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ВСТУПНЕ СЛОВО

Наше минуле насичене багатьма складними, часом суперечливими сторінками, сповненими 
внутрішнього динамізму й драматизму. Очевидно, саме так твориться історія народів, які завжди 
прагнули до суверенітету, власної державності, умов для сталого економічного розвитку, соціальної 
гармонії та добросусідських відносин з іншими народами.

Було б марно очікувати, що десь там, у попередні століття й десятиліття, усе складалося  
ідеально, безхмарно. Так уже повелося, що українці завжди, за всіх часів та обставин, важко і жертов-
но боролися за власну волю. Українська революція ХVІІ ст. стала одним із яскравих свідчень не тіль-
ки того, яку ціну за свободу має сплатити народ і його провідники, а й того, які «підводні камені»  
підстерігають бездержавну спільноту, що прагне позбутися цього статусу.

Як виявилося, революції розв’язують далеко не всі проблеми, адже все воістину важливе  
починається після завершення тривалого процесу націєгенези, самоідентифікації, політичної консо-
лідації, зростання національної свідомості, яке нерідко розтягується в часі на кілька століть. Без цієї 
копіткої, щоденної роботи найсвідоміших представників політикуму, ідейних лідерів, діячів науки 
і культури неможливо створити передумови для будівництва власної держави. Саме на це поклали 
сили кращі сини і доньки України у ХІХ – на початку ХХ ст.

Складні геополітичні реалії початку «найбуремнішого сторіччя» створили підґрунтя для  
зародження й стрімкого поширення націоналістичної ідеології. У цьому сенсі український націона-
лізм не став винятковим, унікальним явищем, хоча й мав певні особливості. Поява ідеологів і теоре-
тиків українського націоналізму – М. Міхновського, Д. Донцова, Ю. Вассияна та інших, виникнення  
політичних і громадських об’єднань стали свідченням зростання внутрішнього потенціалу  
української нації, що не уявляла майбутнього поза межами власної незалежної держави.

Революція 1917 – 1921 рр. не змогла вирішити «українського питання». Заснування української 
військової організації, що згодом трансформувалася в Організацію українських націоналістів, стало 
ознакою нового етапу боротьби за національний суверенітет.

У період Другої світової війни національно-визвольний рух набув найбільшого розмаху.  
Створення Української повстанської армії логічно завершило процес інституційного оформлення 
українського самостійницького руху. УПА стала збройною силою, здатною впродовж багатьох років 
вести запеклу боротьбу проти нацистського й більшовицького тоталітарних режимів.

Велика кількість українських патріотів стали жертвами цих антигуманних систем, які зневажа-
ли право народів на самовизначення.
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Сучасні процеси державотворення актуалізують цю проблематику в академічному і в суспільно-
політичному дискурсі.

З огляду на це підготовлене колективом авторів та упорядників видання, безумовно, стане поміт-
ним внеском не лише у прирощення фундаментальних знань, а й виконуватиме просвітницьку 
функцію.

ВАЛЕРІЙ СМОЛІЙ,
директор Інституту історії України НАН України,

академік НАН України
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ВІД УПОРЯДНИКІВ

Українська повстанська армія, створена за ініціативи революційної ОУН у роки Другої світо-
вої війни, залишаючись актуальним сегментом суспільно-політичного та пам’яттєвого дискурсу, 
перманентно перебуває у фарватері вітчизняного історієписання. За 75 років, що сплинули від часу  
створення УПА, українська діаспорна та сучасна історіографія акумулювала величезний масив індиві-
дуальних і колективних монографій, різноштибних наукових і науково-популярних розвідок, мемуарів 
і спогадів; археографічно впорядкувала та апробувала десятки томів архівних матеріалів; інституювала 
різні державні, наукові, музейні, архівні та громадські установи й організації, які студіюють і репрезен-
тують розлогий темарій історії визвольної боротьби українців за національне визволення, за здобуття 
власної, незалежної держави, на вістрі якої перебувала Українська повстанська армія. 

Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс – фактично 
єдина в Україні музейна інституція військово-історичного профілю, яка висвітлює події Другої світової 
війни у глобальній площині, з урахуванням усіх без винятку її складників. Серед пріоритетних науково-
дослідницьких і експозитарно-наративних тем – питання національно-визвольного змагу середини ХХ ст.

