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Виповнилося 67 років із часу закінчення Другої світової війни, але й до 

сьогодні історія окремих її проблем не висвітлена належним чином і не має 

однозначної оцінки. Найбільш складним, суперечливим питанням 

залишається діяльність українських національних збройних формувань у 

період  другої світової війни. Історія збройних формувань цього періоду 

надто заплутана, й цьому значною мірою сприяли самі їх члени та їхні 

провідники. В історичних працях дослідників української діаспори за 

кордоном і в спогадах безпосередніх учасників націоналістичного руху 

містяться суперечливі твердження, що пояснюється як суб’єктивними 

факторами,  так  надзвичайно складним, кривавим періодом історії України, 

про який ідеться. Остаточну істину встановити часом тяжко, а часом просто 

неможливо, оскільки в умовах війни через конспірацію не завжди все 

фіксувалося в документах, та й не все збереглося в умовах війни й 

переслідувань. 

У довгому ряду «білих плям» історії Другої світової війни особливе 

місце займає проблема колабораціонізму – співробітництва з ворогом 

населення окупованих радянських республік. Колабораціонізм є 

загальнопоширеним явищем у світовій історії. Однак німецька окупація 

призвела, як констатує Ярослав Грицак,  «до небачених досі його масштабів». 
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А російський дослідник Сергій Дроб'язко додає про СРСР, що «в жодній з 

країн, що зазнали німецької агресії, не знайшлося такої величезної кількості 

людей, які одягли на себе форму ворожої армії і так або інакше брали участь 

у війні проти власної держави і її союзників у рядах так званих східних 

військ, допоміжної поліції, національних підрозділів СС і багаточисельних 

військових і воєнізованих формувань Третього рейху». 

Ми не ставимо за мету реабілітацію учасників військових 

колаборантських формувань. Наше дослідження спрямоване на об’єктивний 

аналіз  передумов і причин їх створення, що пояснюють цей феномен. 

Історіографічна база теми дослідження налічує значну кількість 

опублікованих праць. Однак більшість із них присвячені військовим 

формуванням періоду радянсько-нацистської війни, зокрема дивізії СС 

«Галичина». Здебільшого фрагментарно висвітлюється проблема українських 

військових формувань на початку Другої світової війни. Вона розглядається 

у контексті підготовки А. Гітлера до війни та загострення українського 

питання. На передумовах їх створення та характері української еміграції в 

Німеччині зупиняється В. Кучер [6]. Глибше і всебічніше підходять до 

аналізу питання І. К Патриляк та М. А. Боровик [8]. І. К. Патриляку належить 

також ґрунтовне дослідження, присвячене військовій діяльності ОУН (б) [7]. 

Значний науковий інтерес становить монографія російського історика 

С. Дробязка [5]. Автор ретельно простежив структуру і кількісний склад 

антирадянських формувань у складі вермахту за національною ознакою, і 

дійшов висновку, найбільше військових колаборантів було саме з числа 

росіян, а не українців. 

У контексті ідентифікації колабораціонізму в діяльності перших 

націоналістичних формувань ми спиралися на дослідження і висновки 

вітчизняних істориків В. Шайкан [10], В. Штефана [11], В. Коваля [12],        

В. Дзьобак [4] та інших. 
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Представники німецького командування адмірал Канаріс і генерали 

Браухіч, Райхенау та інші розуміли, що без збройного виступу України та 

інших поневолених націй тоталітарного СРСР перемогти більшовиків тільки 

силами вермахту неможливо. В той час, коли Гітлер планував зробити з 

України колонію, фізично винищивши десятки мільйонів населення, 

військові вважали, що Україна під крилом Німеччини повинна мати певну 

автономію. Тому провід ОУН в еміграції домовився з представниками 

німецького верховного командування, які прихильно ставилися до українців, 

про створення національних формувань [9, с.104]. 

Не можна ігнорувати такий факт – на боці Німеччини воювало майже 

220 тисяч українців. Така статистика не дозволяє класифікувати їх як 

окремих «зрадників і відщепенців».  

Сучасні дослідники розвивають тезу про колабораціонізм українців як 

продовження затяжної громадянської війни в українському суспільстві, свого 

роду розділення на «білих» і «червоних», громадянську війну 

багатомільйонного народу в умовах відсутності власної держави. Це й було 

головною передумовою. 

Найскладнішим питанням, навколо оцінки якого досі точаться гострі 

суперечки, є питання діяльності національних збройних формувань. 

