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Терористична діяльність національно-визвольного руху 

 у Східній Галичині в міжвоєнний період:  

теорія та практика 

 

Міжвоєнний період це час боротьби низки держав за незалежність та 

права на міжнародній арені. Це доба, яка вимагала дії та жертовності, завдяки 

яким можна було досягнути поставленої мети. Українська нація, яка в цей час 

була найбільшою бездержавною нацією, не могла стояти осторонь 

державотворчих процесів. Тому після поразки Української революції відновила 

бойові дії проти Польщі, але уже не збройним, а терористичним шляхом.  

Однією з перших фундаментальних праць присвячені історії утворення та 

діяльності УВО-ОУН є праця Петра Мірчука [1]. Проблемам військово-

політичної, бойової та експропріаційної діяльності ОУН у 1930-х рр. у Західній 

Україні присвячена ціла низка праць Миколи Посівнича, [2, 3, 4]. Варто 

виділити нарис київського дослідника Анатолія Кентія «Збройний чин 

українських націоналістів у 1920-1956рр.»[5]. Також до вивчення питання 

терористичної діяльності національно-визвольного руху можна віднести 

колективну роботу Інституту історії України “Політичний терор і тероризм в 

Україні ХІХ–ХХ ст. Історичні нариси”[6]. О. Зайцев[7] та В. Стефанів[8] – 

вітчизняні дослідники, праці яких присвячені проблематиці відносин греко-

католицької церкви та національно-визвольного руху на західноукраїнських 

землях. Важливими є мемуари відомого українського адвоката першої 

половини ХХ cт. С. Шухевича, який виступав у ролі захисника на судових 

процесах членів УВО-ОУН [9]. Кожна з даних радикальних організацій 

випускала власні видання та журнали. Так УВО публікувала журнал 

«Сурма»[10], в якому описувались методи боротьби, ідеологію, історію 

визвольних рухів українських та інших народів, завдання організації. На 

діяльність революційних організацій реагувала суспільність та друкуючі органи 

міжвоєнного періоду, в яких публікувалися статті про здійснені та невдалі  

атентати, саботажні та антиалкогольні акції, експропріації. 



Ідейні засади. Східна Галичина протягом 1919-1939рр. знаходилася під 

владою Польщі, яка здобула перемогу в польсько-українській війні 1918 – 

1919 рр. і ліквідувала Західно-Українську Народну Республіку. У 1924 році 

Рада послів Антанти визнала суверенітет Польщі над Східною Галичиною. 

Таким чином в межах Другої Речі Посполитої проживало понад 5 млн. 

українців (14-16% її населення), і заселяли третину території Польщі. Щодо них 

польський уряд проводив дискримінаційну політику, яка виявлялася у 

насильній полонізації, політичних та економічних утисках[11, с. 135]. Загалом 

ця політика зводилася до асиміляції. В березні 1920 р. поляки запровадили 

назву «Малопольска Всходня», заборонивши вживати назви Західна Україна й 

українці та запровадивши замість того окреслення «русіні», «рускі» та 

«русінські». Українську мову усунено з урядових установ. Всіх українських 

урядовців, що працювали за Австрії та ЗУНР, позбавлено праці, якщо вони 

відмовилися скласти присягу на вірність польській державі. 30 вересня 1921 р. 

проведено державний перепис населення Галичини, як частини польської 

держави, 5 листопада 1922 р. – вибори до польського сейму, а в грудні 1922 – 

перший примусовий набір до польського військa [1, c. 12]. 

 Політика Польщі спричинила до незадоволення своїм другорядним 

становищем в польській державі та спонукало українців шукати виходу  із такої 

ситуації. В результаті цього на території Західної України утворилося декілька 

революційних організацій, зокрема Українська Військова Організація та 

Організація Українських Націоналістів. Саме ці організації становили 

радикальну сторону національно-визвольного руху української нації, які у своїй 

революційній діяльності використовували терор. 

 В цей час на Східній Укpаїні на противагу ідеям соціалізму та демократії 

активно pозвивається ідея укpаїнського націоналізму. Головним її теоретиками 

тут стають Микола Міхновський та Дмитpо Донцов. Згодом Д. Донцов 

обгрунтовує ідею інтегрального націоналізму та стає ідейним вождем ще 

молодого укpаїнського націоналістичного pуху. З ентузіазмом сприймає його 

ідеї галицька молодь. Поступово пошиpюються вони і в Hаддніпpянській 

Укpаїні, де  націоналістична ідея твоpить певний моpальний вплив на 



українське суспільство [12, c. 12]. С. Ленкавський характеризував праці 

Донцова такими словами: «Він своїми творами формував здоровий боєздатний 

тип української людини, позбавивши її беззубости, хитливости, м’якости й 

безхребетности». Д. Донцов переконував, що для української нації, яка стоїть 

на межі загибелі та асиміляції, єдиною філософією може бути лише 

націоналізм. Він ставить основним завданням «націю свинопасів перетворити 

на націю володарів». Зенон Коссак стверджував: «Філософія націоналізму 

твердить, що життя – це боротьба… [13, c. 4-5]». Ідеологи українського 

націоналізму вимагали від українців дії та жертовності, твердили, що життя 

неможливе без боротьби, а боротьба перетворюється у сенс життя. 

