крім додаткових проблем, не принесе.

Бі-Бі-Сі: Чи виправдано те, що саме Степан Банде-
ра став символом боротьби?

О. Забужко: Це вже питання для дослідників масо-
вої культури, чому саме людина, чиє ім’я означало ла-
тиною у староукраїнській мові «прапор», став оцим лі-
дером, оцим знаменом… Я провела величезну роботу до-

слідництва. Десятки годин
інтерв’ю, бо я пишу книжку
з 2002 року. Ті люди не на-
зивали себе «бандерівцями»,
вони себе називали просто
партизанами. Те, що сьогод-
ні цей ярлик пристав, це вже
мідіяльна привабливість, це
те, що може бути краще зро-
зуміло молоді, людина, яка
провела багато часу у тюр-
мах, таборах, символ не-
знищенности… Є момент
вибуховости імени, хоча за
ОУН відповідав Коновалець,
а УПА – це Шухевич. Це по-
статі гігантського маштабу.
А те, що Бандера став сим-
волом, це пов’язано з хариз-
мом цієї людини.

Слухач, електрон-
ною поштою: Назвіть хоч
один райцентр, який банде-
рівці звільнили від німців?
Мирних людей загинуло від
рук бандерівців - маса,
включно з моїми родичами,
тому я не можу відчувати
жодної поваги до цих людей.

В. В’ятрович: Це ти-
пова заява, яка звучить про-
тягом багатьох дискусій.
Бандерівці звільнили десят-
ки населених пунктів, у так
званих повстанських рес-

публіках, де не було ні совєтської влади, ні німецької вла-
ди. Щодо жертв - ми про це вже говорили, війна є вій-
на, і завжди бувають невинні жертви, але це не дає під-
став називати бандерівський рух злочинним.

Слухач: Чи загинув хоч один німецький солдат у бо-
ротьбі з ОУН-УПА?

В. В’ятрович: Так, тисячі солдатів. Є документи, які
підтверджують боротьбу ОУН-УПА з німецькими вій-
ськами.

Бі-Бі-Сі: Це документи, але чи є інформація вільно
доступна пересічним громадянам?

В. В’ятрович: Це велика проблема, те, що українські
громадяни не вивчали як слід українську історію і тому
і далі оперують стереотипами. Зараз ситуація змінилася,
але і далі недостатньо фокусують увагу на український
визвольний рух.

Бі-Бі-Сі: Слухач Микола Сухомлин з Харкова за-
питує, як часто спецслужби СССР видавали себе за
оунівців і нищили населення? Чи є документальні підт-
вердження цього?

В. В’ятрович: Таких документів є дуже багато і ми
зараз готуємо спеціяльний збірник документів. Такі гру-
пи НКВД почали утворюватися з 44 року і у 44-45 ро-
ках їх було понад 150 на Західній Україні. Вони існу-
вали десь до середини 1950 років. Є багато таких до-
кументів, один з найпромовніших - доповідна військо-
вого прокурора Кошарського 1949 року на ім’я Мики-
ти Хрущова, де він перелічує десятки випадків злочи-
нів аґентурно-бойових груп - пограбування, ґвалтування,
вбивства, які робилися для того, аби списати цю діяль-
ність на українських повстанців.

Бі-Бі-Сі: А хто були ці люди?
В. В’ятрович: Частина з цих людей - кадрові офіцери,

які спеціяльно готувалися, частина - колишні повстан-
ці, які були перевербовані, ця суміш чинила масові зло-
чини проти місцевого населення.

Бі-Бі-Сі: Чи є приклади, що хтось з членів цих ка-
ральних загонів був покараний за це?

В. В’ятрович: Наразі я таких прикладів не знаю, ніх-
то не піднімав цю інформацію в такому юридичному кон-
тексті. Перший крок - це підняти матеріяли з точки зору
історичної. Очевидно, що це було б історичною прав-
дою, якби це призвело до юридичних висновків.

Бі-Бі-Сі: Чи мають ці люди гарні пенсії, нагороди?
В. В’ятрович: Якщо такі є, то їх залишися одиниці,

але ще на початку 90-х були такі, які вважалися за-
служеними пенсіонерами.

Бі-Бі-Сі: Слухач каже, що ім’я Бандери стало сим-
волом націоналізму завдяки совєтській пропаґанді і за-
питує, скільки росіян і поляків служило в гітлерівських
репресивних органах і скільки жидів воювало на боці
ОУН-УПА. Напевно, це дуже болісний спосіб ділити за
національною ознакою, але раз наш слухач запитує...

В. В’ятрович: Я спеціяльно не займався такою ста-
тистикою, єдине, що можу сказати, що на боці Треть-
ого райху воювало близько мільйона росіян, було
зформовано дві дивізії, польських дивізій не було, але
було багато поляків, які служили в поліцейських ча-
стинах, зокрема на Україні. Є документи, які підтверд-
жують, що були жиди в лавах Української Повстансь-
кої Армії.

Бі-Бі-Сі: До нас приєднується ще один історик - про-
фесор Львівського державного університету, доктор іс-
торичних наук Ярослав Грицак. Ви назвали Бандеру
терористом-романтиком.

Я. Грицак: Це був терор як відповідь на обставини,
на безсилля провадити політику іншими способами. Це
була відповідь на конкретні факти, відповідь на Голо-
домор, на масові розправи польської поліції над мирним на-
селенням і таке інше.

Бі-Бі-Сі: Взагалі, які у вас викликає думки націо-
налізм?

В. В’ятрович: Це все одно, що питати, як ви оцінюєте
ролю сонця - з одного боку воно дуже корисне, з іншого
- може вбивати, коли його надто багато. Так само мо-
жемо говорити про націоналізм. Для українців це була
та ідеологія, яка зберегла їх протягом бурхливого 20 сто-
ліття, яка врешті решт дозволила відродити незалежність
в 91 році.

Бі-Бі-Сі: Чи в Україні досі ототожнюють ці понят-
тя - Бандера і націоналізм?

В. В’ятрович: Це ототожнення не є випадковим. Бан-
дера не був лише символом, він був дуже активним дія-
чем націоналістичного руху. Бути символом дуже важ-
ко, і те що він зумів ним залишитися - це чи не голов-
на його заслуга. Його сприймають як символ і ті, хто
шанує український визвольний рух, і ті, хто його не
сприймає. І як будь-який символ він збурює яскраві по-
чуття - або шаленої любови, або ненависти.

Бі-Бі-Сі: Що ви можете сказати про можливу при-
четність Олександра Святогорова, який керував опе-
раціями в Мюнхені і який нещодавно помер, до підго-
товки вбивства Степана Бандери?

В. В’ятрович: На жаль, в Україні немає жодних ма-
теріялів про те, як готувалося вбивство Бандери в 59
році. Очевидно, що ці матеріяли є в Москві і потребують
опрацювання. Є багато матеріялів про виконавця вбив-
ства Богдана Сташинського з суду над ним у 1962 році.
Його сенсаційні свідчення показали, що робила совєтська
влада для того, щоб розколоти український визвольний
рух.

Бі-Бі-Сі: Слухач - Віктор Ткаченко з Києва, канди-
дат історичних наук - запитує, що робиться проти ін-
формаційних нападів з боку північного сусіда?

В. В’ятрович: В історичному контексті є величез-
не інформаційне протистояння щодо того, як пред-
ставляється українська історія, особливо з Росії. Ми-
нулого року піднімалися інформаційні хвилі проти Ро-
мана Шухевича, переконаний, що 2009 року таке буде
робитися у відношенні до Степана Бандери. Наше за-
вдання - робити доступними документи, аби розбивати
міти і не залишати місця для спекуляцій довкола укра-
їнської історії.

лиСтІвка ОУн з ПривОдУ варшавСькОгО ПрОЦеСУ (18. XI. 1935 - 13. І. 1936).
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Виступ Ярослава Сватка на круглому столі “Степан Бандера: постать, епоха, ювілей”, організованому Інститу-
том українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України та Львівським Національним університетом ім. І. Франка

Націоналізм.., сьогодні й завтра

НАУКОВІ ПРОБЛЕМИ, ЗВ’ЯЗАНІ З ВИВЧЕННЯМ ОСОБИ 
СТЕПАНА БАНДЕРИ Й ОУН

Хоч наш круглий стіл присвячений 100-
річчю від народження Степана Бандери,
я свідомо зв'язую в одне його особу і ОУН
— тому, що вивчати одне у відриві від дру-
гого — це якась схоластика. Народився
тоді-то, вчився, зробив таке-то, написав
те-то, помер. За кадром лишаються сус-
пільні обставини, звичаї, вірування і ще
багато чого, незрозумілого в нових істо-
ричних умовах. Нормально історик по-
винен пояснити особливості історичних
обставин, і це звичайно робиться. Однак,
я не про історичні обставини взагалі,
Голодомор чи пацифікації, а про середо-
вище, в якому проявилася особа Степана
Бандери. Цим середовищем була Орга-
нізація Українських Націоналістів, де
були свої, специфічні стосунки між людь-
ми, кодекс поведінки, своє розуміння
життєвого призначення учасників. Без
цих факторів Бандера перестає бути тим,
ким він є в нашій історії — Провідником
ОУН. Ці фактори є частиною його осо-
бистости — і суттєвими, а, мабуть, і най-
суттєвішими факторами формування
його особистости. Однак саме тут наша
історична наука залишає великий пробіл
у життєписі Степана Бандери, наводячи
приклади, як юнаком він себе шмагав, при-

вчаючись терпіти біль на допитах, але об-
ходячи висновки та узагальнення, які
можна було б зробити завдяки психоло-
гії та соціяльній психології зокрема.
Можливо, тому, що ця зона вважається
для істориків чужою — але однаково без
цього повноцінного портрета особистос-
ти Степана Бандери не вийде.

