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Протягом усього існування незалежної України, наукова діяльність 

вітчизняних дослідників спрямована на висвітлення раніше  заборонених 

проблем. Однією із таких проблем є вивчення історії визвольного руху 1920-

1950-х рр. за критичним підходом та висвітлення за максимально можливими 

рамками об’єктивності. Через заангажованість та фальсифікацію документів 

радянськими чиновниками та спецслужбами, досить мало інформації даної 

проблеми дійшло до нашого часу. 

 Проте, складна ситуація щодо джерельної бази не зменшила 

актуальності вивчення даної проблеми, оскільки діяльність партизанських 

угрупувань у період німецької окупації (1941-1944 рр.) вважається одним із 

найбільших досягнень історії державотворення самостійної України.  

 Саме тому, новітня історіографія руху опору включає чимало 

досліджень бандерівського та бульбівського рухів, серед яких важливе місце 

посідають праці Дзьобака В. 8, Вєдєнєєва Д.В. та Биструхіна Г.С. 4, 

Сергійчука В. 24.  Крім того, важливу роль у дослідженнях відіграють 

мемуари та спогади свідків, зокрема такі як, Т.Бульби-Боровця 2, М.Лебедя 

15, К.Паньківського 20, 21 та Я.Стецька 26.  

Проте, незважаючи на значну кількість мемуарної та джерельної бази 

проблема вивчення взаємозв’язків між угрупуваннями ОУН (б) та УПА (б-б) 

залишається відкритою.  

Тому завданнями статті є встановлення ґенез ідейного протистояння 

обох рухів, які варто відслідковувати через аналіз зовнішніх чинників, що 

впливали на політичну діяльність їх лідерів. Адже маючи спільну мету  

керівники українського підпілля, через розбіжності в ідеологічних 

переконання не змогли вирішити головної причини, що стала на заваді 

об’єднанні визвольних рухів.  

 Свою політичну діяльність обидва лідери розпочали ще в підлітковому 

віці. Т.Бульба тим, що намагався розібратися у власних переконаннях та 

знайти правильне вирішення українського питання в самоосвіті, літературній 

діяльності, переходу через кордон, допомозі голодуючим та згодом, в 
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організації УНВ  2, с. 21-63. А М.Лебедь, ще з шкільної лави входить в 

організацію Юнацтва ОУН, «Пласт». У гімназії продовжує співпрацювати з 

націоналістами та боротися за ідею відновлення ССУД. Був зв’язковим 

полк.Є.Коновальця, помічником Р.Шухевича, постійний учасник 

терористичних акцій ОУН та співучасник  атентату міністра внутрішніх 

справ Б.Пєрацького 5, с. 44-46. 

 Станом на 1934р. обоє з різних причин перебувають під слідством. 

Звинувачення яких є спільні, хоча у випадку з Т.Бульбою вони були 

наклепом. Отамана, окрім пропагандистської діяльності звинувачували у 

співпраці з ОУН та участю в скоєнні злочину міністра Ю.Пєрацького 2, с. 

41-42. Очевидець подій З.Книш, описує в книзі «Варшавський процес ОУН», 

що тоді ж М.Лебедя звинувачують у підготовці атентату міністра 

Б.Пєрацького та у виконанні ряду диверсій скоєних на німецькій території 3, 

с. 30, 13, с. 281-288. 

 Судові процеси закінчилися ув’язненням обох політиків: М.Лебедя – 

довічно (через клопотання В.Мудрого було учасників злочину було 

амністовано від смертної кари) 5, с.68-69, а Т.Боровця – на 3 роки у 

концтаборі Береза Картузька  2, с. 41-48.  

 Перебуваючи в Березі Картузькій, Т.Боровець лише тоді познайомився 

з українським націоналізмом, так як у концтаборі було багато націоналістів. 

Мав можливість вивчити їхню поведінку та світоглядну психологію 2, с. 4. 

Арешт М.Лебедя став чинником, який змінив його політичні погляди, що 

стали ще радикальнішими і революційнішими (на це вплинуло також ряд 

інших умов: співпраця гестапо з польською поліцією, афішування архіву 

О.Сеника, смерть Є.Коновальця, підписання пакту Молотова-Ріббентропа). В 

загальному було зроблено висновок, що арешт обох політичних лідерів 

справив вирішальну роль на їхню подальшу діяльність 1, с. 59. 