 У 1926 р. Дмитро Донцов видає книгу «Націоналізм», в якій аналізує 

причини невдачі українських національно-визвольних змагань. Основними 

недоліками через яких зазнали поразки, за його словами, була «ніжність». 

Донцов закликав до агресивної дії, аргументуючи, що «в питаннях 

національних українці ніколи не йшли далі тієї границі, яка визначалася 

потребою самооборони. Напротивагу польського і московського націоналізму, 

які відзначалися інстинктом державного насильства [14, c. 38]». В одному з 

розділів ідеолог наводить влучну цитату італійського політика Макіавеллі:  

«Коли йде мова про роздумуванням над щастям рідного краю, громадянин не 

повинен затримуватися жадною розвагою справедливости чи 

несправедливости, людяности чи жорстокости. Істотна точка, яку треба 

поставити над усіма, це забезпечити нації свободу й незалежність» [14, c. 59]. 

12 квітня 1908 p. галицький студент Миpослав Січинський на знак 

пpотесту пpоти шовінізму польських уpядовців вбиває намісника Галичини     

графа А. Потоцького. Цей акт молодого укpаїнця поклав початок новій 

збpойній, теpоpистичній боpотьбі укpаїнського наpоду за свої пpава і свободу. 

Так виховувалося нове покоління, яке бачило Україну лише незалежною 

державою[15, c. 19].  

На формування ідей терористичної діяльності впливала і ситуація в 

Європі, де тероризм поневолених народів проти держав-окупантів не був 

новинкою. Прикладом для українців ставала боротьба перш за все ірландців та 



фінляндців наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. У пропагандивному органі УВО 

«Сурма» постійною рубрикою стали розповіді про революційну боротьбу цих 

двох народів. Певною мірою вплинув також чинник поразки в українсько-

польській війні. Бійці УГА не змогли змиритися з поразкою та відмовились 

скласти зброю. Тому продовжили вже нову збройну терористичну боротьбу, 

яка їм була ближча, ніж легальна діяльність. 

Одним із методів визвольної боротьби  стала терористична діяльність: 

здійснення  атентатів

, саботажів


 та експропріацій


. Терор – це найстрашніша 

зброя в руках підпільної організації. Це заразом її остаточний і найсильніший 

аргумент, коли всі інші вже вичерпані, або коли наперед відомо, що вони 

будуть безуспішні[16, c. 3]. Таке визначення терору подає періодичне видання 

«Сурма».  Проте тут потрібно розмежовувати терор і тероризм. Терор – це 

завжди державний терор, який здійснюється владою  заради пристрашення, 

обмеження свободи, придушення будь-якого опору. Для нього є характерним: 

системність і періодичність, підвищенна жорстокість, безумовність виконання. 

Зазвичай терор застосовувався переможцем до переможеного. Він здійснювався 

особами, які очолювали чи брали участь у діяльності військових підрозділів. 

Тоді як тероризм – це перш за все насильство, що здійснюється пригнобленою 

стороною до політики держави-окупанта чи колоніста; це протестна, 

насильницька  форма боротьби, яка стає на захист поневоленої та пригніченої 

верстви населення[17, c. 15-17].  

Дії терористичних організацій передбачають утвердження цінностей 

правди, істинності та справедливості. Проте вони не можуть бути втіленими 

іншим шляхом, ніж застосуванням сили, насильства, залякування владної 

частини суспільства. Такі ідеали втілювали УВО та ОУН. У терорі вони 

вбачали одну з форм революційної боротьби, коли насильство проти 

українського населення породжувало насильство у відповідь. Петро Мірчук 

писав з цього приводу: «Як засіб боротьби супроти терору окупантів, ми 

                                                 
 Замахи на вбивство політичних осіб. 
 Прихована, замаскована протидія будь-яким заходам, намагання перешкодити їх здійсненню, 

проявлялися у вигляді підпалів поміщицьких будівель, господарських споруд, збіжжя, грабежів військових 

магазинів, псуванні залізничних рейок, телеграфних стовпів, підривів домів жандармерії. 
 Примусове позбавлення власності. 



приймаємо протитерор, уважаючи його конечним для самооборони 

поневоленого народу та успішним у пропаганді визвольної справи серед своїх і 

чужих»[1, c. 14].   