Перша постійна експозиція, присвячена розкриттю наріжних аспектів із проблематики українського 
визвольного руху, була відкрита в 1994 р. Час диктував необхідність рішучої руйнації сталих стереоти-
пів та кліше, що впродовж багатьох десятиліть продукувала радянська пропаганда стосовно створення 
та діяльності УПА в 1940-х рр. Тому ця музейна рефлексія ґрунтувалася на нових концептуальних заса-
дах і документальних джерелах із повстанського середовища – як із музейних, так і з архівних фондів 
(на той час щойно відкритих). Усі ці матеріали мали винятково загальноісторичний характер. Утім, цю  
контроверсійну проблему треба було розглядати і в мікроісторичному вимірі.

Нині у фондозбірні Музею затезавровано близько 1,5 тис. одиниць музейних предметів у всіх групах 
зберігання, переважну частку яких становлять особисті матеріали учасників українського визволь-
ного руху – понад сто комплексів персоналій. З одного боку, ці реліквії допомагають висвітлити  
ключові події визвольної боротьби, а з іншого – дають змогу розповісти про конкретні долі її учасни-
ків. Цей унікальний джерельний комплекс – результат копіткої багаторічної роботи музейних співро-
бітників у науково-пошуковому, дослідницькому, реставраційному та експозиційному сегментах. Серед 
здобутків науковців Музею минулих двох десятиліть, на нашу думку, слід виокремити такі: опрацюван-
ня відповідних темарійних сховищ Галузевого державного архіву СБУ (ГДА СБУ), Центрального держав-
ного архіву громадських об’єднань України (ЦДАГО України), Центрального державного архіву вищих 
органів влади та управління України (ЦДАВО України); налагодження плідної співпраці з крайовими 
братствами та обласними товариствами ветеранів УПА, а також їхніми районними відділами; здійснення  
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17 відряджень у всі області західноукраїнського регіону; проведення реекспозиції та модернізація розді-
лу з проблематики українського визвольного руху головної експозиції; презентація виставкових проек-
тів «Ніл Хасевич. Відомий і невідомий», «На шляхах збройної боротьби», «Кирило Осьмак – Президент 
УГВР», документально-реліквійної експозиції «За край і волю, за нації долю!» (до 75-річчя створення 
Української повстанської армії).

Пропоноване науково-документальне видання є своєрідним підсумком роботи наукових співробітни-
ків у всіх напрямах діяльності Музею. Його мета – популяризувати наратив українських істориків, які відо-
бражають деякі характерні тенденції розвитку сучасної історіографії УПА і студіювання її різноманітних 
аспектів (частина І); увести в науковий обіг нові музейні джерела з повстанського середовища (частина ІІ); 
дати загальне уявлення про особливості тематичної фондової колекції Національного музею (частина ІІІ).

У першій частині видання подані наукові студії провідних вітчизняних науковців та музейників, що 
відображають рівень сучасних історичних знань із зазначеної проблематики, наближають до глибшого 
розуміння сутності українського визвольного руху, особливостей формування та боротьби УПА, ілюстру-
ють найбільш характерні приклади комеморативних практик в українському суспільстві.

У частині ІІ презентовано 58 документів із діловодного архіву Андрія Михалевича («Дениса», «13») – 
найбільш змістовне і репрезентативне з цього унікального джерельного масиву. Архів, закопаний повстан-
цями на межі Ратнівського і Старовижівського районів Волинської області на початку 1950-х рр., був 
«розконсервований» у 1990 р. на пропозицію Йосипа Шиманського, колишнього станичного с. Замшани 
(нині Ратнівського району Волинської області). Лише в 2008 р., з ініціативи Рівненської обласної органі-
зації Всеукраїнського братства ОУН-УПА, сотні цих розпорошених, пошкоджених вологою, рукописних, 
машинописних і друкованих аркушів, часто зліплених між собою, перетворених на суцільну паперову 
масу, передали до Музею. Первинна висококваліфікована та копітка праця музейних реставраторів над 
відновленням архіву тривала майже півтора року, а остаточна реставрація та консервація – понад вісім 
років. Загалом ця колекція у фондозбірні Національного музею історії України у Другій світовій війні 
налічує 225 одиниць. 

