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ВІД УПОРЯДНИКА 

 

Степан Бандера — видатна постать XX сторіччя, ім’я якої увійшло до 

історії українського народу як невмирущий світлий Символ України 

в боротьбі за Українську Самостійну Соборну Державу. Славне ім’я 

Бандери, Провідника найбільшої й найсильнішої в 30—50-х роках 

Організації українських націоналістів (ОУН), організатора та керівника 

визвольної боротьби проти всіх поневолювачів України добре відоме не 

лише в Україні, а й поза її межами. 

Попри всю небуденність того явища, яким став Степан Бандера 

в українській історії, становлення його особистості відбувалося 

закономірно, як і у сотень тисяч молодих людей, народжених перед 

Першою світовою війною, що шукали свій шлях та своє місце в житті 

нації. 

Керуючись Указом Президента України від 14 жовтня 2006 року 

№ 879/2006 «Про всебічне вивчення та об’єктивне висвітлення діяльності 

українського визвольного руху та сприяння процесу національного 

примирення», рішенням Тернопільської обласної ради від 27 травня 2008 

року № 284 «Про відзначення в області 100-річчя від дня народження 

Степана Бандери», розпорядженням голови обласної державної 

адміністрації від 10 грудня 2008 року № 913 «Про затвердження заходів з 

відзначення 100-річчя від дня народження та проведення в області Року 

Степана Бандери» та для встановлення історичної справедливості щодо 

учасників українського визвольного руху в області 2009 рік проголошено 

Роком Степана Бандери. З цієї нагоди Тернопільською обласною 

універсальною науковою бібліотекою спільно з обласною бібліотекою для 

молоді, обласним методичним центром народної творчості підготовлено 

збірник методичних матеріалів для вшанування пам’яті славетного сина 

України. 

До видання увійшли: 

— методично-бібліографічні поради «Степан Бандера: людина і міф». 

— поради з популяризації життя та діяльності Провідника ОУН 

у молодіжній читацькій аудиторії «Степан Бандера. Життя, покладене 

на вівтар Вітчизни». 

— сценарій культурно-просвітницького заходу «За Україну! За волю! За 

народ!». 
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— рекомендована бібліографія, подана за розділами:  

– праці Степана Бандери; 

– література про Степана Бандеру;  

– ушанування пам’яті Степана Бандери; 

– Степан Бандера в художній літературі та народній пісенній 

творчості. 

При підготовці даного збірника використано не лише документи, які 

є у фондах Тернопільської ОУНБ, обласної бібліотеки для молоді, а й 

інформацію з мережі Інтернет. Книги, відсутні в бібліотеці, позначені 

астериском (зірочкою). 

Видання адресоване бібліотечним та клубним працівникам. Окрім 

того, ним можуть скористатися вчителі загальноосвітніх шкіл 

м. Тернополя та області. 

Електронну версію посібника розміщено на веб-сайті Тернопільської 

ОУНБ (www.library.te.ua) у рубриці «Методичні рекомендації» розділу 

«Видання бібліотеки». 
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СТЕПАН БАНДЕРА: ЛЮДИНА І МІФ 

 

В кожному ідеологічному чи політичному русі 

найважливішу роль відіграють два основні його 

складники: ідея і людина. Провідні ідеї і світоглядові  

засади в ідеологічному русі та керівні програмові  

постанови в політичному — творять «душу», істоту,  

внутрішній зміст руху. Люди, які визнають,  

поширюють і здійснюють ідеї та програму і з  тією 

метою беруть активну участь в русі, —  творять 

його живий, діючий організм. 

Степан Бандера 

 

Неможливо збудувати державу, не знаючи минулого, не шануючи 

того, хто за тебе з любов’ю віддав своє життя. 

Саме таким був Степан Бандера — герой ХХ століття, людина-

легенда. Він увійшов у історію як видатний політичний діяч українського 

національно-визвольного руху, голова Революційного Проводу Організації 

українського національно-визвольного руху, голова Революційного 

Проводу Організації українських націоналістів і як невмирущий, світлий 

Символ боротьби за Українську Самостійну Соборну Державу (УССД). 

Саме Бандера врятував честь України й зумів організувати народ на 

відчайдушну боротьбу проти комунізму та фашизму. Цей змаг був 

настільки героїчним, що став неперевершеним в історії людства. Він підніс 

український націоналізм любові до найвищої жертовності. 