Дотримуючись тези Д.Донцова про те, що «Україна визволиться в тіні 

німецького походу», керівництво обох течій ОУН робило ставку на 

гітлерівську Німеччину. При цьому воно розраховувало, що Німеччина 

надасть допомогу ОУН в утворенні незалежної української держави, а отже, 

вважало за доцільне брати участь у війні проти СРСР на боці Німеччини. 

Водночас треба підкреслити, що тактичні методи обох течій ОУН не 

збігалися, хоч характер їхніх контактів із німцями дещо схожий. І ті, й інші за 

домовленістю з німецьким командуванням створювали військові формування 

в складі гітлерівської армії [2, с.1]. 
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 У зарубіжній літературі поняття колабораціонізм розглядається в 

політичному значенні цього слова. У колаборації радянських людей з 

німецькими окупантами, вважає В. Кучер, політичні мотиви проглядаються 

лише частково. Співробітництво, або послуговування місцевого населення 

окупантам, проявлялось у військовій, побутовій, особливо в економічній 

сферах. Важливо, що між ними важко віднайти чітку межу [6, с.114]. 

 Передусім необхідно нагадати, значення терміну колабораціонізм (від 

фр. Collaboration – співробітництво) – у широкому розумінні – усвідомлена і 

добровільна співпраця з ворогом в його інтересах і на шкоду своїй 

Батьківщині чи її союзникам. Колабораціонізм, у вузькому розумінні – 

співробітництво французів з німецькою 

владою у період окупації Франції в ході Другої світової війни. 

Виходячи з поданого вище тлумачення, справжніми 

колабораціоністами в Європі вважаються французи А. Петен, П. Лаваль, 

бельгієць Л. Дегрель, голландець А. Муссерт, норвежці В. Квіслінг та Р. 

Фуглезанг. Франція, Бельгія, Голландія та Норвегія до війни були 

незалежними державами. Вони програли війну, і деякі їхні політичні лідери 

та військові діячі стали колабораціоністами в окупованих німцями державах, 

на території яких функціонували пронімецькі уряди та пронацистські партії, 

схвалені та затверджені А. Гітлером [4, с.253]. Чи можна становище 

Української РСР оцінювати за аналогічними критеріями? 

 На початок Другої світової війни українці своєї держави не мали. 

Те, що називали УСРР, а з 1937 р. – УРСР (незважаючи на більшість 

формальних атрибутів суверенності), було дуже далеким від реальної 

державності. Слід врвхувати також, що протягом перших двадцяти років 

влади більшовиків українському народові довелося пережити 

колективізацію, два  голодомори (1921—1922 рр. та 1932—1933 рр.), масові 
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репресії, масштабні депортації тощо. Вище означені події не могли 

прищепити любов і патріотизм до новоутвореної «батьківщини». 

В. Дзьобак наголошує, що особливо слід врахувати основний ударний 

загін українських політичних сил, які боролися за незалежність у ході Другої 

світової війни, формувався із західних українців та політичних емігрантів, які 

не вважали своєю батьківщиною ані міжвоєнні Польщу, Румунію, 

Чехословаччину, ані, тим більше, СРСР [ 4, с.254]. 

Виходячи з того, що колабораціонізм в Україні не мав класичного 

західноєвропейського характеру (через відсутність де факто до війни 

Української держави), на нашу думку, є сенс поділити колабораціонізм на 

приватний і державний. 

Приватний колабораціонізм окреслимо, скориставшись міркуваннями 

дослідниці Валентини Шайкан, яка охарактеризувала його як «складне, 

неоднозначне соціально-психологічне та етичне явище-феномен, що виникає 

в результаті взаємодії суб'єктів комунікативного процесу (населення 

окупованих держав з окупантами)». Це явище в Україні в роки Другої 

світової війни проявилося в широкому діапазоні: від побутового рівня до 

військових, економічних, культурних, адміністративних, індивідуально-

політичних форм». Очевидно, до вищесказаного слід додати, що приватний 

колабораціонізм різних виявів мав як ідейний, так і безідейний характер. 

Частина громадян співпрацювала з німцями, виходячи з якихось політичних 

концепцій, а частина – без таких концепцій [10, с.44]. 

Поділяємо висновок, що характерними рисами державного 

колабораціонізму є наявність наступних складових: 

1. Наявність уряду або ерзацдержавного утворення, визнаного державами Осі 

та принаймні однією або декількома нейтральними державами, з яким 

окупаційна влада підписала угоду про співпрацю. 
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2. Підлеглість цього уряду чи ерзацдержавного утворення німецькому уряду 

або якомусь із урядів держав Осі. 

3.Спільна участь у реалізації нацистських окупаційних планів [4,с.254]. 

