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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність  теми.  Особлива  роль  у  суспільно-політичному  русі
українців міжвоєнного періоду належала Організації українських націоналістів
(ОУН),  уся  діяльність  якої  була  спрямована  на  здобуття  власної  незалежної
Української держави. 

Наукове вивчення діяльності ОУН у Тернопільському воєводстві поєднує
в собі кілька наукових аспектів, які виводять такого типу наукові студії за рамки
звичайного  краєзнавчого  опису.  Комплексний  аналіз  діяльності  на  території
воєводства  перебуває  на  перетині  мікроісторії  та  регіоналістики,  які  є
необхідною  умовою  для  написання  узагальнювальних  досліджень  із  історії
ОУН.  Вивчення  історії  ОУН у  контексті  локальної  адміністративної  одиниці
допомагає  з’ясувати  специфіку  націоналістичного  руху  в  Тернопільському
воєводстві,  пов’язану із  суспільно-політичними  і  економічними факторами,  в
контексті українського національно-визвольного руху у 1920–1930-х рр. 

Цей  регіон  тривалий  час  був  своєрідним  фронтьєром  між  Російською
імперією  та  Австрійською  (Австро-Угорською)  монархією,  а  пізніше  –  між
Радянським Союзом та Польщею. Саме тут проходив так званий «сокальський
кордон»,  однією  з  функцій  якого  було  мінімізувати  будь-які  політичні  та
культурні зв’язки українців Галичини та Волині. Тому ідеологічна боротьба та
підпільницька діяльність ОУН, громадських організацій і легальних політичних
партій  на  цьому  помежів’ї  набувала  особливої  гостроти.  Серед  економічних
факторів  визначальним  тут  стало  те,  що  це  аграрно–сільськогосподарський
регіон, у якому чисельно переважало сільське українське населення, яке було
важливим  носієм  консервативного  світогляду,  запорукою збереження
національної  традиції  й  мови.  Тяглість  традицій,  її  консервативна  парадигма
сприяла  тому,  що ці  території  були постійним  джерелом  поповнення  ідейно
вмотивованими членами й провідниками ОУН. 

Зв’язок  дисертаційної  роботи  з  науковими  темами.  Дисертаційне
дослідження здійснене в рамках наукової теми, яку розробляє кафедра нової і
новітньої історії та методики викладання історії Тернопільського національного
педагогічного  університету  імені  Володимира  Гнатюка  “Україна  –  Європа  –
світ: історико-політичні й духовні аспекти розвитку” (ухвала вченої ради ТНПУ
ім. В. Гнатюка від 29 грудня 2010 р., протокол № 4). 

Мета дослідження полягає у тому, щоб на основі широкого використання
удоступненого матеріалу розкрити роль ОУН у національно-визвольному русі в
Тернопільському  воєводстві  в  досліджуваний  період  і визначити  її  вплив  на
перебіг суспільно-політичних процесів даного регіону. 

Досягнення мети передбачає розв’язання таких завдань: 
– проаналізувати джерельну та історіографічну базу дослідження; 
– висвітлити громадсько-політичний рух на теренах Тернопільського 
воєводства; 
– встановити основні напрями й пріоритети діяльності СУНМ, УВО 
у Тернопільському воєводстві;
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–  охарактеризувати  перебіг  пацифікації  у  Тернопільському
воєводстві; 
– визначити  та  проаналізувати  структуру  ОУН  у  Тернопільському  
воєводстві; 
– дати  характеристику  керівному  складу  та  чисельності  ОУН  у
Тернопільському воєводстві; 
– прослідкувати розвиток вишкільної та бойової діяльності ОУН; 
– розкрити роль видавничої та пропагандистської роботи ОУН; 
– охарактеризувати зусилля польських державних органів, спрямовані
на нейтралізацію ОУН, та дати їм оцінку. 
Об’єкт  дослідження –  суспільно-політичні  процеси  на

західноукраїнських землях, зокрема в Тернопільському воєводстві, в 1929–1939
роках. 

Предмет  дослідження –  особливості  виникнення,  розвитку,
інституалізації  та  специфіки  функціонування  ОУН  у  Тернопільському
воєводстві в цей період у контексті українського визвольного руху. 

Хронологічні  рамки дослідження  визначені  його  проблематикою  й
охоплюють  період  діяльності  ОУН  у  1929–1939  рр.  у  Тернопільському
воєводстві,  на який припадає активне функціонування структур ОУН, що дає
змогу простежити не лише особливості діяльності організації, але й дослідити
шляхи та засоби реалізації політичних цілей. 

Нижня межа дослідження обумовлена створенням ОУН у лютому 1929 р.,
а верхня (вересень 1939 р.) – ліквідацією Польської держави внаслідок окупації
її території – зокрема, Тернопільського воєводства військами СРСР. 

Територіальні межі дослідження охоплюють Тернопільське воєводство у
складі  Польської  держави,  до  якого  входили  сучасні  райони  Тернопільської
області,  за  винятком  північних,  а  також  північно-східна  частина  сучасної
Львівської  області.  Для  простеження  окремих тенденцій  у  боротьбі  підпілля
проти  правоохоронної  системи  Польської  держави  дисертант  вважав  за
доцільне  в  окремих  випадках  виходити  поза  встановлені  хронологічні  та
географічні межі дослідження. 

Методологічною  основою  дослідження є  принципи  історизму,
об’єктивності,  системності.  Для  досягнення  мети  та  вирішення  поставлених
завдань  використані такі  методи  дослідження:  проблемно-хронологічний,
компаративний, аналітично-типологічний, діахронічний, системно-структурний,
квантитативний,  статистичний,  логічно-аналітичний,  систематичний,
ретроспективний,  історико-генетичний,  фактологічний,  адаптаційний,
архонтологічний, ідеографічний методи та методи теоретичного моделювання і
територіального структурування. 

Наукова  новизна одержаних  результатів  дисертації  полягає  у:  1)
комплексному  дослідженні  діяльності  ОУН,  її  ролі  у  суспільно-політичному
житті  Тернопільського  воєводства;  2)  відтворенні  організаційно-
територіального  поділу  ОУН  у  Тернопільському  воєводстві;  3)  висвітленні
нових фактів функціонування підпільної мережі ОУН; 4) уведенні до наукового 
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обігу  нових  архівних  матеріалів,  які  не  були  дотепер  предметом  наукового
аналізу; 5) виявленні прізвищ декількох десятків представників керівної ланки
ОУН; 6) формулюванні теоретичних положень, висновків та узагальнень, у яких
міститься  оцінка  ролі  та  значення  діяльності  ОУН  у  Тернопільському
воєводстві. 

Подальшого розвитку отримало вивчення структурної  побудови ОУН у
Тернопільському воєводстві  та  окремих аспектів  бойової  і  пропагандистської
боротьби ОУН iз польською владою. 

Уточнено дані означеної проблематики щодо 1) керівного складу ОУН; 2)
специфіки  організації  підпілля  ОУН;  3)  підрахунку  чисельності  ОУН  на
території Тернопільського воєводства. 

