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Автор: Светляченко О.В. 

«Дискредитація УПА та фізичні методи знищення національно-

визвольного руху Радянською владою у 1944-1945 рр.» 

У другій половині 1944 р. завершилася повна окупація радянськими 

військами усіх українських земель. Німецькі війська були витіснені 

радянською армією на територію сусідніх держав, що ознаменувало так зване 

«визволення» української держави від лап німецьких загарбників. Фактично 

відбулася зміна одного окупаційного режиму іншим з жахливими та 

багатолітніми наслідками для українського народу та етносів, які проживали 

на території  тодішньої УСРР. Відомо, що сталінський тоталітарний режим 

завдав значно більших й непоправних збитків українському народові. Одразу 

ж після встановлення більшовицького режиму посилилася боротьба з 

інакодумцями, які не підтримували ідеології радянської влади, яка тривала 

вже протягом 20-ти років. Але жорстка репресивна політика  лише 

підштовхнула активізацію національно-визвольного руху українського 

народу. 

Найбільшого удару на шляху до імперських ідеалів тодішньої СРСР 

завдавала Українська Повстанська Армія, озброєне крило Організації 

Українських Націоналістів, яка була створена 14 жовтня 1942 року за 

ініціативи Степана Бандери на Волині й Поліссі для захисту мирного 

населення від німецького терору й оборони від радянських військ. У 1943 р. 

Головним Командиром УПА обраний Роман Шухевич, під псевдонімом 

Тарас Чупринка. Вже у 1943 р., за радянськими та німецькими даними, УПА 

налічувала 100-150 тис. вояків. Керівництво УПА добре розуміло, що для 

масштабної боротьби з більшовицьким терором необхідна ширша суспільно-

політична база, яка б заклала фундамент для майбутнього ідеологічного 

протистояння. Так, за ініціативою УПА та ОУН(б) був створений 

всеукраїнський керівний орган визвольним рухом Українська Головна 
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Визвольна Рада.  Метою якої, як закріплено в документах УГВР, було 

створення Української Самостійної Соборної Держави, об’єднати і 

координувати всі визвольні сили проти ворогів українського народу, тобто 

проти московсько-більшовицького та німецько-гітлерівського тоталітарних 

режимів. Документи УГВР є ґрунтовним джерелом при вивченні 

національно-визвольного руху УПА у 1944-1945 рр. 

Актуальність вивчення діяльності Української Повстанської Армії 

зумовлена тим, що саме ця сторінка української історії була під забороною 

вивчення аж до здобуття Україною незалежності у 1991 р., але на шляху у 

вчених стоять досить вагомі фактори, які заважають повноцінному 

дослідженню: знищення більшості документів або їх знаходження в архівах 

інших держав ( Росія, Польща); небажання влади розкривати прізвища тих, 

хто приймав участь у бойових діях проти УПА, і у винищенні населення 

Західної України; спекуляція владою історією, продовження комуністичної 

лінії  для створення штучного протистояння в Україні, відвернення уваги від 

буденних проблем у державі.  

У 2006 р. виданий указ президента України В. Ющенка від 14 жовтня 

«Про всебічне вивчення та об'єктивне висвітлення діяльності українського 

визвольного руху та сприяння процесу національного примирення», згідно з 

яким мали бути розроблені заходи по дослідженню та висвітленню питань, 

які стосуються  діяльності українського повстанського руху, зокрема 

Української Повстанської Армії.  

Саме це питання зараз потребує ширшого висвітлення для населення, 

адже певна частина країни сприймає УПА негативно, не знаючи, якою 

діяльністю займалися її представники, що підштовхнуло їх на початок 

боротьби проти радянської влади. 

Керівництво СРСР намагалося з особливою гостротою вести наступ на 

основу кожної нації, на те, без чого визвольний рух був би неможливим. 

Особливою жорстокістю відрізнялося знищення ідеологічних засад 
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української нації: ідеї Української Самостійної Соборної Держави, розуміння 

самобутності й відмінності українського народу. Сталінське керівництво 

намагалося зберігати традиції Московської держави й стерти кордони між 

українським і російським народом, сформувати радянську національність. 

Вбити в голови українських людей неможливість існування української 

самостійної держави, скомпрометувати український революційно-визвольний 

рух. Другим пунктом наступу було фізичне й матеріальне знищення 

повстанців та їх сімей, селян, інтелігенції, які підтримували, їх через 

розстріли, заслання і мережу концтаборів. 

Починаючи від 1944 р. радянський режим розпочав масштабну 

боротьбу проти українського підпілля, яка відбувалася в кількох напрямах: 

пропагандистська робота серед населення, військово-оперативні заходи 

проти учасників та прихильників ОУН та УПА, репресії щодо учасників 

повстанського руху та членів їхніх родин. Основний наголос радянська 

антиповстанська пропаганда робила на дискредитацію та розкол визвольного 

руху [12, с. 69]. 

