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Однією з особливостей сучасного етапу роз-

витку суспільства є процес широкої демокра-
тизації, що охоплює усі сфери життя. Обов’яз-
ковою складовою цього процесу є право націй 
та народів на самовизначення. Український 
народ, перш ніж здобув свою незалежність у 
1991 році, тривалий час вів боротьбу за неї, 
заплативши чималою кількістю загиблих у різ-
них війнах. Одним з найважливіших моментів 
в історії України у XX столітті є боротьба Орга-
нізації Українських Націоналістів за створення 
Української Самостійної Соборної Держави [6, с. 70].  

Провідною метою Організації українських 
націоналістів (ОУН) протягом усієї їхньої ді-
яльності була боротьба за створення Україн-
ської Самостійної Соборної Держави (УССД). 
Якщо розглядати боротьбу ОУН проти гітле-
рівського окупаційного режиму з історичної 
перспективи, то треба визнати чимале політич-
нопропагандистське значення цієї організації. 
Адже вперше в історії України було розгорнуто 
боротьбу з переважаючими силами ворога. 
Антинацистська інформаційно-пропагандист-
ська робота оунівців була могутнім засобом для 
боротьби з німецькою пропагандою. Вони мали 
на меті, з одного боку, об’єднати і  підготувати 
населення для спільної боротьби проти окупан-
тів, а  з  іншого, донести правду про українсь-
кий визвольний рух, його цілі та програму. В 
історії України ХХ ст. діяльність ОУН посідає 
досить помітне місце. У роки незалежності 
України сучасні вітчизняні історики зробили 
вагомий внесок у розвиток досліджень історії 
національного руху Опору: Білоусько О. А. [6],  
В’ятрович В. [8],  Виноградов С. [2],   Косик В. 
[4], Кучер В. [5]. Праці цих авторів характериз-
уються наявністю широкої документальної ба-
зи та нових оцінок, що дозволяють з’ясувати 
окремі аспекти діяльності ОУН. Інтерес у цьо-

му контексті викликають і роботи Твердохліб 
М. Ф. [7], Капустян Г. Т. [3], де автори 
розглядають історичні постаті організаторів 
пропагандистської роботи.  

Радянська історіографія замовчувала цей 
факт, розглядаючи ОУН тільки як посібників 
окупаційного режиму. За допомогою ідеологіч-
них догм ганьбилось все українське і особливо 
націоналізм, який завжди називали не інакше, 
як «буржуазним», а  членів організації  – «зап-
роданцями», «фашистами», «нацистами». Дос-
ліджуючи історію діяльності ОУН та УПА, вар-
то зазначити, що ці дві організації пройшли 
складний шлях у боротьбі за створення УССД, 
на зміст якої накладалися бойові дії і широкі 
політичні акції. 

Мета статті – дослідити процес формування 
антинацистської позиції Організації Українсь-
ких Націоналістів на території Кременчуччини 
через аналіз інформаційно-пропагандистської 
роботи, що нею здійснювалася. Актуальність 
дослідження обумовлюється багатьма причина-
ми, в першу чергу – необхідністю вивчення 
діяльності ОУН, як складової українського 
національно-визвольного руху. Давно є потреба 
об’єктивного аналізу причин і наслідків ство-
рення, а також методів і форм боротьби україн-
ських організацій національного спрямування.  

У роки радянсько-німецької війни на окупо-
ваній території України ОУН відігравала роль 
третьої сили в антинацистській боротьбі. У пев-
ний період вони були звернені й проти гітлерів-
ської Німеччини. Хоча треба сказати, що до по-
чатку радянсько-німецької війни керівництво 
оунівського проводу вважало своїми союзника-
ми всі держави, зацікавлені в розвалі СРСР та 
створенні незалежної Української Самостійної 
Соборної Держави. Найбільш пріоритетною 
силою, враховуючи геополітичну ситуацію, 



Альманах науки 

 