Практичне  значення одержаних  на  базі  вивчених  матеріалів
результатів – висновків дисертаційного дослідження полягає у тому, що ці нові
знання про розвиток і роль ОУН у Тернопільському воєводстві у 1929–1939 рр.
сприятимуть  поглибленому  вивченню  історії  міжвоєнного  періоду  та  їх
використанню у науково-дослідницькій, навчальній, краєзнавчій сферах. 

Апробація  результатів дисертації.  Найважливіші  положення  та
висновки дисертації апробовані y доповідях на міжнародних, всеукраїнських та
регіональних конференціях: міжнародна конференція “Український визвольний
рух  у  1920–1950-х  роках”  (25  жовтня  2013  р.,  Львів),  наукова  конференція
молодих вчених, аспірантів і студентів (6–8 листопада 2012 р., листопад 2013 р.,
Київ),  міжнародна  наукова  конференція  “Проблеми  польсько-українського
культурного пограниччя ХХ – ХХІ століть” (Люблін, 18 листопада 2016 р.). 

Публікації. За  матеріалами  досліджень  опубліковано  п’ять  статей  у
фахових  виданнях,  визначених  переліком  ДАК  Міністерства  освіти  і  науки
України, та дві у закордонних наукових виданнях.  Також видано три праці, які
додатково відображають результати проведеного дослідження. 

Структура дисертації  побудована  за  хронологічно–проблемним
принципом. Дослідження складається із вступу, чотирьох розділів,  висновків,
переліку умовних скорочень, списку використаних джерел і додатків. Загальний
обсяг  дисертаційного  дослідження  –  232  сторінки,  з  них  –  196  сторінок
основного тексту, перелік літератури і джерел складається з 28 сторінок (368
найменувань), додатки становлять 5 сторінок. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
У “Вступі”  обґрунтовано актуальність теми дисертації,  визначена мета,

основні завдання, об’єкт і предмет дослідження, територіальні та хронологічні
рамки, наукова новизна та практичне значення одержаних результатів. 

У першому розділі – “Історіографія, джерельна база та методологічні
засади  дослідження”  –  проаналізовано  рівень  наукової  розробки  теми  та
джерельну базу. Обґрунтовано методологію дослідження. 

У  підрозділі  1.1  “Стан  наукової  розробки  теми” проаналізовано
історіографічну базу дослідження. 



4

У  запропонованому  дослідженні  використано  новий  методологічний
підхід  до  історіографії.  Для  подієвої  історії  ОУН  міжвоєнного  періоду
пропонується  класифікація  за  підходами дослідників  до проблеми та  їхньою
оцінкою діяльності ОУН. Користуючись таким принципом, ми виділили чотири
напрями: 

1) Апологетичний. 
Апологетичний напрям досліджень представлений авторами, які схильні

до  некритичної  героїзації  діяльності  ОУН.  Перші  праці  написані
безпосередніми  учасниками  підпільних  структур.  Серед  представників  цього
напряму найбільш значними є праці В. Мартинця1, П. Мірчука2, З. Книша3. 

2) Негативістський. 
Негативістський  напрям  yперше  почав  розвиватися у  середовищі

радянських  істориків,  які  характеризували  діяльність  ОУН  із  російських
імперських позицій. Серед дослідників цього напряму варто згадати Є. Черняка,
С. Дерев’янка,  С. Даниленка4 та  інших.  Відомими  представниками  цього
напряму є В. Поліщук та Л. Кулінська5. 

3)  Аффірмативний (об’єктивно-позитивний). 
Аффірмативний напрям досліджень представлений працями, автори яких

вводять  у  науковий  обіг  велику  кількість  раніше  невідомих  документів  та
матеріалів. Представники цього напряму роблять успішні спроби в детальному
аналізі діяльності ОУН. Окрім цього, їх об’єднує здебільшого позитивна оцінка
ОУН як історичного явища, що поєднується з науковою критикою проблемних
моментів. Передумови й основні риси українського націоналістичного руху в
міжвоєнний  період  найбільше  досліджені  представниками  цього  напряму.
Найзначнішими  дослідниками  цього  напряму  є  В. Мороз,  М. Посівнич,  І.
Патриляк, В. В’ятрович6. 

4)  Нейтралістський (об’єктивно-нейтральний). 

1 Мартинець В.  Українське  підпілля.  Від  У.В.О.  до  О.У.Н.:  Спогади  та  матеріали  до  історії  та  передісторії
українського організованого націоналізму / В. Мартинець. – Вінніпег, 1949. – 349 с. 
2 Мірчук П.  Нарис  історії  Організації  Українських  Націоналістів.  –  Т. 1:  1920–1939  /  П. Мірчук;  за  ред.
С. Ленкавського. – Мюнхен–Лондон–Нью-Йорк: Українське видавництво, 1968. – 597 с. 
3 Книш З.  Становлення  ОУН  /  Зиновій  Книш.  –  К.:  Вид-во  ім.  Олени  Теліги,  1994.  –  124  с.;  Книш З.
Варшавський процес ОУН. На підложжі польсько-українських стосунків тієї доби  / Зиновій Книш. – Торонто:
Срібна сурма, 1986. – 674 с.; Книш З. Власним руслом / Зиновій Книш. – Торонто: Срібна сурма, 1966. – 184 с. 
4 Даниленко С. Т. Дорогою ганьби і  зради /  С. Т. Даниленко. – К.,  1970. – 356 с.;  Дерев’янко С.,  Панчук М.
Всупереч інтересам народу. Антикомуністична діяльність оунівців у тридцяті роки / С. Дерев’янко, М. Панчук //
Під прапором ленінізму.  –  1990.  –  № 11.  –  С.  55–58;  Черняк Е.  Жандармы истории /  Е. Черняк.  –  Москва:
Международные отношения, 1969. – 424 с. 
5 Poliszczuk W.  Gorzka  prawda  –  zbrodniczość  OUN-UPA /  W. Poliszczuk.  –  Wydawnictwo:  Światowy  Związek
Żołnierzy  Armii  Krajowej,  Toronto,  1994.  –  424  s.;  Kulińska L.  Działalność  terrorystyczna  i  sabotażowa
nacjonalistycznych organizacji ukraińskich w Polsce w latach 1922–1939 / L. Kulińska. – Krakow: Fundacja Centrum
Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Księgarnia Akademicka, 2009. – 743 s. 
6 В’ятрович В.  Ставлення  ОУН до євреїв:  формування  позиції  на  тлі  катастрофи /  В. В’ятрович.  –   Львів:
Видавництво “Мс", 2006. – 144 с.; Патриляк І. К. “Встань і борись! Слухай і вір...”: українське націоналістичне
підпілля та повстанський рух (1939–1960 рр.): Монографія / Іван Патриляк / Центр досліджень визвольного
руху.  –  Львів:  Часопис,  2012.  –  592  с.;  Посівнич М.  Воєнно–політична  діяльність  ОУН  у  1929–1939  рр.  /
М. Посівнич.  –  Львів,  2010.  –  368  с.;  Шпіцер В.,  Мороз В.  Крайовий  провідник  Володимир  Тимчій
“Лопатинський” / В. Шпіцер, В. Мороз. – Львів: Афіша, 2004. – 256 с. 
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Представники  нейтралістського  напряму  при  розгляді  діяльності  ОУН
намагаються  давати  відсторонену  оцінку.  Для  авторів  цього  напряму
характерний  огляд  історії  ОУН  у  ширшому  соціальному,  політичному,
національному контексті. Тут варто відзначити праці Д. Армстронґа, І. Лисяка-
Рудницького, О. Мотиля, А. Кентія, Р. Скакуна, О. Зайцева, Р. Висоцького 7. 