У новітній українській історії навряд чи є постать так широко відома в 

Україні та й у всьому світі, як Степан Бандера. Водночас важко знайти 

особистість, на яку комуністичною пропагандою було вилито й 

виливається стільки дезінформації, брехні та бруду. Безсумнівно, що для 

ворогів Української державності Бандера був і залишається ворогом номер 

один. 

Степан Бандера! Бандерівці! Бандерівщина! Так називали й 

Провідника нації, і визвольний рух, і Західну Україну та її багатомільйонне 

населення. Такої честі Степан Бандера досяг завдяки самовідданому 

служінню українському народові. Його ніхто не нагороджував орденами та 

різними почестями, як інших героїв світового масштабу, і протягом 
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багатьох років його вважали «ізгоєм» на Батьківщині за яку, у кінцевому 

результаті, він віддав своє життя. 

Лише через роки історія й людська пам’ять ушанували величезні 

заслуги С. Бандери перед Українською державою. З народної ініціативи 

стали будувати пам’ятники, відкривати музеї, називати його ім’ям вулиці, 

парки, проспекти. 

Навіть мертвий Степан Бандера є грізним ворогом для комуно-

більшовизму та російського шовінізму. Та його дух — незнищенний, він 

буде вічно кликати до боротьби український народ за дійсне визволення. 

 

Перегорнемо ще раз сторінки життєпису лицаря української ідеї 

Степана Бандери 

Народився Степан Бандера 1 січня 1909 р. у с. Старому Угринові на 

Івано-Франківщині в сім’ї священика. Дитячі роки пройшли під впливом 

національно-визвольних змагань 1917—1920 рр. 

У 1919—1927 рр. С. Бандера навчався в Стрийській гімназії. Брав 

активну участь у молодіжних національно-патріотичних організаціях: 

«Пласт», «Сокіл», «Основа», «Луг», Український студентський спортовий 

клуб та ін. 

У 1928—1933 рр. навчався у Львівській політехніці. 

У 1928 р. С. Бандеру прийняли до лав Української військової 

організації (УВО), з якою співпрацював і раніше. 

У 1929 р. молодий Степан влився в ряди новоствореної Організації 

українських націоналістів (ОУН) і зразу залучився до активної роботи. 

Виконував організаційні завдання в Калуcькому повіті та одночасно 

працював у відділі пропаганди. 

У 1930 р. очолював відділ розповсюдження підпільних видань на 

західноукраїнських землях (ЗУЗ) і технічно-видавничий відділ. 

У 1931 р. С. Бандері доручили керівництво референтурою пропаганди 

в Крайовій екзекутиві (КЕ) ОУН.  

У липні 1932 р. Степан Бандера з іншими делегатами від КЕ ОУН на 

ЗУЗ брав участь у Віденській конференції ОУН, яку для конспірації 

провели в Празі. 

У 1933 р. відбулися конференції Проводу ОУН у Берліні та Гданську, 

на яких С. Бандеру обрано Провідником ОУН та Крайовим комендантом 

УВО. Він увійшов до складу головного Проводу Українських 

націоналістів. 
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14 червня 1934 р. в Академічному домі у Львові поліція заарештувала 

С. Бандеру та його товаришів. 

У ході Варшавського процесу (18. 11. 1935 р.—13. 01. 1936 р.) судили 

дванадцятьох членів ОУН, зокрема С. Бандеру, якого засудили до страти. 

Вирок замінили на довічне ув’язнення.  

Логічним продовженням Варшавського став Львівський процес 

(25. 05.—26. 06. 1936 р.), на якому С. Бандері знову винесли вирок — 

довічне ув’язнення. Після того він сидів у в’язницях «Святий хрест» біля 

Кельців, у Вронках і в Бересті над Бугом. 13 вересня 1939 р., коли 

положення польських військ стало критичним, в’язнична адміністрація й 

сторожа поспішно евакуювалися й в’язні вийшли на волю. 

У лютому 1940 р. у Кракові С. Бандера зібрав своїх прихильників, 

вони проголосили створення Революційного Проводу ОУН. 

У квітні 1941 р. на ІІ Великому зборі ОУН С. Бандеру обрано головою 

Проводу ОУН. 

