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«ВСТУП» 

Довгі роки, протягом століть українці, не маючи власної держави, змушені були 

служити в чужих арміях, як співається у відомій стрілецькій пісні, часто «у важкій 

борні йшов на брата брат». [13, 11] 

Українська Повстанська Армія та українська дивізія «Галичина» - це ті сторінки 

Другої світової війни, якими чи не найбільше спекулювали в радянські часи. 

Сьогодні українці мають можливість вивчати, досліджувати, осмислювати, 

оцінювати всі моменти власної історії і дізнаватись правду.  

Дивізія «Галичина» – 1-ша дивізія Української Національної Армії. Українська 

військова частина, яка в Другій світовій війні воювала проти більшовиків на боці 

німців. Довгий час дивізійників вважали зрадниками та колаборантами. Дехто і 

сьогодні дає подібну оцінку дивізії.  

Метою даної роботи є дослідити діяльність дивізії «Галичина», визначити її роль 

в формуванні української армії, пошук нових історичних фактів. Спростувати на 

основі дослідницького матеріалу закиди щодо зрадницького характеру її діяльності.  

Тема про значення діяльності СС «Галичина» є дискусійною у сучасному 

суспільстві. Молодь, маючи доступ до інформації, може робити більш об’єктивні 

висновки про дивізійників, але, нажаль, ще «живими» залишаються радянські міфи 

про те, що дивізійники були зрадниками та колаборантами. Шляхом збору свідчень 

ветеранів, популяризації теми, можна побороти ці спекуляції і відновити історичну 

правду. Тому ми вважаємо цю тему актуальною і тою, що потребує подальшого 

вивчення, дослідження та висвітлення для широких кіл населення. Ми вважаємо, що 
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члени дивізії «Галичина» стоять водному ряді з такими борцями за волю України як 

Українські Січові Стрільці, воїни УПА і заслуговують на визнання і вшанування.  

РОЗДІЛ 1 

1.1. Історія створення.  

Дивізія «Галичина», як і легіон Українських січових стрільців у 1914 році, була 

створена у 1943 році для однієї мети : боротьби за українські ідеали. Дивізія, за 

задумом її організаторів, мала стати в майбутньому «зав’язком Української 

національної армії». [12, 43] Хоча у 1943 році вже було відомо, що «німці війну 

програють, члени Військової Управи вважали, що творять дивізію не для німців. 

Дивізію творять для української справи, виключно для оборони рідного краю, - 

заявив один з членів Військової Управи. – Прийде час, коли наїзників одного по 

однім не стане, і українцям потрібна буде власна збройна сила для здобуття волі» [4, 

359]. 

Набір проходив у травні й червні 1943 року в частині України, що була 

приєднана до Генерального губернаторства, зокрема в Галичині. За деякими 

джерелами, на 18 червня 1943 року зголосилося 84 тисячі добровольців [3, 2]. 

Приблизно 52 тисячі пройшли медичну комісію. Проте в німецькому донесенні, де 

наводиться цифра 62 тисячі вояків, підкреслюється, що добровольців могло бути 

набагато більше, якби мова йшла про вермахт, бо населення Галичини відчувало 

сильну антипатію до служб поліції СС». [3, 3] У донесенні також було сказано, що 

рух Бандери розгорнув потужну « агітаційну кампанію проти створення дивізії». [3, 

5] 

У листівці за травень 1943 року ОУН Бандери заявила про своє вороже 

ставлення до ідеї спільної боротьби з німцями проти більшовизму, розцінюючи таку 

позицію як «капітуляцію перед німцями». [4, 360] 

В іншому документі ОУН Бандери заявила : « Український народ не хоче і не 

буде своєю кров’ю рятувати Німеччину. Якщо Німеччина стоїть сьогодні перед 
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смертельною небезпекою зі Сходу, то це наслідки диковинної політики німецького 

імперіалізму серед поневолених народів Сходу. Український нарід змагає до власної 

держави, і тільки за неї він стане до вирішального бою проти одного чи другого 

наїзника». [4, 361]  

Остаточно із 62 тисяч добровольців німці прийняли 9-12 тисяч чоловік. 18 

червня 1943 року до навчального табору від’їхала перша партія добровольців (200 

офіцерів і 1700 рядових). Полки дивізії, усього близько 9-10 тисяч чоловік були 

розкидані по різних навчальних таборах і перебували в них до кінця 1943 року. 

Формування дивізії розпочалося восени 1943 року, а закінчилося весною 1944 року в 

Нойгаммері на Сілезії.  

1.2. Бій під Бродами 

1. 2. Хід битви 

Керівництву фронту ніяк не можна інкримінувати легковажність в оцінці 

становища або помилки. Штаби поодиноких відділів, командування частин і вище 

командування виразно з’ясували сили ворога і звертали не раз увагу на можливість 

ворожого наступу. Годі, припускати, щоб генеральний штаб головного командування 

передавав далі вгору якийсь інший образ становища. Одначе найвищі чиновники 

нехтували ці перестороги і відкидали їх як боязливі. З цієї ж причини, волею „ 

найбільшого полководця всіх часів" і цей відрізок східного фронту віддано 

напризволяще.  