Знання тодішнього населення про УПА та ОУН(б) були засновані на 

ідеологічних міфах, які активно пропагувала радянська влада, як засіб 

боротьби з національно-визвольним рухом. Єдиним засобом, який вбачало 

сталінське керівництво, як найдієвіший, було зображення Повстанської Армії 

як катів мирного населення, жорстоких вбивць. Прагнучи винищити 

визвольний рух, більшовицьке керівництво намагалося посіяти серед 

широких мас неправдиві свідчення та факти.  

Проводилася широкомасштабна антиоунівська пропаганда, 

розширювалася мережа агентури, з різних місць СРСР і всієї України у 

західні області УРСР направлялися додаткові сили для боротьби із 

противниками радянського ладу 

Обкоми, міськкоми і райкоми КП(б) України розгорнули інтенсивну 

роботу по збільшенню числа агітаторів і по створенню агітколективів. На 
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кінець 1944 р. у Львівській області вже діяли 600 агітколективів, до яких 

входило близько 6 тисяч агітаторів [13, с. 111]. 

Найпоширенішою версією, яку активно використовувала радянська 

пропаганда було  змальовування УПА, як залишків гітлерівських банд, які 

залишилися на території Західної України після «звільнення» її від німецької 

армії. Стрижнем цієї пропаганди стала теза про зраду і злочини «українсько-

німецьких націоналістів» та про їхню співпрацю з «фашистськими 

окупантами» [12, с. 69]. 

Щоб знеславлювати українських націоналістів, радянська влада 

вигадала термін – «українсько-німецькі націоналісти» [3, с.53]. 

В інструкцій Волинського облкому КП(б)У від 3 жовтня 1944 р. 

повідомляється : 

"... 4. Вважати за основний напрямок масово політичної роботи на селі 

в найближчому часі – широке роз'яснювання населенню того, що 

суверенність нашої держави завойована українським народом тільки під 

керівництвом більшовицької партії, тільки за активною допомогою великого 

братнього російського народу... Потрібно невпинно роз'яснювати, що дійсно 

вільна й незалежна Україна є тепер і може бути лише в братній сім’ї народів 

могучого Радянського Союзу.  

Невпинно нагадувати про те, що Петлюри, Коновальці закликали на 

Україну німецьких імперіалістів для того, щоб поневолити український 

народ, віддаючи на поталу німецьким панам і капіталістам. Про те що всякі 

Бандери, Мельники, оунівці підтримували й підтримують німецьких 

фашистів, допомагали й допомагають заклятим ворогам України – німцям 

душити і нищити український народ.  

В масово-політичній роботі необхідно викривати провокаційність і 

брехливість гасла українсько-німецьких націоналістів «За вільну і незалежну 

Україну». Необхідно роз'яснювати населенню конституцію Радянської 

України, що український народ під керівництвом більшовицької партії вже 
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завоював свою волю і суверенні права, об'єднав свої землі в єдину велику і 

суверенну державу, а українсько-німецькі націоналісти: Бандери, Мельники і 

оунівці, – ведуть боротьбу з українським народом не за "вільну і незалежну 

Україну", а за Україну куркулів і капіталістів, за поневолення України 

німецькими фашистами, за перетворення українського народу в німецьких 

рабів» [2, с. 22]. 

Саме у той час багато людей розуміли вже, що Другу світову війну не 

оминути, що союз Гітлера та Сталіна триватиме недовго. Діячі ОУН 

вбачають саме у цьому конфлікті шанс на здобуття державності України, і 

можливість через співпрацю з Німеччиною повалити тоталітарний режим 

Сталіна, могутню імперію, у якій для українського народу не знайшлося 

місця для держави.  Сьогодні ми асоціюємо тогочасну Німеччину з тими 

злочинами, які скоїли фашисти, але забуваємо, що більшовицький режим 

вбив у 3-4 рази більше українського народу. У 1935 році у відповідь на 

англійську газету, яка вийшла під назвою «Дві диктатури», Геббельс 

виголосив промову «Комунізм без маски», у якій він висловлює 

невдоволення німецького народу щодо того, що їх порівнюють з 

більшовиками, які нещадно вбивають свій народ найпотужнішою зброєю – 

голодом.  

З самого початку лідери ОУН вбачали у співпраці з німцями 

можливість створити нову державу, адже Гітлер розглядав можливість 

створення незалежної України, як сильного союзника у боротьбі з СРСР. Але 

швидкі успіхи на початку війни зруйнували надії ОУН та надихнули Гітлера 

до подальших дій без допомоги незалежної Української Держави. У 

відповідь на це ОУН на Другому Конгресі наголошувала на необхідності 

створення самостійної держави. І вже 30 червня 1941 р. ОУН(б) проголосила 

створення Української Самостійної Держави. Відповіддю на це стали масові 

арешти лідерів проводу (Степан Бандера,  Ярослав Стецько відправлені до 

концентраційного табору Заксенхаузен після відмови скасувати Акт 
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відновлення Української Держави) та перехід ОУН у підпілля. Німці почали 

застосовувати більшовицькі методи проти українського населення. 