Будучи молодими радикалами повними сил, із початком німецько-

польської війни, вони відновлюють політичну діяльність. Т.Бульба приймає 
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сторону УНР в екзині, М.Лебедь революційної ОУН(б). Дослідження 

Ю.Пундика характеризує бандерівське угрупування - молодим революційним 

рухом, що прийняв сторону реакційної крайньої сторони, і частково 

заперечує старі догми 23, с. 8. Г.Касьянов пояснює такий відхід однієї із 

сторін ОУН від центрально-світоглядних принципів впливом «місцевої 

специфіки» 11, с. 30. Свідок тогочасних подій, К.Паньківський, який ніколи 

не поділяв націоналістичної ідеології, у спогадах стверджує, що ідеологія 

ОУН(б) є неморальною, незважаючи, що  вона ґрунтується на сліпому 

поєднанні віри та політики 21, с.142.  

Т.Бульба стає головним виконавцем доручень Президента 

А.Лівицького 2, с. 68-75. Допомагає для українських втікачів із Західної 

України, яку окупувала ЧА, був секретарем УДК (Український Допоміжний 

Комітет), який займався наданням допомоги втікачам в Варшаві 2, с. 48-63. 

 М.Лебедь разом із С.Бандерою та Я.Стецьком були воєнно-

політичними лідерами бандерівського руху 26, с. 128-129. М.Лебедь 

підтримує ідеї С.Бандери про створення «похідних груп» та організацію 

Служби Безпеки (СБ) 9, с. 1. Стає головним виконавцем їхньої організації 

26, с. 159. Крім того, перебирає на себе функції  шефа СБ після закінчення 

необхідної підготовки 1, с.68. Крім того, М.Лебедь був зв’язковим між 

Проводом ОУН(б) та формуючими військовими одиницями «Нахтігаль» та 

«Роллан» 10, с. 18. Перший заступник Провідника Я.Стецько, у спогадах 

стверджує, що присутність зв’язкового М.Лебедя на присязі батальйону 

«Нахтігаль» вплинула на те, що солдати присягнули не Німеччині та фюреру, 

а Україні та Проводу ОУН(б) 26, с. 128. Варто відзначити, що позиції, які 

Т.Боровець та М.Лебедь займали протягом всього періоду діяльності 

змінювалися кардинально – від крайніх протинімецьких, до абсолютно 

протилежних про-німецьких. Ці відносини можна умовно поділити на деякі 

періоди 8.  
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Станом на початок німецько-радянської війни, вони вже мали 

сформовані методи ведення боротьби за визнання України. Роль Німеччини у 

боротьбі проти СРСР була чітко визнана обома рухами, які розуміли, що це 

єдиний їхній можливий союзник, який готується до війни з СРСР 12, с. 5. 

Крім того, як зазначає у дослідженні В.Косик, повернення до України після 

початку німецького наступу було стратегічним планом обох лідерів, які ще 

перебували за кордоном 14, с. 100-101. Це підкріплювалося зростаючою 

політичною активністю населення, яке відчуло на собі вплив радянської 

влади 12, с.8.  Свідоме населення почало масово підтримувати підпільні 

рухи, що переслідувалися радянськими спецслужбами. 