20 

очільники ОУН вважали Німеччину. Радянсь-
ко-німецька війна розглядалася ними як єдино 
реальна можливість здобуття самостійності 
України. Лідери ОУН сподівалися, що Німеч-
чина як союзник допоможе успішно розв’язати 
цю українську проблему. Тому з тактичних 
міркувань вони налагоджують контакти з її 
керівництвом. Початок тісної співпраці з Ні-
меччиною було закладено протягом 1938 р. 
Водночас керівництво ОУН постійно підкрес-
лювало, що їхня спільна діяльність може здійс-
нюватися лише за умови визнання Німеччиною 
намірів ОУН створити незалежну Українську 
державу. Ще у травні 1941 р., до початку радян-
сько-німецької війни, під проводом ОУН 
Бандери   було видано таємний наказ під наз-
вою «Боротьба і  діяльність ОУН під час вій-
ни», в якому давалися чіткі інструкції щодо 
організації інформаційно-пропагандистської 
діяльності оунівців у  передвоєнний час, під час 
війни та на початковому етапі українського 
державного будівництва [8, с. 15]. Згідно з 
документом, основні зусилля пропагандистів 
ОУН мали спрямовуватися на боротьбу проти 
Москви та більшовицького режиму, на прого-
лошення в кожній українській місцевості са-
мостійної соборної і незалежної Української 
держави. Основним напрямом інформаційно-
пропагандистської роботи ОУН серед цивіль-
ного населення було поширення ідеї самостій-
ності України та обов’язку кожного українця 
боротися за створення Української Самостійної 
Соборної Держави. При цьому цілий ряд 
керівників ОУН та її рядових членів працювали 
легально, але, починаючи з   липня  1941  р., 
німці унеможливили таку діяльність. Уже в 
перші дні окупації України стало зрозуміло, що 
фашистська Німеччина є непримиренним воро-
гом українського народу і виношує щодо нього 
суто загарбницькі наміри. Це спричинило гос-
тру кризу у стосунках Організації Українських 
Націоналістів з німецькою окупаційною вла-
дою. Захоплені українські території нацисти 
почали перетворювати на німецьку колонію. 
Було запроваджено надзвичайний стан. Насе-
лення не мало права без дозволу пересуватися 
за межі місця проживання. Будь-який терорис-
тичний акт, саботаж, військова операція, здійс-
нена радянськими партизанами чи націоналіс-
тами, одразу спричиняли репресії, які супро-
воджувались знищенням захоплених заручни-
ків [2, с. 211]. Серед українців існує зовсім не-
правильна думка, начебто у визвольній бороть-
бі під час другої світової війни брала участь 
передусім Галичина й Волинь, тобто західно-

українські землі.  В даній праці розкривається 
боротьба на східноукраїнських землях, а саме 
на Полтавщині, в яких гинули тисячі українців 
за самостійну соборну українську державу.   

В період німецько-радянської війни 1941 – 
1945 рр. Україна була окупована нацистською 
Німеччиною. Об`єктивно підлягали змінам стан-
дарти життя. Цікавим виявляється дослідження 
особливостей повсякденного життя мешканців 
придніпровського міста Кременчука, продик-
тованих зміною політичного режиму радянсь-
кого на нацистський протягом 1941 – 1943 рр.  

Один з найбільших осередків українських 
патріотів-націоналістів на Полтавщині існував 
у Кременчуці, адже саме це місто лежало на шля-
ху похідних груп ОУН на схід та на південь. На-
лічував він декілька десятків чоловік, які пра-
цювали на різних посадах у тилових німецьких 
установах, органах допоміжної української ад-
міністрації та в школі, де готували перекладачів 
і службовців для німецьких служб. 

Потужною була підпільна організація наці-
оналістів на чолі з редактором газети «Дніпрова 
хвиля» Михайлом Щепанським.  

Народився Михайло Щепанський в 1908 ро-
ці в Кам’янець-Подільському. Уже з молодих 
літ він цікавився національно-історичною проб-
лематикою. Працювати почав у більшовицьких 
часописах у різних місцевостях України. Перед 
Другою світовою війною Михайло Щепансь-
кий працював у редакції місцевої газети в 
Кам’янці – Подільському. Комуністичний іде-
ологічний вплив не зміг знищити в ньому наці-
ональної свідомості, любові до України. Він 
підсвідомо відчував: не все те, про що він мусив 
писати в більшовицькій пресі є правда. Ще 
більші сумніви охопили його душу, коли він 
почав спілкуватися з українцями-комуністами, 
які втекли із Закарпаття до Української Радян-
ської Соціалістичної Республіки (УРСР). Деякі 
з них працювали в редакції газети разом зі 
Щепанським. Це вони розповіли йому про інше 
життя українців у Галичині та на Закарпатті, 
про український визвольний рух, про діяль-
ність Організації Українських Націоналістів. Він 
починав розуміти, що Україна в складі СРСР не 
має прав і поневолена Москвою [3, с. 380].  