З неймовірною швидкістю посуваються вперед танкові ворожі клини і 

замикають XIII армійський корпус, взагалі власні оперативні резерви зуміли 

розгорнутися до бою і рятувати долю корпусу.  

Тепер сталося найнесприятливіше для Першої Української Дивізії, чого весь час 

боялися, а саме, що вона буде введена в дію не як ціла одиниця, а полками, киненими 
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у найбільш скрутне становище. З математичною точністю і послідовністю наступає 

все те, чого дивізія всіма засобами старалася уникнути, задля чого висилати 

неоднократно звіти й перед чим в найбільш серйозній формі застерігали. Це не 

стосується XIII корпусу, що згідно з становищем інакше не міг діяти, це стосується 

тих, що від самого початку призначили дивізію в цей район.  

Першим кинуто З0 полк. Їх завданням було наступом закрити фронтову 

прогалину, пробиту на правому крилі корпусу. Ґрунтовну і завчасну розвідку 

місцевості роблять начальник штабу і командир полку.  

Попри відступаючих німецьких вояків, до наступу іде український полк. 

Завдання, що його зумів би виконати тільки добре вишколений і загартований в боях 

вояк, тим більш важке для невипробуваних частин Першої Української Дивізії. По 

короткій затримці на вихідних становищах у рідкому лісі полк переходить під 

сильним вогнем ворога до наступу. Сили ворога втричі більші, і він має багато 

танків. Замкнення фронтової прогалини, що тим часом стала ще ширшою, не 

вдається. Полк зумів розгорнутися до бою, був атакований танками і у великій мірі 

розбитий. Тільки поодинокі сотні дістаються пролому й звужують дещо прогалину. 

Сотенні змушені діяти на власну руку, зв’язок до їхніх командирів не існує або існує 

тільки короткий час. Долучений до полку відділ легкої артилерії затягує дислокації, 

але вже швидко мусить змінювати їх. Ще кілька разів доводиться змінювати 

дислокації, а стале взаємне переплітання фронтів дуже утруднює стріляння. 

Артилерія теж мусить обходитися без зв’язку, а стріляти доводиться переважно 

прямою наводкою. Тим часом постають і перші бойові втрати полку. Падає вбитий 

один сотенний, тяжко поранено курінного.  

В силу обставин дивізії дістається найнебезпечніший і найбільший відтинок 

корпусу. Дивізія знову міцно в руках командування. ЗО полк, попри свою 

реорганізацію, веде очищення довколишніх лісів від ворожих недобитків.  
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Головне завдання дивізії замкнути долини Сасова і Ясенева на південний схід і 

перешкодити прониканню ворога на лісисті території.  

Тільки вночі є змога зміцнити позиції. За дня близькість фронту й дії ворожої 

авіації унеможливлюють яку-небудь працю.  

Після безуспішних наступів ворог підтягує нові підрозділи і вводить в дію 

артилерію, танки і авіацію. Очевидно, що він поспішав звільнити свої численні 

зв’язані сили для інших завдань.  

«Оборонний бій триває далі. Переважаючим ворожим наступам приходять на 

зміну пожвавлені розвідувальні й бойові дії. За села Пеняки, Гута Пеняцька, Гута 

Верхобузька, Майдан Пеняцький і Суходоли йдуть важкі бої. При тому щораз дивізія 

мусить відставляти частини для прочищування лісів від ворога, що пропхався. Але й 

із заходу посилюється тиск ворога так, що постачання утруднюється» - розповів 

Роман Данилюк. [5, 56].  

Тим часом ситуація на відрізку дивізії стає критичною. Слідують безперервні 

атаки, що їх вдається все-таки стримати. «Наші втрати великі, критичним пунктом 

цілого корпусу стала дивізія. Введення в дію багатьох большевицьких „катюш“ 

чинить спустошення і деморалізацію. Особливо завзятий бій розвинувся за високо 

розташоване село й замок Підгірці, де зараз, по скороченні фронту, проходить 

головна бойова лінія. Замок і місцевість кількакратно переходить з рук до рук. В цих 

боях стоять переважно 29 і ЗО полки. Важкі бої йдуть коло Кадовбищ і Цішків. 

Ворожі танки досягають вже Олеська, де з’єднуються з слабими ворожими силами, 

що пробилися з заходу, від Бузька. Наші винищувальні команди в багатьох місцях 

зблизька нищать танки. Добре б’ються курені „фюзилерів“ і піонерів» - згадує 

ветеран дивізії «Галичина» Василь Верига. [5, 62].  

Врешті має прийти ззовні акція розриву котла, щоб витягнути корпус. До 

наступу з північного заходу йде 8 танкова дивізія і 20 полк. Оточений XIII корпус 
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повинен рівночасно пробиватися на південь, щоб прийти назустріч наступові. Через 

деякий час відволікаючий маневр було перервано через загрозу оточення 

наступаючим ворогом. Російське командування перенесло центр тяжіння наступу на 

південь від Львова.  

Корпус дістає наказ до прориву. Командир корпусу зупиняється при напрямі на 

південь, в бік Подільської височини — місце найслабшого ворожого тиску. Ворог не 

міг припускати, бо це суперечило б засадам воєнного мистецтва, що прорив 

відбудеться в напрямі густо лісистих стрімких берегів височини.  