Для боротьби проти німців була створена Українська Повстанська 

Армія, щоб захищати мирне населення від більшовиків та німецьких військ, 

що вже доводить, що УПА ніяк не може бути пронімецькою організацією, 

яка була створена для боротьби за інтереси гітлерівської Німеччини. 

У 1944 р., коли гітлерівські війська залишають Україну, Степана 

Бандеру звільняють, оскільки Німеччина втратила інтерес до України, і лідер 

ОУН вже не представляє для рейху небезпеки.  

Перед звільненням німецька сторона запропонувала лідеру ОУН 

підписати угоду про перемир'я і співпрацю УПА з Німеччиною, обіцяючи 

натомість зброю і амуніцію для українських повстанців. Це не були 

переговори рівноправних сторін. Німеччині протистояв безправний в'язень 

концтабору, з яким можна було зробити все, що завгодно. Однак в'язень 

відмовився від співпраці [5, с. 5].  

Для розвінчання міфу про те, що УПА є фашистською організацією, 

яка сформована на території України для пособництва німецьким 

загарбникам та боротьби за німецькі ідеали  достатньо навести саму 

програму УГВР, де викладено основні ідейно-програмові принципи.  

«УГВР прагне до відбудови Української Самостійної Соборної 

Держави на всіх землях українського народу засобами революційної 

боротьби проти всіх ворогів державної самостійності українського народу, 

зокрема прости більшовицьких та німецьких окупантів, та у співпраці з усіма 

прихильниками самостійності» [4, с. 36]. 

Цей документ доводить, що УПА не могла працювати на користь 

німецької держави в силу певних ідеологічних засад, які мали вояки УПА. 

 Іншим відомим методом більшовиків для підриву репутації та 

підтримки повстанців селянами було перевдягання загонів НКВС у однострої 
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Повстанської Армії та приписування повстанцям небачених звірств серед 

мирного населення. 

Apхiвнi матеріали свідчать, що після звільнення тepитopii Укpaiни від 

гітлерівських загарбників, y пpoцeсi здійснення зaxoдiв з лiквiдaцii пiдпiлля 

ОУH тa йoгo збpoйниx фopмyвaнь,  opгaнaми внyгpiшнix спpaв i дepжбезпeки 

захiдниx oблaстей тимчасoвo викopистoвувалиcь спeцiальнi гpyпи пiд 

виглядoм УПA.  

Організаційним моментом, що поклав на державну основу політичні 

провокації та замаскований фізичний терор українського населення, 

необхідно вважати лист тодішнього наркома внутрішніх справ УРСР Рясного 

за № 2070-сп від 20 вересня 1944 року на адресу секретаря ЦК КП(б) України 

Коротченка. В цьому документі нарком мотивував необхідність 

розформування партизанської дивізії імені С. Ковпака під командуванням 

генерал-майора Вершигори та створення з її особового складу, тобто з 

колишніх партизан, спеціальних малих груп для боротьби з повстанцями в 

західних областях України [13, с. 4]. 

Спецгpyпи, як пpaвилo, ствopювaлись iз числa кoлишнix yчaсникiв 

ОУH-УПA, якi показали сeбe в збpoйнiй бopoтьбi з бoйoвикaми i дoскoнало 

знали тaктикy i пoвeдiнкy в пiдпiллi, метoди дoпитiв у Службі Безпеки з тим, 

щoб спецгpyпa пiд чaс виконання завдaння могла видавaти себе зa oдин iз 

кеpiвних цeнтpiв ОУH-УПA i дiяти вiд йoгo iмeнi. У кoжному  випaдкy дo 

склaдy спецiaльнoi гpyпи ввoдився опеpативний пpaцiвник, який вiдпoвiдaв 

зa дисциплiнy в нiй i здiйснювaв пpaктичнe кеpiвництвo. Ці спеціальні групи 

виконували перевірку оперативних данних стосовно осіб, причетних дo 

oyнiвськoгo пiдпiлля, їх зaxoплeння, oдеpжaння свiдчень вiд зaapештoвaниx 

керівників [1, с. 10]. 

До кінця 1945 poку opгaнaми внyтpiшнiх спpaв i деpжбeзпеки УPCP 

використовувалось 156 спецгруп до складу яких входило близько 1800 

чoлoвiк [8, с. 11]. У Повідомленні про організацію та результати  
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роботи спеціальних груп для боротьби з оунівським  

«бандитизмом» у західних областях України  наркома внутрішніх справ 

НКВС УСРСР Рясного, зазначалося, що спецгрупи комплектувалися з тих, 

хто зміг показати себе у боротьбі з підпіллям, під час вбивств населення, яке 

співчувало ОУН-УПА. 

Дiяльнiсть цих спецгpyп нe тiльки завдaвалa непoпpaвнoгo удapу пo 

нaцioнальнo-визвольному рyxoвi, а й спричинилася дo численних жеpтв 

серед миpнoгo населення [8, с. 11]. 