Є ще один аспект діяльности Провід-
ника ОУН, який поки що не знайшов на-
лежного висвітлення у працях дослідни-
ків. Це, власне та частина його роботи в
середовищі ОУН, через яку його обрали
лідером. Ми знаємо, що на Конференції
ОУН в 1933 році Степан Бандера запро-
понував нову схему розбудови і роботи
Організації. Загальниками про це гово-
римо, але ніде цю схему повністю не на-
водимо, хоч опинившись в еміґрації, Сте-
пан Бандера ідею свою творчо розвинув
і довів до практичної реалізації на всіх
континентах, де тільки були українські
поселення. “Фасадні організації” ОУН
охоплюють практично всі ділянки сус-
пільного життя, а схема була розробле-
на Бандерою так, як таблиця Менделєє-
ва: з'явилися нові обставини — ось і від-
крилась нова клітинка, яку слід заповни-
ти... Сучасні ж історики мали б ілюс-

трувати внесок Степана Бандери не за-
гальниковими словами про “розбудову
ОУН”, а конкретними схемами фасадних
організацій, і ще краще, якби вони на-
кладались на схему напрямків боротьби.

Оскільки професор Шуст розширив
межі нашого обговорення до практичних
аспектів сьогоднішньої педагогіки, зв'яза-
них з висвітленням діяльности Степана
Бандери, то я дозволю собі теж зачепи-
ти один практичний аспект діяльности
ОУН і Бандери особисто, зв'язаний і з іс-
торією, і з сучасністю. ОУН — це була
зброя, спроєктована для національно-ви-
звольної боротьби. Специфічна, але дуже
ефективна зброя, в центрі якої була лю-
дина. І це правильно, центральною фіґу-
рою в кожній війні є не автомат, не гар-
мата, і не ракета, а людина, яка тримає па-
лець на цинґлі, чи ґудзику запуску. Лю-
дина здрейфує — і зброя не спрацює. А
може й повернути зброю в інший бік. Іс-
торія УПА показує нам, що творцям
ОУН вдалося розробити і ввести в дію
фактори, які не потребували викорис-
тання загороджувальних загонів, що
центральна фіґура війни знала, заради
чого живе, навіщо вмирає, і який зміст
її життя і смерти. Не просто знали ті воя-

ки УПА — вони приймали це як частину
свого призначення у цьому світі. І Бан-
дера, до речі, теж це так приймав. Але
наша наука скромно промовчує про цю
частину діяльности і ОУН, і Бандери. Хоч
практичні наслідки сьогодні очевидні.
Скільки років іде війна в Афганістані і, не-
зважаючи на тотальну перевагу амери-
канців в озброєнні, вони самі визнають,
що терплять поразку. Чи подивіться на су-
сідній Пакістан, ядерну державу, де існує
явна загроза приходу до влади Талібану.
Людина на війні є важливіша від ядерної
бомби, принаймні на сьогоднішній війні.
Все це, що ми бачимо в Афганістані та
Пакістані — результат багаторічної та по-
слідовної роботи організації братів-му-
сулман. Вони почали цю розробку на
шість років пізніше від українців. Сьогодні
їх вивчають всі, намагаються використати
підглянуті елементи як для підвищення
ефективности своїх армій, так і для ефек-
тивної боротьби з тероризмом. Тільки ми
не вивчаємо, бо якесь дурне табу на ви-
вчення механізмів діяльности ОУН.

Тому в описанні механізмів діяльнос-
ти ОУН міти закривають справжню суть.
Поширений міт про киї, як засіб вихо-
вання в ОУН. Дурниці це! Киї — це для

чужорідного з ОУН елементу, який ке-
рувався виключно матеріяльними моти-
вами. Невже Ви думаєте, що якісь киї
були потрібні тим, хто співав “Ще не
вмерла”, підриваючи криївку? Механізми
формування послуху в ОУН зовсім інші,
і ніхто там киями ні до чого не приму-
шував. А якщо кому давали київ — то це
вже знак, що людина духовно чужа для
цього ордена. Духовний елемент — як
зв'язуючий елемент структури, як ру-
шійна сила і водночас фундамент, на
якому все це було побудовано — все це
і не вивчається, та ще й якщо описуєть-
ся, то зі спотворених матеріялістичних по-
зицій. Але ж це те саме, що пояснювати
принцип дії комп'ютера, користуючись ме-
ханікою Ньютона! Колись Сталін, нама-
гаючись принизити впливи Ватикану,
спитав “скільки дивізій має папа Рим-
ський?” виявилось, що для розвалу Вар-
шавського договору і входження Польщі
в НАТО не потрібно ніяких дивізій. Вис-
тачило папи-поляка. Одного. Може, хоч
це буде наочним прикладом того, духов-
ний елемент, який був стрижневим у ді-
яльності і ОУН, і особисто Степана Бан-
дери, є великою силою, і тому заслуговує
на грамотне вивчення...

...Тепер давайте про майбутнє. Націоналізм
— це основний інстинкт нації, і якщо він пропадає,
то значить — нації нема. Ми не можемо сказати, що
українська нація втрачає усвідомлення самої себе. 17
років незалежности скоріше дозволили нації краще
усвідомити себе і свій стан. І вона це усвідомлює кра-
ще, ніж політики, які претендують на національне лі-
дерство. Але ми про націоналістів і націоналізм, і про
франковий собачий обов'язок перед нацією.

Носієм національної ідеї в кожній нації найчасті-
ше буває людина, яка сама собі дає ради в різних об-
ставинах, і тому може частину власної енерґії вит-
ратити для добра спільноти. В українській нації та-
кою верствою традиційно було селянство, яке саме
себе годувало, і біля якого годувався державний апа-
рат. Большевицька система, для побудови суспільства,
залежного від державного апарату, мусіла розбити си-
стему, відібрати від самодостатніх людей засоби са-
мостійного утримання себе і своїх родин, і перетво-
рити суспільство на економічно однорідну проле-

тарську масу. Це, відповідно, витворило у людей іншу
психологію, людей, залежних, потребуючих, тих, які
живуть з ласки державного володаря. Багато проблем
України сьогодні викликані тим, що порушена нор-
мальна структура суспільства, люди, які самі в ста-
ні повернути суспільну рівновагу в кризових явищах,
позбавлені можливостей це робити. Звичайно, в
сьогоднішній структурі суспільства селянство не
може мати такої ваги, як 100 років тому, але йдеть-
ся не про сільське господарство, а про самодостатніх
людей. Про ту середню клясу (не за кількістю спо-
живання завдяки кредитам, а за самодостатністю, про
малий і середній бізнеси), яка сама собі дає раду, го-
дує сім'ї, і може приймати самостійні рішення. Для
оздоровлення нації після комуністичної хвороби
Україна потребує здорової середньої кляси. А якщо
так, то потрібна програма розвитку цієї кляси. Вреш-
ті, є просто прагматичний інтерес: хто скоріше ста-
не на бік націоналістів: пролетарій чи власник кіос-
ка, сімейної пекарні або фермер?

Державне управління. Здається, лише лінивий не
говорив, що в Україні політична криза усугублює еко-
номічну. А сама політична криза викликана неефек-
тивною системою державного управління. Запропо-
нувати і підштовхнути суспільство до створення
ефективнішої системи управління — це в інтересах
націоналістів, чи ні? А якщо так, то чому на мізки дію-
чих політиків не тисне факт, що націоналісти за-
пропонували ефективну систему, і народ про це го-
ворить?

Про майбутнє українського націоналізму я хотів
би закінчити словами головного політвиховника
УПА Петра Федуна-“Полтави” з праці “Україна по-
гибає! Хто винуватий в цьому?”: “Ми віримо в здо-
рові сили України, у величезні спроможності укра-
їнських народніх мас, в їхній здоровий національний
інстинкт, віримо в невмирущу волю українського на-
роду до самостійного національно-державного жит-
тя. Ця воля не дала нам загинути впродовж довгих сто-
річ неволі. Ця воля вивела нас в минулому сторіччі

на шлях нашого національного відродження”. Я теж
вірю у внутрішнє національне здоров'я українського
народу, і навіть знаю, що наш народ дасть собі раду
і з сьогоднішніми проблемами. Але знову, вертаючись
до франкового собачого обов'язку перед народом,
скажу, що коли ви — націоналісти, то мусите зро-
бити цю дорогу в майбутнє простою і зрозумілою.
Це те, чого найбільше потребує сьогодні Україна.
Це можна зробити лише в один спосіб: віддаючи
себе Україні так, як віддавали себе Бандера і “Пол-
тава”, Стус і Красівський. Це вічна правда на-
ціонального життя: нація живе доти, доки є люди,
готові жити заради неї. І це єдине певне майбут-
нє українського націоналізму, яке не потребує про-
гноз — жити для України. Слава Україні!

(З доповіді на форумі націоналістичних сил, при-
свяченого 80-річчю ОУН, львів, 22. 02. 2009)

ярослав сватко
м. львів

дрУгий СтУдентСький кОнґреС У львОвІ (1932). П’ятий злІва СтеПан Бандера

СтеПан Бандера (Сидить дрУгий злІва) Серед СтУдентІв львІвСькОї ПОлІтехнІки деревОрит нІла хачевича
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ПРАВДА СТЕПАНА БАНДЕРИ

Українське суспільство поступово на-
ближається до того Рубікону, коли ін-
формація про життя і діяльність провідних
діячів національно-визвольної боротьби
українського народу із загальнодоступної
переходить у загальновідому. Знадобилось
більше одного десятка років для того,
щоб, як правило, спорадичні і різноплянові
зусилля науковців, журналістів, політиків,
громадських діячів, мистців накопичили
достатній інформаційний ресурс, який
став базою для суспільної думки. За цей

час відкрито значну частину архівних до-
кументів, видано і перевидано чимало до-
сліджень, монографій, мемуарів, стат-
тей, відзнято фільми, організовано кон-
ференції, академії, дискусійні клюби тощо.
Більшість вище переліченого втілюва-
лось у життя поступово, дозовано, пере-
слідуючи різні цілі. Лише зрідка відбува-
лись події, які несли в собі елементи про-
риву. Але все це спільно призвело до
того, що ознакою сучасности стала мож-
ливість відверто і правдиво говорити про
складні теми української історії через
різні призми її сприйняття, оцінювати
вагу тих чи інших постатей минулого, а
іноді, навіть, провокувати спільноту сум-
нівної якости оцінками.