Протягом 1927-1934рр. головним редактором періодичного видання 

«Сурма» був Володимир Мартинець. Саме він присвячує ряд статей 

ідеологічному обґрунтуванню терору. За його словами завдання терору 

ставилося не в усуненні ворога з українських земель, а у підриві авторитету та 

сили ворожої держави на міжнародній арені, щоб показати світові 

неспроможність Польщі у керівництві над окупованими землями[16, c. 3]. 

Таким чином ми бачимо, що автор обґрунтовує використання терору, як засобу 

самооборони проти насильства Другої Речі Посполитої. У його розумінні це 

лише акт-відповідь на державний терор.  

Кожен терористичний акт виконує також функцію агітації, адже  вчинки 

приковують увагу всіх, незалежно хочеш ти це почути чи ні. Після здійснення  

атентату, експропріації чи саботажу, новина про це миттєво звучить усюди, на 

устах, в газетах, по радіо. Це викликає зацікавлення, змушує робити певні 

висновки. Терор впливає не лише на власне суспільство, а й на суспільність 

ворога, проти якого він звернений та на світову думку[18, c. 3]. 

Практично кожен національно-визвольний рух проходить етап, коли його 

представляють як терористичний, а його боротьбу як терористичні акти. На 

сторінках організаційних часописів не одноразово розповідалось про суто 

революційний напрямок організацій, використання тероризму як допоміжного 

засобу боротьби на рівні з мітингами та агітаційною роботою. Коли б ці 

організації були терористичними – єдиним засобом був лише б тероризм.  

На сторінках періодичного видання «Сурма» про це розповідається так: 

«Насправді терор потрясає державний організм ворога, але не усуває його 

політичної системи, не приводить ворога до капітуляції. Однак терор є 

обов’язковий, бо підриваючи силу ворожої держави та не даючи ворогові 

закріпитися на землі поневоленого народу. Тому терор не є єдиним засобом, а 

одним із засобів боротьби українського народу з окупантами. Терор це один із 

видів зброї, один з найбільш радикальних засобів боротьби. Терористичні 



вчинки можуть бути тільки частиною боротьби, частиною зв’язаною з другими 

частинами в одну нероздільну цілість. Терористичні вчинки мусять вкладатися 

в рамки цілісної революційної діяльності, що має завдання привести до 

збройної розправи з ворогом, щойно тоді мають вони змисл, бо скріплюють 

значення всіх форм боротьби на культурному, економічному і політичному 

полі…»[19, c. 2]. Таким чином революційна організація та підтримка населення 

стають основою, тим ґрунтом, на якому базується терористична діяльність. Без 

них терор звичайний злочин, насильство проти власного народу. 

У роки Другої світової війни радянські спецслужби націоналістів 

підписували під назвою «бандитів», до подібних вчинків зверталася і польська 

влада, коли від перших терористичних актів називала їх «терористами». На 

Варшавському процесі Степан Бандера висловив своє ставлення до 

терористичних методів боротьби ОУН: «Прокурор сказав, що на лаві підсудних 

засідає гурт українських терористів та їхній штаб. Хочу сказати, що ми, члени 

ОУН, не є терористами. ОУН огортає своєю акцією всі ділянки національного 

життя. Заявляю, що ні програмою, ні, якщо йде мова про кількість членів у 

поодиноких ділянках організаційної праці, бойова акція не є єдиною, не є 

першою, але рівнорядною з іншими ділянками.»[20, c. 5].  

Загалом тероризм став загальносвітовим проявом, новим крайньо 

радикальним методом боротьби, коли вже застарілі ліберальні методи не давали 

жодного результату. Такими методами діяли і представники польського, 

ірландського, єврейського визвольного руху Пілсудський, Коллінз, Бегін. 

Використання такого радикального спротиву не було спонтанним чи 

випадковим рішенням, а добре ідеологічно обґрунтованим та обдуманим. Проте 

тероризм завжди асоціюється з агресією та насильством. Наслідком терору з 

боку влади чи тероризму з боку революціонерів завжди є жертви, якими також 

ставало і цивільне населення. Влучною цитатою для даного розділу є вислів 

американського письменника Леона Юриса: «Якщо ви запам’ятаєте лише одне, 

то запам’ятайте цю істину: ніякий «злочин», який людина робить в імя волі не 

може бути настільки великий, як ті злочини, що позбавляють тієї волі»[21, c. 4]. 



Терористичні акти. Однією з найцікавіших сторінок в історії 

українського національно-визвольного руху є діяльність Української Військової 

Організації

, яка існувала протягом 1920-1934 рр. Утворилася вона у липні-

серпні на з’їзді Українських Січових Стрільців та інших військових формацій у 

Празі. Очолив УВО  полковник Євген Коновалець.  Основні методи діяльності 

проявлялися в політичних атентатах, саботажах (підпали, руйнування 

телеграфних і телефонних сполучень), та експропріаціях, як засіб матеріального 

забезпечення організації. 