Огляд  історіографії  ОУН у  міжвоєнний період  дозволяє  ствердити,  що
кількість  праць  постійно  збільшується,  проте  діяльність  ОУН  у
Тернопільському  воєводстві  не  знайшла  належного  висвітлення,  не  ставши
предметом  комплексного  наукового  дослідження,  чим  і  зумовлене  звернення
автора до цієї теми. 

У  підрозділі  1.2  “Джерельна  база  дослідження” розглянуто  комплекс
історичних джерел,  важливих для досліджуваної  проблематики. У дисертації
використані опубліковані документи, архівні матеріали, матеріали преси 1920–
1930-х років, спогади. 

Опрацьовано  документи  9  архівів  України,  Польщі  та  США.  Архівні
джерела об’єднано y кілька груп: 

1) Документи польських державних, судових та правоохоронних органів. 
До  першої  групи  джерел  зараховуємо  постанови,  накази,  інструкції

Міністерства  внутрішніх  справ  Польщі,  Тернопільського  воєводського
управління  поліції,  звіти  воєводських,  повітових  команд  поліції,  донесення
таємних  агентів  про  діяльність  ОУН.  Також  сюди входять  звіти,  реферати
Міністерства закордонних справ Польщі про діяльність ОУН. 

Значний масив документів цієї  групи зберігається у Державному архіві
Тернопільської області (ДАТО). Одними з найцінніших збірок ДАТО є фонди 3,
4,  231,  274,  275,  276,  280,  282,  284,  288,  316.  Тут  зосереджені  циркуляри,
розпорядження,  постанови  МВС  Польщі,  звіти,  статистичні  відомості  про
діяльність ОУН у Тернопільському воєводстві. 

Важливі матеріали представлені у Центральному історичному архіві у м.
Львові (ЦДІА у м. Львів) – зокрема, у фондах 205 та 371. У Державному архіві
Львівської  області  (ДАЛО)  матеріали,  що  стосуються  діяльності  ОУН  у
Тернопільському  воєводстві, зберігаються  у  фонді  121.  Тут  наявні  рапорти
керівників  слідчого  відділу  Тернопільського  воєводського  управління  поліції
про діяльність ОУН, списки осіб, що підозрювалися у діяльності в ОУН. 

В архіві Інституту Гувера Стенфордського університету (Hoover Institution
Archive)  зберігаються  матеріали,  що  надсилалися  до  посольства  Польщі  у
США.  Тут  містяться  документи  про  ґенезу  УВО,  справу  Я. Пришляка  і
П. Голояда, антишкільну акцію ОУН. 

7 Armstrong J. A.  Ukrainian nationalism,  1939–1945 /  J. A. Armstrong.  – New York,  1955.;  Лисяк-Рудницький I.
Націоналізм / I. Лисяк-Рудницький //  Лисяк-Рудницький I.  Історичні есе:  В 2-х тт. –  Т. 2. –  К., 1994. – 573 с.;
Motyl A. J. The Turn to the Right: The Ideological Origins and Development of Ukrainian Nationalism. 1919–1929 /
A. Motyl. –  Boulder; New York, 1980. – 351 р.;  Кентій А. Збройний чин Українських Націоналістів 1920–1956:
Історико-архівні нариси /  А. Кентій. –  К., 2005. – 329  с.; Wysocki R. Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów w
Polsce w latach 1929–1939/ R. Wysocki.– Lublin, 2003. – 433 s.; Зайцев О. Український інтеґральний націоналізм
(1920–ті – 1930–ті роки). Нариси інтелектуальної історії: Монографія / О. Зайцев. – К.: Критика, 2013. – 488 с. 



6

В Архіві нових актів у м. Варшава (Archiwum Akt Nowych) містяться цінні
архівні справи, що стосуються діяльності ОУН у Тернопільському воєводстві.
Варто  відзначити  фонди  9,  1180,  2005,  2008,  у  яких  зосереджені документи
воєводської та повітових команд поліції. 

Дуже цінні опубліковані матеріали  містить книга  “За  тебе,  Україно”8 –
документи з архіву в’язнів Берези Картузької у 1934–1935 рр. 

2) Документи ОУН.
До другої  групи документів належать організаційно-статутні  документи

діяльності  ОУН,  звернення,  інструкції,  реферати  політичного,  військового,
релігійного характеру, інструкції Крайової Екзекутиви ОУН. 

У Центральному державному архіві вищих органів влади та управління
України  (ЦДАВО)  зберігається  значна  кількість  документів  ОУН.  Важливим
для  дослідження  є  фонд  3833.  Окрім  документів  ОУН, тут  зберігаються
матеріали про її діяльність у 1938–1939 рр. 

До цієї  групи джерел також належать опубліковані  матеріали у збірках
“ОУН в світлі постанов Великих Зборів, Конференцій та інших документів з
боротьби 1929–1955”, “Документи і матеріали з історії Організації Українських
Націоналістів”,  “Документи  і  матеріали  з  історії  Організації  Українських
Націоналістів”9. 

Важливими  є  матеріали  електронного  архіву  Українського  визвольного
руху  (ЕА  УВР).  У  ньому  доступні  документи  громадських  організацій
міжвоєнного періоду: “Рідна школа”, “Пласт”, “Просвіта” та інших. 

3) Документи радянських державних органів. 
До  третьої  групи  входять  документи,  які  здебільшого  відносяться  до

комуністичного  періоду,  проте  містять  цінні  відомості  про  попередню
діяльність націоналістів. 

Важливими  для  дослідження  є  документи  з  архівів  Служби  безпеки
України.  Зокрема,  у  Галузевому  державному  архіві  (ГДА  СБУ)  у  томі 372
справи 13 фонду містяться матеріали про історію та діяльність ОУН, протоколи
допиту членів ОУН, доповідні записки комуністичних спецорганів. 