Haпpиклaд, спецгpyпa НКВС y сeлi Bepxнiй Лyкaвець, Bижницькoгo 

paйoнy нa Бyкoвинi, 22 rpудня 1944 poку внoчi нaпaлa пiд виглядом 

бaндepiвцiв нa oбiйстя Bасиля Чopнея. Cпoчaткy запалили стайню-стoдoлy, у 

якiй згopiлo 14 гoлів хyдoби, пoтiм стaли палити хату, давши чеpгy з 

aвтoмата. Кoли дoчкa Чopнея Mapiя кинyлaся бopoнити xaтy вiд вoгню, 

стapший гpyпи Дoмнiчев випyстив їй у гpyди мaйже цiлий диск. 

Члeни poдини Чopнея, котрi вpятувалися, дeсятки poкiв змушені були 

повторювати, щo нa них напали ''бaндеpи''. I лише в умоваx незaлeжнoї  

Укpaїни змoгли скaзaти пpaвдy i нaзвaти пpізвища напaдникiв: Домнічев, 

Дзюнь, Бoйкo, Bасиль Бoднapaшeк, Тaнaсiй Дaнкo, Cyмapюк [8, с.12]. 

Таким методом більшовики прагнули не тільки до фізичного 

винищення українців, власної наживи, але й до зниження авторитету УПА 

серед селянства, вселення страху перед  повстанцями, а відповідно й 

зменшення їх підтримки, бо жодна партизанська армія не змогла б існувати 

без підтримки місцевого населення. Виходячи з цього, можна стверджувати, 

що якби скоєні злочини були зроблені саме УПА, то повстанський рух не 

зміг би протриматися до середини 1960-х років. 

Не тільки такі методи ідеологічної боротьби використовували 

більшовики для боротьби з національно-визвольним рухом. Певно, 

найдієвішим засобом, який й досі ми бачимо в світогляді людей, який 

вкоренився у свідомість людей, було розпалення міжнаціональної ворожнечі, 
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а саме – популяризація міфу, що боротьба повстанців направлена проти 

росіяни, поляків, євреїв та інших національностей.  

Найбільше конфліктів з цього приводу виникає між свідомим 

українським та російським суспільством, яке на бажає вивчати об’єктивні 

свідчення.  

Уявлення широкої російської громадськості про епопею ОУН-УПА 

зводяться до сукупності міфологем: співпраця з гітлерівським режимом, 

звірства, патологічна русофобія. Елемент невігластва, що свідомо 

сформований Агітпропом, тут, безумовно, присутній [5, с. 2]. 

Про це свідчить той факт, що, здавалося б, професійні «борці з 

бандерівщиною», як правило, не можуть назвати імена діячів цього руху, 

крім самого Степана Бандери, абсолютно не поінформовані щодо конкретних 

подій, документів і т.д. Це фобія невідомого, а тому ще більш жахливого. 

Робота ж з документами розкриває іншу картину [5, с. 2].  

Відомий ідеолог українського підпілля, автор багатьох статей та новел, 

керівник Політичного відділу ГК УПА на Волині під командуванням Романа 

Шухевича, який потім став членом УГВР, Дмитро Шахай (справжнє ім’я 

Йосип Позичанюк) у своїй відомій праці «До питань боротьби за УССД», яка 

була написана 1943 р., детально описує ставлення визвольного руху до 

російського та інших поневолених більшовиками народів.  

Автор наголошує, що найголовнішою у боротьбі проти більшовицької 

системи є «ідея національної співпраці, миру й єдності на принципі волі, 

незалежності та дружби народів, як рівний з рівним» [4, с. 205]. Єдиним 

можливим шляхом у цій боротьбі була соціально-політична боротьба народів 

у СРСР. Боротьба проти поневолювачів, під гаслами єдності націй задля 

вільного їх існування та подальшого розвитку. 

УПА боролася не з російським народом, а з більшовизмом, який 

протягом 20-ти років мордував братські народи, стравлюючи їх один з 

одним. Головним ворогом було більшовицьке керівництво, яке використовує 
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цю міжнаціональну ворожнечу для насадження комуністичної ідеології. 

Задля успішної боротьби необхідно було виступити єдиною силою, яку мали 

створити поневолені народи, але цього так і не відбулося. УПА боролася за 

вільну українську незалежну державу, але й одночасно вояки боролися за 

вільні держави для поневолених більшовиками народів, виступаючи під 

гаслом «Воля народам, воля людині», гарантували вільний розвиток 

російським національним меншинам в Україні, в обмін на вільний розвиток 

українських меншин на Зеленому Клині. 

Так, у листівках до Радянської армії Повстанська армія писала: 

«Ми, українські повстанці, визнаємо Ваш героїзм у боротьбі з німецькими 

окупантами. Українська Повстанська Армія в окупованих частинах України 

також вела жорстокі бої з німецькими бандами, захищала народ від 

гітлерівського терору, відстоювала право України на вільне життя. Тепер на 

зміну гітлерівського режиму прийшов на Україна більшовицько-сталінський 

режим .... 