Всі дивізії корпусу виставляють збиральні команди з завданням збирати 

залишки частин власних відділів і вводити їх в дію. Бо в такій ситуації нові ворожі 

наступи знівечили б наступальні дії корпусу і довели б корпус до цілковитого 

знищення.  

Увечері, коли повинен початися відступ, на відрізку корпусу постає декілька 

ворожих наступів, з яких один в районі Української Дивізії має вирішальне значення. 

У той час командуючий генерал корпусу телефонує до командира Першої 

Української Дивізії, питаючи про становище дивізії. Командир Першої Української 

Дивізії повідомляє, що він не в стані далі командувати дивізією, бо не має більше 

змоги панувати над нею. Перший старшина генерального штабу (Іа) чує розмову й 

здригається від страху перед такою заявою. Це рішення ніколи перед тим командир 

не обговорював з ним, із своїм найближчим тактичним співробітником, а ухвалив її 

виключно з власних інтересів. На думку (Іа) командир дивізії поспішно прийняв її 

під впливом кризи і відразу ж передав її вгору.  

Українські вояки в рамках частин генерала Ліндеманна б’ються хоробро. 

Невідомий ні один випадок, щоб член Української Дивізії перейшов до ворога.  

Отже, взявши участь у військових діях під Бродами учасники дивізії «Галичина» 

виявили мужність, героїзм та готовність до самопожертви. Вояки не лише боролися 
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за незалежність України, але й водночас захищали мирне населення від прояву 

жорстокості як з боку німців, так і з боку радянських військ.  

1. 3. Співпраця дивізії «Галичина» з українським підпіллям 

У жовтні 1942 року українське підпілля перейшло до творення збройних 

загальнонаціональних відділів на Волині і Поліссі, і там розгорілась відразу, зокрема 

весною і літом, широка збройна боротьба проти німецьких окупантів. В Галичині, в 

цей саме час, панував відносний спокій, окремих збройних відділів ще не було, не 

зважаючи на те, що керівники українського підпілля на ПЗУЗ весь час домагалися, 

щоб і Галичина чим скоріше вступила на шлях відкритої збройної боротьби. Довгий 

час Галичина висилала лише людей для військових вишколів та перевишколів у 

старшинських, підстаршинських і стрілецьких школах УПА. Зате в лютневій 

конференції ОУН (1943) виразно намічено шлях дальшої збройної боротьби. На цій 

конференції вирішено «творити нові окремі осередки організованої сили народу", при 

чому під новими осередками розумілось творення збройної підпільної сили народу. 

[4. 158] 

Початкове різке ставлення пізніше змінилося, рахуючись з реальними 

можливостями та фактичним станом послано навіть певну кількість людей, що 

організаційно чи симпатіями стояли на боці українського національно-визвольного 

підпілля, до дивізії, беручи до уваги моменти практичного характеру вишколу, 

отримання зброї та досвіду, щоб не допустити ворожнечі між дивізією і українським 

підпіллям. Наслідком цього цілий ряд старшин, підстаршин і стрільців вернулися 

пізніше, після завершеного вишколу, в ряди УПА. На підставі офіційних стверджень 

німецького командування вже за перші місяці відбуло з дивізії і перейшло на бік 

УПА біля 600 осіб.  

З боку деяких старшин дивізії подано вістку, щоб зустрінутись для обговорення 

деяких важливих питань. Розмова відбулася в одному з кінцевих днів липня, увечері 
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недалеко с. Спас. Участь у зустрічі брали: від дивізії майор (в дивізії, мабуть, сотник), 

колишній старшина Армії УНР мав доручення повести розмову по лінії переходу 

боєздатних відділів дивізії в околишні ліси та включення їх в ряди УПА і можливість 

передачі більшої кількості зброї та військово-технічного приладдя для УПА. Було 

обговорено всі заходи для проведення цих планів, включно з підготуванням засад, які 

з головного шляху мали перевезти переданий матеріал в сусідні ліси. На жаль, 

розмова прийняла інший зміст. Співрозмовник, розповівши наперед про себе й свою 

участь в армії УНР та про мотиви, які його привели, щоб після довгих років 

емігрантського життя „ взяти наново шаблю до рук і боротись за український синьо-

жовтий прапор"[5, 60], висунув одну пропозицію-просьбу до відділів УПА, що 

оперували в цьому районі: „Забезпечити перемарш останніх частин дивізії через 

Турчанщини, де в цей час оперували також червоні партизани”. [5, 61] Члени УПА 

зрозуміли, що розмова не була підготовлена старшинами дивізії, а була радше виявом 

індивідуальної ініціативи і порушили тільки питання можливості постачання для 

УПА деякої частини зброї. Співрозмовник не міг дати на це згоди, вказуючи на 

труднощі з огляду на контроль німців, можливість виявлення, а також недостатність 

амуніції у самих дивізійників.  

В час, незвичайно складний з політичного і мілітарного боку, очолити УНА 

погодився генерал хорунжий П. Шандрук. Ситуація була наскрізь безвиглядна, тільки 

журба за українського вояка продиктувала генералу Шандрукові взяти на себе цей 

важкий обов’язок. Він був ще важчий тому, що формальна згода німців на творення 

УНАрмії була тільки обіцянкою, але, мабуть, ніхто тоді серйозно не думав про 

проведення в життя проекту. З кінця 1944 р. Ген. Шандрук взявся тоді за властивою 

для нього молодечою енергією до реорганізації всіх військових українських частин, 

що були розкидані по різних німецьких частинах. Свою першу подорож відбув 

генерал Шандрук на територію, де в цю пору знаходилась одна українська бригада. 