Пропоновані джерела згруповані за проблемно-тематичним принципом. Це нормативні матеріали 
керівників (Головний провід ОУН, Головний осередок пропаганди ОУН, Головне командування УПА); 
особисті матеріали, а також звітна та поточна документація «Дениса» («13-го»); звітна документація  
«Денису» («13-му») від низового апарату Старовижівського районного і надрайонного проводів. 

У презентованих документах збережено авторську стилістику й лексику. Проте з етичних міркувань 
у текстах вилучено прізвища місцевих політичних опонентів та радянських активістів. Фрагменти, що не 
підлягають цілковитій ідентифікації, взято у квадратні дужки.
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У ІІІ частині «Визвольна боротьба крізь призму музейних джерел» використані світлини, особисті  
документи, епістолярії, представлені побутові речі, зброя учасників націоналістичного підпілля та  
повстанського руху (зокрема, й невідомих вояків УПА) – із фондозбірні Національного музею. Для надан-
ня більш цілісної та об’єктивної картини визвольної боротьби використані першоджерела з фондів ГДА 
СБУ. Серед презентованих понад 30 комплексів персоналій – матеріали представників різних національ-
ностей із різних регіонів України, загиблих на полі бою або закатованих у радянських тюрмах, політв’язнів 
ГУЛАГу, емігрантів. На особливу увагу заслуговують реліквії Степана Стебельського та Володимира 
Чав’яка – відомих командирів УПА-Захід; родин Сінітовичів та Петрівих – усі вони були учасниками укра-
їнського визвольного руху; Теодозії Плитки-Сорохан – зв’язкової-розвідниці повстанського підрозділу. 
Акцентними є автентичні унікальні дереворити Ніла Хасевича. Змістовий контент посилюють щоденни-
ки радянських партизанських командирів Сидора Ковпака та Федора Ткаченка, які дають уявлення про 
рівень протистояння на Волині й Галичині між повстанськими та радянськими партизанськими форму-
ваннями влітку й восени 1943 р. Промовистим свідченням збереження в колективній пам’яті драматич-
ної історії визвольної боротьби є переліки загиблих повстанців, складені безпосередніми учасниками 
визвольної боротьби, а презентовані довідки про реабілітацію відображають комемораційну політику 
держави стосовно тих, хто відстоював її незалежність у 1940 – 1950-х рр.

Отже, пропоноване науково-документальне видання такого формату вперше у вітчизняній істо-
ріографії синтезувало розлогий темарій українського визвольного руху як крізь призму наукового  
студіювання музейників і відомих істориків, так і затезаврованої у фондозбірні Меморіалу унікальної 
документалістики, акцентувавши невідомі та маловідомі джерельні акумулянти з його фондових колекцій.

Науково-довідковий апарат книги становлять біограми персоналій, іменний та географічний покаж-
чики, а також список скорочень. У багатьох з поданих життєписів бракує деяких сегментів, зокрема про 
псевдо, а також даних щодо ув’язнення та реабілітації через особливості боротьби в умовах глибокого 
підпілля та радянської державної політики.

Маємо надію, що презентоване видання сприятиме активізації науково-дослідницьких зусиль у цій 
тематичній царині та стане в пригоді тим, хто цікавиться вітчизняною історією, зокрема українським 
визвольним рухом.

ЛЮБОВ ЛЕГАСОВА,
заступник генерального директора з наукової роботи

Національного музею історії України у Другій світовій війні
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Василь Сінітович у родинному колі. 1942 р.
Фонди НМІУДСВ. – Акт № 350 від 20.10.2016 р.

Кептар Олексія Сінітовича. 1940-ві рр.
Фонди НМІУДСВ. – Акт № 351 від 21.10.2016 р.

Олексій Сінітович (3-й) («Бескид») із товаришами. 1944 р.
Фонди НМІУДСВ. – Акт № 350 від 20.10.2016 р.
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Бідон, у якому повстанці одного з підрозділів куреня «Сірі Вовки» 
Воєнної округи-3 «Лисоня» УПА-Захід
заховали свій діловодний архів. 1940-ві рр.
У 2012 р. його знайшов лісничий Білецького лісництва 
Чортківського району Тернопільської області.
Фонди НМІУДСВ. – Акт № 101 від 28.03.2017 р.

Матеріали з архіву Андрія Михалевича 
до початку реставрації. 2009 р.