30 червня 1941 р. у Львові проголошено відновлення Української 

держави та сформовано уряд на чолі з Ярославом Стецьком. Однак 

гітлерівська Німеччина поставилась вороже до незалежної України. 

За наказом Гітлера 5 липня 1941 р. у Кракові було заарештовано 

С. Бандеру, а 11 липня у Львові — Я. Стецька. Розпочались криваві 

репресії проти членів ОУН. Крім Бандери, Стецька, Ленкавського, Ребета, 

заарештовано ще 300 бандерівців і відправлено в концтабір, де більшість із 

них загинула. Степан Бандера в жахливих умовах фашистського 

ув’язнення перебував до грудня 1944 р. 

У жовтні 1942 р., у відповідь на репресії та задля захисту мирного 

населення, ОУН створила багатотисячну Українську повстанську армію 

(УПА), яка, маючи загальнонародну підтримку, вела організовану 

боротьбу проти фашистських та більшовицьких окупантів до 1955 р. 

У лютому 1945 р. на нараді Проводу ОУН на УЗ, що була трактована 

як частина Великого збору ОУН, обрано нове бюро Проводу в такому 

складі: С. Бандера, Р. Шухевич, Я. Стецько. Цей вибір підтвердила 

конференція Закордонних Частин (ЗЧ) ОУН у 1947 р. І тоді Степан 

Бандера знову став головою Проводу всієї ОУН. 

На Четвертій конференції ЗЧ ОУН у травні 1953 р. та на П’ятій 

конференції ЗЧ ОУН у 1955 р. підтверджено його повноваження як голови 

Проводу всієї ОУН. На цій посаді Бандера залишався до дня своєї 

трагічної загибелі. 
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15 жовтня 1959 р. Степан Андрійович Бандера був убитий 

працівником КДБ Богданом Сташинським. 

17 листопада 1961 р. судові органи проголосили, що вбивство 

організовано за наказом начальника КДБ СРСР. 

________________________________________________________________ 

Минає час, один за одним сходять у могилу свідки тих подій і 

забирають таємницю із собою. Забувається істотне й правдиве, 

приковують увагу речі нові, пекуча дійсність, і ми схильні давати оцінку 

подіям та їхнім наслідкам не по тому значенні, що було в них у період 

здійснення, а по тому, як воно вплітається в політичну аргументацію 

відповідно до потреб сьогодення. Як дивно читати те, що так хвилювало 

людей колись і про що сьогодні мало хто знає.  

Головою Тернопільської обласної ради затверджено розпорядження 

«Про заходи з організації відзначення 100-річчя від дня народження 

Голови Проводу ОУН Степана Бандери» та проголошено 2009 рік Роком 

Степана Бандери. 

Готуючись до святкування ювілею, для глибшого ознайомлення 

читачів із діяльністю творця та будівничого Української держави 

пропонуємо використати різні форми та методи бібліотечної роботи. 

Зокрема, оформити книжкову, віртуальну й фотовиставку, тематичну 

полицю, провести інформаційну годину, бесіду, круглий стіл, засідання, 

діалог, диспут, декаду, місячник ушанування пам’яті українського діяча. 

Необхідно стежити за інформацією в періодичних виданнях, яка буде 

корисна для підготовки та проведення заходів. 

Робота повинна проводитися спільно з громадськими організаціями, 

культурно-освітніми закладами, товариством «Просвіта». 

При цьому можна скористатися орієнтовною тематикою заходів: 

- «Іскра дійового патріотизму»; 

- «А попереду йде Степан Бандера»; 

- «Головний український націоналіст — Степан Бандера»; 

- «Всеукраїнська та світова велич Степана Бандери»; 

- «Бандера — це прапор»; 

- «За Українську самостійність, за краще життя»; 

- «Степан Бандера в українському національно-визвольному русі 

ХХ століття»; 

- «Життєвий шлях Степана Бандери»; 

- «Стежками героя»; 
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- «В одній особі образ покоління»; 

- «Багатогранний талант»; 

- «Знайомтесь! Степан Бандера». 

А також пропонуємо ряд цитат із праць нашого славетного героя: 

«Ні на що не здадуться навіть найкращі нагоди й готовність допомогти, 
якщо сама нація не виборює й не кує своєї долі власною боротьбою». 

* * *  

«Наша боротьба — це щось більше, ніж сама національна боротьба, бо наш 

ідеал свободи — це ідеал всіх вільних людей». 