Яке важке було його завдання, видно з того, що генерал, вибираючись у дорогу, не 
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мав навіть власного ад’ютанта чи хоч би малого старшинського почоту. В його 

товаристві було кілька німецьких старшин, правда, наскрізь позитивно наставлених 

до українських вимог, та, на жаль, і вони не могли помогти в тодішній ситуації. 

Доводиться ствердити, що в цілому ряді розмов, проведених тоді на території 

Чехословаччини, у генерала було єдине бажання зробити все, щоб рятувати перед 

неминучою загибеллю українського вояка. Не можна було тоді навіть мати точних 

звісток, що діється з дивізією. Планувати що-небудь, приймати якісь рішення бодай 

про недалеке майбутнє, було майже неможливо. Ситуація так нагально мінялась, що 

все, що одного дня заплановано, доводилося другого дня залишати. Усе планування 

могло бути врешті тільки імпровізацією. Основне питання, на яке доводилося 

генералові Шандрукові дати відповідь, було таке: як зберегти українські військові 

з’єднання при німецьких збройних силах та як вжити їх вже для виключно 

української справи до дальшої боротьби з ворогом. Щодо бригади, яка перебувала на 

терені Чехословаччини, то після обговорення всіх питань та інспекції, що її відбув 

ген. Шандрук, враховано дві можливості: перша — бригада перебивається рейдами 

на українські землі і долучається до УПА, друга — через неможливість пробитись 

крізь фронт, робить всі заходи, щоб бригада долучилася до рядів УНАрмії, тобто до 

Першої Української Дивізії. Щоб бригаді допомогти виконати її перше завдання, 

відкомандировано туди групу старшин і підстаршин УПА із згаданої вище 

демобілізованої сотні. Однак події розвинулись пізніше в такому темпі, що бригада 

була змушена відступити на західно-німецькі території, де й розбрелась частково по 

таборах, частково попала в полон разом з німецькими частинами.  

Отже, незважаючи на те, що більшість проводу ОУН були проти дивізії, генерал 

Роман Шухевич вирішив використати дивізію для визвольної боротьби українського 

народу, використати її як засіб вишколу старшин, підстаршин та вояцтва, і як основа 

для розбудови регулярної української збройної сили. В його планах був намір, щоб на 

кожних 7 вояках дивізії був хоча б 1 член ОУН, щоб була певність, що німці не 
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використають дивізію для цілей своєї загарбницької політики. З генералом 

Шухевичом зв'язок мали сотники Малецький, Левицький, Підгайний та поручник 

Качмар. «Братання дивізійників з членами УПА було природнім» - згадує сотник 

української дивізії Богдан Підгайний. «Багато зброї та амуніції помандрувало тоді з 

німецьких дивізій до лав УПА». [11, 197].  

Як ОУН так і УПА завжди слідкували за долею дивізії і навіть у найбільш 

критичні для нас моменти про нас не забули. На різних теренах воєнних дій, в 

уніформах різних армій, в регулярних і повстанських, підпільно-революційних 

відділах-в усіх українських вояків билося однакове серце, серце борця за волю 

України.  

1. 4. Оцінка діяльності 

1. 4. 1. Доля дивізійників  

Дивізія «Галичина» не здобула слави як дивізіон Українських Січових Стрільців, 

і не стала ядром національно-визвольних змагань. У 1941-1945 рр. міжнародна 

ситуація в Європі і світі була зовсім іншою, ніж у 1914-1920 рр. Наприкінці квітня 

1945 року дивізія «Галичина», перейменована в Першу Українську дивізію 

Української Національної Армії під керівництвом командуючого генерал-хорунжого 

Павла Шандрука, здалася в Італії в полон англійцям. 12 тисяч вояків дивізії протягом 

трьох років перебували в таборі військовополонених у Ріміні. В 1948 році звільнені з 

полону, вояки дивізії виїхали в Англію, Австралію, США. Трагічно склалася доля 

дивізійників, вояків дивізії:тисячі загинули в битві під Бродами, тисячі розсіялися по 

цілому світі - Канада, США, Аргентина, Австралія, Німеччина, Австрія тощо. Історія 

поневірянь та боротьби описує Іван Мамчур у книзі «Нас доля світами водила». 

Серед найбільш яскравих сторінок цієї книги є опис «Мальтійської-підстаршинської 

школи», про бойові випробування в містах Кляшторі, Жиліні, Літевська Лучка». [7, 

80] 

1. 4. 2. Комісія Дешена 
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Комісія із розслідування у справах воєнних злочинців у Канаді, більше відома 

під назвою Комісія Дешена — державна комісія, створена урядом Канади у лютому 

1985 року для розслідування фактів можливої присутності у Канаді воєнних 

злочинців, в тому числі вихідців з України та країн Балтії.  