Коли вибухнула Друга світова війна, а потім 
розпочалась німецько-радянська війна, Михай-
ло Щепанський разом із сім’єю залишає 
Кам’янець-Подільський, виїздить на Схід і зу-
пиняється в Кременчуці. Тут його і застає німе-
цька окупація. В Кременчуці він стає членом 
націоналістичного підпілля і очолює газету 
«Дніпрова хвиля». Редакція знаходилась у бу-
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динку номер 15 на третьому поверсі по цен-
тральній вулиці міста. Перше число часопису 
було надруковане у вівторок 28 жовтня 1941 
року. Видавцем часопису була Міська Управа, 
яка й призначила Михайла Щепанського відпо-
відальним редактором. Необхідно зазначити, що 
редактор підписував іменем Петро Щепанський. 

Газета «Дніпрова хвиля» під керівництвом 
Михайла Щепанського стала трибуною україн-
ської самостійницької думки. У редакції газети 
працювали українські націоналісти, які ставили 
перед собою завдання надати Кременчуку 
українське обличчя. Їх самовіддана праця була 
спрямована на пропаганду правдивої україн-
ської історії, впровадження в повсякденне жит-
тя української мови, національних символів, 
відродження дійсно українського духу. Навко-
ло газети гуртувались учасники українського 
національного руху опору. До газети «Дніпрова 
хвиля» виявляли великий інтерес, як у місті, так 
й у віддалених куточках Кременчуччини. До 
редакції часто приїздили люди з далеких 
околиць, щоб дістати інформацію про те, як 
відроджувати національне життя та будувати 
українську владу [3, с. 382]. 

Михайло Щепанський роздавав їм підпільні 
видання Організації Українських Націоналістів 
та українські друковані твори, заборонені біль-
шовиками. Одночасно він брав участь в органі-
зації у місті й районі підпільних націоналістич-
них гуртків. Протягом короткого часу вся Кре-
менчуччина була покрита мережею підпільних 
груп Організації Українських Націоналістів.   

Найближчими помічниками П.Щепанського 
в редакції були Надія Мойленко та Якимів. 
Протягом короткого часу у Кременчуці та його 
околицях була створена розгалужена підпільна 
мережа ОУН, яка підтримувала зв’язки з таки-
ми ж організаціями в Києві та Полтаві. До її 
складу входили директор місцевого краєзнав-
чого музею Іван Білявський, працівники цього 
музею Дмитро Борківський та Кіндрат Король-
чук, А. Ф. Демиденко – учитель села Омельник, 
П. Баль – журналіст, Цимбал – директор школи, 
а також завідуючий відділом освіти Кременчу-
цької районної управи Йосип Швидь. Остан-
нього розпорядженням Кременчуцької польової 
комендатури від 27 листопада 1941 року було 
призначено заступником старости Кременчу-
цького району [1, с. 82]. 

За сприяння підпільників було створено 
пункт Українського Червоного Хреста, який на-
давав медичну допомогу військовополоненим 
(слід відзначити, що в радянській історичній лі-
тературі пункт називали без слова «Українсь-

кий», замовчуючи факт участі в його організації 
націоналістів). 

Підпільники ОУН виготовляли для 
кременчужан та військовополонених фальшиві 
перепустки та довідки, за якими вдавалося 
частину поранених солдатів врятувати від 
гестапівських таборів. Подібна робота була 
можлива лише до середини 1942 року, коли 
окупаційна влада ставилася до місцевого 
населення з певною лояльністю. 

Однак вже з весни 1942 року, розуміючи, що 
просвітницька робота, яку проводять газета 
«Дніпрова хвиля», краєзнавчий музей, школи 
та окремі працівники міської управи складає 
загрозу пануванню гітлерівців у місті, поліція 
та гестапо проводить ряд арештів. 

У донесенні про події в СРСР за №183 від 
20.03.1942 р. начальник поліції безпеки пові-
домляє зокрема таке: «8 березня 1942 року була 
арештована група прихильників Бандери в 
Кременчуці» [4, с. 531].  