* * *  

 «У нас є один основний принцип, одна головна мета — Суверенна Соборна 
Українська Держава. До неї йдемо неухильно. А шлях наш — це шлях 
революційної визвольної боротьби». 

* * *  

 «Через правдиву велику віру в Бога, Спасителя кожна людина й цілий 
народ мають змогу безупинно черпати з вічно живого джерела стільки сили, 
скільки їхня душа спроможна сприйняти». 

* * *  

 «Обов’язком кожного українця є підпорядкувати свої особисті справи і 
ціле своє життя інтересам і добру нації». 

* * *  

 «Самостійну державу може здобути собі український народ тільки власною 

боротьбою і трудом». 

* * *  

 «Віра найбільше скріплює сили душі». 

* * *  

 «Мета життя людини — це наближення до Бога!» 

* * *  

 «Хто будує на невластивих для нашого ґрунту світоглядових підвалинах, 
той, навіть при добрій волі й найкращих змаганнях, не поставить нічого 
тривкого, тільки помножить руїни». 

Можна підготувати розгорнуту книжкову виставку «Із когорти 

славетних». 

Мета — ознайомити читачів із багатогранною діяльністю 

українського героя світової слави. 

Орієнтовні розділи виставки: 

1. «Дитинство Степана Бандери». 

2. «Студентські роки». 

3. «Теоретична спадщина Степана Бандери». 

4. «Степан Бандера: штрихи до політичного портрета». 
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Для оформлення виставки варто використати всю наявну літературу 

та матеріали періодичних видань. 

Також під час проведення тижня, декади святкування ювілею слід 

провести диспут, як оперативний метод популяризації літератури про 

нашого діяча. Рекомендуємо тему заходу: «Степан Бандера — символ 

нації». У процесі підготовки диспуту бажано розкрити наступні питання: 

1. Хто такий Степан Бандера? 

2. Звідки походить його рід? 

3. Що він зробив для українського народу? 

4. Яке значення Степана Бандери в історії ОУН? 

5. Степан Бандера — Провідник Крайової екзекутиви. 

Можна провести годину інформації, на якій розповісти читачам про 

маловідомі сторінки життя видатного борця за свободу й незалежність 

України: 

1. Маловідомі сторінки життя та діяльності Степана Бандери. 

2. Головні заповіти Бандери для українських націоналістів-

революціонерів за кордоном. 

3. Трагічна доля українського діяча. 

4. Степан Бандера: документи і факти. 

5. Меморіальні музеї Степана Бандера: стан і перспективи розвитку. 

Зацікавить широке коло читачів така форма обговорення як круглий 

стіл на тему «Здобувши Українську державу, поліг у боротьбі за неї». На 

захід можна запросити вчителів історії, громадських діячів, котрі б могли 

висловити своє ставлення до видатного політичного діяча, який виконував 

обов’язок перед державою — і тому він став прапором для борців за 

Україну. Степан Бандера — це орієнтир на тому полі Добра і Зла, яким є 

буття Української нації. 

Пропонуємо вашій увазі перелік питань, які зможете розглянути 

за круглим столом: 

1. Степан Бандера: забуття чи визнання? 

2. За яку Україну боровся С. Бандера? 

3. Як ви можете описати умови, у яких формувалися погляди Степана 

Бандери на незалежність України? 

4. У чому полягала робота Степана Бандери як підпільника в шкільні та 

студентські роки? 

5. Якою бачив майбутню Українську державу Бандера? 
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6. Чи вважаєте ви, що КДБ, убивши Степана Бандеру, досягло своєї 

мети? Якщо ні — то чому? 

7. Чому саме Степан Бандера віддав своє життя інтересам і 

добробуту нації? 

Роль провідника надзвичайно важлива. Він повинен чітко вказувати 

шлях і організовувати виконання прийнятих рішень. Саме таким лідером і 

був Степан Бандера. Він зміг залучити молодь до боротьби за державну 

незалежність і вести її за собою. А чи готове сьогодні молоде покоління 

українців стати на нелегкий шлях будівництва національної держави, про 

яку мріяли так наші попередники? 

Тому не менш цікавим може бути вечір-діалог на тему «Якби ваші 

батьки не змогли втримати державну незалежність, ви б поставили метою 

свого життя повернути Українську державу?» 