З початку створення та роботи комісії Дешена низка українських організацій 

заявляла про антиукраїнський характер публікацій в канадських ЗМІ, які на їх думку, 

чинили тиск на комісію та несправедливо асоціювали всіх українців із воєнними 

злочинцями. Незважаючи на це, представники української діаспори заявляли про 

готовність співпрацювати з комісією і розраховували на об'єктивне висвітлення 

роботи комісії.  

«У висліді усіх тих даних Комісія Дешена ствердила, що:  

56. Дивізію "Галичина" (14 Waffengrenadier Division der SS (gal. Nr. 1)) не слід 

засуджувати як групу.  

60. Немає підстав, щоб відбирати від членів дивізії "Галичина" громадянство, 

або депортувати їх, тому що канадський уряд був свідомий відносно усіх фактів у 

1950 році і дозвіл на їх в'їзд до Канади був виданий не на базі фальшивих даних, 

шахрайства чи взагалі затаєння основних обставин.  

61. У всякому разі із 217 старшин дивізії "Галичина" яких оскаржив Симон 

Візенталь перед канадським урядом - 187 (тобто 86 відсотків листи) ніколи не 

станули ногою в Канаді, 11 померли в Канаді, 2 виїхали до іншої країни, для 16 не 

висунуто жодних доказів, а одного взагалі не знайдено. [12, 200] 

Комісія Дешена, як і міністр справедливості Р. Гнатишин, ствердили, що в 

Канаді немає потреби на якусь спеціальну дослідну чи слідчу комісію типу 

американського O. S. I. та що справи, які залишилися не викінченими 

продовжуватиме Канадська королівська кінна поліція та міністерство справедливості. 

З цим погоджується весь канадський уряд", - заявив Гнатишин.  
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Отже, комісія Дешена спростувала закиди щодо участі у каральних акціях та 

військових злочинах дивізії «Галичина».  

РОЗДІЛ 2 

2. 1. Зі свідчень ветерана дивізії «Галичина» Кота Івана 

-Скажіть, будь ласка, звідки Ви родом? 

Сам я з села Вербляни, Яворівського району. Народився 1924 році. Батько мій 

служив у Австрійському війську, тому я вже трішки з дитинства знав про військову 

справу на підсвідомому рівні, адже батько не говорив про свою службу у війську 

цісаря, лише довгий час по тому він розповів мені це.  

- Як здійснювався набір до дивізії ? 

Мій односельчанин, вже не пам’ятаю, як його звали, мав уже дружину та дітей. 

Солтес - голова сільради, записав його до дивізії і йому прийшла «повєстка», хоч він і 

не записувався. Коли він не захотів йти до дивізії, німці приїхали і забрали його, 

хотіли розстріляти перед дивізією. Привели ще десять чоловік, одного стріляли. 

Німці взяли карабіни і самі їх заправляли, а не дали солдатам. П’ятьом дали гострі 

кулі, що заб’ють, а ще п’ятьом - учебні, щоб звук дали. А ті солдати не знали, що їм 

таке дали. Коли старший дав команду вистрілити, вони вистрілили, але ніхто не 

попав, бо не хотіли своїх убивати. Німець тоді, той старший, автомата взяв. «Я вас 

всіх 40 чоловік постріляю», -каже. Став кричати і дав наказ німцям знову зарядити 

карабіни. Вже не знаю, яким дали холості, а яким що заб’ють, але другий раз вже 

боялися німців і вистрілили. Не знаю, чи всіх побили, але німці всіх закопали. Такий 

пісок там був, то їх всіх в той пісок зарили.  

Мене також взяли в дивізію і записали примусово. Я залишився, а були такі, хто 

й втікали. Наприклад, Солодуха, Грушка та інші дезертирували. Солодуху потім 

знайшли і розстріляли, а Грушку ніхто не бачив вже, ні вдома, ні в дивізії.  

-Чи довго ви були в «ССах»? 
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Та був трохи. Спершу нас німці відвезли на навчання у місто Цабер. Там нас 

всього навчили і дали на партизанку на москалів. Завезли нас на Західну Україну і 

воювали з партизанами.  

- Яку бойову операцію ви пам’ятаєте ? 

Тут було село Завонє. Ми йдемо на те Завонє, а там партизани були з поляками 

зв’язані, поляк там навіть стрелочніком був. Поїзд під укіс пустив. То там у нас було 

4 цуки по 12 чоловік у кожному. То я був в 3 цуку і нашу групу і ще групу з 2 цуку 

відправили в одну сторону, а решту в іншу. Ми так під то Завонє і пішли попід Бугом. 

Тоді рускі партизани стали тікати в ліс. Ми давай за ними. Тільки чуємо, як та друга 

група десь в лісі почала стріляти. Тут ми всі полягали і чекаємо. Вийшов один, 

заховався за деревом і стоїть. Ми туди за то дерево стріляли і вбили його. З якогось 

села їхала фіра повна партизан. Ми по них стріляли, вони по нас. Втікли і не знаю чи 

всіх перебили чи хто живий зостався. Ми за ними, а вони в село і мали там 3 рації. І 

вони попередили усіх, що так мол і так, облава і самі в підвал усі до тих рацій, а були 

до того на дворі. Ми обступили то Завонє. Коли ми підійшли до села, з хат почали 

стріляти, тоді ми почали хати палити. Москалі тоді з тих підвалів почали вилазити і 

втікати. Дехто ще відстрілювався. Ми всі хати не палили, а лише ті, де були москалі. 