4) Мемуари та епістолярні матеріали. 
До четвертої групи джерел входять мемуари учасників ОУН, листування

видатних діячів. У Національній Бібліотеці у Варшаві (Biblioteka Narodowa w
Warszawie)  зберігається  архів  Дмитра  Донцова,  де  містяться  особисті  листи,
статті  одного з ідеологів українського націоналізму. Для нашого дослідження
цікавим є листування Д. Донцова з іншими видатними діячами, які проживали у

8 За тебе, Україно. З архіву в’язнів концтабору Береза Картузька (1934–35 рр.) часів ІІ Речі Посполитої / О. Ільїн,
С. Шандрук, П. Мазур, А. Гудима. – Тернопіль: Терно-граф, 2010. – 254 с. 
9 ОУН в світлі постанов Великих Зборів,  конференцій та інших документів з боротьби 1929–1955  р. –  Б.м.,
1955.  –  371  с.  –  (Бібліотека Українського Підпільника;  Ч. 1.).;  Документи і матеріали з історії Організації
Українських Націоналістів. –  Т. 1: 1927–1930. –  К.:  Вид-во ім.  О. Теліги, 2005. – 480 с.; Конгрес Українських
Націоналістів 1929 р.: Документи і матеріали / Упоряд. В. Муравський; НАН України; ЛНБ ім. В. Стефаника;
Центр досліджень визвольного руху. – Львів, 2006. – 420 с.; іл. 
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Тернопільському  воєводстві.  Цінними  є  також  збірники  мемуарів  колишніх
учасників націоналістичного руху10. 

5) Матеріали газет та періодичних видань. 
До п’ятої групи належать матеріали газет та видань, у яких відображено

діяльність  ОУН.  Найважливішими  з  огляду  на  тему  дослідження  є  газети
“Діло”, “Розбудова нації”, “Сурма” та інші. 

Виявлення,  систематизація  й  аналіз  великої  кількості  цих  документів
забезпечило достатню  джерельну  основу  для  написання  дисертації  та
верифікації ідей та висновків, задекларованих у ній. 

У  підрозділі  1.3  “Методологічні  засади  дослідження”  для  розкриття
поставленої проблематики використано сукупність базових принципів і методів,
що становлять відповідний інструментарій для історичного пізнання. 

В  основу  дослідження  були покладені принципи  науковості,
об’єктивності,  історизму  і  системності.  Виконуючи  конкретні  науково-
дослідницькі  завдання,  ми використовували такі  спеціальні історичні  методи,
як:  порівняльно-історичний,  проблемно-хронологічний,  аналітико-
типологічний,  системно-структурний,  діахронний,  ретроспективний,  логічно-
аналітичний,  квантитативний,  а  також  територіального  структурування,
теоретичного моделювання, архонтологічний, ідеографічний та ін. 

Детальний аналіз наведених наукових праць та документальних масивів
дозволяє створити доситать повну динамічну картину становлення та діяльності
ОУН  у  Тернопільському  воєводстві  як  у  контексті  суспільно-  політичного
розвитку  цієї  територіально-адміністративної  структури,  так  і  в  контексті
проблем  становлення  й  трансформації  національної  свідомості  українського
населення цієї території під впливом діяльності та пропагандивного дискурсу
ОУН.  Ця  подвійна  оптика  наукового  пошуку  дозволяє  прослідкувати  їх
взаємовплив та безпосередній зв’язок у період від зародження ОУН до початку
Другої світової війни. 

У другому розділі – “Передумови створення ОУН у Тернопільському
воєводстві”  досліджена діяльність  українських  громадських  організацій  та
політичних партій у суспільно-політичному контексті історії Польської держави
у міжвоєнний період. Проаналізовано процес формування та діяльність УВО та
СУНМ  у  Тернопільському  воєводстві.  Дана характеристика перебігу
пацифікації у Тернопільському воєводстві. 

У підрозділі 2.1 “Громадсько-політичний рух на теренах Тернопільського
воєводства”  показане становище  українського  суспільства  у  міжвоєнній
Польщі. 

Після Першої світової війни значна частина українських етнічних земель
увійшла  до  складу  Польської  держави.  Польща  не  мала  послідовної
національної політики – вона складалася із окремих рішень та дій, які залежали 

10 Організація Українських Націоналістів. 1929-1954: Збірник статей у 25-ліття ОУН. – На чужині: Видання
першої української друкарні у Франції, 1955. – 448 с.; Євген Коновалець та його доба. – Мюнхен: Фундація ім.
Євгена Коновальця, 1974. – 1019 с.; На зов Києва: Український націоналізм у Другій світовій війні: Зб. ст., спог.
і док. – Торонто–Нью-Йорк, 1985. – 542 с. 
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від  поточної  політичної  кон’юктури.  В  Галичині  польська  політика  щодо
українців була доволі жорсткою, проте мети – асиміляції українців – вона не
досягла. 

Окупаційний  характер  цього  режиму  визначав  і  його  національну
політику,  в  контексті  якої  проводилася  практика  осадництва,  культурної
асиміляції, пацифікації, дискримінаційна кадрова політика тощо. 

Показано роль легальних культурних, освітніх, спортивних організацій та
кооперативів.  “Просвіта”,  “Сільський  Господар”,  “Луг”,  “Сокіл”,  “Пласт”,
“Молода  Громада”  та  багато  інших  організацій  об’єднували  найактивніших
українців,  які  стали  двигуном  національних,  соціальних  та  політичних
процесів. 

ОУН  вважала  першочерговим  завданням  отримати  вплив  на  легальні
організації. Націоналісти розглядали їх як середовище формування нових кадрів
для підпілля. Водночас націоналісти, для яких основною метою було здобуття
незалежної  Української  держави,  відкидали  будь-яку  співпрацю з  польською
владою, вважаючи її окупаційним режимом, та критикували легальні українські
політичні партії. 

У підрозділі 2.2 “Діяльність УВО, СУНМ та створення ОУН”  розкрито
передумови  та  процес  формування  ОУН,  основні  акції  та  структуру  УВО  і
СУНМ. 

Спільною  рисою  для  усіх  організацій,  які  називали  себе
націоналістичними,  було  відновлення  незалежної  української  держави.
Найбільшою  серед  них  була  УВО.  Методи  її  діяльності  стали  зразком  для
націоналістичних  організацій,  які  постали  після  неї.  Розкриті процес
формування УВО та її структура у Тернопільському воєводстві. Проаналізовані
підпільні інструкції УВО для боротьби з польською владою. 

Діяльність  УВО  та  СУНМ  у  1920-х  рр.  у  Тернопільському  воєводстві
представлена  саботажами,  поширенням  літератури,  виданням  листівок,
бойкотами польських державних свят. 

Молоді націоналісти у Галичині, об’єднані у СУНМ, повністю відкидали
співпрацю з польською владою та критикували українські легальні політичні
партії. Саме вони стали основним ідейним рушієм та кадровим резервом для
створеної у 1929 р. ОУН. У Тернопільському воєводстві СУНМ формувався у
гімназіях  Тернополя  та  Бережан.  Одним  з  головних  організаторів  СУНМ  у
Тернополі був Р. Паладійчук. У СУНМ особливу увагу приділяли ідеологічному
вишколу – проаналізовано відозву СУНМ “Наше вірую”. 