 Проте співпраця М.Лебедя з німцями тривала не довше тижня, а 

Т.Бульби – до листопада 1941р. У книзі Ю.Киричука «Історія УПА» це 

пояснюється негативним ставленням Проводу ОУН(б) та М.Лебедя зокрема, 

до Німеччини через пам’ять про те, що гестапо в 1934р. видало його 

польській поліції 12, с. 7. Це ставлення доповнює те, що бандерівці швидко 

зорієнтувалися після негативної реакції німців на Акт 30 червня, де Провід 

ОУН(б) самовільно проголосив відновлення України 15, с.28. Я.Стецько, 

який був Головою УДП у спогадах стверджував, що 7 липня 1941р. на нараді 

М.Лебедь публічно виголосив свою негативну позицію щодо невизнання ІІІ 

Райхом відновленої Української Держави, адже як стверджував сам міністр 

держбезпеки, що німці без допомоги українців не матимуть можливості 

виграти війну проти СРСР26, с. 238. Після арешту С.Бандери, члени УДП в 

Львові на останньому засіданні проаналізувавши ситуацію, що склалася 

вирішили перенести подальшу діяльність в підпілля. Для реалізації 

підпільного бандерівського руху, значна кількість членів Уряду, зокрема 

М.Лебедь, Старух, Климів-Легенда та І.Равлик, перейшла в нелегальне 

становище 14, с. 118. Це було підтверджено під час таємної зустрічі 

М.Лебедя із Я.Стецьком, вже після арешту останнього 1, с.93. Сам 

Я.Стецько стверджує, що на цій зустрічі основним завданням було 
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доопрацювати план дій бандерівського підпілля 26, с. 316. Крім того, на 

цьому засіданні було офіційно передано повноваження Головного 

функціонера ОУН(б) М.Лебедеві як другому заступнику Головного 

Провідника ОУН(б) С.Бандери, він посідав цей пост до травня 1943р 14, с. 

414. Варто зазначити, що не є коректним звинувачення свідка тогочасних 

подій К.Паньківського та таких дослідників як В.Масловський, що 

стверджують нібито українські націоналісти ввійшовши до міста почали 

вчиняти масові погроми національних меншин, зокрема польської 

інтелігенції і єврейського населення 21, с.31-33, 16, с.24. Адже як 

стверджує у спогадах Голова УДП Я.Стецько, що незважаючи на те, що 

М.Лебедь був обраний до складу Уряду Української держави міністром 

державної безпеки 14, с. 116, він сам прибув до Львова лише 3 липня, 

оскільки закінчував вирішувати проблеми в організації «похідних груп» та 

СБ. Крім того, у місті не було загонів, які йому підпорядковувалися 26, 

с.151, 178.  Варто зазначити, що подальша діяльність ОУН(б) в період 

німецької окупації переважно повністю контролювалася поглядами М.Лебедя 

так як вагома частина Проводу ОУН(б) була арештована в липні-вересні 

1941р. 

В свою чергу, Т.Бульба не вступав у конфлікти з німецькою владою 

довше, оскільки його інтереси полягали в очищенні території Полісся та 

Волині саме від більшовицьких партизан, яким вдалося закріпитися в регіоні. 

Т.Боровць протягом початкового періоду окупації не вступав в конфлікти з 

окупантами, оскільки пристосовувався до виконання їхніх наказів або вдало 

обходив їх виконання. Найчастіше, накази німецької адміністрації 

координували організацію охоронних команд регіону, які переважно 

складалися із партизан, прихильників бульбівського руху 7, с.26.  Проте, в 

листопаді 1941р. виник конфлікт, який припинив мирну співпрацю 

бульбівців з німецькою адміністрацією. Причиною стали вимагання Т.Бульби 

визнати утворене військове формування, «Поліська Січ», організованою 
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військовою одиницею, оскільки вважав це цілком обґрунтованим. І.Дерейко 

стверджує, що утворений військовий осередок «Поліської Січі» був 

найбільшим формуванням у 1941р, що підтверджується дослідженнями таких 

вчених як В.Дзьобак, В.Сергійчук та О.Савчин, які подають дані про те, що 

УПА «Поліська Січ» складалася із партизанських загонів, кількість осіб яких 

сягала до 10 тис. чол. 7, с.25, 8, с.78, 24, с. 6. Він був переконаний, що 

визнання «Поліської Січі» окупантами поставить їхні переговори на новий 

рівень, а розширені відділи «Поліської Січі» і далі триматимуться в запіллі 

для продовження боротьби з радянськими партизанами 24, с. 10. Можна 

зазначити, що співпраця обох рухів зазнала невдачі на одному й тому самому 

ґрунті: Провід ОУН(б) та Головний Штаб УПА «Поліська Січ» вимагали від 

німецької влади визнати їх рівноправними союзниками, а не сателітними 

маріонетками 8, с. 60, 78, 1, с.47. 