З кожним роком зростає інтерес до осо-
би однієї із найзнаковіших фіґур україн-
ства – Степана Бандери. Особливої дина-
міки цей процес зазнав останнім часом, в
рамках до сотих роковин від дня його на-
родження. На сьогоднішній день в біо-
графії Степана Бандери майже не зали-
шилось «білих плям». Поступово відтер-
лись фальшиві стереотипи, які нав’язу-

вались протягом кількох десятиліть со-
вєтською пропаґандою і псевдонаукою.
Водночас, слід визнати, що не поставлено
ще надійної заслони перед новітніми ата-
ками Північної імперії, яка, до оста-
точного свого знищення, не припиня-
тиме боротьбу проти імени і духу того,
хто сміливо кинув виклик її велико-
державію.

В середині українського суспільства, по-
ряд з процесом очищення від московсько-
большевицького минулого, триває від-

родження справжніх національних цін-
ностей. Все це відбувається в умовах не-
простої політичної боротьби, складного
розвитку соціяльно-економічних і куль-
турних відносин, тих самих зовнішніх
впливів двох світів, на грані яких при-
значено стояти Україні. І правдива ін-
формація про життя і боротьбу Степана
Бандери, визнаного лідера українських
визвольних змагань середини минулого
століття, є цілковито необхідною для від-
находження невичерпного джерела на-
ціонального державотворення. Сьогодні
правду про Степана Бандеру не знає
лише той, хто не хоче її знати, або не ба-
жає її чути. Сьогодні правду про Сте-
пана Бандеру знає кожен, котрий визнає
себе українцем.

Це достатньо серйозний поступ вперед,
в порівнянні із не далекою минувшиною,
але це ще не остаточний крок в напрямку
повного торжества Правди. Адже правда
про Бандеру не може бути довершеною
без усвідомлення Правди Бандери, тоб-
то глибокої суті призначення його бо-
ротьби і жертовности.

Тому то вбачається абсолютно доціль-
ним перехід до нового етапу повернення
Бандери в українське суспільство – етапу
відродження Правди Бандери, який пови-
нен стати потужною плятформою для
формування завершальної фази націо-
нальної революції, а значить, до остаточ-
ної перемоги ідей Степана Бандери на
українському просторі!

Як відомо, Степан Бандера народився у
сім’ї греко-католицького священика. Свя-
щеника не пересічного, священика-лица-
ря, військового капеляна українського
війська. У молодого Бандери було не так
вже й багато варіянтів вибору власного
життєвого шляху. Він міг продовжити ро-
динну священичу династію, мав можли-
вість здобути той рівень освіти, на який
могли претендувати не заможні українці
в умовах окупаційного режиму польської
держави, а міг, особливо зважаючи на про-
блеми зі здоров’ям, як і тисячі своїх од-
нолітків, загубитись у розміреному і спо-
кійному житті галицької провінції. Але
Боже провидіння судило йому пройти ін-
ший шлях – шлях незламного революціо-
нера, шлях того, хто розбудив і очолив ці
тисячі ровесників, хто був Покликаним і
за ким ішли. Цей шлях був обраний Сте-
паном Бандерою свідомо. Він чітко і тве-
резо розумів, що рано чи пізно за цей ви-
бір доведеться заплатити найвищу ціну. Він
був до цього готовий, які і ті, хто стояв
пліч-о-пліч.

Сучасникові важко уявити таку висо-
ку жертовність. Сьогодні мало хто звер-
тає увагу на те, що підпільна робота в
ОУН, а особливо у провідній її ланці, бо-
ротьба на окупованій території, як пра-
вило, завершувалась або арештом і ув’яз-
ненням, або загибеллю. І лише поміж
цим були романтичні миттєвості націо-
нальної революції, початок якої проголо-
сило покоління Бандери. Це були Апо-
столи і Мученики української держав-
ности. «Здобути, або загинути» – такою
була їхня Правда.

Буквально за кілька років ОУН, яку на
західньоукраїнських землях очолював
Степан Бандера, перебрала на себе ре-
альний провід боротьби за національне виз-
волення. Прекрасно розбудована внутрі-
шньо організаційна сітка, системний виш-
кіл членства, проведення антимонопольної,
шкільної акцій, резонансні атентати на
одіозних політичних фіґур Речі Поспо-
литої та СССР не могли принести керів-
никові підпілля нічого крім смертного
вироку під час гучних судових процесів у
Варшаві та Львові. Цей факт мав би, зда-
валось, безповоротно заткнути пельку
всім, хто намагається звинувачувати Бан-
деру у проявах опортунізму чи співпраці
з окупаційними режимами. Так, Бандера

стояв на порозі виконання судового рі-
шення. Ні він, ні його побратими не особ-
ливо переймались апеляцією чи амнесті-
єю, не намагались підкупити суддів, не кая-
лись у вчинених діях, не зламались. Вони
були впевнені, що ті, хто прийде після них,
зможуть перевершити їх у жертовності, у
відданості справі. Такою була Правда
Бандери-смертника. Перед такою Прав-
дою тремтіли навіть пихаті вороги, в ру-
ках яких був потужний тоталітарний ре-
пресивний державний механізм, який, тим

не менше, не зміг подолати ні молодого ху-
дорлявого революціонера, ні його Націю,
яка вставала на боротьбу, адже мусимо
ствердити, що саме десятиліття між 1929-
39 роками загартувало у галицьких укра-
їнців почуття національної гордости. І в цей
період, і в пізніші часи Степан Бандера пе-
реконливо стояв на позиції, що лише
опертя на власні сили поневоленого народу
може ґарантувати перемогу у боротьбі.

Актуальним на сьогодні вбачається на-
голос на тому, що, ставши на чолі бо-
ротьби за самостійність України, Банде-
ра, як і всі члени керованої ним ОУН, від-
кидали претенсії на задоволення власних
«вузькопартійних» інтересів в разі здо-
буття державности. Фундамент цього було
закладено ще полковником Євгеном Ко-
новальцем та іншими «конструкторами»
ОУН, які творили її як надпартійну
структуру. Одним з яскравих проявів та-
кого підходу стало формування владних
структур після проголошення 30 червня
1941 року у Львові Акту відновлення
української державности. Сам склад уря-
ду, який було доручено очолити Яросла-

вові Стецькові, носив «поліпартійний»
характер, до нього кооптувались персони,
які мали високі фахові знання і були без-
заперечними суспільними авторитетами.
На місцях українська влада також фор-
мувалась, виходячи з національних інте-
ресів. І це в умовах розгортання наймаш-
табнішої в історії людства війни!

Довгі повоєнні десятиліття тоталітар-
на совєтська система боролась і з цією
Правдою Бандери, нав’язуючи україн-
ству риси матеріялістичного світогляду:

безбожність, споживацтво, меркантиль-
ність тощо. Саме тому сьогодні важко спів-
ставляти ідеалістичний світогляд бан-
дерівців, їхню жертовну Правду проти по-
сткомуністичних рефлексій сучасно-
сти. Якщо для Бандери, Шухевича і тисяч
їхніх побратимів загибель в ім’я України
була молитвою, то як не просто означити
серед нині сущих бодай ту сотню, чи три
сотні, для яких святим є життя для Украї-
ни. І лише з пізнанням Правди національ-
ної революції її лави відновляться і зро-
стуть в стократ!

Саме в цьому напрямку і потрібно сьо-
годні гуртувати Націю. Відроджувати
Правду. Не лише меморіяльну, бо така
Правда потребує лише поминальної мо-
литви. Необхідно відроджувати Правду про
українські Перемоги, про великі українські
справи, Правду Євгена Коновальця, Сте-
пана Бандери, Зеновія Красівського. А по-
ряд з цим творити нову Українську Прав-
ду сучасного і прийдешнього.

Олег Вітвіцький
м. Київ

рОзмОвляють СтеПан Бандера І ярОСлава СтеЦькО, СтОять ярОСлав СтеЦькО, ярОСлава

Бандера, дмитрО миСькІв та дрУзІ
злІва: нн, ярОСлав СтеЦькО, нн, нн, СтеПан Бандера.

СтеПан Бандера вІдПравляЄ в УкраїнУ зв’язкІвЦІв-БОйОвикІв з вІльнОгО СвІтУ.

Степан Бандера із зв’язківцями перед їхнім відходом в Україну з вільного світу
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«БАНДЕРА — ЛЮДИНА, ЯКА СТАЛА НАРІЖНИМ КАМЕНЕМ»

о. Ігор ЦАР, священик Україн-
ської Греко-Католицької Цер-
кви, душпастир львівської ви-
правної колонії № 48. О. Ігор
Цар уже 10 років поспіль спові-
дає засуджених.