Відділяючись, український народ закликає до щирої дружби і 

всебічного співробітництва всі народи Радянського Союзу на принципах 

незалежності Самостійних Національних Держав. Ми також будемо в 

дружніх відносинах з російським народом, якщо він, скинувши сталінське 

ярмо, побудує свою державу тільки на своїх етнографічних землях. Але ми 

ніколи не погодимося, щоб російсько-більшовицькі імперіалісти під 

плащиком "визволення" окупували нашу Україну, політично і національно 

гнобили і грабували її. Свою незалежність український народ буде 

наполегливо захищати зі зброєю в руках і ніякі жертви не зупинять його 

боротьби. Наше право священне і проти нього можуть виступати тільки 

вороги людства, варвари, кремлівські кати і їх ланцюгові собаки» [5, с. 457]. 

Тільки цих фактів достатньо для того, щоб зробити висновок, що УПА 

була більш цивілізованою, ніж СРСР у ставленні до інших народів, що є 

ознакою розвинених країн та суспільства і зараз. Адже в цивілізованих 
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державаї влада намагається забезпечити вільний розвиток національним 

меншинам, які лояльно ставляться до незалежності цієї країни. Популярний 

міф, що УПА боролася проти інших національностей є вигадкою, бо в рядах 

Повстанської Армії були представники різних народів (від росіян до 

голландців), і вона була вигідна більшовикам, керівництво яких не 

відрізнялося толерантністю у відношенні до інших національностей.  

Коли вищезазначені засоби ідеологічного знищення не діяли і 

сталінське керівництво бачило, що підтримка УПА населенням та  опір 

повстанців не зменшувався, було прийняте рішення про об’явлення амністії 

усім воякам Повстанської армії, дезертирам Червоної армії та селянам, які 

допомагали у боротьби проти більшовиків. Уряд УРСР звертається до вояків 

Повстанської Армії з тим, щоб вони склали зброю і встали на захист «своєї 

Батьківщини», гарантуючи їм прощення. Але насправді амністовані лише 

поповнювали кількість вже розстріляних або відправлених до ГУТАБу 

«непокірних», адже радянському керівництву не вигідно було амністувати 

тих, хто мав силу встати на захист вільної України, і в будь-який час міг 

продовжити цю боротьбу. 

Вже у вересні 1944 року влада видає звернення до усіх вояків УПА, де 

зазначає, що амністія чекає на тих, хто покине ряди УПА та з’явиться до 

Червоної армії на вірну службу, усіх інших – знищать. 

За період з вересня 1944 до листопада 1945 років видано усього п’ять 

звернень до вояків УПА. В третьому і четвертому зверненні знову лунали 

погрози про фізичне знищення усіх, хто не складе добровільно зброю. 

Для того, щоб надати вигляд успішності своїх звернень, більшовики 

застосували такий спосіб: вибравши якийсь район, НКВС оточувало його 

своїми військами, зганяло чоловіче населення і заставляло його підписувати 

відповідно укладену заяву про вихід з УПА та засудження українського 

революційно-визвольного руху. Фотознімки таких заяв з підписами 

публіковано опісля в пресі як доказ, скільки  українських повстанців здалося.  
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Були випадки, що "з лісу" й справді виходило багато людей і здавалося 

на ласку НКВС; тільки ж, це були не українські повстанці, а дезертири 

Червоної армії, які в останніх місяцях війни відлучились від ЧА і в лісах 

вижидали кінця війни. Таких збирало НКВС разом і фільмувало їх з 

відповідною режисурою капітулювання й опісля висвітлено по всіх 

місцевостях "заражених" українськими повстанцями [6, с. 123]. 

УПА скористалася цією нагодою та вислала додому тих вояків, які 

були чи не віддані справі, чи не могли фізично далі воювати. Їх усіх 

зараховано режимом до «дезертирів», «бандитів», «нелегалів», сума яких від 

лютого 1944 до 1 липня 1945 р. становила 41 тис. осіб, 17 тис., яких органи 

влади на місці заарештували [9, с. 52, 54]. 

Відповіддю УПА на такі дії більшовиків стало посилення ідеологічної 

роботи,  якою займалася мережа ОУН,  та посилення пропагандиських рейдів 

УПА, з метою роз’яснення населенню тактики більшовиків. 

Не дивлячись на активну роботу більшовицького Агітпропу та органів 

НКВС, Українська Повстанська Армія не припинила боротьби, а навпаки 

показала себе, як гідний супротивних комуністів, показала свою волю та силу 

у боротьбі за Українську Самостійну Соборну Державу. 