Пропонуємо перелік питань, які ви зможете використати під час 

дискусії: 

1. Потрібність постаті провідника нації рівня Степана Бандери 

в сучасній Україні. 

2. Чи пишаєтеся ви своєю країною? 

3. Чи повторили б ви такий подвиг? 

4. Чи готові ви боротися за справедливий соціальний лад нашого 

народу? 

5. Чи готові ви покласти свою працю і життя на вівтар цієї боротьби? 

Подаємо адреси сайтів, на яких можна знайти інформацію про 

життя та діяльність Степана Бандери: 

1. www.banderivets.org.ua 

2. www.stepanbandera.org. 

3. www.stepanbandera.org/bandera_biography  

4. www.plast.org.ua  

5. www.lutsk.ua/bandera.html  

6. www.uk.wikipedia.org/ 

7. www.freebooks.net.ua/5661-veliki-ukrayinci-stepan-bandera-2008-

tvrip.html  

8. oun-upa.org.ua/personalities 

9. www.bandera.com.ua/ 

10. https://maidanua.org/static 

11. www.galychyna.if.ua/ 

12. www.libr.rv.ua 

13. www.lib.if.ua 
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Рекомендуємо вам кілька періодичних статей, які зможете взяти 

в основу для дискусійного обговорення та використати під час 

підготовки та проведення заходів.  

 

ПРАПОР І ПРОВІДНИК РЕВОЛЮЦІЇ 
 

Популярність, яку здобуло ім’я Степана Бандери в 1930-х, піддалась 

великим випробуванням у наступні два десятиліття. Бандера вистояв, а 

разом з тим створив феномен «бандерівців», який надовго після його 

смерті стане символом ідейності та жертовності українців. 

Хто веде? 

Саме це запитання поставив у розділі своїх спогадів один із 

найближчих соратників Степана Бандери — Микола Климишин, коли 

описував стан націоналістичного руху на початку II Світової війни. Тисячі 

націоналістів, які раптово опинилися на волі у 1939 році, шукали розв’язку 

багатьох актуальних проблем через вирішення основного питання — «хто 

веде?» Бандера був саме тією особою, яка в найважливіші для Організації 

дні брала на себе відповідальність та в дуже непростих обставинах 

приймала рішення. 

З 1939-го по 1941-й роки українське громадське та політичне життя 

сконцентрувалося у Кракові. Тут вирішувалися найважливіші 

організаційні справи і тут влаштовувалося особисте життя. Степан Бандера 

у Кракові вирішував і перше, і друге. 

Непорозуміння, які виринули після смерті Євгена Коновальця між 

«крайовиками» та представниками Проводу ОУН призвели до того, що 

Бандера, який формально не обіймав жодної посади, їде до Італії на зустріч 

із Андрієм Мельником. Утім, це не розв’язало проблеми і у лютому 1940 

року виникає Революційний Провід ОУН. 

Ще впродовж півроку було декілька нагод поладнати непорозуміння. 

Зокрема, погоджувальна комісія, яку було створено з представників обох 

сторін, запропонувала вирішення конфлікту і під цим документом 

підписалися і Бандера, і Мельник. У серпні Бандера додатково писав листа 

до Андрія Мельника, де закликав останнього до вирішення спірних 

організаційних питань, при цьому Бандера погоджувався визнати 

Мельника Провідником ОУН. Втім, він не лише не отримав відповіді, але й 

на підставі рішення новоствореного «Головного Революційного 

Трибуналу», його разом із дев’ятьма провідними членами ОУН було 

засуджено. 
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У «краківський період» бандерівці встигли ще організувати Дружини 

Українських Націоналістів, завдяки яким було забезпечено проголошення 

Акта відновлення Української Державності 30 червня 1941 року у Львові. 

Організовано також Похідні Групи ОУН, в яких близько десяти тисяч 

вишколених членів за дуже короткий час створили націоналістичну 

організаційну мережу в Наддніпрянській Україні. У Кракові Степан 

Бандера налагоджує й особисте життя — у 1940 році одружується із 

відомою діячкою ОУН — Ярославою Опарівською. 

Подальші кілька років життя Бандери пов’язані з концтабором 

Заксехавзен. Про те, що умови перебування у таборі були важкі, свідчить 

смерть чільних бандерівців (І. Габрусевича) та мельниківців (О. Ольжича). 