Михайла Щепанського було схоплено разом 
з дружиною і дітьми та розстріляно. Разом з 
ним було арештовано його найближчих поміч-
ників та багатьох молодих кореспондентів газе-
ти. Це О.Єфименко, О.Стодоля, П. Воронов, О. 
Тихий, В. Мостенко, Т. Сапенко, Ф. Бабій, П. 
Кохнівський та інші. 

Досліджуючи документи та спогади сучас-
ників, кременчуцький історик М. Твердохліб 
робить припущення, що групу було зраджено 
ймовірно одним з працівників редакції «Дні-
прової хвилі» В. Тарасів. В усякому разі, він був 
одним з небагатьох, хто уникнув арешту, а піс-
ля призначення Тарасів редактором, «Дніпрова 
хвиля» припинила друк просвітницьких матері-
алів, повністю перейшовши на подання зведень 
з фронту, офіційних документів управи та урив-
ків з книги Гітлера «Майн кампф» [7, с. 240]. 

За час, коли газету редагував Щепанський, 
на її сторінках друкувалися матеріали про 
сталінські репресії, про історію України, про 
українське життя в окупованому місті та його 
околицях, сприяла вихованню патріотичних 
настроїв серед населення. 

Але і після ліквідації націоналістичного під-
пілля в околицях Кременчука продовжували 
розповсюджуватися листівки, які вказували на 
злочини нацистів і закликали до боротьби за 
волю України. Це свідчило про те, що підпілля 
ОУН було добре законспіроване і не всіх його 
учасників німцям вдалося викрити. Зокрема, 
продовжував існувати осередок ОУН у с. Бі-
лецьківка. Керівником його був Василь Свири-
дович Чорновіл, активними членами – його 
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брати Яків і Степан, доньки Лідія і Олександра, 
а також К. і В. Хорольські, Ф. Матюшенко, С.С. 
Чорновіл, I.A. Чорновіл та ін. Леґальним прик-
риттям для організації служила місцева «Прос-
віта», організована з ініціативи B.C. Чорновола. 
Члени організації читали і поширювали наці-
оналістичну літературу, яку B.C. Чорновіл при-
возив із Кременчука. Наприкінці 1942 р. наці-
оналісти встановили контакт з місцевою моло-
діжною антинацистською організацією «Набат», 
очолюваною В.І. Усом, однак до створення 
ОУНівської групи справа не дійшла [5, с. 83]. 

Після повернення радянської влади ті з 
українських патріотів, які врятувалися від 
нацистів і не виїхали на захід, опинилися в 
застінках НКВС.  

 Міркуючи над історію страшної війни, яка 
забрала мільйони життів українців, ми повинні 
якнайбільше задумуватися про примирення. 
Примирення між нащадками людей, які во-
ювали хай і на різних фронтах, але проти одно-
го спільно ворога – нацистської Німеччини. На-
віть якщо ОУН-УПА і боролися проти радян-
ської армії, слід не забувати, що це була бороть-
ба не на боці Гітлера, а за ідею самостійності 
Україні. І щоб не казали, але чи можна назвати 
«бандами» організації, через які з 1942 по 1952 
(закінчення боротьби УПА в Західній Україні) 
пройшло до 400 тисяч українців? І треба 
замислитись, якби вони не мали підтримки 
населення, хіба могли б протриматися ще 
десяток років вже після війни [5, с. 90]?  
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ПОДПОЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ ОУН В КРЕМЕНЧУГЕ ПОД ПРЕДВОДИТЕЛЬСТВОМ МИХАИЛА ЩЕПАНСКОГО 

В работе подробно рассматривается деятельность Организации Украинских Националистов по формированию 

антинацистской позиции и развертывания информационно-пропагандистской работы. Освещаются методы 

реализации антинацистской пропаганды ОУН на территории Полтавщины. Особое внимание уделено издательской 

деятельности ОУН в Кременчуге периода Советско-германская война и послевоенного десятилетия. Показана схема 

деятельности пропагандистских структур и подпольных типографий. Проанализированы тематику изданий, 

освещены эволюцию ОУН в сфере идеологии и политики. Раскрыто образ одного из деятелей ОУН на территории 

Кременчугчины. 
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