Із початком нової фази боротьби – партизанським підпіллям, лідери 

підпільного руху мали різні погляди щодо доцільності використання певних 

форм ведення боротьби. Позиції, які ними підтримувалися, були абсолютно 

протилежними. Т.Бульба закликав до активного спротиву тоді, як М.Лебедь 

стверджував, що до збройної боротьби населення не готове через значну 

кількість вагомих причин, які й планували бандерівці вирішити на 

початкових стадіях протистояння 15, с. 29-30. На думку таких дослідників, 

як Д.Вєдєнєєв та Г.Биструхін, лідери бандерівського угрупування вбачали 

основним засобом реалізації стратегічних планів через об’єднання 

українських земель та їх підготовку до майбутньої збройної боротьби 4, 

с.31. Керівництво ОУН(б) в липні 1942р. категорично відкидало 

необхідність формування власної мілітарної сили на початкових етапах 

української визвольної боротьби та гостро критикувало діючу на той час 

партизанку  4, с. 90. М.Лебедь, як Провідник ОУН(б) пояснював, що така 

позицію бандерівського руху щодо  партизанського підпілля у листівках 

1942р. обґрунтовувалася як неправильна форма боротьби, що призведе до 
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марних втрат українського народу, якого в майбутньому чекає багатотисячна 

очолювана ними Українська революція поневолених Москвою народів 15, с. 

60, 19, с. 24. Це підтверджується витягами із постанов, які були прийняті 

на ІІ Великому збору ОУН(б) в квітні 1941р 19, с. 25.  

Чітко відслідковується зміна форми боротьби дослідниками 

В.Дзьобаком та В.Косиком, лише у грудні 1942р.. Сам М.Лебедь обґрунтовує 

це тим, що похідні групи успішно справилися з поставленим перед ними 

завданнями, і Провідник ОУН(б) видав наказ про реалізацію організованих 

збройних формувань українського народу. Проте, як зазначається у його 

мемуарах, що через значну кількість перепон та збройних конфліктів, що 

виникли з двома окупантами, організація збройних сил відбувалася не на 

вищому рівні 15, с. 43-48. Під час розширення власних позицій, лебедівська 

УПА не протидіяла тому, коли населення ототожнювало їх  з рухом 

бульбівців 15, с.76.  

Відомо, що підрозділи Т.Боровця до липня 1943р. були носили назву 

УПА. Це було перше збройне формування на Волині і Поліссі 24, с. 6. 

Т.Бульба-Боровець протягом всього вказаного часу постійно підтримував 

партизанську боротьбу у підпіллі та вів активну боротьбу. Проте, через 

початок партизанських дій бандерівським підпіллям під прапорами УПА, 

Т.Бульба видав наказ у якому зазначив, що бульбівський рух переймає назву 

УНРА для того, щоб їхні дії не ототожнювали з діяльністю Рубанської УПА, 

яку Т.Боровець вважав терористичною 4, с. 91, 8, с.156-159.   

На початку серпня 1943р. Головний Штаб лебедівської УПА не міг далі 

толерувати з іншими формами визвольних рухів, які не влилися в склад УПА, 

звинуватили їх у розповсюдженні анархії. Тому М.Лебедь стверджує, що 

загони УПА виконуючи наказ роззброїти такі угрупування, де добровільно 

роззброївся рух бульбівців 15, с. 76-77. Це твердження є неправдивим, адже 

відомо, що загони сотника Дороша, оточили загін Т.Бульби і відкрили по них 

вогонь 2, с. 262-263. Наслідки такої акції згодом стали відомі із змісту 
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листа-протесту Т.Бульби до Проводу ОУН(б), де він зазначає кількість жертв 