Про свої наміри українську та світову суспільність УВО довго чекати не 

змусила. Уже влітку 1921р. першим терористичним актом став замах на Ю. 

Пілсудського та львівського воєводу К. Грабовського. Виконав його Степан 

Федак(«Смок») 25 листопада біля міської ратуші. Проте бойовик не зміг серед 

натовпу з п’яти пострілів влучити у Пілсудського лише не смертельно поранив 

Грабовського.  

Влітку та восени 1922р. активно розпочалися саботажно-диверсійні акції, 

як спротив кампанії перепису, збору данини та насильницької мобілізації до 

польського війська. Впродовж 1922 було здійснено підпали військових 

магазинів та складів, пошкоджено залізничні рейки та зруйновано телеграфічні 

дроти, знищено поліційні станції[15, c. 40]. 

Цього ж року було здійснено  20  замахів на польських посібників, 10 – на 

поліцейських та їх агентів, 7 – на польських військових. Найгучнішим 

атентатом стало вбивство українського поета та журналіста Сидора 

Твердохліба. Він був кандидатом на посла від львівської округи до сейму від  

лояльної до польської влади та фінансованої нею «Української хліборобської 

партії». 15 жовтня 1922р. по дорозі на станцію Сапіжанка після віча у селі 

Кам’янка Струмилова Сидора Твердохліба було розстріляно бойовиками            

І. Пасікою (псевдо «Тонько») та В. Садовським (псевдо «Монько»). Через 

декілька днів він загинув у лікарні Львова[22, c.21-23]. 

                                                 
 Вперше назва УВО появилася у 1924р.; відразу ж після розколу Військової організації (ВО), створеної 

1920р., на УВО, ті хто об’єдналися навколо Є. Коновальця та розірвали стосунки з урядом ЗУНР в екзилі,  та 

ЗУНРО. 



У вересні 1924р. до Львова приїхав президент Польщі на відкриття 

«Східних торгів». 5 вересня Теофіл Ольшанський на Марійській площі кинув 

саморобну бомбу, яку змайстрував інженер Федір Яцура, під колеса карети 

президента Войцехівського. Через декілька хвилин бомба продиміла, та не 

вибухнула

. 

Протягом 1924-26 рр. широких масштабів набуває експропріяційні акти 

УВО, коли крайовим комендантом був Юліян Головінський («Філько»).  Для 

проводження експропріяцій  Ю. Головінський створив спеціальну «Летючу 

бригаду», якою особисто командував, добравши до неї найкраще вишколених 

бойовиків із різних місцевостей Західної України. 

З проведених «Летючою бригадою» експропріяцій ширше відомі такі: 

Напад на поштовий амбулянс під Калушем 30-го травня  та 28-го листопада 

1924 р.; напад на головну пошту у Львові 28-го березня 1925 р., який 

відзначився своєю організованістю, бойовики за 5 хвилин без жодного пострілу 

змогли винести за даними поліції близько 32 тисяч злотих; напад на поштовий 

віз під Богородчанами влітку 1925 р.; напад на скарбовий уряд у Долині влітку 

1925 р.; напад на поштовий амбулянс під містечком Дунаїв; напад на поштовий 

уряд у Познанщині; напад на поштову філію на вулиці Глибокій у Львові – 3 

липня 1928 р.; напад на поштаря на вулиці Городоцькій – 6 березня 1929 р.[23, 

c. 201-202]. 

Завдяки діяльності «Летючої бригади» УВО значно поповнила свою 

скарбницю Бойового Фонду. За даними Олександра Дарованця найбільш 

вдалими еспропріаціями став напад на поштовий віз під Богородчанами - 45.000 

злотих, поштовий віз під Калушем (28.11.1924) – 80 000 золотих, поштовий віз 

у Львові - 32.520 злотих, каса в Долині – 6.800 злотих[23, c. 213]. 

В жовтні 1926 р. куратора львівської шкільної округи Собінського УВО 

засудила на кару смерті через переслідування українського шкільництва. Замах 

відбувся ввечері 19 жовтня 1926 року у Львові, як акт протесту проти 

полонізації молоді. Куратора Собінського було вбито одним пострілом на 

безлюдній вулиці бойовиком Б. Підгайним (як виявилось згодом, пістолет 

Романа Шухевича не спрацював)[24, c. 635].  



6 грудня 1928 р., в день польського св. Миколая, в редакцію часопису 

«Слово польське», яке виділялося своїм українофобським та шовіністичним 

спрямуванням, посланець приніс запакований пакет з написом «нечемному 

редакторові – св. Миколай». Всередині пакету була бомба і коли пакет було 

відкрито в редакції пролунав вибух. Редактор залишився живий, йому лише 

поранило обличчя і зламало руку[25]. 