 Україна напередодні Другої світової війни не мала єдиного 

політичного представницького органу або авторитетного, потужного 

загальнонаціонального руху нацистсько-фашистського типу, з яким 

гітлерівці могли б  теоретично увійти в організовану державну колаборацію. 

 Створена в 1929 році Організація українських націоналістів (ОУН) 

прагнула незалежної української держави і категорично заявляла, що ця мета 

виправдовує будь-які засоби. Тож вона вдавалася до тероризму, зокрема на 

своїй базовій території у східній Галичині. Польський уряд зреагував на її дії 

власною насильницькою кампанією проти українських сіл (1930) та, через 

декілька років, ув'язненням активістів ОУН у концентраційних таборах. Від 

1935 року уряд і найбільша легальна українська партія – Українське 

національно-демократичне об'єднання – робили спроби нормалізувати 

польсько-українські стосунки в межах Польської держави, але, як констатує 

К. Беркгоф, помітного успіху не домоглися [1, с. 19-20]. 

          Українські політичні сили, які позиціонували себе як самостійницькі 

рухи і були зацікавлені в зміні існуючого «статус-кво» в постверсальській 

Європі, а, відтак, могли цікавити німців як потенційні партнери, складали три 

основні напрямки – середовище керівництва УНР (перебувало у Варшаві й 

орієнтувалося на Другу Річ Посполиту, як єдину державу, що могла б 

забезпечити українцям можливості боротьби за незалежність проти СРСР), 

середовище гетьманців-монархістів (перебувало переважно на території 

Німеччини, не мало реальної опори на території України і в своїх політичних 

розрахунках орієнтувалося на Німеччину, як колишнього союзника гетьмана                

П. Скоропадського в 1918 році), середовище радикальних націоналістів-

оунівців, яке мало найбільший вплив на українську молодь у міжвоєнній 
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Польщі, декларувало орієнтацію на власні сили, але не відмовлялося і від 

закордонної (в тому числі й німецької) допомоги у боротьбі з противниками 

української державності.  

За таких умов нацисти могли розраховувати на співпрацю з двома 

рухами – монархічно-гетьманським та націоналістично-самостійницьким, 

при чому, як наголошують більшість вітчизняних істориків, що оунівська 

ідеологія не була фашистською, хоча окремі діячі чи прихильники ОУН 

відверто захоплювалися зовнішньою атрибутикою фашизму. Однак, 

проблемою залишалася гостра конкуренція обох груп політичної еміграції, і 

відсутність у більш лояльного до німців гетьманського середовища впливу на 

ситуацію в Україні. Це спонукало німців активно залучати до співпраці менш 

«слухняних», але активніших націоналістів із оунівського середовища. [4, 

с.254-255]. Мова йшла, передусім, про використання членів ОУН в 

антипольській та антирадянській пропаганді і підривних діях. 

 У роки Другої світової війни для багатьох народів Європи та Азії, 

позбавлених власної державності, з'явилась надія на створення власних 

держав через участь у складі збройних сил воюючих сторін – СРСР, 

Німеччини  чи Великої Британії. При цьому використовувались різні форми 

боротьби, в тому числі і участь у бойових діях у складі іноземних військових 

формувань. Особливості сталінського тоталітарного режиму в СРСР з його 

системою економічного, політичного, ідеологічного та морального тиску на 

людину, аж до її повного знищення, спричинили серед східноєвропейських 

та азіатських народів СРСР сподівання на Німеччину як  союзника в боротьбі 

проти більшовицької політики гноблення та знищення свого власного 

народу, наголошує В. Штефан [11, с.153]. 

Єдиною потужною країною, зацікавленою в політичному і воєнному 

послабленні як Польщі, так і Радянського Союзу, була Німеччина. Основним 

фактором, що визначив співпрацю ОУН і Німеччини, була спільна 
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зацікавленість обох сторін у зміні існуючого у версальській Європі статус-

кво. Про стосунки українських політичних лідерів з Німеччиною доволі 

влучно висловився професор І. Лисяк-Рудницький. Вказуючи на існування в 

українському суспільстві пронімецьких настроїв, він зазначав: «Ця настанова 

існувала вже до 1933 року, і вона тривала після 1933 р. – не тому, що 

Німеччина стала нацистською, а тому, що вона далі перебувала в опозиції до 

«статус-кво». Якщо українці в цьому відношенні помилились, вони 

заслуговують на таку саму поблажливість, як ті з-поміж західних лібералів, 

що замикали очі на реалії російського комунізму» [7, с. 53-54]. 