УВО, СУНМ та інші організації утворили ОУН у 1929 році. На першому
етапі  існування  основою  для  формування  структур  ОУН  у  Галичині  став
СУНМ.  Одним  з  кульмінаційних  моментів  протистояння  між  УВО–СУНМ–
ОУН  і  польською  державою  став  1930  рік,  коли  поліція  на  терені
Тернопільського  воєводства  провела  масштабну  операцію  по  виявленню
підпільних структур та керівних кадрів українських націоналістів у зв’язку з
масовими підпалами фільварків та саботажними акціями влітку 1930 р. Загалом
у Тернопільському воєводстві у 1930 р. було виконано не менше 50 саботажних 
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підпалів  і  12  їх  спроб.  У  поліційній  номенклатурі  вона  отримала  назву
“ліквідація УВО”. 

Внаслідок  проведеної  операції  у  1122  ґмінах  у  Тернопільському
воєводстві виявлені осередки націоналістичного підпілля в 3 містах і 30 селах.
Проте  підпільні  структури  існували  у  кожному  повіті,  а  найбільш  щільно
розміщені вздовж ліній р. Стрипи (Бережани, Підгайці, Бучач). 

Кожен член СУНМ, УВО та ОУН мав дотримуватися суворої конспірації,
займатися  пропагандою  і  діставати  зброю.  ОУН  перейняла  від  УВО
організаційну структуру та чітке військове підпорядкування клітин, а від СУНМ
– ідеї та активну позицію молоді. 

У  підрозділі  2.3  “Пацифікація  у  Тернопільському  воєводстві”
охарактеризовано акцію пацифікації 1930 р., її особливості в Тернопільському
воєводстві:  вона  була  проведена  в  руслі  радикалізації  польського  режиму та
його прямування до авторитаризму.  Не зумівши провести дієвих реформ, що
вирішували  б  проблеми  національних  меншин,  влада  застосувала  військову
силу  супроти  цивільного  населення.  Результат  виявився  протилежним
очікуванням.  Відбулося тимчасове  утихомирення,  але  українське  суспільство
значно  радикалізувалося,  й  ОУН  знаходила  дедалі  більше  прихильників.
Українське  національне  життя  відродилося з  новою  силою,  а  напруга  у
протистоянні зросла. 

Характеристика передумов створення ОУН у Тернопільському воєводстві
показує, що українців у Галичині надихалаЗУНР, яка залишила нащадкам досвід
існування  незалежної  держави.  Покоління  українців,  яке  воювало  у  Першій
світовій  війні,  зуміло  дати  поштовх  для  розвитку  як  легального,  так  і
підпільного  національного  руху.  Найбільш  значними  підпільними
націоналістичними силами були УВО та СУНМ, діяльність яких стала основою
для створення ОУН. 

У третьому розділі “Структура, чисельність та керівні кадри ОУН у
Тернопільському  воєводстві”  проаналізовано  формування  та  розвиток
структури  ОУН,  розглянуто  динаміку  чисельності  ОУН  у  Тернопільському
воєводстві. 

У  підрозділі  3.1.  “Окружні,  повітові  та  районні  структури  ОУН”
досліджено формування та розвиток структур ОУН. 

Виявлено,  що  найкраще  організованими  повітами  були  Тернопіль,
Бережани,  Підгайці,  Чортків,  Золочів.  Структура  ОУН  у  Тернопільському
воєводстві була вертикальною, від найнижчих гуртків — трійок / п’ятірок до
керівництва Окружної Екзекутиви(ОЕ). 

Охарактеризоване формування структури Юнацтва ОУН, яка розвивалася
у гімназіях воєводства, зокрема, Тернопільській та Бережанській. Показано, що 
навчальні заклади були центрами формування для підпільних діячів, які згодом
активно проявили себе в ОУН. 

Досліджене формування  структур  ОУН  у  повітах,  які  входили  до
Тернопільської ОЕ – Тернопільському, Збаразькому, Скалатському, 
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Зборівському,  Теребовлянському.  У  кожному  повіті  у  містечках  або
великих селах формувалися Районні Екзекутиви (РЕ) ОУН. 

Основою  для  формування  Бережанської  ОЕ  були  Бережанський  та
Підгаєцький  повіти.  Звідси  вплив  ОУН  поширювався  на  Рогатинський  і
Перемишлянський повіти. Після 1937 р. члени ОУН з Бережанської ОЕ активно
розбудовували  підпільну  мережу  у  Бучацькому  повіті.  Керівником  цього
процесу став Лев Зацний. 

Центром  ОУН  у  південних  повітах  Тернопільського  воєводства  був
Чортків,  де  діяла  підокруга  ОУН.  Після  розбудови  організаційної  мережі  у
1935–1938  рр.  Чортків  став  центром  ОЕ,  яка  охоплювала  Чортківський,
Заліщицький, Борщівський повіти. 

Організаційна структура ОУН була динамічною та активно розвивалася
від створення ОУН у 1929 р. до початку Другої Світової війни. 

У  підрозділі  3.2.  “Керівний  склад  та  динаміка  чисельності  ОУН”
простежено зміну чисельності та керівників ОУН. 

Чітко  регламентована  структура  ОУН  передбачала  наявність  активних
підпільників, які могли б створювати ланки, керувати підлеглими та виконувати
завдання.  Першими керівниками в  ОУН ставали  особи,  які  вже  мали досвід
підпільної діяльності в інших організаціях. 

Виявлено значну кількість осіб,  які займали керівні посади у структурі
ОУН.  Зокрема,  це  голови  Тернопільської  ОЕ  В. Турковський,  Я. Стецько,
Б. Філінський,  В. Охримович,  Дудир-”Чорний”,  а  також  провідники  повітів,
районів, сіл. Подано їхні біографічні відомості, основні віхи діяльності. 

Підраховано,  що  чисельність  ОУН  у  Тернопільському  воєводстві  на
початку діяльності становила триста – чотириста осіб, а наприкінці 1930–х рр.
не менш як дві тисячі – із прихильниками та членами Юнацтва ОУН включно. 

Показано,  що  структура  ОУН  у  Тернопільському  воєводстві  у  процесі
формування спиралася на традиції УВО. Межі ПЕ ОУН здебільшого збігалися з
адміністративними  межами  повітів.  Спочатку  найвищими  організаційними
структурами у Тернопільському воєводстві були Тернопільська та Бережанська
ОЕ,  згодом  мережа  значно  розширилася та  охопила  всю  територію
Тернопільського воєводства. 

У четвертому розділі – “Діяльність ОУН та протидія польської влади
у  Тернопільському  воєводстві”  –  досліджено  основні  напрямки
пропагандистської та збройної боротьби ОУН та реакцію польських державних
органів. 