Там був ще костел і всіх хто тікав забирали до нього. Прийшли німці, жінок 

попускали, а мужиків забрали із собою в Німеччину на роботу. Коли горіли хати, то 

ми випускали худобу, коней, щоб не погоріли. Там була церква неподалік з 

невеликими віконцями. І москаль виліз до дзвіниці, а ми в окопі були. Я зі своїми 

друзями і офіцер-німець біля нас. І почав стріляти з дзвіниці і прямо по нас. Біля мене 

був з мого села такий Пісоцький, то його забило. І в хелмі(від авт. . хелм-шолом) був і 

то не врятувало. Трішки б вище, то живий був б,. І офіцера німецького вбило. Наші 

по дзвіниці не стріляли, бо я кажу, що то святе, як будемо стріляти. Нам треба було 

пустити чергу і не питати що є святе, тоді б більше людей вижило. Коли ми йшли, то 

ще залишалися хати і костел, а потім вже десь наше УПА спалило все решта. Оце ми 

як були в Завонє, то вночі ми вийшли на Яструбичі. І після того як ми пішли, 



14 

приходили москалі і питалися, куди ми пішли. Через 2 дні ми повернулися і побачили 

хлопця, який розказав, що в криївці ховаються жиди. Тоді ми пішли далі, а приїхали 

німці і їх всіх в тій криївці повбивали.  

- Розкажіть, будь ласка, про бій під Бродами в 1943 році.  

Німець зробив так: москалям Західну Україну віддав, а собі Польщу забрав. А 

москалі то вже всіх багачів і панів всіх давай в Сибір забирати, розкулачувати всьо. 

Потім німець вздумав на москалів напасти. Гітлер казав так, що фабрики і заводи в 

них є і вони їм не потрібні, нам треба землю, бо в німця земля недобра. Нам треба в 

Росії забрати, бо в Росії земля добра. Захопивши Україну, брав вагони, грузив в них 

землю і возив в Німеччину. І дивізію нашу на фронт під Броди. 3 місяці воювали.  

-Очевидці та свідки кажуть, що лише «Галичина» брала участь в битві під 

Бродами, чи так це? 

Ну то так. Німці одразу відійшли в іншу сторону і дивізія наша зайняла всю 

лінію фронту. ССи були в іншій стороні. Всіх німців почали відтягувати назад до 

Німеччини, бо Америка відкрила другий фронт. У нас в дивізії були лише офіцери 

німцями, далі усі українці. Нам попалося якраз чисте поле. Капітан-німець ще нам 

казав, що буде добре стріляти, бо все видно. Іншим пощастило менше, в них були 

корчі, дерева і було погано стріляти. І ось москалі почали.  

- Чи було у вашому розпорядженні в битві під Бродами багато танків та техніки, 

чи можливо у росіян було більше техніки? 

Та було у нас все. Москалі на нас били катюшами, а німецькі самохідні артилерії 

приїхали, були такі танки з трубами як ящик і під’їхали асфальтом ближче туди до 

москалів і як почали мінами туди стріляти, фів, Фів, ФІв було тільки чути. Пусти 

щось по 10 штук і село загорілося. Навіть нас видно було, бо все село горіло. Там 

село все згоріло. Що за село і скільки москалів побили-не знаю. Ще перед боєм 

вислали були розвідку. Там дерево було грубе і москалі до нього йшли, на нас сюди. 

Ми давай по них стріляти. Двох вбили і ще двоє за деревом заховалися. Тоді офіцер-
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німець вискочив з окопа і почав кричати «heraufklettre», «heraufklettre» вилазь, вилазь. 

Вони не вилізли і ми їх там побили.  

- Як думаєте, чому дивізію «Галичина» розбили під Бродами? 

Ну як чого, бо звідти Америка наступала, звідси москаль. Всі німці повтікали 

ближче до Берліну. Залишилися на передовій лише ми.  

-Чи багато людей пішло в УПА після битви під Бродами, чи більше пішло далі з 

німцями? 

Були і що з німцями, а були такі й як ми. Ми були йшли, а німець, командир 

дивізіону на машині стояв, а ми їхали на танкові. Танк не стає, а він стоїть і дивиться 

і збирає людей до себе далі за німців воювати. Коли танк став, то той офіцер вже нас 

не бачив і ми між хатами втікли, щоб він нас не забрав до Німеччини. І тоді ми пішли 

в УПА. Було багато і таких, і таких. Я з друзями дійшов до Старого Самбора. Там 

село якесь було, Кубло називалося. Там організатор був і казав, щоб ми йшли в УПА. 

Був там і офіцер дивізії, сам родом із Золочева по прізвищу Масник, і він казав, 

ходімо в УПА, попробуємо як воно буде. То ми й пішли в УПА. До цього ми навіть 

не чули й не знали про УПА. Потім пішли в Карпати в село Нидівна. Там була сотня 

«Сурма» і сотенний «Нечай», така його кличка, бо як його прізвище я не знаю. І ми 

приєдналися до цієї сотні. А курінний всього куреню де сотні були був «Рен», а як 

прізвище теж не знаю. То курінний на коні їздив, мав такого чорного коня. То ми з 

тої Нидівни пішли по Карпатах, де й воювали. То ми на москалів, то москалі на нас. 