Саме це місце було призначене для політичних противників Третього 

Рейху і саме тут, за колючими дротами, опинилися організаційні 

опоненти — Андрій Мельник та Степан Бандера. 

У своїх спогадах Мельник згадуватиме, що саме від Бандери 

отримував найважливішу інформацію, від нього й дізнався про смерть 

О. Ольжича: «Ну, і здибались, — подумав я. — Це він перший системою 

відповідно наставлених дзеркал, пізнав мене і перший поміг нав’язати 

контакт із співтоваришами недолі: Андрієвським, Мушинським, 

Онацьким, Ждановичем і Костем Мельником...» 

У в’язниці чи на волі, в концтаборі чи на організаційних зібраннях 

Бандера повсякчас брав на себе відповідальність та ініціативу. Він вмів і 

знав як вести інших. 

Батько великої родини 

Степан Бандера був у прямому і переносному значенні батьком 

великої родини. В повоєнні роки йому доводилося вирішувати питання, 

пов’язані і з національно-визвольною боротьбою, і з організацією 

українського життя за кордоном. Стосунки, які складалися в самій 

Організації, уже тоді називали «родинними». Водночас, Степан Бандера 

разом із дружиною Ярославою виховуватиме трьох своїх дітей — Наталку, 

Андрія та Лесю. 

Найнапруженішими для сім’ї виявляться післявоєнні роки, адже 

радянські спецслужби полюватимуть не лише за Провідником, але й за 

його дітьми. В ці роки сім’ї доведеться пережити багато — лише до 1948 

року сім’я змінюватиме шість разів місця проживання: Берлін, Інсбрук, 

Зеефельд, Мюнхен, Гільдесгайм, Штарнберг. 
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Останнє місце проживання є особливим — самотня хата в лісі поблизу 

Штарнбергу. Тут Бандери вп’ятьох проживали в одній кімнаті, де не було 

навіть електрики, а старшій доньці Наталці треба було щоденно шість 

кілометрів йти через ліс до школи. Згодом родина перебралася в українські 

табори біля Міттенвальду, але увага до таких місць з боку радянських 

спецслужб була особливою, тому Бандера майже не перебував із сім’єю. У 

наступні роки, щоб уникнути переслідувань, Бандери поселилися у 

німецькому селі, де не було українців, що загрожувало дітям асиміляцією. 

Так тривало до 1954 року — поки Степан Бандера не перевіз сім’ю до 

Мюнхена. Це економило йому щоденно 80 кілометрів їзди, а також давало 

нагоду для дітей здобувати достатню освіту. В той час сім’я 

переховувалася під прізвищем «Попель», а Наталка Бандера згадувала: 

«Маючи тринадцять років, я почала читати українські газети і читала 

багато про Степана Бандеру. З бігом часу, на підставі різних обсервацій, 

постійної зміни прізвища, як теж через факт, що навколо мого батька 

завжди було багато людей, в мене виникли певні здогади. Коли раз один 

знайомий проговорився, то я вже була певна, що Бандера — це мій батько. 

Вже тоді я собі усвідомила, що я не смію прозрадити цього моїм 

молодшим сестрі та братові; було б дуже небезпечно, якщо б малі діти 

через свою наївність у чомусь проговорилися...» 

Поза справами сімейними Степанові Бандері доведеться 

налагоджувати емігрантське життя. Організаційні псевда «Баба» та 

«Сірий», які Бандера використовував у крайових умовах, буде замінено на 

«Весляр» та «Бийлихо». 

Провідникові ОУН доведеться багато часу та енергії спрямовувати на 

«веслування» поміж різними політичними та організаційними течіями і 

непорозуміннями. А згодом відбудеться й другий розкол в ОУН — коли 

відійде група «двійкарів». Цей конфлікт виявився настільки серйозним, що 

в Україну буде відправлено дві представницькі групи, які повинні були 

дізнатися рішення Краю щодо ідеологічних розбіжностей. Проте ані 

спецзв’язок, який забезпечили літаками американці та англійці, ані досвід 

післанців не дадуть корисного результату — обидві групи опиняться у 

руках МГБ. Останні, завдяки конфіскованим кодам та шифрам, зможуть 

організувати радіогру, що поглибить розбіжності між представниками 

раніше єдиної ОУН. 