У  підрозділі  4.1.  “Видавнича  та  пропагандистська  діяльність  ОУН”
розкрито  діяльність  ОУН  у  сфері  пропаганди.  Аналіз  пропагандистських
напрямків та підходів діяльності ОУН дозволив реконструювати основі засади
комунікативної праці організації, способів і засобів поширення своїх ідей серед
українського населення. 

Серед головних завдань, які задекларувала новостворена в 1929 р. ОУН,
було  піднесення  політичної  свідомості  українців.  Інструментами  для  такої
роботи були, перш за все, пропаганда та видавнича діяльність. ОУН 
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абсорбувала  досвід  попередніх  організацій  – УВО  та  СУНМ.  Показано,  що
пропагандистська  та  видавнича  діяльність  ОУН  були  одними  з  основних  в
історії  ОУН.  Пропаганда  відображала  поточний  стан  розвитку  ідей  в  ОУН,
реакцію  на  зовнішні  події.  У  дисертації  охарактеризовано  значну  кількість
листівок  та  відозв  ОУН,  зокрема,  “Про  науку  і  навчання”,  “Український
народе”,  ”Молоді  друзі!  Українські  школярі”,  ”Як  боротись  за  виховання
української  молоді”,  “Українці”,  “Присяга  Крутам”,  “Ода  пісні”,  “Наша
боротьба”та інші. 

Проаналізовано  антишкільну  та  антимонопольну  акції,  вшанування  та
насипи  могил  героїв,  проведення  політичних  маніфестацій,  збір  грошей  на
потреби  ОУН.  Пропагандистська  та  видавнича  діяльність  стала ефективним
інструментом для набору нових членів та формування їхнього світогляду. 

ОУН у Тернопільській ОЕ мала досить розгалужену мережу копіювання
та поширення листівок. Пропагандистська діяльність ОУН у період її існування
у 1929–1939 р.  ставала  все  більш активною та  масовою. У своїй  пропаганді
ОУН  порушувала  актуальні  для  українців,  які  проживали  в  Польщі,  теми,
закликала до економічної протидії польській владі. Пропагандистські акції були
однією  з  основних  складових  діяльності  ОУН  та  заклали  передумови
збільшення чисельності ОУН, політичної активізації українського населення у
пізніший період. 

У  підрозділі  4.2.  “Вишкільна  та  бойова  діяльність  ОУН”
охарактеризовано бойовий вектор розвитку ОУН. 

Простежено розвиток бойової та вишкільної діяльності ОУН на території
воєводства.  Вишколи  набували  двох  основних  форм  –  або  під  прикриттям
діяльності  легальних  установ,  або  нелегально  у  віддалених  місцевостях.
Показано практику прийняття присяги в нових членів ОУН, як один із видів
вишкільної діяльності. 

Детально проаналізовано справу Пришляка–Голояда, боротьбу з агентами
поліції,  збір  та  зберігання  зброї.  Підраховано,  що протягом  1929–1939  років
члени ОУН у Тернопільському воєводстві  вбили не  менше 12 представників
польської влади і приватних осіб. 

У підрозділі 4.3. “Протидія та репресивні акції польської влади у 1929–
1939 рр.”  виявлено динаміку збільшення кількості  та  інтенсивності  протидій
польської влади ОУН: від грошових штрафів до навмисних убивств, від обшуків
до відправлення у Березу Картузьку. 

На території Тернопільського воєводства у цьому протистоянні репресії
польської влади торкнулися як керівників і рядових членів, так і цілих сіл, які
підтримували ОУН. 

Основною метою діяльності  ОУН було створення  української  держави,
тому  вся  її  діяльність  підпорядковувалась  цій  ідеї.  Найбільшу увагу  ОУН  у
Тернопільському воєводстві зосереджувала на видавничій, пропагандистській,
вишкільній та бойовій діяльності. 
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Заходи польської держави проти членів ОУН розпочалися iз 1929 року.
Найбільш  масові  арешти  відбувалися у  Бережанському,  Чортківському,
Тернопільському повітах. 

У висновках  підбито  підсумки  дослідження  і  визначено  положення,  що
виносяться на захист: 

1. У  дисертації  охарактеризовано  джерельну  базу  архівних  документів,
різних  за  походженням  та  змістом.  Запропоновано  новий  підхід  до
класифікації  історіографії  ОУН.  Виокремлено  чотири  напрями:
апологетичний,  негативістський,  аффірмативний, нейтралістський.
Проаналізовано  основні  праці,  які  належать  до  кожної  з  груп.
Представники апологетичного напряму інтерпретують історію ОУН лише
у  позитивному  ключі.  Негативістський  напрям  пропонує  застарілі
концепції  та  політичні  оцінки.  Аффірмативний  напрям  розвинувся  у
середовищі  українських істориків,  які  розглядають  ОУН як  адекватний
вияв  українського  народу,  проте  критично  підходять  до  історії  ОУН.
Нейтралістський  напрям  найбільш  репрезентативний  у  національному
вимірі  (українці,  поляки,  американці).  Автори об’єктивних  напрямків
намагаються  розглядати  явище  ОУН  максимально  неупереджено.
Показано,  що  усі  історіографічні  напрями  продовжують  розвиватися,
проте досліджувана тема не знайшла належного висвітлення у наукових
працях та не стала предметом вивчення. У науковій літературі знайшли
відображення лише окремі її аспекти. 

2. У  дослідженні  висвітлено  особливості  громадсько-політичних рухів на
теренах Тернопільського воєводства. Підпільна боротьба націоналістів не
була  відокремленою  від  офіційно  дозволених  українських  суспільних
інституцій. ОУН вважала першочерговим завданням впливати на легальні
організації. Націоналісти розглядали їх як середовище формування нових
кадрів  для  підпілля.  ОУН  демонструвала  високу  мотивацію,  тому
протягом  1929–1939  рр.  отримувала  все  більше  прихильників  та
активістів у середовищі легальних товариств. 

3. Досліджено, що структурно–інституційна модель ОУН була запозичена в
УВО, а ідеологічно–культурні ідеї та смисли продукували представники
молодшого покоління, більшість із яких вийшли з лав СУНМ. Поділ УВО
включав  Тернопільський,  Бережанський,  Золочівський  та  Чортківський
округи,  які  охоплювали  територію  Тернопільського  воєводства.
Найвідомішими  діячами  УВО  старшого  покоління  у  воєводстві  були
В. Бемко,  Н. Гірняк,  О. Сеник,  Д. Ладика,  О. Яворський.  Внаслідок
масових  підпалів  та  саботажів  у  Тернопільському  воєводстві  влітку
1930 р.  поліція  провела  масштабну  операцію,  яка  отримала  назву
“Ліквідація УВО”. Було арештовано понад 440 осіб, які підозрювалися у
діяльності  в  УВО.  Незважаючи  на  чисельні  арешти  та  виявлення
організаційних клітин,  націоналістичне підпілля продовжило існування.
Організація СУНМ виникла у середовищі студентської та гімназійної 
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молоді,  діяла  у  гімназіях  в  Тернополі  та  Бережанах.  Активними  її
учасниками  були Я. Стецько,  Р. Паладійчук,  Я. Старух,  Д. Мирон та  ін.
Члени СУНМ найбільше уваги приділяли ідеологічному та військовому
вишколу. 