бандерівського нападу на бульбівців: вбито 5 командирів УНРА, взято в 

полон понад сотню осіб 24, с.213, закатовано дружину отамана 

А.Опоченську 2, с.263. Тут варто зазначити про лояльність бульбівського 

руху, адже досі, жодним із дослідників не були встановлені випадки, щоб 

бульбівці відкривали вогонь по бандерівцях, - під час сутичок вони завжди 

намагалися розсіятися 8, с.163. Проте, така пасивна поведінка бульбівців не 

стала на заваді для С.Гупало назвати ситуацію, що виникла між 

партизанськими угрупуваннями громадянською війною 6, с.3. 5 жовтня 

1943р. під час швидкого приближення фронту, Т.Боровець видав наказ, у 

якому було вказано, що УНРА переходить до нових форм боротьби. Для 

військових загонів було наказано розійтися по домівках і не відкривати 

вогню проти бандерівців та німців, адже було достовірно відомо, що німці 

вже не зазіхають на територію України, бо відходять назад, через натиск ЧА, 

а рух бандерівців і так веде активну боротьбу проти них. В наказі головним 

ворогом було оголошено більшовиків і встановлено завдання, що полягали у 

підготовці до початку боротьби з ворогом номер один – московським 

імперіалізмом 8, с.106. 

У дослідженні Ю.Киричука чітко зазначається, що на початковому 

етапі обидва лідери розуміли, що українське підпілля є абсолютно не готовим 

для будь-якої форми протистояння - не було ніякого матеріального 

забезпечення для будь-якого спротиву ворогу української державності 12, с. 

9. Тобто важко зразу відповісти на запитання, який керівник національного 

руху опору прийняв правильну тактику ведення протистояння. Ґенеза УПА 

намагається обґрунтувати сам Провідник ОУН(б) М.Лебедь у власних 

спогадах - «УПА». Проте, цілком підтвердженим фактом є те, що М.Лебедь 

вдавався до часткових фальсифікацій подій 16, с.91-92. Однак, підтверджені 

достовірністю факти все-таки прослідковуються, через високу індексикацію 
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посилань у наукових дослідженнях таких вчених як В.Дзьобак, В.Сергійчук, 

В.Косик та В.Киричук. 

Формування партизанських військових загонів було досить 

різноманітним. Проте, вирішення проблеми ставлення до національних 

меншин регіону було досить невизначеним. Погляди на вирішення цієї 

проблеми керівниками бульбівського та бандерівського руху мали 

розбіжності із самого початку. Значна кількість дослідників, таких як З.Книш 

та В.Поліщук вважають М.Лебедя винним у скоєнні бандерівськими 

партизанами злочинів проти поляків та євреїв. Так, наприклад, у праці «Бунт 

Бандери», З.Книш (псевдо Б.Михайлюк) називає М.Лебедя катом Волині 17, 

с.13.  

Проте, рішення постанов Великих Зборів та Конференцій ОУН(б), що 

регулювали діяльність партії, в період окупації чітко описували позицію, яку 

займає ОУН(б) щодо ставлення до національних меншин 19, с. 69-70, 24, с. 

6. Це також підтверджується спогадами М.Лебедя 15, с.62-69, Я.Стецька 

26, с.246.  Проте, достовірним фактом є спогади М.Лебедя, що в склад 

УПА, станом на липень 1943р. входили чужонаціональні загони 15, с.62. 

Безумовно відомим є те, що лікарями УПА були переважно євреї, яких 

вдалося врятувати від нацистських антиєврейських акції 15, с.69.  

Достовірно відомо, що для подальшого захисту євреїв, бандерівці 

допомагали їм зробити фальшиві документи 3, с.65. 

Вже після завершення Другої світової війни, у спогадах 1946р. 

М.Лебедь пояснює іншу позицію ОУН(б), яка всім була відома як Волинська 

трагедія. Автор що обґрунтовував змушену криваву діяльність бандерівських 

партизан заради здійснення ідейної боротьби за відновлення України. Так, 

ворогом номер один, Провідник ОУН(б) М.Лебедь назвав російський 

імперіалізм, незалежно від того, у  формі він проявляється та хто його 

пропагує 15, с.25. Масові вбивства польського населення Волині, М.Лебедь 

пояснює тим, що оунівці переслідували лише польських шовіністів, що сіяли 
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неспокій серед місцевого населення 16, с.217. Ці заходи агресії бандерівців 

С.Бутко пояснює тим, що їх поширення здійснювалося не на всю якусь 

національну групу, а лише на певне коло осіб, що були деструктивним 

елементом у державотворчій політиці ОУН(б) 3, с. 12. Майже одночасно з 

цими діями бандерівців, на ІІІ Великому Зборі в лютому 1943р., керівництво 

ОУН (б) закликало своїх членів не брати безпосередньої участі у 

нацистському геноциді євреїв. На цьому Зборі було затверджено програму, 

яка мала офіційну позицію не приймати участі у вирішенні німцями питань 

національних меншин 18, с. 854-856. Крім того, було встановлено, що при 

можливості необхідно було допомагати їм врятуватися 28, р.375. 