...У 1977 році мене забрали в
концтабір, тобто в совєтську армію
– і я чудом живим вернувся додо-
му. З дитинства я мав спеціяльне
виховання, а тому був підготовле-
ний до найгіршого. Займався бок-
сом і музикою, їздив на мотоцик-
лях і конях, багато читав, особли-

во про козаків і бандерівців. Вва-
жав, що мушу в житті зі всім да-
вати собі раду задля України. І ось,
попадаю в Забайкальську вій-
ськову округу – „забудь вернуть-
ся обратно“. Ґарнізон в лісі дале-
ко від людей і з тисячі осіб – 60%
раніше суджених. Мені 18 років, а
поруч такі, яким вже по 27 і після
п’яти, семи років тюрми. Всі хо-
дили з ножами, мали обрізи і день
без бійки вважався втраченим. За
моїми підрахунками за два роки за-
гинуло понад 70 осіб у різних жах-
ливих випадках. Вбивали, віша-
лися, стріляли і п’яні замерзали в
снігах, а скільки зійшло з розуму!?
Я відразу організував переворот і
ми взяли владу в свої руки. Ви-
кликав мене начальник штабу і ска-
зав, що як доведуть мою вину, то
посадять в дисбат (армійська тюр-
ма), а якщо буде винуватий по-
терпілий, то його виключать з

комсомолу, бо то був комсорг. От
тобі й большевицькі порядки! Ко-
жен день був у страшній напрузі,
а вночі треба було по черзі годину
відчергувати з ломом у руках, бо
нападали. Перед кожним боєм я за-
вжди казав собі такі слова: я – бан-
дерівець і хочу правди, а тому зі
мною Бог і допоможе мені. Воля
або смерть. У ґарнізоні було 36 на-
ціональностей і всі проти тих, хто
з України. Приємно було чути як
росіян, поляків і жидів з України

називали бандерівцями. Але вони
це нормально сприймали, бо на-
вколо чигала смерть і треба було
рятуватися. Саме там я зрозумів,
що в кожній нації є порядні люди
і є негідники. Нарешті, по півтора
року служби настала кульміна-
ція. Всі зеки казали, що краще три
роки в тюрмі відсидіти, ніж два у
такій армії. І ми пішли напролом.
Навели порядок у дев’яти казармах,
після чого почали співати „Ще не
вмерла України“. Це було 16 груд-
ня 1978 року, коли мені виповни-
лося 20 років. На нас кинулася

зграя червоних офіцерів. Забрали
дев’ятьох на гавптвахту і почали
катувати, викрикуючи: „Що, бан-
дерівці, захотіли самостійної Ук-
раїни?!“

...
А живий лишився тільки тому,

що кожен день щиро молився до
Бога і Він мене врятував. Також
мій брат Олег служив у 1983 році
біля Києва і одного дня зірвав з
себе пагони, кажучи до офіцера:
„Не буду я носити вашу больше-
вицьку форму, а бандерівську!“
Були б посадили в тюрму, але за-
крили справу, бо того ж дня за-
стрілився один солдат і начальство
мусіло мовчати. Та дика больше-
вицька армія загартувала мене і ос-
таточно закріпила в мені переко-
нання, що я бандерівець – той, хто
бореться за правду, свободу і бажає
щастя Україні та всім людям. Дя-

кую Богові за таку прекрасну шко-
лу життя, бо в наступних 20-ти ро-
ках це все стало мені у великій при-
годі. Саме комуна створила всі
умови для того, щоб Степан Бан-
дера став для мене взірцем найви-
щої жертовности за Божу справу.
«Ніхто не спроможен любити біль-
ше, ніж тоді, коли він за своїх
друзів своє життя віддає» (Ів.
15:13). 

...
Уявім собі, що сьогодні нам

Бог посилає чоловіка, який би на-
вів порядок у державі з бандитами
і злодіями, змусив би їх видати лю-
дям зарплату, заборонив робити
аборти, закрив недільні базари і ка-
рав за п’янство, куріння і розпус-
ту. Одні молилися б за нього, а дру-
гі хотіли би його знищити. От вам
і Бандера – людина, яка стала на-
ріжним каменем! 

...

Тисячі бандерівців йшли на бо-
ротьбу з однією думкою – здобудем

Україну, або загинем у боротьбі за
її волю! Тут хочу висвітлити ще
одну сторону боротьби ОУН-УПА,
а саме як вмирали бандерівці. Ось,
що описує Валентина Миронцова,
ветеран війни і праці з с. Октябр-
ське Тульської области в Росії:
„Перебуваючи у відрядженні в Рів-
ному, я стала випадковим свідком,
коли привезли на автомашині гру-
пу бійців УПА і повісили на моїх
очах. Усі вони мужньо зустріли
смерть, я сказала би, героїчно.
Жоден з них не просив помилу-
вання. І що мене особливо врази-
ло – всі вони вмирали, приймаючи
мученицьку смерть зі словами
„Слава Україні!“ Блискавично сяй-
нула думка: хіба можуть так муж-
ньо вмирати бандити, як їх нази-
вала комуністична пропаґанда?
Так ідуть на ешафот лише хлопці,
які палко люблять свою землю,
свій народ, прагнуть звільнити

свою землю від окупантів. І я по-
думала: то хто ж бандити – ті, що
вмирають за вільну Україну, чи ті,
що прийшли на цю землю і творять
злодійства? Я схиляю свою сиву
голову перед тими молодими му-
чениками, які 50 років тому відда-
ли своє молоде життя за незалеж-
ну, вільну Україну“. 

...
Микола Крепченко, підполков-

ник у відставці, м. Радомисль,

пише: „Я виховувався в дусі со-
вєтського патріотизму і був повний
злости й ненависти до бандерівців.
Будучи командиром батальйону
півтора року воював з ними на
Львівщині. Ми, звичайно, були
поінформовані, що УПА – армія
добре організована: всі вояки роз-
биті на одиниці, добре розвинута
розвідка, конспірація, служба без-
пеки, майже в кожному селі є бо-
ївки. Ще казали, що бандерівці
служили фашистам. Я і мої сол-
дати вірили тому. В бою ми захо-
пили підшивки бандерівських газет.

Читаю й очима кліпаю: в одному
місці вояки УПА підірвали ні-
мецький ешельон, у другому –
розгромили німецький ґарнізон, у
третьому – перехопили ешельон,
який віз людей у німецьке раб-
ство… Які ж вони посібники фа-
шистів, коли б’ють їх? Та й фа-
шисти не милували бандерівців.
Тоді перший сумнів закрався в
мою голову. Зізнаюсь, я вже тоді
зрозумів, що бандерівці – то не ті
люди, якими їх виставляли наші ко-
мандири. Я воював проти патріотів
України, котрі перед полоном на-
давали перевагу смерті. І вмирали
як патріоти України. 

Неподалік с. Оглядів Лопатин-
ського району ми натрапили в лісі
на криївку. Оточили її з усіх боків
і запропонували здатися. „Поду-
маємо“, – почули у відповідь. Че-
рез кілька хвилин з отвору схрону
долинуло „Ще не вмерла України“.

Я тоді вперше почув гимн України.
Не знаю, що мене більше вразило:
чи слова, чи зухвалість співаків? А
вже коли один за одним пролуна-
ли вибухи, коли ми побачили, що
сім молодих вояків, яким тільки
жити та бути, підірвали себе ґра-
натами – якщо й були рештки
большевицької брехливої полуди,
вони спали. Тепер я не раз запитую
тих, хто називає бандерівців бан-
дитами: „Хіба бандити будуть по-
мирати такою смертю?“ 

домоВина степана Бандери стоїть так, що не торкається чужої німецької Землі, а чекає того часу, коли Буде перенесена на рідну українську Землю.

З похорону на мюнхенському «Вальдфрідгоф»

«Не стало непересічного борця»
...Степан Бандера належав до справжніх революціонерів. Він міг

помилитися, але не сходив зі шляху чинної і безкомпромісової бо-
ротьби. Тому його смерть викликала біль у співробітників, друзів, по-
слідовників та приятелів, щирий жаль навіть найзавзятіших против-
ників і радість ворогів, бо ж не стало непересічного борця визволь-
ного фронту революційної боротьби.

(«Українське слово», 
орган оУн під проводом полк. Андрія Мельника)

захОди У 20-тУ рІчниЦю вІд Смерти Євгена кОнОвальЦя. 
рОттердам, 1958. в ПершОмУ рядІ злІва: дарІя реБет, нн, 
рОман малащУк, СтеПан ленкавСький, СтеПан Бандера, 

андрІй мельник, микОла каПУСтянСький

«Повіяло новим вітром»
...“Від 1932 року ОУН постійно зростала на силах. Свою мережу сну-
вала вона по всіх містах і селах Західньої України. Члени ОУН ка-
зали: “Повіяло новим вітром”. На низах відчувалося, що “на горі” пра-
цює хтось, хто досконало знає свою роботу... А дуже хотілося зна-
ти ту найбільшу таємницю, – хто є провідником Крайової Екзекутиви,
– на згадку про яку аж мурашки проходили поза шкірою... Та не тіль-
ки я цікавився цим питанням – для більшости членів це була найбільш
інтриґуюча таємниця. Особа Провідника, чим більш законспірована,
тим більш притягаюча, респектована, і бажання колись зустрінути його
заохочувало до праці, чину і ризику”.

Богдан Казанівський
діяч ОУН

«Бандера для них — це Україна»
Чим був Степан Бандера для українського народу? Хай відповість

на це питання не українець, якого можна б посуджувати за т. зв. «пар-
тійну суб’єктивність», а чужинець, довголітній в’язень москов-
ських концтаборів, німець Артур Фурман... Там, у концтаборах да-
лекої Півночі, він зустрічався з тисячами українців з усіх земель Ук-
раїни, там він запізнався і з правдивими прагненнями українського на-
роду. І ось він, з приводу смерти Степана Бандери пише:

«Генерал Айзенгавер, генерал де Ґоль, канцлен Аденавер— без-
перечно великі мужі і безумовно вороги комунізму, але кожен ук-
раїнський в’язень чи засланець не ждав від них визволення з мос-
ковсько-комуністичної неволі. Цього визволення ждали тільки від од-
ного, вплітаючи свою надію в кожну молитву: «Бандера». Бандера для
них — це Україна. Коли хто говорив про Бандеру, той одночасно ду-
мав про Україну. Обидві ці назви злилися в одне й те саме. Бо Бан-
дера втілював у собі всі найкращі й найбільші чесноти українсько-
го народу, був для сотень тисяч, ба — мільйонів — вимріяним сим-
волом волі й незалежности...».

Артур Фурман, 1959
німець, колишній в’язень совєтських концтабрів

Степан Бандера 
про свого діда Степана

...Для мене особисто Степан
Бандера — це символ нації, сим-
вол цілого покоління революціо-
нерів, готових за Україну віддати
життя. Це була людина, яка го-
това пожертвувати всім — бла-
гополуччям родини, дітей, сорат-
ників — заради України.

...
Історично так склалося, що

патріотів України називали «бан-
дерівцями», тому вважаю, що ми
всі є однією великою сім'єю, яка
любить Україну та її народ.

...
Процвітаюча Україна, де всі

живуть за европейськими стан-
дартами, — це був би найкращий пам'ятник Степанові Бандері.