Таке-то було.  

- Говорять що дивізія «Галичина» брала участь у каральних заходах проти 

мирного населення, чи правда це? 

Цивільних ніхто не брав. Простих тільки брали москалі і ССівці, але не ми. Ми 

проти людей не виступали. 3 місяці під Бродами воювали. А Америка забоялася, що 

німець Росію забере і тоді й до Америки візьметься. Тоді Америка Росії почала 
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допомагати. І щоб німця збити Америка до Берліна з одного боку, а москаль з іншого. 

Німців переправили ближче до Німеччини, а ми всю лінію фронту дивізією закрили. 

Коли нас розбили під Бродами, то ми тікали всі. Чому назвали дивізію саме СС 

«Галичина»? 

Ну бо спочатку в нас були нашивки ССовські на костюмі, а потім нам їх 

позривали і сказали, що їх ще треба завоювати. Щоби таке носити, треба завоювати. 

Тоді ми стали просто дивізія «Галичина», а це вже потім німці дали нам назад 

нашивки і ми стали СС. Дивізія типу «СС» рахувалася коронною. Спершу ми 

воювали просто в дивізії «СС», а потім вже нас об’єднали з дивізією «Галичина» і 

назвали нас дивізія СС «Галичина». Якби німці добре поводилися з рускими, то вони 

б завоювали Росію. Багато здавалося в полон, а німець їх всіх вбивав. Я бачив, як 

розстрілювали багато людей, а потім хто живий, хто мертвий, без різниці, брали 

бульдозером і в рів зсипали і засипали піском. Я довго нічого не говорив, , а це ми 

дали прочухана під Завонє. Жалко було людей, але що зробиш. Німці вивозили на 

роботу і тих жінок, хто виходив заміж чи за москаля, чи за поляка. Була така жінка, 

що вийшла заміж за поляка. Ми її німцю віддавати, а вона каже, я ж українка, своя. А 

німець сказав, що запродала душу поляку і забрали її.  

- Ось коли Росія забрала собі Західну Україну чи зустрічали їх люди з квітами? 

Та кому ті мокалі треба були. То все брехня. Ми навпаки не хотіли, щоб москалі 

добралися до Західної України. Так само й німці, коли захопили Львів, то їх з квітами 

небагато людей зустрічало, а просто багато стояло і дивилося.  

2. 2. Спогади Колодницького Йосифа, офіцера дивізії «Галичина» 

- Пане Йосифе, Ви сказали, що пішли до дивізії СС «Галичина», щоб боротися за 

Україну, чи так це? 

Я довго думав, що робити. Думав і радився. Я симпатизував націоналістам із 

революційного крила ОУН, які категорично виступали проти будь-якої співпраці із 



17 

німця ми, тим більше, були проти створення дивізії. За неї агітували мельниківці. Із 

нашого села до п’ятдесяти хлопців пішли в УПА, а я і ще 12 гімназистів записалися 

до Дивізії СС-Галичина. Після урочистих проводів у Львові нас направили на вишкіл 

до Гайделягера біля Дембіце у казарми на військовий полігон. Вишкіл тривав 

декілька місяців, а опісля - Замосця і Грубешів, де ми мали боротися із партизанами. 

Мешкали на квартирах. Поляки ставились до нас досить добре. Ні якої українсько-

польської ворожнечі я не відчував. Через деякий час відправили нас до Німеччини на 

вищий вишкіл у м. Найгаммері. Після закінчення цих курсів одержав офіцерське 

звання - і під Броди. Три тижні акліматизувалися. Наші люди приносили нам харчі. А 

по Петрі почалося пекло. Важко описати цей армагедон. Врятувався, мабуть, завдяки 

маминій молитві, адже бомби сипалися градом, а свист куль не припинявся ні на 

мить. Я із ще чотирма дивізійниками опинився у лісі. Лісами ми дійшли аж до 

Унівського монастиря на Перемишлянщині. Монахи переодягнули нас у цивільне, і у 

монастирі жили ми майже місяць. Після Спаса почали добиратися додому. Не 

доходячи до Бережан, натрапили ми на російських солдатів, а ті погнали нас у Бучач 

на військкомат.  

У цивільному одязі і без зброї пішки дійшли ми під Сандомир. Там нас переодяг-

ала і озброїли. А викрили мене уже в Австрії по витатуйованій групі крові на руці. 

Судили у Чехословаччині. Вирок - 10 років. Тюрма в Угорщині, у м. Шаброн. У 

тюрмі - радянські офіцери і солдати за дезертирство і мародерство. Із шабронської 

тюрми до Львова. Голод, холод. У Львові на товарняк і аж на Північний Урал у 

Пермську, тоді Молотовську область на лісоповал. Мороз 40°С, голод, дистрофія, 

куряча сліпота. У таборі були священики, вчителі, лікарі. Серед засуджених росіян 

було мало, переважали українці, естонці, литовці. Жили дружно поки не перемішали 

нас із карними злочинцями. У таборі був до 1954 року. Повернувся до Підгаєць. Жив 

у брата, бо. вся наша родина, окрім нього, була вивезена на Сибір. Одружився зі 

Стефанією Залуцькою. До Соснівки із дружиною і двома дочками переїхав у 1963 

році. Не приписували у Пермі, видали вовчий паспорт. Але світ не без добрих людей. 
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Усе владналося, влаштувався працювати на шахту. Шахтарем і закінчив свій 

трудовий, стаж.  