4. Проаналізовано  перебіг  пацифікації  у  Тернопільському  воєводстві,
показано насильницькі акції польської влади із застосуванням військових
та  поліційних  підрозділів  до  цивільного  населення.  Акція  пацифікації
українського  населення  у  Тернопільському  воєводстві  стала  яскравим
доказом  домінантної  стратегії  польських  панівних  еліт  –  вирішення
проблем національних меншин силовими методами. 

5. Визначено, що головною віссю організаційної побудови ОУН у воєводстві
стали міста Тернопіль і Бережани. На початку діяльності ОУН серед усіх
округ у Тернопільському воєводстві діяли Тернопільська та Бережанська
ОЕ. Кожна ОЕ поділялась на повіти, райони, підрайони та села. У 1937–
1939 рр.  кількість членів  ОУН збільшувалася,  що стало  поштовхом до
зміни структури. Було створено нові окружні екзекутиви, центрами яких
стали найбільші повітові міста.  У Тернопільському воєводстві  створено
Золочівську  ОЕ,  Чортківську  ОЕ.  До  Тернопільської  ОЕ  входили
Тернопільський, Збаразький, Скалатський, Зборівський, Теребовлянський
повіти, до Бережанської ОЕ – Бережанський, Підгаєцький, Рогатинський,
Перемишлянський повіти.  Члени ОУН із  Бережанської  округи  активно
організовували  підпілля  у  Бучацькому  повіті.  До  Золочівської  ОЕ
належали  Золочівський  та  Бродівський  повіти.  У  Чорткові  в 1935  р.
існувала  підокруга  ОУН, згодом  він став  центром ОЕ,  яка  охоплювала
Чортківський, Заліщицький, Борщівський повіти. Найбільш детально стан
структури ОУН у Тернопільському воєводстві відображений у матеріалах
поліції  станом на літо 1934 р.,  під час активної боротьби з  ОУН після
вбивства Б. Пєрацького. Згідно з цими даними, у Тернопільській ОЕ до
ОУН належали понад 400 осіб.  Отже, структура ОУН пройшла тривалу
еволюцію: від дрібних гуртків у середовищі гімназистів та студентів до
широкої і розгалуженої мережі напередодні Другої світової війни. 

6. Охарактеризовано  формування  керівних  кадрів  в  ОУН,  до  яких
висувалися високі  вимоги.  У  дисертації  з’ясовано  прізвища  та  посади
кількох  десятків  керівників  ОУН різних  рівнів – від  очільників  сіл  до
керівників  ОЕ.  Встановлено,  що  чисельність  ОУН  зростала  у
арифметичній прогресії протягом 1929–1939 рр. Основними поштовхами
до збільшення чисельності були пацифікація, Варшавський та Львівський
процеси ОУН, створення Карпатської України. 

7. Розкрито  зміст  пропагандистської  та  видавничої  діяльності  ОУН,  яка
відзначалася різко  негативним  ставленням  до  польської  держави.
Знайдено та опрацьовано листівки ОУН, які торкалися різних тем – від
критики  українських  політичних  партій  до  закликів  здобуття
незалежності.  ОУН  у  Тернопільському  воєводстві  налагодила  мережу
виготовлення, копіювання та розповсюдження листівок, газет та 
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рефератів.  Потужними  пропагандистськими  акціями  ОУН  у
Тернопільському воєводстві стали антишкільна та антимонопольна акції.
Найбільшого  розмаху  антишкільна  акція  набрала  у  Бережанській  ОЕ.
Антимонопольна акція проводилася під гаслом загальнолюдських ідеалів
відмови від куріння та вживання алкоголю заради збереження здоров’я.
Такі заходи ОУН розхитували становище польського уряду в освітній та
економічній сфері, що викликало жорстку реакцію. 

8. Простежено  два  головні  вектори  боротьби  у  силових  діях  ОУН  –
поліційний  та  економічний.  У  першому  випадку  націоналісти
протистояли поліції та конфідентам, у другому – завдавали матеріальної
шкоди  польським  державним  установам  та  приватним  господарствам.
Своїми силовими акціями члени ОУН намагались протистояти державній
політиці та поліції, вживаючи насилля у відплатних чи політичних акціях.
Виявлено, що найгучнішою і першою стратою членів ОУН стала справа
Я. Пришляка  і  П. Голояда,  яка  відіграла  важливу  роль  в  історії
Тернопільського  воєводства  у  1930-х  рр.  Вона  виявила  антагонізм  між
польськими державними органами та ОУН. Польська сторона, згідно зі
своїми  державними  інтересами,  використовувала  інститут  конфідентів
для боротьби з українським підпіллям. ОУН намагалася боротися проти
цього,  зокрема  збройними  методами.  Наслідком  були  як  вбивства
донощиків, так і страта виконавців-оунівців. 

9. Виявлено, що у Тернопільскому воєводстві контрзаходи польського уряду
проти  членів  та  симпатиків  ОУН  розпочалися з  1929  року.  Найбільш
масові  арешти  відбулись  у  Бережанському,  Чортківському,
Тернопільському  повітах,  менш  значні  –  у  Перемишлянському,
Заліщицькому,  Зборівському  повітах.  За  період  1929–1939  рр.  у
Тернопільському  воєводстві  не  менше  тисячі  осіб  були  оштрафовані,
арештовані чи ув’язнені за антипольську діяльність чи членство в ОУН. 

10.  Організація  українських націоналістів у 1929–1939 рр.  була військово-
політичною  структурою,  метою  якої  було  відновлення  незалежної
Української  держави  та  встановлення  української  влади  на  територіях,
заселених  українцями.  Виникнення  ОУН  було  реакцією  найбільш
активних  прошарків  населення  –  військових  старшин  і  студентської
молоді,  яких  не  влаштовувала  поточна  політична  ситуація.  Діяльність
ОУН  можна  охарактеризувати  як  політичну  боротьбу  з  елементами
насильства – задля здобуття нових прихильників та досягнення власних
цілей. ОУН категорично виступала проти польських державних органів
безпеки,  поліції,  судочинства  та освітньої  системи.  Вона користувалася
активною та пасивною допомогою прихильників, зі збільшенням активної
частки протягом 1930-х рр. ОУН у міжвоєнний період у Тернопільському
воєводстві  стала  системним історичним явищем,  органічною частиною
тривалого феномену українського визвольного націоналізму, який почав
формуватись  при  створенні  УВО та,  через  ОУН,  вилився  у  діяльність
УПА. 
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АНОТАЦІЯ 
 Саківський І. Б.  Діяльність  ОУН  у  Тернопільському  воєводстві  у

1929–1939 рр. – На правах рукопису. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за

спеціальністю  07.00.01  –  історія  України.  –  Науково-дослідний  інститут
українознавства. – Київ, 2017. 