степан Бандера, молодший
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«Димову заслону усунув похорон
Провідника»

Риси і прикмети характеру, що їх мав Степан Бандера, попри ор-
ганізаційні здібності, є рідкою цінністю у людей взагалі, а в україн-
ських людей зокрема. Тому втрата їх власника така дуже важка...

Тим більше, що такі люди, як Степан Бандера, дуже рідко появ-
ляються і дозрівають в новітньому українському підсонні.

...Димову заслону сенсаційности усунув щойно похорон Провідника
ЗЧ ОУН Степана Бандери і суворомовчазна демонстрація смутку,
болю і тієї сили, що крилась у  поставі українців різних походжень,
віровизнань і політичних поглядів; тієї ідейної сили, яка промінюва-
ла від учасників похорону, а яка стоїть і стоятиме непохитно та вір-
но при воюючому українському національному прапорі, яким була спо-
вита домовина Степана Бандери. Це відчули приявні на похороні і чис-
ленні чужинецькі кореспонденти, і від того часу про самого Банде-
ру і про його однодумців стали говорити й писати як про борців за сво-
боду поневоленого Москвою українського народу.

...Це може припадок, але припадок рідкий і знаменний, що Москва
мимоволі відзначила Степана Бандеру як найбільшого, за її оцінкою,
Мазепинця наших днів. Таке відзначення є великим привілеєм долі.
За цей час великий привілей заплатив Степан Бандера ціною власного
жертовного життя...

Кость Порохівський, псевдонім
(Євген Зіблікевич, член Уво-оУн, провідний член Гетьман-

ського руху, редактор газети «Америка» у сША)

«Ніколи не забудьте»
...
Ніколи не забудьте, що вдіяв Бандера, який боровся за вашу волю.

Його ім’я, Його чини ввійдуть в історію. Хай воля буде нагородою за
Його смерть.

У сні, яким Він тепер спить, зійшов на нього спокій довгожданний.
Його боротьбу закінчило вороже убивство. Не забудьте Його іме-
ни, гордіться Україною, коли будете славити незалежність.

джон р. Бравн, секретар Англо-Українського товариства в
рочдейлі, Англія

(вільний переклад дмитра Штикала)

Світлій пам’яті Сепана Бандери
Ой, Морозе, Морозенку

(Українська історична пісня)

Букети повні рож і рідної калини
Покласти нам дозволь на свіжу домовину
Твою: — творче УПА, надхненнику до чину,
Що має за мету державність України.

Немов магнет стальний, як джерело життя,
Саме Твоє ім’я — надхнення для мільйонів.
Не вбила смерть Тебе, бо свіжих батальйонів
Стаєш прапороносець і знам’я!

Чорнозем рідних скиб і чорноморську воду
Покладено в труні вогненного борця.
Його потужний дух окрилює серця,

Аж доки прах спічне в столичнім пантеоні.
Бандерине ім’я значитиме свободу
У вихорі сторіч, в незламних леґіоні!

ігор Калиненко
1959 р.

Провідницьке ім’я прив’язане до
третьої епохи визвольного руху
...
В історії України ми мали лише два провідницькі імена, прив’яза-

ні до визвольного руху епохи: Мазепинців і Петлюрівців. Може, обид-
ва ці рухи більше всеукраїнські, державницькі, конструктивніші. Вони
ж були збудовані, все таки, на базі устійненої чи революційної дер-
жавности. «Бандерівство» постало без державви, виросло в підпіл-
лі. Але над двома іншими мало воно одну перевагу — воно перше об’єд-
нало в собі стихійну революційність більшости українського наро-
ду, принаймні в одній частині України.

Степан Бандера, як сучасний політичний діяч, мав багато ворогів,
льояльних і ні, чесних і менше чесних. Але ми певні, що в історич-
ній перспективі універсальна роля його буде оцінена всіма українцями.
І ми певні, що цьому Великому Провідникові буде збудовано ко-
лись пам’ятник у державній столиці України.

Орп.
(З України, 1959)

На смерть Степана Бандери
...

Степан умер. Москва раділа.
Вкраїна плакала в той час.
Але історія — невпинна:
Дала державу для всіх нас.

Молітесь Богу за Вкраїну,
Бо наш час уже пробив!
Любім ми нашу Україну
Так, як Степан її любив!

Георгій Фастовець
м. Київ, 1999
кол. політв’язень ҐУлАҐУ

Портрет Георгія Фастовця, 

намальований невідомим художником

на засланні в грудні 1949 р

(Для «Гомону України» передав

Адольф Гладилович з Монтреалю).

Степан Бандера та його родина в 
народніх піснях, переказах та спогадах

...Досі ще належно не оцінено
надзвичайно важливої діяльности
Степана Бандери і всієї ОУН на-
передодні німецько-російської вій-
ни 1941-1945 років. Суттєві пи-
тання цієї теми коротко порушив
його сподвижник, у 1950-1954 ро-
ках — головний командир УПА,
генерал ВАСИль КУК. Якраз
тоді, від жовтня 1939 до червня
1941 року, було організаційно,
військово і політично підготовле-
но масову повстанську боротьбу
ОУН і УПА. Її ідеологічним і ор-
ганізаційним надхненником був
саме Степан Бандера. Його ви-
значальний принцип орієнтації на
власні сили виявилися настільки
слушним, що цього не могли за-
перечити навіть противники. Де-
сятки тисяч найкращих патріотів
були так досконало підготовлени-
ми і організованими, що після за-
гарбання большевицькою Росією
Галичини, Волині і Буковини, а
відтак і в часи гітлерівської оку-
пації та її повторної заміни мос-
ковськими наїзниками в 1944 році
ОУН залишилася єдиною полі-
тичною силою, яка не тільки не під-
корилася ворожим наказам про
саморозпуск, а й активно розбу-
довувала свої структури в Над-
дніпрянщині, Півдні, Сході та Пів-
ночі України. А це уможливило їй
продовження боротьби й після
смерти свого лідера.

...

Популярність Степан Бандера
уже в сорокових роках стала на-
стільки великою, що його іменем
почали масово називати не лише
організаційних однодумців, але й
усіх прихильників незалежности та
соборности, а відтак і цілу Укра-
їнську Націю. Добре відомо, як час-
то українські повстанці 1940-1960
років, витративши боєзапаси, ос-
танніми набоями чи ґранатами ли-
шали себе життя, гордо заявляю-
чи ворогам: «Бандерівці не зда-
ються!» Цим словом називали себе
й противники російського колоні-
яльного панування в Середній Азії,
на Кавказі, а також самостійники
з інших реґіонів.

Німецький політв’язень росій-
ських тюрем і таборів АРТУР
ФУРМАН, який уважав для себе
щастям, що жив і боровся разом з
українськими націоналістами, пи-
сав: «Бандера не був провідником
тільки однієї організації, він був
провідником усього народу, поне-
воленого, але нескореного й воюю-
чого українського народу (...)».

Ще за життя він став націо-
нальною леґендою, героєм... Ма-
буть, не було ні одного барака, за-
селеного в’язнями чи засланцями-
українцями, де не було б його по-

ртрета. Цей портрет переховувано
як найбільший скарб і він ніколи не
дістався до рук чекістів. В кон-
центраційних таборах і селищах
примусово поселених запроторен-
ців ходили про нього безчисленні
оповідання й леґенди. Були й такі,
що знали напам’ять його писання,
тексти його промов і закликів (...).

Але Бандера мав своїх послі-
довників і прихильників не тільки
серед українців. Ні, інші немос-
ковські національні групи теж ува-
жали його своїм. Революційна
сила, що випромінювала його осо-
бистість, не знала жодних націо-
нальних меж.

...
АНДРІЙ МЕльНИК визна-

вав: «Підпавши під арешт ґестапо
в січні 1944 року, (...) важким уда-
ром для мене була відомість у тре-
тім дні мого побуту в «зондерба-
раку» Саксенгавзенського табо-
ру, що Ольжич закатований, згинув
у цім же бараку несповна два місяці
перед моїм перенесенням туди зі
«зондергавз» ч. 3.

Відомість цю отримав я див-
ним, як на тюремні тодішні умо-
вини, способом в часі мого прохо-
ду. Місцем проходу був трикутник
між двома крилами бараку, які
прямовисно стояли до себе, і ви-
соким муром, що відділював барак
від решти табору. Вже поперед-
нього дня завважив я в однім з від-
хилених угорі вікон знаки хусти-
ною і кінцями пальців. Наступно-
го дня знаки ці повторились, що-
більше, появились крейдою писа-
ні  на шибці вікна написи: «Лапи-
чак в шпиталі, Мушинський 26, Та-
рас Бульба 28» і дальші інформа-
ції про розміщення нашої націона-
лістичної групи в цім «зондерба-
раці». Під кінець на шибці бачу на-
пис, від якого мені в очах потем-
ніло:«Ольжич» і побіч цього хрес-
тик (...). Мов громом уражений
цією вісткою, не видержую і на ці-
лий голос питаю: «Хто ви?» і у від-
повідь появляється на шибці напис:
«Степан Бандера».

— Ну, і здибались, — подумав
я. — Це він перший системою від-
повідно наставлених дзеркал пізнав
мене і перший поміг нав’язати
контакт зі співтоваришами недолі:
Андрієвським, Мушинським,
Онацьким, Ждановичем і Костем
Мельником».

(Мельник А. Пам’яті впавших за
волю і велич України //організація Ук-
раїнських націоналістів. 1929-1954:
Збірник статтей у 25-річчя оУн. — ви-
дання Першої української друкарні у
Франції, 1955. —с. 31).

Григорій дем’ян, історик
м. львів

СтеПан Бандера. фОтО з чаСІв варшавСькОгО ПрОЦеСУ

марта І ОкСана Бандери

З народньої творчости про 
Степана Бандеру і друзів у 1935 р.

Тридцять п’ятий
рік минає

Тридцять п’ятий рік минає,
Ми го споминаєм,
Як в Варшаві, в трибуналі
Присуд відчитали.

Де дванадцять українців —
Великих героїв,
Що хотіли здобувати
Україні волю.