Я щасливий і вдячний Богові, що наш народ має уже свою незалежну державу, 

хай ще не таку як треба, яку б хотіли, але вона наша і буде прекрасною, вірте в це».  

2. 3. Що знає сучасна молодь про дивізію «Галичина»? 

Інтерв’ю з ученицею 10 класу Фіялковською Олею.  

- Скажи, будь ласка, як ти ставишся до дивізії «Галичина»? 

- Позитивно та схвально.  

- Як ти вважаєш, чому вони боролися на боці Німеччини? 

-Я вважаю, що людей німці завірили, що вразі розгрому СРСР, Україна здобуде 

незалежність.  

- На твою думку, чому багато сучасників намагається висвітлити дивізійників у 

негативній якості? 

- Тому, що вони намагалися здобути незалежність України через співпрацю з 

німцями.  

Інтерв’ю з ученицею 11 класу Костюк Іриною.  

- Як ти ставишся до дивізії «Галичина»? 

-Позитивно.  

- Скажи, будь ласка, чому ти ставишся до вояків дивізії «Галичина» позитивно? 

- Звісно, існує багато протиріч, але на мою думку, ці вояки боролися за краще 

майбутнє України. Напевне, вони намагалися створити власну регулярну армію, адже 

без армії не може бути незалежної країни.  

- Що, на твою думку, потрібно зробити для справедливого оцінювання 

діяльності дивізії та її учасників. ? 

- Звісно, перш за все, потрібно працювати з молоддю, адже це наше майбутнє. 

Проводити виховні заходи та акції присвячені як дивізії «Галичина», так й іншим 
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членам національно-визвольних змагань. Потім вже поширювати через ЗМІ, радіо та 

телебачення правдиву інформацію про дивізійників.  

2. 4. Результати анкетування 

У рамках дослідження теми про дивізію «Галичина» проведено опитування учнів 

10-11 класів у ЧНВК№13. Було поставлено 2 питання, на які учні відповідали 

письмово. Перше питання: «Чи знаєте Ви що-небудь про дивізію «Галичина»?». 

Друге питання: «Якщо Ви відповіли так, то як Ви оцінюєте її діяльність:позитивно чи 

негативно?». Загальна кількість опитуваних склала 46 учнів, серед яких на перше 

питання ствердно відповіли 25 учнів, що склало 56% від загальної кількості 

опитуваних. Відповідно, не знають і не чули нічого про дивізію «Галичина» 21 учень, 

що становить 44 % від загальної кількості опитуваних. На друге питання щодо 

діяльності дивізії, позитивно оцінюють діяльність 23 учні, що становить 90 % 

опитуваних. Значить, лише 2 учні ставляться до діяльності дивізії СС «Галичина» 

негативно і становлять в загальній статистиці 10 % при загальній кількості 

опитуваних 25. Багато з учнів виявили чималу зацікавленість у проведеному мною 

опитуванні і просили додаткової інформації. Отже, дана тема є актуальна і потребує 

подальшого висвітлення.  
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ВИСНОВКИ 

Працюючи над вивченням ролі української дивізії «Галичина», ми прийшли до 

висновку, що ця військова формація була створена в дуже важкий час для України : 

час подвійної окупації. Не чужі інтереси, але бажання до волі змусила українців взяти 

зброю, незалежно від того, хто цю зброю дав. Напередодні творення дивізії 

митрополит УГКЦ А. Шептицький говорив : « Нема ціни, яку варто було б заплатити, 

щоб було українське військо» [1, 483] Ми прийшли до висновків, що першу 

українську дивізію було організовано для боротьби за українські ідеали.  

Проведення опитування показало, що сьогодні не всі старшокласники не мають 

достатньо знань про діяльність дивізії, тай підручники з історії України подають дуже 

скупу інформацію. Доросле населення часто живе ще радянськими міфами про те, що 

дивізійними були зрадниками та колоборантами. Тому результати досліджень можна 

використати і на уроках і в позакласній роботі.  

Вивчаючи теоретичний матеріал, ми прийшли до висновку, що літератури 

недостатньо. Це література, яка в основному написана в еміграції, сучасних 
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досліджень майже немає, лише передруки. Тому це невеликий внесок в дослідження 

актуальної теми.  

Найповніший збірник статей та нарисів за редакцією Олега Лисяка «Броди» є 

передруком книги, що побачила світ у Мюнхені 1951 році. Найновішим збірником по 

даній темі є збірник Слабошпицького М. «Українська дивізія « Галичина» видана у 

Києві у 2008 році. Невелика інформація міститься у сучасник українських історичних 

словниках, а саме у «Універсальному ілюстрованому довіднику «Історія України», 

новому довіднику. Історія України та Довіднику з історії України « А – Я». Цікава 

сторінка про дивізійників на наших теренах є у книзі «Сокальщина».  

Правдиву інформацію можна отримати лише зі слів очевидців чи учасників тих 

продій, яких стає дедалі менше. Тому, збір інформації вже сьогодні є надзвичайно 

важливим, щоб доповнити прогалини в історії дивізії.  
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