Коли більшовицький уряд побачив, що ідеологічний наступ на 

український революційно- визвольний рух виявився мало ефективним через 

ряд певних причин: комуністична  ідеологія була чужою для людей, УПА 

мала потужний ідеологічний ґрунт і вела активну роботу серед населення, 

яке активно на свій страх і ризик підтримувало повстанців, ідея з амністією 

виявилася провальною, НКВС вирішило застосувати усі найжорстокіші 

методи свого терору у боротьбі з національним рухом, які вдало 

використовувало задовго до другої окупації України.  

Радикальна активізація боротьби з повстанським рухом починається 

вже у 1944 р. 9 жовтня після підписання наркомом внутрішніх справ СРСР 

Берією та наркомом державної безпеки Меркуловим наказу «Про заходи 
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боротьби з оунівським підпіллям та ліквідацію збройних банд ОУН в 

західних областях УРСР». Згідно з цим законом, ліквідація повстанців 

покладалася на війська НКВС, було наказано впроваджувати до мережі ОУН 

агентуру, виявляти непокірних та їх продовольство і зброю. Наголошувалося 

на посилення репресій щодо родин повстанців, залучення місцевого 

населення до співпраці та опору повстанців. 

Операції, які проводили радянські органи проти УПА виявилися 

недостатньо дієвими, щоб повністю зломити національно-визвольний рух, 

хоча й втрати, які вони завдавали повстанцям були дуже великі. Так, лише за 

1944-1945 роки  війська НКВС провели 26 693 операції, у яких загинуло 

22 474 солдати. Окрім спецоперації радянська влада з 1944-1945 року почала 

використовувати спеціальні загони – «стрибки», які найбільше знущалися з 

мирного населення, влаштовуючи погромні акції та катуючи людей, та 

агентурну мережу. Вони складалися з тих, хто добре знав мову, звичаї і 

псевдоніми повстанців, тому вони стали найбільшою загрозою для 

українського руху. Особливо сильну шкоду завдавали повстанцям ті, хто 

перейшов на сторону ворога і служив у цих загонах, але таких було дуже 

мало. 

Одразу після другої окупації більшовиками  основним засобом 

боротьби з повстанським рухом стали мобілізації місцевого населення в 

Червону армію. Більшовики намагалися виправдовувати мобілізацію 

потребами у людських ресурсах на фронті, але насправді це був лише засіб 

фізичного знищення повстанського руху.  

Так, секретар Рівненського обкому КП(б)У В. Бегма запропонував    М. 

Хрущову «здійснити поголовну мобілізацію чоловіків від 17 до 50 років 

життя в області й відправити подалі в тил східних областей, де їх 

розсортувати: частину до армії, а частину – в робочі батальйони» [7, с. 38].  
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Насправді, після прийняття такої пропозиції, керівництво 

розраховувало знизити підтримку місцевого населення та позбавити УПА 

можливості поповнювати свої ряди для продовження боротьби.  

Замість того, щоб відправляти мобілізованих «подалі в тил», їх нерідко 

кидали в бій – ще не навчених, погано озброєних, іноді, навіть не 

обмундированих. Звідси – загальновідома жахлива різниця у бойових втратах 

між вермахтом і Червоною армією [7, с. 38]. Майже з 700 тис. мобілізованого 

населення більше половини загинуло у перших боях. 

Населення Західної України не бажало служити в рядах Червоної армії, 

тому для успішного проведення мобілізації застосовували так звані «облави»: 

зранку або пізно ввечері села оточували відділи НКВС для початку облави, 

але такі заходи рідко приносили бажаний результат, і зазвичай закінчувалися 

довгим протистояннями, розстрілами невинних громадян та привселюдними 

катуваннями. 

Одночасно з мобілізацією на український землях проходять 

матеріальний грабунок, підпали і терор. У серпні 1944 р. енкаведисти, 

проводячи «мобілізацію», пограбували та ґвалтували при тому жінок у таких 

селах Сокальщини: Корчин, Стоянів, Поториця, Грушів, Зубків, Волиця 

Комарева, Андріївка, а в с. Куличків розстріляно понад 30 людей, в тому 

числі і жінок. На сільське кладовище, де стояв штаб енкаведиського відділу, 

звожувано пограбоване в селах майно [4, с. 167]. І це лише один з тих 

численних злочинів, які скоїли енкаведисти під час проведення мобілізації. 

Українські націоналісти зрозуміли небезпеку таких дій більшовиків і 

видали звернення, де зазначалося, що «московський імперіалізм хоче 

загнуздати наших українців мобілізацією. А потім, маючи нас в руках, 

кинути в карних загонах на першу лінію, на гарматне м’ясо, або морити 

голодом в концтаборах» [7, с. 38]. Такі листівки поширювалися серед 

місцевого населення, у них закликали не здаватися та почати боротьбу з 

більшовиками у лавах УПА. Тому у боротьбі з повстанським рухом особливо 
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цінувався захват друкарського приладдя для боротьби з повстанською 

інформаційною мережею. 

Для обліку усіх людей, які  мешкали на територіях західних областей 

було введено перепис населення у січні 1945 року. Такий метод мав двоякий 

зміст: більшовики хотіли встановити кількість людей, що підлягає мобілізації 

та, найголовніше, встановити точну кількість повстанців, дезертирів для 

знищення усіх, хто підтримував національний рух. 