Поміж тими героями
Є також дівчата,
Є Гнатківська і Зарицька
Відважна, завзята.

Перший герой — то Бандера,
Другий Лебідь зветься.
Вни кайданів не бояться,
З кайданів сміються.

Тих дванадцять засудили
Поляки прокляті.
На їх місце прийдуть інші
Герої завзяті.

Записано 5 лютого в селі 
нижньому синьовидному

сколівського району 
львівської 

области від Йосипа 
Крушельницького, 1922 р. н.

освіта — незакінчена 
середня

«Наше село називали столицею»
Жителі Старого Угринова за-

вжди зберігали пам’ять про слав-
ну родину Степана Бандери і навіть
у найважчі часи совєтських реп-
ресій постійно побутували такі
розповіді про цю людину. Наше
село називали столицею, бо звідси
вийшла така визначна людина.
Дуже гордились з того, хоча не за-
вжди афішували то із зрозумілих
причин.

Навіть у селі в найгірші часи за-
вжди ходив вертеп. Це Різдвяне
таке дійство. Але цей вертеп був не
такого релігійного, а більше на-
ціонально-патріотичного характе-

ру. Там дійовими особами були Сі-
човий Стрілець, Мазепа, і таке
подібне. Там розповідалось про
долю України. Нема прямих дока-
зів, але є такі опосередковані фак-
ти, що скоріше всього якраз цей
вертеп був запроваджений, коли
активну діяльність провадив Сте-
пан Бандера в селі. І так воно збе-
реглось до нашого часу.

...
Ім’я того скульптора, що пер-

ший пам’ятник Степанові Бандері
створив у нас, за нашими даними,
відоме тільки прізвище — Михай-
люк, ім’я й по-батькові невідоме,

тому що тоді воно ще зберігалося
в таємниці. Розумієте, з яких об-
ставин. Уже пізніше дізнались
прізвище, але особисто не могли з
ним законтактувати.

Зап. 9 вересня 1998 року в с. ста-
рий Угринів Калуського району

івано-Франківської области від
наукового працівника Меморіяль-
ного Музею степана Бандери та-
раса Федорова, народився 21 лип-
ня 1975 року в старому Угринові,

освіта вища, маґістер історичних
наук. Живе і працює в старому

Угринові

Родинний дім Степана Бандери в Угринові Старому
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(Київ-Прага. «Радіо Свобо-
да»). — Ідейно-політичні опонен-
ти визвольних змагань українців за-
вжди були схильні ототожнювати
цю боротьбу за державну неза-
лежність із найбільш яскравими та
символічними постатями націо-
нального опору. Тому протягом
майже двох століть прихильників
усамостійнення України назива-
ли мазепинцями, до 40-х років XX
століття – петлюрівцями і з по-
ловини минулого століття й до
наших днів – бандерівцями.

Послідовні прихильники само-
стійности України сприймають
Степана Бандеру однозначно по-
зитивно. Супротивники україн-
ської незалежности своє ставлен-
ня до самостійности переносять та-
кож на особистість лідера рево-
люційної ОУН. Ті ж, для кого не-
залежна Україна – це тільки гра іс-
торії, наслідок випадкового збігу
обставин, воліють про Бандеру
взагалі мовчати.

Проте в Україні вже виникає
тенденція формування науково-
об’єктивного дискурсу щодо Сте-
пана Бандери і того громадсько-по-
літичного руху, тієї ідеології та по-
літичної практики, символом яких
він став. Усе це відбувається не-
легко, адже ще живі традиції со-
вєтського Аґітпропу, що активно
формував підсвідомий страх перед
таємничою і жахливою силою, що
називалася «бандерівці». Та часи,
хоч не так швидко, як би хотілося,
змінюються.

...

На війні як на війні

У 1938 році від рук аґента
НКВД Павла Судоплатова загинув
провідник ОУН Євген Конова-
лець. Це спричинило розкол у про-
воді організації між прихильни-
ками опертя на власні сили й тими,
хто вважав вирішальним зовнішній
чинник, між революційними бор-
цями й опортуністами. 10 лютого
1940 року було зформовано Рево-
люційний Провід ОУН на чолі зі
Степаном Бандерою.

До речі, одним із приводів для
розколу було ставлення до подій у
Карпатській Україні. Бандера і
його соратники вважали, що тре-
ба кинути всі сили ОУН на допо-
могу цій маленькій українській
державі, але офіційний наступник
Коновальця, полковник Андрій

Мельник виступив проти цього, не
бажаючи дратувати европейські
потуги. Новообраному лідерові
ОУН Бандері треба було розв’яза-
ти проблему зі ставленням укра-
їнських націоналістів до Другої
світової війни та її учасників з ог-
ляду на український національно-
державний інтерес.

Напередодні бурхливих воєн-
них подій на землях України ОУН
ухвалила рішення: у війні, що на-
сувається на терени України, вона
мусить виступати перед світом як
самостійний чинник, має вираз-
но й рішуче задеклярувати перед
людством своє бажання жити са-
мостійним державним життям і
своє прагнення боротися проти
кожного, хто заперечуватиме пра-
во українського народу жити віль-
но у власній самостійній державі й
намагатиметься поневолювати Ук-
раїну. Основна частина членсько-

го складу ОУН перебувала на те-
ренах, окупованих Німеччиною і
Совєтським Союзом, тож органі-
зація мала визначитися щодо цих
двох держав, що, на думку Прово-
ду революційної ОУН, були при-
речені на збройне протистояння.
Ставлення СССР до незалежности
України було однозначно неґа-
тивним. Щодо ставлення Німеч-
чини зберігалися деякі сумніви.
Потрібна була акція, що поста-
вила б нацистську Німеччину
перед необхідністю чітко відпо-
вісти на це питання.

Такою акцією стало проголо-
шення 30 червня 1941 року у
львові Акту відновлення Укра-
їнської держави. Визначний член
ОУН Ярослав Стецько розпочав
формування уряду, куди було за-
прошено представників різних по-
літичних сил. Німецька влада ареш-
тувала Степана Бандеру, вима-

гаючи відкликати Акт 30 червня;
невдовзі було заарештовано бага-
тьох інших керівників ОУН. Бан-
дера відмовився відкликати Акт. До
1944 року він перебував за колю-
чим дротом нацистського табору
Саксенгавзен. А його рідні брати
Василь та Олекса були замордовані
в концтаборі Освєнцім.

...

Символ боротьби

...Критики ОУН часто доріка-
ють цій структурі недемократич-
ністю. Але слід зазначити, що ор-
ганізація, збудована на засадах вій-
ськової дисципліни, за визначенням
не може бути демократичною, тим
більше коли вона перебуває в під-
піллі. Такі дорікання слушні тоді,
коли вона приходить до влади і по-
чинає визначати політичну систе-
му держави. Але треба віддати на-
лежне ОУН: навіть за умов вій-
ни та підпілля вона намагалася
на рівноправній основі співпра-
цювати з іншими політичними
силами (це стосувалося і уряду
Ярослава Стецька, і Української
Головної Визвольної Ради, що ви-
конувала функцію підпільного пар-
ляменту України). У цьому сенсі
важливу ролю відіграв Третій Ве-
ликий Збір ОУН, що відбувся 21-
25 серпня 1943 року.

...
Під час Другої світової війни

до лав ОУН увійшла значна кіль-
кість українців Великої України,
які були рішуче проти однопар-
тійної системи, бо в УССР вони
відчули її згубний характер на
собі. Насамперед їм відповів Тре-
тій Збір: «ОУН не бореться за
Україну для себе, вона не бореть-
ся за владу в Україні ані за форму
влади. Про владу та її форму буде
рішати сам народ і його найкращі
представники». Цей Збір відзначив:
«ідеал нового суспільства – вільна
людина»; «свобода друку, слова,
думки, переконань, віри й світог-
ляду, проти накидування суспіль-
ству світоглядових доктрин і догм»;
«повне право національних меншин
плекати власну за формою і за
змістом національну культуру»;
«рівність усіх громадян, незалеж-
но від їх національности, в дер-
жавних і громадських правах і
обов’язках».

ігор лосєв

Степан Бандера у контексті 
своєї й нашої доби

Реакція української еміґра-
ційної преси на вбивство 

Степана Бандери

Відгомін світових 
чужомовних видань ЗМІ 
на  судовий процес над 

вбивцею Степана Бандери

БОГДАН СТАШИНСЬКИЙ:

• втік до Західньої Німеччини 12 серпня 1961 року

• з 1 вересня 1961 року перебував у слідчій тюрмі

• 15 листопада 1961 року представники Закордон-
них Частин ОУН повідомили на прес-конференції,
що вбивство Степана Бандери скоїв Богдан Ста-
шинський з доручення Москви

• суд над Богданом Сташинським відбувся в Карль-
сруге від 8 по 19 жовтня 1962 року. Суд засудив його
як виконавця атентату, лиш на 8 років ув’язнення,
при тому звинувачуючи найвище керівництво СССР
— першого секретаря КПСС Нікіту Хрущова, ке-
рівника КҐБ Александра Шелєпіна, голову Прези-
дії Верховної Ради СССР Климента Ворошилова —
як замовника вбивства.

Максимчук: Ми охороняли пам’ятник
Після армії я повернувся знову

від батьків у Калуш і тут дізнався
від свого друга про Спілку Укра-

їнської Незалежної Молоді (СНУМ).
Ну, в принципі, ми так поговорили
і я в ту Спілку взяв і вступив. Бук-

вально я вступив у неї десь в трав-
ні. У липні мене коло пам’ятника
Степанові Бандері, якого я охо-
роняв, прострілили.

Ми охороняли пам’ятник. Нас
було двоє. І я перед нападом мос-
калів походив троха по росі, про-
мерз і рішив трохи пройтися по до-
розі, там така вуличка є. Зійшов.
Стояв і думав собі.

І просто появилося таке внут-
рішнє відчуття, що ззаду мене
хтось є. Я просто повернувся і уви-
дів дві людини в масках, і погляд
мій запримітив автомати в них. Я
одного вдарив, другого вдарив і ви-
рвався з їх оточення вверх, вибіг
майже на світло і з-за каплички по-
чув вистріл. Одиночний вистріл.