Щодо ставлення Т.Бульби, то незважаючи на описане в його спогадах 

толерантне ставлення його прихильників до національних меншин 8, с. 157, 

деякі дослідники все-таки ставлять під сумнів деякі дії бульбівського руху. 

Проте, звертаючись до мемуарної джерельної бази, підтверджується той 

факт, що представники національних меншин мали ті ж самі умови 

перебування в лавах загонів бульбівців, розділяли ті ж самі права та 

обов’язки. Єдиною умовою, яка мала тут значення, це визнання України та 

боротьби за її незалежність 2, с. 131-135. З початком 1942р. після повного 

переходу у підпілля основними завданнями УПА (б-б) був захист місцевого 

населення від агресорів. Дослідник С.Стельникович стверджує, що винятком 

не становили і нацменшини, ставлення до яких дослідник характеризує як  

толерантне і демократичне 25, с.322. Недоведеними є думки про те, яку 

висовує М.Шелюг, що загони Т.Боровця брали участь у антиєврейських 

акціях поблизу сіл Варварівка і Юрківщина 27, с.37-44. Єдиним, що вказує 

на участь бульбівців у знищенні населення, є сфальсифіковані нацистами 

документи, де на загони Т.Бульби намагалися перекласти всю 

відповідальність за масові вбивства населення 24, с. 11. 

Аналіз процесу переговорів, яку проводили угрупування, очолювані 

Т.Бульбою та М.Лебедем полягає у встановленні їхньої активності протягом 
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всього періоду окупації. Проте варто зазначити, що особливість цієї лінії 

діяльності полягала у тому, що досягнути якихось домовленостей між 

сторонами вдавалося дуже рідко. Дипломатичну лінію діяльності головних 

провідників українських визвольних рухів описано такими дослідниками, як 

Дж.Армстронг, І.Єремєєв, В.Дзьобак та В.Сергійчук9, с.2, 1, 8, 24. 

Аналіз переговорів, які проводив Т.Бульба із протилежними сторонами 

свідчать про те, що плани отамана були поміркованіші, ніж в М.Лебедя, який 

у спогадах стверджує, що бандерівських рух не вступав у переговори із 

жодним противником 15, с. 77.  Т.Боровець планував звільнити територію 

України поступово, окремо від кожного загарбника, на відмінну від 

бандерівців, які вели боротьбу на декілька фронтів, в тому числі й на 

внутрішньому. Спроби ведення переговорів Т.Бульба пояснював тим, що  

вважав - із переговорів можна визначити певну інформацію про стан 

ворожих угрупувань та їх можливості 2, с.210. Так, Т.Бульба домігся 

встановлення союзних зв’язків з Білоруською Самообороною, ОУН(м) та 

РУФ 2, с.210, а М.Лебедь із представниками української міліції та 

угорськими загонами, що підпорядковувалися німецькій адміністрації 15, 

с.60, 9, с.2. Після входження УПА від вплив ОУН(б), Дж.Армстронг 

стверджував, що частина ОУН(м) прийняла умови висунутого бандерівцями 

ультиматуму про добровільний перехід їхніх загонів в лав УПА 1, с.171. У 

дослідженні В.Масловського стверджується, що Німеччина вела чисельні 

переговори з керівниками ОУН(б), зокрема М.Лебедем, Р.Шухевичем і 

С.Бандерою протягом значного періоду окупації 16, с.94.  

Щодо спільних переговорів представниками протилежних угрупувань, 

то вони провалювалися кожного разу, оскільки жоден не хотів поступатися 

власними поглядами та переконаннями. Т.Бульба засуджував діяльність 

ОУН(б), критикував їхні методи, а М.Лебедь сильно недооцінював масштабу 

бульбівського руху. В.Дзьобак стверджує, ці два угрупування були 

наймасовішими, і відкинувши амбіції вони могли об’єднавшись створити 
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наймасовіше збройне утворення визвольного руху періоду окупації 8, с. 