Відповідною інструкцією рекомендувалося: «Точно встановити, де 

знаходиться той чи інший громадянин чи громадянка. Родичів тих осіб, точне 

місцезнаходження яких не буде встановлене, попередити під розписку: якщо 

ці особи не з’являться до органів радянської влади, вони вважатимуться 

учасниками банд і до їх родичів будуть ужиті репресії, включно до арешту й 

виселення». 

Ця акція виявилася ефективною. До 21 лютого 1945 р. в Тернопільській 

області було зареєстровано 486 тис. родин. Виявилося, що 1267 громадян 

перебувало на нелегальному становищі, 872 родини, з яких походили 

нелегали, були виселені у віддалені регіони СРСР» [7, с. 39]. 

Виселених звозили в райцентри і місяцями тримали в непристосованих 

для проживання приміщеннях. У Бібірці, наприклад, так тримали 45 сімей 

[10, с. 218].  

Вивіз населення у віддалені регіони республіки або відправка людей в 

радянські концтабори, де люди були приречені на виживання у надлюдських 

умовах, більшовики активно застосовували для придушення антирадянських 

настроїв, як один з найефективніших методів фізичного знищення 

національного осередку. 

Система більшовицьких концтаборів була створена ще у 20-х роках ХХ 

ст., серед в’язнів була переважна більшість українців (повстанці, 

військовослужбовці УНР, українська інтелігенція та просте населення).  
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З 1944 року через посилення опору більшовикам та депортації кількість 

українців в таборах зростає у 2 рази, і серед неросійського населення, майже 

20 %  в’язнів ГУТАБу були українці. Після активізації руху Опору на Україні 

основну кількість в’язнів складали минулі повстанці та члени їх родин, які, у 

свою чергу, зробили значний внесок у зруйнування радянської системи 

таборів  «смерті». 

У таємному наказі Берії від 22 червня 1944 р. було наголошено на 

необхідності виселення «ворожих українських елементів», які нападають на 

частини Червоної армії та знищують ешелони. Зазначено також, що деякі 

командири Червоної армії, які потрапляють під вплив «напівфашистського 

українського населення», переходять на ворожу сторону. Цим наказом 

передбачалося: «вислати у віддалені краї Союзу РСР усіх українців, що 

проживали під владою німецьких окупантів: а) у першу чергу українців, які 

працювали і служили у німців; б) у другу чергу вислати всіх інших українців, 

які знайомі з життям під час німецької окупації; в) виселення почати після 

того, як буде зібраний урожай і зданий державі для потреб Червоної Армії;  

г) виселення проводити лише вночі і раптово, щоб не дати сховатися одним і 

не дати знати членам його сім'ї, які знаходяться в Червоній армії  [14, с. 340]. 

Радянське керівництво дуже ґрунтовно продумало план виселення, 

адже через небажання повстанців здаватися живими, вони вирішили знищити 

найдорожче, що є у кожної людини – її родину. Ставлячи повстанців перед 

вибором: продовження боротьби за вільну Україну чи вивезення родини до 

Сибіру або відправка в концтабір. 

На всю родину НКВС накладало  родинну і маєткову відповідальність. 

Якщо більшовики дізнавалися, що хтось був в УПА, відмовлявся служити 

Радянській армії, то негайно всю родину арештовували і вивозили до Сибіру. 

Розпорядження з’явилося у грудні 1944 р. 

У 1944-1953 роках із західних областей УРСР до Сибіру й на Північ 

СРСР було примусово виселено 66 тисяч сімей, а це майже 204 тисячі осіб. 
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Тобто за участь у визвольному русі чи його підтримку репресовано близько 

півмільйона осіб [12, с. 73].  

Застосовували також тактику  депортації українського народу з Польщі 

та західних регіонів на східні області УРСР. Лише за 1944-1945 рік було 

депортовано понад 700 тис. українців на у східні області, де вони залишилися 

матеріально і морально ожебрачені.  

Депортації, які проводилися, були направлені на знищення підтримки 

повстанців місцевим населенням, зменшення їх кількості та можливості 

поповнення лав Української Повстанської Армії, знищення українського села 

– носія української культури та традицій.  

В 1944-1945 рр. керівництво МВС і МДБ кинули на боротьбу проти 

повстанців великі сили, застосовуючи два види облав: великі і малі. У 

великих брало участь по кілька тисяч солдатів МВС-МДБ. Тактика була 

такою: за кілька днів перед самою акцією з'являлись невеликі відділи МВС, 

силами однієї роти провокували сутичку з УПА, і визначивши місце 

розташування ворога, відступали. Після цього підтягувалась артилерія, 

танки, навіть літаки і з усіх боків починався «концентричний» наступ. Акція 

тривала доти, поки частини МВС «не прочісували» крок за кроком всього 

оточеного району. Після того, як навколишня місцевість була перевірена 

великою облавою, проводились малі, переважно силами однієї роти [2, с. 21]. 