Вистріл пройшов мимо моєї голо-
ви. Я просто повернувся і другий
вистріл уцілив мені в ліву руку на
рівні серця...

До свідомости я прийшов уже
після операції. Біля мене стояла
мама.

Там дальше лікування було.
Стояла біля мене охорона. Ну,
стояли старші хлопці з СНУМу...

Зап. 11 вересня 1998 року 
в Калуші івано-Франківської 

области від василя Максимчука,
с. івана, народився 18 серпня 

1970 року в с. Бучачки 
снятинського району 

івано-Франківської области

Хто знищив пам’ятник Бандері
(УЦІС). —  27 листопада 1990 року міністер оборони СССР мар-

шал Д. Язов, виступаючи по першій програмі імперського телебачен-
ня, за дорученням президента, сказав, що будуть знищені пам’ятники
«поставлені прислужникам фашизму в Західній Україні»...

Від слів до «дій» треба було чекати приблизно місяць. 30 грудня 1990
року, в роковини народження Степана Бандери, в 5:00 годині вранці,
в селі Старий Угринів Калуського району Івано-Франківської облас-
ти було зірвано пам’ятник Степанові Бандері, встановлений 14 жов-
тня 1990 року.

Вибух наніс знищення у радіюсі 150 метрів і пошкодив 20 хат. Спри-
чинниками цього вандалізму були московські імперіялісти під керів-
ництвом Горбачова, Крючкова та Язова і іхніх вислужників.

10 липня 1991 року між годиною 3:00 і 4:00 вранці шестеро озброєних
людей в чорних масках наблизилося до пам’ятника Степана Бандери
у селі Старий Угринів і без попередження відкрили автоматний вогонь
по охоронцях пам’ятника. Охоронці були змушені відступити, щоб по-
кликати допомогу. До одного з охоронців, Василя Максимчука, чле-
на СНУМ, випущено автоматну чергу і поранено його в ліве плече.

Напасники випустили чотири червоні ракети, а тим часом підложили
вибухівку та зірвали відбудований пам’ятник. На місці злочину знай-
дено порожні патрони з автомата калібру 5,45 та кулі з плоскими чуб-
ками.

Пораненого Василя Максимчука відвезено до лікарні.
знищений Пам’ятник СтеПанОвІ БандерІ
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ДОКУМЕНТ НКВД ПРО РОЗСТРІЛ 
О. АНДРІЯ БАНДЕРИ

Отця Андрія Бандеру проголосять блаженним

Постуляційний центр беатифі-
кації та канонізації святих УГКЦ
завершує збір документів у спра-
ві проголошення блаженним отця
Андрія Бандери, батька провідни-
ка ОУН Степана Бандери.

Серед документів, зібраних для
беатифікаційного процесу, сотні
свідчень очевидців про життя о.
Андрія, його діяльність і смерть.

За різних режимів у Галичині
священик проповідував слово Боже
і зберігав український дух, куль-
туру. До дня свого арешту отець
Андрій не покинув своїх парафіян.
У вирі соціяльних трагедій душ-
пастир сам виховав семеро ді тей.

Отець Андрій Бандера наро-
дився 1882 року. Мешкав у Стрию.
Після гімназії навчався на бого-
словському факультеті Львівсь-
кого університету. Здобувши осві-
ту, одружився з Мирославою Глод-
зінською, яка походила зі старо-
винної галицької родини священи-
ків. 1906 року Андрій Бандера був
рукоположений у сан священика
митрополитом УГКЦ Андреєм
Шептицьким.

Тривалий час служив в одній
церкві зі своїм тестем у селі Уг-
ринів, що на Івано-Франківщині. А
1913 року став парохом сільсько-
го храму.

Парафіяни відгукувалися про
нього як про доброго пастиря,
який нікого не скривдив, захищав
бідних і не брав грошей за треби.
Отець Андрій багато працював із
вірними, залучав селян до читання,
надаючи книги із власної бібліо-
теки.

Коли 1919 року було проголо-
шено ЗУНР, отця Андрія при-
значили послом Української На-
ціональної Ради ЗУНР у Стани-
славові (нині Івано-Франківськ).
Він був духовним опікуном Укра-
їнської Галицької Армії.

1922 року пережив страшне
горе – його 34-річна дружина по-
мерла від туберкульози горла, за-
лишивши вісьмох дітей. Невдовзі
відійшла у вічність наймолодша
донька, яка була ще немовлям.

Отець Андрій залишився сам із
сімома дітлахами. Життя не шко-
дувало його синів і доньок. Усі

вони або загинули, або зазнали
шалених страждань за життя.

Однак непоправне горе і біль,
який стискав серце отця через
втрату дружини та доньки, не зруй-
нували його як духовну особи-

стість і сильну людину. У кожно-
му селі, де служив парохом, отець
створював “Просвіту”, читальні,
споживчі кооперативи, товариства
“Сільського господаря”. Двічі
польська поліція заарештовувала
священика. 1928 року разом із си-
ном Степаном його ув’язнили за те,
що відправив панахиду на могилах
січових стрільців, але невдовзі цю
справу закрили за браком доказів.
Удруге отця Андрія заарештували
1930 року за підготовку зустрічі
митрополита Андрея Шептицько-
го з парафіянами.

Односельці згадують про свого
пароха як про правдивого душпа-
стиря, який у будь-яку пору дня і
року пішки долав десятки кіло-
метрів лишень, щоб допомогти по-
требуючій душі.

Після так званого “золотого ве-
ресня” 1939 року, коли в Галичи-
ну прийшла совєтська влада, по-
чалося нищення УГКЦ.

Зрозуміло, що отець Андрій як
батько провідника ОУН Степана
Бандери та вся його родина були
під пильним оком большевицьких
аґентів. Кілька разів українські
підпільники організовували для
священика та його дітей нелеґаль-
ний переїзд за кордон. Однак отець
Андрій так і не погодився на пере-
їзд. Він не міг у скрутний час за-
лишити своїх парафіян без па-
стирської опіки.

“Розлучити мене з ними мо-
жуть тільки наказ моєї церковної
влади або насильство ворога,
остаточно – смерть!” – ці слова
отця Бандери стали для нього
пророчими.

22 травня 1941 року, за місяць
до початку Другої світової війни,
священика та його доньок Марту й
Оксану заарештували. Приводом
стало те, що вони буцімто пере-
ховували нареченого служниці.
Однак насправді всі розуміли, що
справжня причина арешту – ді-
яльність Степана Бандери. На

п’ятий день арешту отця Андрія
етапували в Київ, у третє управ-
ління НКВД УССР.

Слідство вів уповноважений
третього відділу, молодший ляй-
тенант державної безпеки Войце-
хівський. Допити були безконеч-
ними. З протоколів дізнаємося,
що отець Андрій говорив про себе:
“Офіційним членом ОУН я не є з
релігійних мотивів. Погоджуюсь із
принципом: “Кожна влада від
Бога…”. Я є симпатиком укра-
їнських націоналістів. Сам ніякої
участи в ОУН не брав, хоч мені ві-
домо про практичну діяльність
ОУН у західніх областях України
і за кордоном”.

Допити вели напередодні та в
перші дні Другої світової війни.
“Енкаведисти” поспішали. Німці
вже були в Галичині. 10 липня
1941 року отця Андрія Бандеру
розстріляли. Лише 1992 року ро-
дина дізналася про долю свого
батька. Цього самого року його
реабілітувала прокуратура, тобто
визнала невинуватим в інкриміно-
ваних йому большевиками злочи-
нах. Донині не відомо, де похова-
но останки отця.

У Центральному історичному
архіві у Львові зберігаються чис-
ленні матеріяли про життя і ді-
яльність отця Андрія Бандери, за-
вдяки старанням митрополита
УГКЦ Андрея Шептицького.

“Що буде моїй громаді, то буде
зі мною, – говорив отець. – Не
маю релі гійного, духовного пра-
ва і не маю права як патріот
український залишати грома-
ду…” І цих слів він дотримався.

Галина терещук,
радіо “свобода”

О. андрІй І мирОСлава Бандери

Церква У СтарОмУ УгринОвІ

Перший злІва О. андрІй Бандера
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«НАША БОРОТьБА СПРАВЕДлИВА...»

З листів степана Бандери 
до генерала романа Шухевича

Хай Господь Всемогучий має Вас Усіх в сво-
їй опіці, спомагає в усему, благословить Вашу
боротьбу і працю, провадить у всему. Наша
справа чиста і благородна, наша боротьба
справедлива – з нами Бог.

Найдорожчий, Сердечний Мій Друже! Не
вмію сказати того, що чуємо, як відносимось
– до Тебе, до Усіх Вас. З кожною згадкою, з кож-
ною думкою про Вас – вступаємо до святині.
Вітаю Тебе найсердечніше і бажаю найбільше
сил і успіхів у Твоїй великій історичній праці –
від себе і від усіх націоналістів-революціонерів
на чужині. Передай від мене і від усіх такий же
щирий, дружній привіт і побажання УГВРаді, ге-
роїчній УПАрмії, всім її командирам і воякам, чле-
нам ОУН та всім борцям за волю України.

Слава Україні – Героям Слава!

Липень 1949.
Бийлихо.

Липень 1949 – до Тура [Шухевича Романа] 
(Лист переписаний на 84 стор.)

*   *  *
Хай Всевишній благословить Вашу пра-

ведну боротьбу, хай кріпить Ваші сили, за-
ощадить жертв і хай нагородить заслуже-
ною побідою.

Живемо усі Вами, Вашим змаганням, со-
ромно нам, що ми тут, а не поруч Вас.

Сердечний мій, Найдорожчий Друже, – ві-
таю Тебе найщиріше і стискаю по-козацьки. Пе-
редай гарячий, дружній привіт Усім, Усім Дру-
зям. Борітеся – поборете!

Слава Україні! – Слава Героям!