144. Проте, як зазначив дослідник М.Пелешок, що зі змісту спогадів 

М.Лебедя випливає негативне ставлення Проводу ОУН(б) до співпраці з 

«Поліською Січчю» ще з самого початку спроб ведення переговорів 22, 

с.236. Очевидець подій К.Паньківський стверджував, що Організація під 

проводом М.Лебедя сліпо вірила у переконання, що лише вона є 

національним проводом, тоді як всі інші – зрадники 21, с.139. Деякі 

дослідники, зокрема Л.Шанковський, причини невдач спроб знайти 

компроміс між національними силами закликає шукати у психологічних 

мотиваціях обох лідерів 8, с. 153.   

Незважаючи на той факт, що В.Сергійчук та Дж.Армстронг 

звинувачували М.Лебедя і Т.Бульбу у тому, що вони робили малий акцент на 

пропаганді та систематизації ідеологічної бази. Проте ситуація змінилася 

після останніх невдалих спроб налагодження військових зв’язків в травні 

1943р. 24, с.204, 1, с.138. Тому, після остаточного провалу всіх зусиль 

об’єднання рухів, вже  влітку 1943р.  через друковані засоби почалися 

взаємні звинувачення. Т.Бульба звинувачував М.Лебедя у погромах 

польського населення, некомпетентності Проводу, братовбивстві та спробах 

узурпаторства права на владу 24, с.213, а М.Лебедь Т.Бульбу в поширенні 

анархії, отаманії та зрадництві української нації 2, 8, с.155-156. 

В.Масловський стверджує, що Т.Бульба в кінці липня 1943р. публічно 

звинуватив М.Лебедя у всіх злочинах скоєними партизанами бандерівської 

УПА 16, с.86. Проводячи аналіз між їх діяльністю, важко пояснити думку 

наведену в праці В.Дзьобака, де в описаному ним  відкритому листі Т.Бульби 

стверджувалося, що для бульбівського руху важливо в першу чергу 

об’єднати населення морально для спільної боротьби, не змінювати штучно 

світогляду кожного, що саме і роблять бандерівців, - де всіма силами 

намагалися нав’язати верховенство ОУН(б) 8, с. 145-146. Отже, звідси 

можна зробити висновок, що власні амбіції Т.Бульби були вищі, ніж 
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вирішення проблеми об’єднання народу підкорившись лінії керівництва 

ОУН(б). Цю позицію пояснює в праці С.Гупало, який обґрунтовує 

непохитність Т.Бульби тим, що отаман був переконаний – керувати повинен 

лише Уряд УНР, де можуть бути представлені різні партії, а керівництво 

визвольним рухом під проводом однієї партії призведе до встановлення її 

диктатури 6, с.1.  

Внутрішнє становище визвольного руху було досить хитким. Крім 

того, німецька цивільна адміністрація, через розвідки спецслужб знала про це 

і намагалася поглибити внутрішню кризу українських угрупувань 1, с.42. 

Т.Бульба, як особа, що намагалась об’єднати всі сили українських 

угрупувань з метою боротьби проти зовнішнього ворога, описував цю 

ситуацію повною недовір’я та підозріння між різними рухами, що не бажали 

визнати сили іншої. Цю проблему намагався вирішити Т.Бульба реалізацією 

ідеї об’єднати всі політичні угрупування в одному надпартійному утворенні – 

Революційній Раді, підтримали всі українські угрупування, окрім бандерівців 

2, с. 75-76.  М.Лебедь, пам’ятаючи досвід Української революції 1917-

1920рр., твердив, що такі союзи не є дієздатними, а це є невдала спроба 

«демократичної гнилі» 15,с.76. У дослідженні В.Сергійчука чітко 

встановлено, що погляди Т.Бульби щодо наявності кількох політичних партій 

були лояльними, проте він твердив, що національна армія повинна бути 

об’єднаною 24, с. 171. На об’єднання та співпрацю бандерівський рух 

погоджувався проте за умови, що  інша сторона визнає їхню владу та 

підпорядковується Проводу ОУН(б) 2, с. 118-122. В.Сергійчук в 

дослідженні називає таку поведінку Проводу переконаністю в тому, що вони 

вважали бандерівський рух одиноким провідником українського народу 24, 

с. 202. Такі переконання Проводу ОУН(б) на думку М.Пелешка стали 

головною причиною, чому ОУН(б) не визнавала рівноправного партнерства з 

іншими утвореннями 22, с.238.  
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У власному дослідженні В.Дзьобак стверджує, що Т.Боровець вважав 