28 січня – 3 лютого 1929 р. на І Конгресі Українських Націоналістів на базі 

УВО та низки молодіжних націоналістичних організації утворилася Організація 

Українських Націоналістів. У своїй тактиці ОУН не абсолютизувала 

індивідуальний терор і стверджувала, що шлях до самостійності України 

лежить через масову національну революцію. Але зовсім відкидати бойових 

актів вона не могла, крім того, УВО не відразу розчинилося в ОУН. До 

середини 30-х рр. вона зберігала певну самостійність та виступала як бойове 

крило ОУН[6, c. 560].  

В перші дні перебування в Західній Україні Омеляна Сеника, як нового 

Крайового Коменданта ОУН, відбувся напад бойовиків ОУН Ярослава 

Любовича та Романа Мицика на листоношу у Львові, що закінчився невдачею і 

смертю Ярослава Любовича.  

У другій половині 1929 р. польський уряд організував у Львові 

торговельно-господарську виставку «Східні торги», на яку з’їжджалися купці, 

промисловці та журналісти із зарубіжних країн. Місцем проведення було 

обрано Львів для того, щоб показати, що столиця Галичини – це  польське 

місто. Для оунівців це був хороший шанс спростувати дане твердження. 7-го 

вересня 1929 р. вибухнула бомба в будинку дирекції виставки на площі Східних 

Торгів, вибух зруйнував увесь будинок та поранив двох службовців. Ще один 

вибух спричинив пожежу в камері зберігання головного залізничного вокзалу, а 

третя вибухнула недалеко від павільйону «виставки» у Стрийському парку. 

Ухвалення в Сеймі законопроекту щодо нової колонізації українських 

земель та важка економічна криза, яка призвела до зростання безробіття серед 

робітництва та інтелігенції, стали приводом до проведення «саботажної акції». 

В червні на засіданні Проводу українських націоналістів було ухвалено 



рішення провести «саботажну акцію». Із середини липня 1930 р. по селах 

Галичини пройшла хвиля масових пожеж у господарствах польських поміщиків 

і колоністів. До кінця місяця поліція зафіксувала 11 протестних акцій, у серпні 

– 54, а у вересні – 101. Акції протесту активно відбувалися у Львівському, 

Бібрському, Рогатинському та Сокальському повітах . 

Наслідком саботажної акції 1930 р. так як і 1922 р.  стала політика 

«пацифікації» (умиротворення). У відповідь на польські репресії ОУН 

проводила в кінці 1930 – на початку 1931 р. відплатні акції, спрямовані проти 

найактивніших учасників пацифікації. 26 листопада 1930 р. бойовики вдало 

виконали атентат на польського поміщика Юзефа Войцеховського, 28 січня 

1931 р. було вбито активного члена польських студентських організацій графа 

Баворського, 12 лютого п’ятеро бойовиків ОУН напали на поліційну дільницю 

в с. Гаї біля Львова . 

Найголоснішим терористичним актом того часу було вбивство бойовиками 

ОУН В. Біласом і Д. Данилишином польського посла Тадеуша Голуфка, 

виконане 29 серпня 1931 року в Трускавці біля Дрогобича. 

22 березня 1932 р., відбувся замах на комісара політичної бригади поліції у 

Львові Еміляна Чеховського його організував бойовий референт КЕ ОУН Р. 

Шухевич – «Дзвін», а виконав бойовик Юрій Березинський. На одній з нарад 

провід ОУН засудив Чеховського  на кару смерті через жорстоке поводження з 

в’язнями та причетність до вбивства Ю. Головінського. 

В жовтні 1933р. ОУН розпочало підготовку терористичного акту проти 

радянського консула Михайла Голуба. 21 жовтня 1933 р. М. Лемик у приміщені 

радянського консульства двома пострілами з револьвера вбиває завідувача 

канцелярії О. Майлова, прийнявши його за консула, й відразу ж здався поліції. 

На суді, на якому були присутні журналісти із зарубіжних країн, М. Лемик 

заявивив, що його акція була спрямована «проти московської світської влади, 

яка силою загарбала Україну та нищить її політично, культурно і господарсько 

[26, c. 397-39]. 

Весною 1934 р. на рівні вищого керівництва Організації українських 

націоналістів приймається рішення здійснити атентат на Б. Пєрацького, через 



його причетність до політики пацифікації 1930 року. 15 червня 1934 року 

міністр Пєрацький, після закінчення свого урядування, приїхав автом на обід до 

«Товариського Клубу». Ззаду до Пєрацького підбіг бойовик Г. Мацейко 

(«Гонта») і вистрілив в нього кілька разів із револьвера. Міністр Пєрацький, 

перевезений до шпиталю, помер після двох годин. 