У грудні 1944 р. 20000 солдатів МВС прочісували Миколаївський, 

Бібрський, Ходорівський райони Львівщини. Вони перевіряли кожен 

сантиметр землі, розвалювали печі, зривали долівку, зі стодол викидали все 

збіжжя, розкидали стіжки сіна й соломи. Цивільне населення, а особливо 

дітей і дівчат, постійно допитували, щоб добути від них інформацію про 

повстанців [2, с. 21]. 

Восени 1945 року починається творення випадкових баз НКВС: 

неподалік місцевості, де, можливо, могли перебувати повстанці, більшовики 

створювали випадкову точку, яка складалася з 100-200 енкаведистів, 



18 
 

 
 

постачали усе необхідне переважно вночі, щоб цей центр виглядав як місце 

досліджень лісу енкаведисти – як робітники лісозаготівельної промисловості. 

Завданням таких баз було стеження за лісом, контроль за рухом людей, 

облави на місцеве населення, найголовніше – знищення повстанців. Якщо 

точку було знищено, то її замінювали на нову. 

З приходом радянської влади починається наступ на церкву, особливо 

на православну автокефальну, яка змогла відродитися за роки війни, греко-

католицьку церкви. Православну церкву підпорядкували московському 

патріарху, а непокірних священиків заарештовували нібито «за співпрацю з 

німцями». Незабаром дійшла черга до Української греко-католицької церкви. 

12 квітня 1945 р. МДБ заарештувало митрополита Йосипа Сліпого, єпископів 

Микиту Будку та Степана Чернецького. Через деякий час у в'язниці МДБ 

опинились перемиський єпископ Йосафат Коциловський, станіславський 

єпископ Григорій Хомишин та інші. Всі вони засуджені на довгі роки 

тюремного ув'язнення [2, с. 20]. 

Відбувається посилена русифікація та наступ на інтелігенцію. 

Адміністративні посади займали тільки росіяни або вихідці зі Східної 

України. Російська мова була введена як мова навчання та у ВНЗ була велика 

кількість російських студентів. Російський патріотизм пропагувався через 

засоби масової інформації, театр, кіно. Видатних історичних постатей, які 

боролися за інтереси України (Іван Мазепа, Симон Петлюра) намагалися 

зобразити як зрадників, вселити до них ненависть. 

Отже, у 1944-1945 рр. більшовицька влада намагалася винищити 

українство різними методами, які викликають жах у свідомих людей та 

співчуваючих Україні держав. 

Масштаби радянських репресій та їх методи вражають своєю 

жорстокістю. Наприклад, лише  у 12 районах Львівської області від 17 липня 

1944 р. по 17 липня 1945 р.  заслано до Сибіру – 2123 особи, в тому числі 624 

старих, 898 жінок, 601 дитину; вивезено на примусові роботи в Донбас — 
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649 осіб, вбито  – 1817 осіб, в тому числі 120 старих, 90 жінок, 68 малих 

дітей, арештовано 3479 осіб, спалено 2706 господарств, пограбовано – 2650 

господарств, знищено 40 церков [2, с. 20]. Колосальні цифри вражають, адже 

це лише ті данні, які вдалося отримати з архівів, відомості про які не були 

знищені. 

Загалом за даними НКВС УСРСР, у 1944-1945 рр. було проведено 

39 778 чекістських операцій у західних областях, було вбито 103 313 людей, 

захоплено в полон 110 785, заарештовано 14 329 повстанців, з повинною 

з’явилися 50 058 осіб. У віддалені регіони було вислано у 1944 р. 4744 

родини, а в 1945 р. – 7393 [7, c. 41]. 

Радянське керівництво для придушення повстанського руху українців 

застосовувало як ідеологічні, так і фізичні методи знищення, від яких зазнали 

страждань не тільки вояки УПА, але й їх родини, мирні жителі. Наразі 

ідеологічні міфи, які насаджувалися протягом десятиліть присутні в 

свідомості громадян. Але кожна людина має пам’ятати, що історія не може 

бути лише чорною або білою, що спочатку потрібно визначити, що 

підштовхнуло людей до боротьби проти влади, які принципи вони 

сповідували, вивчити об’єктивні факти та свідчення, а не спиратися на 

стереотипи, закладені пропагандою. 

Міф про те, що повстанці були бандитами, вбивцями мирного 

населення досі побутує на території Східної і Південної України, але 

колосальні цифри тих, хто був в УПА, засвідчують масштабність 

повстанського руху, його народну підтримку та ідеологію, яка була близька 

простому населенню. Не дивлячись на значні втрати, які забезпечувала 

повстанцям радянська репресивна машина, український визвольний рух 

протримався аж до 60-х років ХХ ст. Вояки УПА не бажали здаватися 

більшовикам, воюючи за незалежну Україну, вони поклали свої життя.  
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