вірною саме ту концепцію, що мобілізує всі сили народу, незалежно від 

політичних, релігійних та ідеологічних переконань - для боротьби в першу 

чергу з зовнішніми ворогами 8, с. 146.  Варто зазначити, що Т.Бульба і 

М.Лебедь в різний період існування називали УПА  надпартійною 

організацією, куди входили представники різних політичних сил, що 

поступилися власними принципами і об’єднані однією метою – визволенням 

України 2, с. 97, 15, с.60. Протягом всього існування УПА, як військового 

формування, вона мала характер загальнонаціонального об’єднання, де були 

наявні прихильники різних ідеологій, проте домінуючою була ідеологія ОУН 

12, с.14. Д.Вєдєнєєв та Г.Биструхін характеризують його як цілком 

організований патріотичний мілітарний рух 4, с.48. 

Після встановленої ІІІ Великим Збором Програми, цілі поставлені 

перед бандерівським рухом змінюються 19, с. 117. У власній праці 

Дж.Армстронг посилається на твердження прихильників М.Лебедя, - що 

після повного переходу керівництва партії до Р.Шухевича, М.Лебедь більше 

не відповідав за дії УПА 1, с.170. М.Лебедь був обраний Генеральним 

секретарем закордонних справ УГВР. І.Єремєєв стверджує, що виїхавши за 

кордон, М.Лебедь вже не повернувся в Україну до закінчення війни 9, с.2.  

Основними завданнями якого було налагодити контакти з можливими 

західними союзниками, особливо з Великобританією 14, с. 434. Проте, 

демократичні країни не збиралися підтримувати українських націоналістів 

ані перед німецько-радянською війною, ані по її закінченню. Щодо 

американських політиків, то Ю.Пундик наводить приклад їхньої лояльності 

на визнання принципу свободи націй лише за умов, коли це здійснення може 

пройти без значної територіальної зміни, щоб не ускладнювати міжнародну 

політичну ситуацію 23, с. 2. 

Після того, як Т.Боровець видав наказ про зміну форми протистояння 

бульбівського руху, він передав керівництво військовими загонами для 
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Л.Зубатого-Щербатюка, а сам знову намагався налагодити дипломатичну 

лінію переговорів із німецькою адміністрацією, яка як відомо готувалася до 

відступу через натиск ЧА. Т.Боровець під час переговорів в Берліні також 

піклувався про звільнення ув’язненого С.Бандеру, -  на думку С.Гупало та 

В.Масловського, Т.Боровець був переконаний, що це покладе край 

лебедівській диктатурі 6, с.4, 16, с.88. Проте, через швидкий наступ 

радянських військ та передбачуваний програш Німеччини, новосформовані 

військові частини з мобілізованих українців, так і не змогли потрапити на 

Україну. 

Таким чином, об’єднаний національно-визвольний рух українських 

підпільних угрупувань міг стати реальним шансом українського народу у 

боротьбі за українську державність. Проте, ідеологічне розходження та 

психологічно-світоглядне протистояння лідерів українських партизан стало 

на заваді їхньому об’єднанні. У дипломатичній політиці Головного 

функціонера ОУН(б) М.Лебедя та генерал-хоружого УПА «Поліська Січ» 

Т.Бульби-Боровця не вистачило зусиль для компромісу, через що українські 

визвольні рухи втратили можливість спільної боротьби за Україну. Однак 

сфера психологічного протистояння бульбівського та бандерівського рухів не 

є вивченою достатньо, щоб мати змогу конкретного аналізу причин, що тали 

на заваді для об’єднання.  
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