25 липня 1934 р. бойовик ОУН Михайло Цар двома пострілами в голову 

застрелив директора української гімназії у Львові Івана Бабія. І. Бабій був 

противником радикальних форм і методів діяльності ОУН, крім того, він 

намовляв гімназистів виявляти до польської поліції членів ОУН. Спочатку 

Бабія попереджували словесно припинити діяльність щодо ліквідації структур 

ОУН у гімназії, згодом побили вікна в його домі, коли це не допомагало 

бойовики здійснили напад на нього, завдавши значних тілесних ушкоджень[6, 

c. 567]. 

За даними МВС Польщі, члени ОУН від початку січня до середини квітня 

1939 р. були відповідальними за 8 убивств. Від січня до травня 1939 р. 

зафіксовано 11 демонстраційних виступів, в яких брало участь від 100 до 2000 

осіб. Від 15 вересня 1938 р. до 15 березня 1939 р. з боку українського населення 

зафіксовано проведення 397 демонстрацій та 47 саботажів [6, c. 571]. 

Аналізуючи діяльность УВО варто сказати, що перші її акції відзначилися 

досить великою впевненістю у власні сили: атентати на перших осіб країни – 

президента С. Войцехівського, Ю. Пілсудського та львівського воєводу К. 

Грабовського, які як і перша саботажна акція закінчилися невдачею. Проте про 

таку організацію як УВО стало відомо не лише у Галичині та Польщі, а й 

закордоном. Досить вдалою видалася тактика застосування експропріацій, 

зокрема у виконанні «Летючої бригади», яка стала взірцем організованості та 

дисципліни. Хоча й УВО недосягла своєї головної мети – утворення УССД, 

проте вселила у свідомість українського населення віру в те, що боротьба 

продовжується, що Українська революція не завершилася поразкою, а знайшло 

своє продовження у новій формі боротьби, та на прикладі власної діяльності 

зруйнувала міф про всесильність Польщі. Надію на утворення власної держави 



УВО знайшла у власному продовженні – Організації Українських 

Націоналістів.  

Терористична діяльність ОУН була спрямована проти політики польської 

окупаційної влади та Радянського Союзу. Жертвами терористичних актів 

ставали представники польської адміністрації, особи, які «відзначилися» 

жорстоким ставленням до українців, а також проти тих українців, які 

співпрацювали з окупаційною владою. Діяльність ОУН широко підтримувалася 

українським населенням. Внаслідок терористичних актів ОУН заявила на весь 

світ про насильну окупацію Галичини Польщею, її асиміляційну та репресивну 

політику щодо українців, а також привернула увага світового суспільства до 

голодомору 1932-33 р. в Радянській Україні, чого не домоглася жодна легальна 

партія.  

Позиція Греко-Католицької Церкви. У міжвоєнний період найбільший 

вплив на суспільно-політичні погляди українців Галичини мали дві сили: 

українські націоналістичні організації УВО, пізніше ОУН та Українська Греко-

Католицька Церква (УГКЦ), яка була авторитетом як у релігійних почуттях, так 

і в політичних.  

 Окрім політичних та економічних утисків, польська влада в 20-30 рр. 

здійснювала також асиміляційно-репресивну політику щодо Греко-Католицької 

Церкви. ЇЇ  метою було усунення прихильників українського національного 

руху з рядів греко-католицького духовенства на користь лояльних до польської 

держави. Проте конкордат Ватикану 1925 р. не давав польському уряду 

можливості проводити щодо УГКЦ  політику підпорядкування. Це дозволяло 

греко-католицькому єпископату зберігати значну самостійність у діяльності 

своєї Церкви[27, c. 34-35]. Саме тому Греко-Католицька Церкви асоціювалася 

як національна приналежність. Значна частина провідних діячів радикального 

націоналістичного руху була синами греко-католицьких священиків, зокрема, 

такі провідники ОУН, як Степан Охрімович, Степан Ленкавський, Степан 

Бандера, Ярослав Стецько.  

 Причиною продовження боротьби визвольного руху стало незадоволення 

національно-визвольних прагнень українців, внаслідок поразки в період 



Української революції. Сам митрополит Андрей Шептицький підтримував 

державотворчі прагнення українців, проте не був прихильником поширення 

радикальних ідей. Повернувшись із заслання 1918 р., він активно просував 

українську справу на міжнародному рівні.  У 1921 р. він відвідав Рим, Париж, 

Лондон, намагався налагодити контакти з представниками Антанти                       

[28, c. 59-60]. Ці дії призвели до затримання митрополита та ведення 

спостереження поліцією за його політичною діяльністю. Як зазначав Олександр 

Зайцев митрополит Андрей Шептицький фактично виконував роль не лише 

релігійного лідера, а й етнарха


 [29, c. 99]. 

