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ПЕРЕДМОВА
Кадри на ПЗУЗ пережили різні духовні потрясіння

 в час «чистки», наступу агентури, переболіли стільки
 страшних трагедій, стільки глибоких пережиттів, 

що в результаті розвинуло дуже благородні почуття, 
трепетне і любовне відношення до Організації 

(вони ж для неї і за неї стільки перестраждали, 
стільки витерпіли).

Василь Галаса

Після вигнання з України німецьких загарбників на її за
хідних теренах спалахнуло запекле протиборство повстан
ськопідпільного руху та радянських каральнорепресивних 
органів, що супроводжувалось обопільним насильством, кри
вавими ексцесами, численними жертвами та стражданнями, 
безперервним вишукуванням «ворогів» і «підозрілих», основ
ною причиною якого була репресивна політика тоталітарного 
режиму.

«Війна після війни» належить до найбільш сфальсифікова
них періодів новітньої історії України. Вона залишається та
кож надзвичайно заплутаною у науковому відношенні темою, 
що дає простір для можливих маніпуляцій напівправдивими, 
а то і фальшивими версіями та міфами, що отруюють атмос
феру в суспільстві, втягують у вир кон’юнктурних політич
них баталій. Неоднозначне сприйняття спільнотою цих подій 
не лише диктує необхідність накласти табу на політизацію 
теми визвольного руху, а й поглиблює потребу її ґрунтовної 
та комплексної розробки, оскільки без неупередженого роз
гляду феномену ОУН, УПА, ролі їхніх провідників неможливо 
дати  об’єктивну оцінку діяльності українських націоналістів, 
зрозуміти суспільнополітичні та ідеологічні аспекти бороть
би націо нального руху опору, безкомпромісний, жорстокий ха
рактер протиборства.



Розділ 7.  
Передмова 

9

На cучасному етапі вивчення українського національнови
звольного руху під проводом ОУН та УПА досягло того рівня, 
коли на події минулого ми можемо поглянути крізь призму 
персоніфікації. Даючи оцінку певним історичним фактам, усе 
помітнішою стає роль конкретних осіб, діяльність яких суттє
во вплинула на розвиток націоналістичного підпілля.

Прикладом такої непересічної особи є провідник Крайово
го проводу «Одеса» Степан Янішевський – «Далекий», «Тома», 
«Богослов». Його особиста позиція та світоглядні переконан
ня призвели у 1946 р. до фактичного розколу підпілля ОУН 
на території Волині та Західного Полісся. Ці драматичні події 
знайшли своє відображення у багатьох архівних документах і 
стали предметом дослідження науковців.

Автори висловлюють щиру подяку директору Галузевого 
державного архіву Служби безпеки України Андрію Когуту за 
всебічну допомогу у пошуках документів для написання моно
графії та ректору Національного університету «Острозька ака
демія» Ігорю Пасічнику за сприяння у її виданні.
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Розділ 1. 
ОГЛЯД ІСТОРІОГРАФІЇ ТА ДЖЕРЕЛ

1.1. Стан наукової розробки теми

Перша праця, присвячена біографії С. Янішевського, вийшла 
ще у радянський період. Стаття Олександра Федрицького «Кі
нець Далекого» була написана на основі спогадів колишніх 
співробітників органів МДБ. У ній відтворена операція з захо
плення ними провідника самопроголошеного Краю «Одеса». 
При цьому висвітлені основні віхи його життя. Водночас, по
ряд із реальними подіями із біографії останнього подано чи
мало вигадок. Наприклад, при описі втечі з Вінниці Степана 
Янішевського та Миколи Козака, котрого чомусь названо Бог
даном, автор, для ефектності сюжету, приписував їм вивезен
ня у валізах награбованого золота, серед якого, начебто, були 
і «вирвані у жертв золоті зуби». Упередженість притаманна 
усьому тексту. Намагаючись зобразити «Далекого» садистом і 
водночас боягузом, автор навмисне приховував незручні фак
ти і, навпаки, підкреслював йому вигідні1. Ця ж стаття О. Фед
рицького уже під назвою «Поєдинок» вийшла в співавторстві з 
Т. Гладковим2. 

На науковому рівні одним із перших конфлікт кінця  
1945 – початку 1946 р.р. у підпіллі ОУН (б) на Волині та За
хідному Поліссі дослідив Валерій Єфіменко. У своїй статті він 

1 Федрицкий А. Конец Далекого. Незримое сражение. Сборник 
очер ков о чекистах Украины. Львов: Каменяр, 1976. С. 152160.

2 Гладков Т., Федрицкий А. Поединок. Со щитом и мечом. Львов: 
Каменяр, 1988. С. 3439.
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