У  дисертаційному  дослідженні  на  основі  аналізу  архівних  документів,
опублікованих  джерел  та  наукової  літератури  вперше  здійснене комплексне
вивчення історії діяльності ОУН у Тернопільському воєводстві у 1929–1939 рр. 

У  дослідженні  показаний громадсько-політичний  рух  на  теренах
Тернопільського  воєводства,  встановлені передумови  створення  ОУН,
проаналізовано  створення  і  діяльність  СУНМ  та  УВО,  їхню  структуру  та
керівників. Показано перебіг акції пацифікації. 

Відтворена структура окружних,  повітових  та  районних  екзекутив,
встановлено керівний склад та чисельність ОУН у Тернопільському воєводстві.
Охарактеризовано пропагандистську та бойову діяльність ОУН та протидію їй з
боку польської влади. 

Організація  українських  націоналістів  у  1929–1939  рр.  була  військово-
політичною структурою, метою якої було відновлення незалежної Української
держави  та  встановлення  української  влади  на  заселених  українцями
територіях.  ОУН у міжвоєнний період у Тернопільському воєводстві  у 1929–
1939 рр. стала системним історичним явищем, органічною частиною тривалого
феномену українського визвольного націоналізму, який почав формуватися при
створенні УВО та, через ОУН, вилився у діяльність УПА. 

 Ключові  слова:  Український  національно-визвольний  рух,  Організація
Українських Націоналістів, структура підпілля, керівний склад, Тернопільське
воєводство, міжвоєнний період, пацифікація. 

АННОТАЦИЯ 
Сакивский И. Б.  Деятельность ОУН в Тернопольском воеводстве в

1929–1939 гг. – На правах рукописи. 
Диссертация на соискание учёной степени кандидата исторических наук

по  специальности  07.00.01  –  история  Украины.  –  Научно-исследовательский
институт украиноведения. – Киев, 2017. 

В  диссертационном  исследовании  на  основе  анализа  архивных
документов,  опубликованных  источников  и  научной  литературы  впервые
осуществлено  комплексное  изучение  истории  деятельности  ОУН  в
Тернопольском воеводстве в 1929–1939 гг. 

В  исследовании  показано  общественно-политическое  движение  на
территории  Тернопольского  воеводства,  установлены  предпосылки  создания
ОУН, проанализированы создание и деятельность СУНМ и УВО, их структура
и руководители. Показан ход акции пацификации. 

Воспроизведена  структура  окружных,  уездных  и  районных  экзекутив,
установлены руководящий состав и численность ОУН в Тернопольском 
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воеводстве. Охарактеризованы пропагандистская и боевая деятельность ОУН и
противодействие ей со стороны польских властей. 

Организация  украинских  националистов  в  1929–1939  гг.  была  военно-
политической  структурой,  целью  которой  являлось  восстановление
независимого Украинского  государства  и установление украинской власти на
заселённых  Украинских  территориях.  ОУН  в  межвоенный  период  в
Тернопольском  воеводстве  в  1929–1939  гг.  стала  системным  историческим
явлением,  органической  частью  длительного  феномена  украинского
освободительного национализма, который начал формироваться при создании
УВО и, через ОУН, вылился в деятельность УПА. 

Ключевые  слова:  Украинское  национально-освободительное  движение,
Организация  Украинских  Националистов,  структура  подполья,  руководящий
состав, Тернопольское воеводство, межвоенный период, пацификация. 

SUMMARY 
Sakivskyi I. OUN in Ternopil Province in the 1929–1939. – Manuscript. 
The  dissertation  for  the  PhD  in  History,  specialty  07.00.01  –  History  of

Ukraine. – Research Institute of Ukrainian Studies. – Kyiv, 2017. 
In this  dissertation  research  based on the  analysis  of  archival  documents  a

comprehensive study of the history of the OUN in Ternopil province is made for the
first time in published sources and scientific literature. 

Author proposes a new approach to the classification of OUN historiography.
There  are  four  areas  singled  out:  apologetic,  negative,  affirmative,  neutral.
Representatives of apologetic approach interpret the history of the OUN only in a
positive manner. Representatives of negative approach propose the outdated concept
and policy evaluation. Affirmative trend has developed among Ukrainian historians
consider the OUN to be an adequate expression of  the Ukrainian people,  but  use
critical  approach  to  the  history  of  OUN as  well.  Neutral  direction  are  the  most
representative  in  national  terms  (Ukrainian,  Polish,  American  researchers).  These
authors try to examine the phenomenon of OUN as objectively as possible. 

The  study  shows  social  and  political  movement  in  Ternopil  Province,
establishes the prerequisites of OUN, analyzes the creation and activities of SUNM
and UVO, their structure and leadership. 

OUN  considered  a  high  priority  to  gain  influence  on  legal  organization.
Nationalists  saw  them  as  a  medium  for  the  formation  of  new  staff  for  the
underground movement. OUN demonstrated high motivation in 1929–1939 and got
more and more supporters and activists among legal organizations. 

Structural  and  institutional  model  of  OUN  was  borrowed  from UVO,  and
ideological and cultural ideas produced by representatives of the younger generation,
most of whom came from the SUNM. 

In the dissertation the progress of pacification in Ternopil province is analyzed,
violent actions of Polish authorities using the military and police forces to civilians
are displayed. The pacification of the Ukrainian population in Ternopil province 
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became a vivid evidence of the dominant strategy of the Polish ruling elite – to solve
problems of national minorities by violent force. 

The author is reproduced a structure of the district and county Executive Board
(EB),  established  management  team  and  the  strength  of  the  OUN  in  Ternopil
province. 

The dissertation reveals the names and positions of several dozens of OUN
leaders of various levels, from village leaders to the heads of the EB. The number of
OUN in Ternopil province at the beginning of the struggle was around three-four
hundreds and at the end of 1930’s not less than two thousands, including supporters
and members of OUN Youth. 

The author is characterized OUN’s propaganda and military actions and its
fighting with the Polish authorities. The content of propaganda and publishing of the
OUN was marked by very negative and categorical tone in relation to Polish state and
showed  varying  degrees  of  emotional  stress.  The  author  found  a  lot  of  OUN
propaganda materials that touch various topics from criticism of Ukrainian political
parties  to  the  calls  for  independence.  He  traced  two  main  vectors  in  the  power
struggle of OUN – against police and economical. 

Organization  of  Ukrainian  Nationalists  in  the  1929–1939  was  a  military-
political structure which purpose was to restore the independents of Ukrainian state.

OUN in the interwar period in Ternopil province in the 1929–1939 was the
systematic  historical  phenomenon, an integral part  of a long-term phenomenon of
Ukrainian liberation nationalism, which began to form from creation of  the UVO
through the OUN and resulted in the UPA struggle. 

Key  words:  Ukrainian  national  liberation  movement,  the  Organization  of
Ukrainian Nationalists, the structure of underground movement, Ternopil province,
the inter-war period, pacification. 
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