У міжвоєнний період питання якими методами діяти для ідеологів 

націоналізму було одним із основних. Іншим не менш важливим було питання 

про те, як саму ідеологію та діяльність УВО , а потім і ОУН узгодити з релігією 

та впливовими поміркованими поглядами української галицької політичної та 

громадської еліти. У 1920-1930 роках у середовищі українського 

націоналістичного руху українське духовенство, яке стояло на позиціях 

легальності, ОУН розглядала як колаборантів («угодовців») польської влади[30, 

c. 356].  

У націоналістичній пресі наприкінці 1920-х – на початку 1930-х рр. часто 

друковано статті, присвячені релігійній тематиці. Автори намагалися не 

суперечити релігії ГКЦ. Вони розуміли і враховували вплив, який має ГКЦ, а 

також сам митрополит А. Шептицький на галицьке суспільство.  

Радикальний націоналізм і християнство відрізнялися передусім 

визначенням основних цінностей життя. Ідеологія інтегрального націоналізму 

ставила за найвищу цінність націю. У часописі «Заграва», зокрема в статті 

«Наш чин» , невідомий автор стверджує, що націоналістів єднає «…те 

націоналістичне «Вірую», яке мов молотом залізо кується в нас в огні останніх 

десятьох років. Се «Вірую» знає лише один абсолют – націю, один 

категоричний імператив – її волю до життя» [31, c. 9]. 

Головною причиною суперечностей між церквою і ОУН у міжвоєнний 

період була розбіжність позицій щодо застосування збройної боротьби у формі 

                                                 
 Етнарх – глава народу. 



терору проти польського окупаційного режиму. Єпископат ГКЦ офіційно 

неодноразово засуджував протипольський збройний терор ОУН як такий, що 

суперечить християнській етиці. Зокрема, в 1931 р. у спільному посланні греко-

католицьких єпископів із приводу так званої "пацифікації" було сказано: 

«…Уважаємо роботу підпалів за морально злу, противну Божому законові, а 

через це й нашому народові… Підпалячі й усякого рода замаховці, це люди, що 

не слухають голосу Христової Церкви…» В 1934 р. митрополит Андрей 

Шептицький у своїй відозві з приводу вбивства бойовиком ОУН як 

національного зрадника директора української гімназії Івана Бабія 

стверджував: «Злочин все є злочином… Святій справі не можна служити 

закривавленими руками…»[32]. Від цього часу розпочинається дискусія між 

ГКЦ та ОУН, яка завершилася примиренням лише на початку Другої світової 

війни.  

Діячі ОУН вимагали від Церкви повної підтримки своєї революційної 

позиції в національно-визвольній боротьбі:  «В час, коли якраз добро нації 

вимагає спрямування усіх творчих сил в напрямі боротьби за підстави і цілі їх 

творчого буття єдиноправильним і єдиноможливим шляхом, вказуваним 

українськими націоналістами, то Церква, під загрозою звернення народних мас 

проти неї, не сміє ступати на шлях дефетизму і повної капітуляції, шумно 

названих «реальною політикою»… Церква повинна стати защитницею і 

пропагаторкою визвольницької ідеї з-під крівавого большевицького чи іншого 

супостата, активним співтворцем у національно-державному будівництві»[27, c. 

34-35]. У 1935 р. ідеолог українського радикального націоналізму Дмитро 

Донцов дав відповідь Андрею Шептицькому щодо терористичної діяльності 

ОУН, опублікувавши збірку пастирських послань бельгійського кардинала 

Католицької Церкви Мерсьє, який в період німецької окупації Бельгії під час 

Першої світової війни своїми пастирськими посланнями підтримував 

бельгійський національно-визвольний збройний опір та проголосив патріотизм 

найвищим виявом християнської чесноти милосердя. Донцов вказував 

галицьким українцям на цей досвід узгодження християнства і націоналізму. На 

жаль, зазначав Донцов, греко-католицькому духовенству бракує «власних 



кардиналів Мерсьє», і закликав «розрізняти науку Церкви» від угодовської 

позиції греко-католицького духовенства[32]. 

Предметом критики Церкви стала не тільки збройна терористична 

діяльність ОУН, але також її ідеологічна програма, теоретичні засади 

радикального націоналізму. Духовенство перш за все засуджувало в 

націоналізмі абсолютизацію вартості нації, ставлення нації  найвищим 

критерієм моралі та світогляду. Єпископ Григорій Хомишин з цього приводу 

зазначав: «Правдивій любві свого народу різко противиться націоналізм, 

видумка послідніх часів, що ставить нарід як найвисшого суверена, детронізує 

абсолютний авторитет Бога, нехтує незломні засади об’явленої надприродної 

віри, впроваджує горячку шовінізму… Сей звихнений, шкідливий і затроєний 

націоналізм став у нас новою релігією, подібно як у большевиків матеріалізм. 