Стосунки ОУН з Німеччиною в останні роки перед світовою війною 

складалися доволі неоднозначно. В 1937 р. німці відновили контакти з ОУН, 

які були перервані в 1934 р. після підписання з Польщею договору про 

ненапад і добросусідство. Взаємній співпраці не зашкодила справа 

Карпатської України, яка однак, насторожила багатьох оунівців і змусила 

ставитися до планів Німеччини більш критично. Керівництво ОУН оцінило 

поведінку Гітлера в часи протистояння Карпатської України з Угорщиною, 

як вимушену і таку, що не є ворожою загалом ідеї української державності, а 

тезу про «зраду» українських інтересів німцями вважали польською 

пропагандою [4, с.255]. 

Створення перших українських військових загонів почалося ще перед 

початком Другої світової війни. Влітку 1939 р. німецьке військове відомство 

дозволило формування першого українського збройного легіону у складі 

військ ІІІ Рейху. Німці були зацікавлені в його існуванні, оскільки покладало 

на нього роль рупора антипольської пропаганди у польській кампанії. В свою 

чергу українські націоналісти отримали шанс взяти участь у реальних 

бойових діях. Тому створення загону було бажаним для обох сторін [ 9, 

с.105]. 
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Розробляючи план нападу на Польщу, німці розмірковували над 

можливістю підняття з допомогою ОУН антипольського постання в Західній 

Україні. Деталі процесу створення легіону обговорювали на своїх зустрічах 

полковник Р. Сушко та полковник Е. Фон Лагузен упродовж 13 червня – 3 

липня 1939 р., а 15 серпня керівництво Абверу дало остаточну згоду на 

створення українського диверсійного загону із 120 (за іншими даними – 600) 

осіб, який базувався в Словаччині й отримав кодову назву «Bergbauernhilfe» 

(«Допомога гірським селянам»). Українська сторона пропонувала зарахувати 

до Легіону 12 тисяч солдатів і 1300 офіцерів, однак керівники вермахту 

відкинули таку пропозицію як нереальну. Підготовкою загону займався 

Абвер-2 (другий відділ Абверу – «Диверсії та психологічна війна»). Як 

вважають дослідники, формування цього невеликого Легіону під 

командуванням полковника Р. Сушка стало піком військової співпраці між 

тоді ще єдиною ОУН і вермахтом. [4, с.256]. 

Легіон Р.Сушка дійшов разом з німецькими військами до м. Самбора. 

Однак внаслідок домовленостей з радянською стороною німці розпочали 

відступ за Перемишль. Легіон Сушка отримав наказ терміново евакуюватися 

із зайнятого міста. Легіон був розформований, але частина вояків залишилася 

на території східної Галичини для ведення в радянському тилу підпільної 

роботи [8, с.105]. 

Внаслідок затягування Радянським Союзом вступу на територію 

Польщі 12 вересня 1939 р. Абвер знову повернувся до ідеї українського 

повстання в Галичині та на Волині. На нараді в м. Ільнау в Сілезії В. Кейтель 

представив можливий варіант утворення Західноукраїнської держави у 

випадку, якщо Червона армія не вступить у війну проти Польщі. 15 вересня 

1939 р. лідеру ОУН А. Мельнику було повідомлено про плани створення 

Української держави і запропоновано підготувати склад можливого 

українського уряду. Однак уже через два дні 17 вересня радянський наступ 
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на територію Другої Речі Посполитої перекреслив намічені приготування і в 

черговий раз виключив можливості українців щодо переходу до державного 

колабораціонізму. 

Один з соратників Мельника З. Книш, напередодні радянсько-

нацистської війни 1941 р. зробив такий далекосяжний висновок: «Всі 

українці були германофілами в тому сенсі, що хотіли німецької перемоги над 

большевиками і з тою перемогою в'язали свої надії на визволення і державне 

відродження України. І всі українці того часу були якщо не дійсними то 

потенційними коляборантами знову ж у тому сенсі, що готові були по змозі 

своїх сил помагати німцям до розбиття СССР і повалення большевицької 

системи». 

Дозволимо не погодитися з наведеною думкою, оскільки вона, на наш 

погляд, не відбивала в повній мірі реальну ситуацію. По-перше, діячі в 

еміграції не завжди об’єктивно оцінювали суспільні настрої в Україні; по-

друге, це узагальнення локалізоване територіально і не враховувало настрої в 

Наддніпрянській радянській Україні; по-третє, розкол в ОУН показав 

розходження в різних її течіях щодо співпраці з Німеччиною за створення 

держави. ОУН(б) стала на позицію боротьби власними силами.  

Ми свідомі того, що це складне питання, порушене у статті, потребує 

продовження дослідження на основі нових джерел та їх осмислення. 
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