Все Твій і Ваш Степан
Травень 1950 – до Тура [Шухевича Романа]

Музей-садиба Степана Бандери у Волі Задеревецькій
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КАНАДА

ALBERTA

CALGARY
по $50: І. і Л. Кріль; Г. Пандяк; В. і К. Си-

дорук

EDMONTON
по $2,000: Дім Української Молоді та 

Українські Державницькі Організації
по $200: Ю. Хохля
по $100: Г. Процьків
по $50: З. Бойко; В. Вальків
по $30: В. і М. Думанський

LETHBRIDGE
по $30: А. і М. Трон

ST. ALBERT
по $50: Б. і В. Вальків

BRITISH COLUMBIA

DELTA
по $25: Н. Шульга

KELOWNA
по $50: М. Стець

PITT MEADOW
по $50: Я. і А. Сверида

RICHMOND
по $100: С. Петелицький

VERNON
по 50: М. Петриків

VICTORIA
по 100: О. Захарій

MANITOBA

WINNIPEG
по $100: Ліґа Українців Канади; 

П. і Г. Лостовський
по $50: І. Жук; В. і Е. Кухарський; 

О. Яворський
по $25: Т. Гуменюк

NOVA SCOTIA

SYDNEY
по $50: І. Савка

ONTARIO

ALVISTON
по $15: М. Мазурок

AMHERSTBURG
по $150: Б. і А. Легкий; Я. і В. Легкий
по $50: М. Кудла

CALEDON
по $100: Г. Свергун
по $50: В. і І. Боднар

COURTICE
по $100: М. Кадикало

HAMILTON
по $100: Б. Кульчицький; Ліґа Українців

Канади; М. і М. Мись; С. Соболєвський;
Український Культурний Центр

по $50: Д. і П. Боднарук; 
С. і А. Романишин

KITCHENER, ON
по $100: Г. Василюшко; В. і Л. Єременко

LONDON, ON
по $100: Ліґа Українців Канади
по $50: Р. і Ю. Водвуд
по $35: П. Іванків

по $25: П. Семенюк

MIDLAND, ON
по $50: Д. і А. Смачило

MISSISSAUGA, ON
по $1,000: Nadia Kostruba Estates Inc.
по $300: І. і В. Мокан
по $250: Rodan Energy Solutions Inc.
по $200: Об’єднання кол. Вояків УПА 

в Канаді
по $100: Р. і Х. Медик; М. і А. Шепетик
по $50: Т. і Е. Бурий; К. Ґарбовська; 

Я. і М. Крет; Л. Падучак; В. Радь; 
М. Стриняк; А. Троян

по $30: Й. Боднарук
по $25: М. Грицишин

NIAGARA FALLS, ON
по $100: В. Павлусь

OAKVILLE, ON
по $3,000: Caravan Logistics Inc.
по $200: Trident Associates Printing
по $25: Р. і В. Безубко

OSHAWA, ON
по $500: Ліґа Українок Канади
по $100: І. і Т. Манько
по $50: О. Ґореґляд – в пам’ять пок. 

Михайла Хміля; О. Матичак (Ошава); 
К. Шуліґа

OTTAWA, ON
по $50: О. Костюк

RICHMOND HILL, ON
по $500: І. Яремко
по $100: В. Чвиль

ST. CATHARINES, ON
по $250: Ліґа Українок Канади; 

Ліґа Українців Канади; Спілка 
Української Молоді

по $200: д-р О. Валер
по $100: І. Кардаш; Я. Сташинський; 

Л. Шпак
по $50: О. Гнатиків; М. Дейнека; П. Ко-

валь; М. і С. Коційовський; Е. Смаль

STONEY CREEK, ON
по $250: Т. Нарожняк
по $50: С. і С. Блашків

SUDBURY, ON
по $1,000: Ліґа Українок Канади і 

Ліґа Українців Канади
по $75: С. і М. Буба
по $50: В. і О. Давидяк

THUNDER BAY, ON
по $200: Ю. Дацко
по $100: Ліґа Українців Канади
по $50: С. Пісоцький 

TORONTO, ON
по $5,000: Кредитова Спілка 

«Будучність»
по $1,000: Д. і М. Гулей; Фундація «Десна»;

Ліґа Українок Канади (Крайова Уп-
рава); Ліґа Українців Канади (Крайова
Управа); Дослідний Інститут «Сту-
діюм» 

по $500: Bloor Travel Agency Ltd; Е. і Я. Гу-
цуляк; Родина Ільків – в пам’ять пок.
Осипа Ільківа; Ліґа Українок Канади;
Ліґа Українців Канади; Future Bakery

по $450: А. Шматуха
по $300: Ліґа Українок Kанади (Етобіко);

В. і З. Окіпнюк
по $250: І. Бардин; Т. і Х. Бідяк; О. і А. Ро-

манишин; Спілка Української Молоді
(Крайова Управа); Т-во кол. Вояків
УПА в Канаді; Український Дім ім. Та-
раса Шевченка в Етобіко; Б. і О. Чиж

по $200: д-р А.В. Лебедь; Ліґа Українців Ка-
нади (Етобіко); П. Саварин; П. Яріш

по $150: М. Фишер-Слиш

по $100: М. і Т. Бандурка; Р. Било; Брат-
ство кол. Вояків 1-ої УД УНА (Крайова
Управа); Б. Брездень; М. Ваврик; П. Во-
робець; В. Гайда; С. Гурко; І. Ґой ; В.
Драбик; Ю. Кінаш; Й. Кошильовський;
М. Латишко; О. Любка; Г. Мацюк; С.
Мачужак; В. і Т. Михайлиця; Я. і В. Ни-
зовий; М. Пилип’юк; С. Федунків; І. і Т.
Фірчук; С. Харко і Х. Вінтоняк; К.
Чорна; С. і А. Чорний

по $85: О. Туренко
по $75: В. Чопик
по $60: М. і М. Гоголь
по $55: Й. і О. Паар
по $54: д-р М. Ковальський
по $50: Е. і М. Бочан; М. і А. Бурий; Й. Во-

лощак; М і С. Ґеґар; Т. Давидович; М. і
В. Дендерис; Н. Добровольська; А.
Кузик; М. Кузь; М. Лялька; М. Марущак;
Я. і Ф. Мельник; М. Максим; В. Міно-
сора; В. Мойсяк; Д. Непотюк; Р. Ос-
тапа; В. Савдик; І. Теплий; І. Федорчук;
О. і З. Хабурський; П. і М. Цехош; М. і
О. Цуп; Д. Чеканський; А. і А. Шіляк; М.
і Л. Шумський; Л. І С. Шуст; С. Якубів,
М. Грона

по $40: М. і Т. Рудзік
по $30: Й. Лисович
по $25: Е. Боднарчук; М. Лозинська; В.

Лучків; М. Сухий
по $15: К. Климків
по $10: І. Лаврик

WELLAND
по $100: Український Культурний Центр і

Спілка Української Молоді

WHITBY
по $100: А. і Т. Кадикало

WINDSOR
по $400: Українські Державницькі Органі-

зації
по $100: Р. і Л. Ґавадзин, П. Мицак

QUEBEC

LAVAL
по $50.00: Е. Чубатий

MONTREAL
по $1,000: Українська Народна Каса 

Дежарден
по $250: Спілка Української Молоді
по $150: А. Гладилович
по $100: В. Миколинський; Я. і М. Чолій
по $50: Б. і С. Баб’як; Я. Волошин-Хохлач;

Ю. і М. Гузар; Л. Левицька; М. Сайко;
М. і Х. Фіґоль; І. Чверенко

по $30: В. Свобода
по $25: В. Горбатюк; С. Керик; Р. Роман-

цишин

SASKATCHEWAN

SASKATOON
по $100: Werezak’s Pharmacy Ltd.; С. Дух;

Клюб Сеньйорів «Дніпро»; Ліґа Укра-
їнців Канади; І. і О. Матвейко; Я. Сива-
ник

по $50: А. Пасічняк
по $20: В. Мащак

США

по $1,000: Українсько-Американська Фун-
дація «Воля» (Нью-Йорк); Фундація
«Спадщина» Банку «Певність» (Чікаґо)

по $250: Федеральна Кредитова Коопера-
тива СУМА (Йонкерс)

по $100: В. Микитин (Сан Сіти)
по $50: В. Когут (Рочестер); М і О. Ро-

шецький (Парма)
по $25: Е. Іванків (Чікаґо); М. і Е. Коваль-

ський (Гоффман Естейтс); О. Фрайт
(Литія)

Щира подяка Жертводавцям на спеціяльне видання «Гомону України»

Головний спонсор видання:
Фундація «Будучність»

Фундація кредитової спілки «Будучність» і її членів

За сприяння і надання нових матеріялів для цього спеціяльного 
видання «Гомону України» редакція висловлює подяку

установам:
Українські Державницькі Організації (Канада-США-Великобрітанія)

Дослідний Інститут «Україніка» (Торонто)
Архів Видавництва «Гомін України» (Торонто)

Музей української визвольної боротьби (Лондон, Англія)
Видавництво «Літопис УПА» (Львів-Торонто)
Центр досліджень Визвольного Руху (Львів)

Центр національного відродження ім. Степана Бандери (Київ)

особам:
Микола Посівнич (Львів), Микола Кулик (Торонто), Василь Олеськів
(Лондон, Англія), Віра Микитин (Торонто), Андрій Куцан (Мюнхен),

Андрій Сколоздра (Торонто)

Використані джерельні матеріяли:
«Степан Бандера та його родина в народних піснях, переказах, спогадах»

Григорій Дем’ян, ред. (Львів, 2006)
«Життя і діяльність Степана Бандери. Документи і матеріали». 

Микола Посівнич, ред. (Тернопіль, 2008)
«Московські вбивці Бандери перед судом»
Данило Чайковський, ред. (Мюнхен, 1965).

Матеріяли зі ЗМІ і архівів на інтернеті.

До видання спеціяльного числа причинилися 
Софія Сосняк, Михайло Гуцман, Олег Романишин (редакція), 

Оксана Дуда, Дарія луців (адміністрація).