"Україна понад все" - се догма нашого націоналізму. Справи віри, Церкви і 

релігії не мають взагалі значіння, або зійшли на другий плян, з ласки ще 

толеровані по традиції або звичаю…»[33, c. 477]  

Ще однією темою дискусій була молодь. Кожна із сторін вбачала різну 

роль молоді у національно-визвольному русі. У тактиці ОУН до збройної 

терористичної діяльності активно залучали молодих людей. Коли ж 

духовенство застерігало молодь від використання насильства як засобу 

боротьби. Із пресових дискусій видно, наскільки кардинально різні завдання 

перед молоддю ставили ОУН та провідники ГКЦ. Наслідком цього стало 

утворення легальної партії Католицький союз з ідеологією «християнського 

націоналізму». Основним завданням, якого був пошук компромісу між 

націоналізмом та християнською мораллю. 

Відносини Церкви та націоналістичного табору впродовж міжвоєнного 

періоду були досить різними: від підтримки патріотизму та націоналізму, як 

високих духовних чеснот; нейтралітету; дискусій та перекличок з однієї 

сторони в іншу; примирення напередодні «чогось страшного», як попереджав 

мит. А. Шептицький про Другу світову війну.  Попри всі суперечки та дискусії 

у міжвоєнний період, ОУН та ГКЦ змушені були об’єднати свої сили проти 

спільних ворогів під час Другої світової війни. Церква підтримала ОУН у 



створенні Української держави 31 червня 1941 р., а також багато священників-

капеланів ставали в лави боївок УПА та дивізії «Галичина». В свою чергу, 

ідеологи ОУН розуміли, що лише за підтримки Церкви, яка становила значний  

вплив на суспільно-політичну думку населення, буде можливим утворити 

Українську Соборну Самостійну Державу. 

Висновки.  Східна Галичина в 1920-1930 рр. стає епіцентром визвольної 

боротьби українського народу. В цей період у національному русі виділяється 

дві основні течії: легальна з поміркованими діями та радикально налаштована 

підпільна течія. Метою їхньої діяльності стає утворення незалежної української 

держави. Зневіра у можливість ефективності легальних дій змушують шукати 

нових методів підпільної боротьби. Рушійною силою у ній припадає на молоде 

покоління.  

 Найдієвішим засобом на думку радикальної сторони стала підпільна 

діяльність і збройна боротьба. Аналізуючи практику визвольної війни 

попередніх поколінь та беручи до уваги боротьбу народів Європи радикально 

налаштований національно-визвольний рух обирає одним з  методів боротьби 

терор. Він мав стати найстрашнішою зброєю в руках підпільної організації. На 

думку націоналістів роль терору покладалася на підрив авторитету Польщі на 

міжнародній та показати світовій спільноті нездатність Польщі в управлінні 

окупованими землями. Терористична діяльність активно розпочалася ще від 

початку 20-х років ХХ ст. У міжвоєнний період за допомогою терористичних 

актів було ліквідовано понад 16 впливових представників польської 

адміністрації та тих, хто співпрацював  з нею. Ставлення населення щодо таких 

радикальних заходів не було однаковим. Значна частина української галицької 

політичної  та громадської еліти, а також духовенство ГКЦ засудили таку 

форму боротьби. Однак більшість населення вбачали у терорі дієву силу, яка 

ставала на захист українського народу проти насильства Польщі. 

 Все ж таки терор у будь-якому випадку це насильство. Часто жертвами 

терористичних актів ставало цивільне населення. У середині 1930-х р. в зв’язку 

з відмовою від подальших терористичних дій у націоналістичному таборі 

відбувся розкол, що призвів до утворення з числа найрадикальніших анархічної 



організації «Чорна рука», що була близька до львівського злочинного світу. Ще 

одним прикладом стало вбивство власників польського фільварку у містечку 

Белзців Золочівського району членами ОУН, які не узгодили власних дій з 

центральним проводом. ОУН зустрілася з проблемою не контрольованості 

власних бойовиків, радикальні ідеї стали загострюватись подібно до фашизму 

чи нацизму. Визначну роль у подальшому напрямі радикального націоналізму 

відіграла церква. Як стверджує Василь Стефанів, суспільний осуд 

терористичної діяльності в подальшому пішов на користь ОУН. Можливо, 

ставши причиною того, що українські націоналісти не пішли ганебним шляхом 

деяких інших націоналістичних рухів Центрально-Східної Європи, таких як 

румунська «Залізна гвардія», хорватський рух «Усташів», чи угорська партія 

«Схрещені стріли». 

  Для українців Східної Галичини міжвоєнний період став часом 

формування українських ідей, пошуку альтернативних революційних дій. Це 

був період загартування для подальшої боротьби за незалежність. Підпільна та 

терористична діяльність стали нагромадження досвіду, який відіграв значну 

роль у Другій світовій війні для багатьох українців.  
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