Бандера важко пережив черговий розкол — відтак, кілька разів 

намагався відійти від керма Організації. Проте, щоразу членство 
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підтверджувало вотум довіри до його особи. Коли Бандеру на черговій 

конференції обрали Провідником Організації, то він просто відповів: 

«Дякую! Смертний вирок приймаю». 

У цих обставинах він ще більше посвячується революційній 

діяльності. Його особистий охоронець Василь Шушко згадував, що в час 

післявоєнного еміграційного життя, лише одного разу він з Бандерою 

ночував у готелі. У всіх інших подорожах Бандера використовував намет, 

який постійно перебував у їхньому авто — Провідник ощадливо ставився 

до організаційної каси, яка формувалася із пожертв рядового членства. 

Ще за керівництва Степана Бандери у діаспорі бандерівці 

організували потужний міжнародний рух — Антибільшовицький Блок 

Народів (АБН), що став ефективною пропагандивною машиною проти 

радянської системи. А з метою виховання молодих поколінь українців 

було створено Спілку Української Молоді (СУМ), організацію, яка по 

сьогодні є найчисельнішою молодіжною організацією діаспори й виховала 

не одне покоління українців. 

Провідна зірка життя 

Упродовж всього життя Степан Бандера опинявся у критичних 

ситуаціях, що межували на грані життя та смерті. Маючи за спиною 

смертні вироки та довічні ув’язнення, польські та німецькі в’язниці та 

концтабори, Бандера відчував, що перебуває під особливою Божою 

опікою. 

Служба Безпеки ОУН виявила, щонайменше, п’ять спроб замахів на 

Бандеру. Вперше підготовку атентату було розкрито у 1947 році, коли 

київське МГБ завербувало українця — Ярослава Мороза, який мав 

організувати вбивство й кинути тінь на українських політичних 

супротивників. Уже в 1948 році було підготовлено іншого агента — 

Володимира Стельмащука, який був капітаном в Армії Крайовій. Проте, 

після невдач київських та варшавських центрів, до справи було 

підключено станиці НКВД в Чехії. Двох підготовлених агентів було 

розконспіровано західною розвідкою і вони пізніше відбули терміни 

покарання у німецьких в’язницях. 

У 1953-му та 1959-му роках СБ ОУН виявила ще дві спроби і в 

обидвох випадках підозрювані особи випадково зникали. Проте в останні 

роки уже цілеспрямовано велась підготовка завербованого ще у 1950 році 

Богдана Сташинського. Від 1954 року він перебував у Східному Берліні, а 

в 1957 році виконав атентат на лідера «двійкарів» Лева Ребета. 
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Про підготовку замаху на життя Бандери, який 15 жовтня 1959 року 

здійснить Богдан Сташинський, буде відомо керівництву ОУН, але 

Провідник, який особисто керував своєю охороною, не надто переймався 

власним життям. 

За день до трагічної загибелі Бандера розповідав своєму охоронцеві: 

«...повідомили мене із СБ, що буде атентат, але це не вперше. Застерігають 

мене, як малу дитину, пригадують мені, але коли і хто, і де, і в який 

спосіб — все під знаком запитання. Цього разу дуже серйозно 

попереджували, і я вчора зробив несподіванку, покликав усіх хлопців із 

друкарні на вулицю, щоби продемонструвати свою присутність, сьогодні 

зранку повторив, завтра появляться для завтрашнього остраху...» 

Наступного дня Бандера відмовиться від супроводу охорони. 

Смерть Бандери стала не лише шоком, але й загадкою для 

громадськості. Перші припущення про серцевий напад бандерівці 

спростовували знаком, який при смерті залишив Провідник — Бандера 

попереджав, що на випадок атентату залишить знак — руку на зброї. Так, 

зрештою, і сталося. 

І лише у 1961 році вбивця Бандери — Богдан Сташинський, 

обманувши радянські та східнонімецькі силові органи, здається у руки 

американської влади та виявляє всю правду про атентат. 

На великому судовому процесі, який у 1962 році відбувся в Карлсруе, 

найстарша донька Бандери — Наталка свідчила: «Мій незабутній батько 

виховав нас в любові до Бога і України, Він був глибоко віруючим 

християнином і загинув за Бога та незалежну вільну Україну — за свободу 

всього світу. 

Мій блаженної пам’яти батько, який уособлював цей великий ідеал, 

залишиться провідною зіркою всього мого життя, так само життя мого 

брата і моєї сестри та української молоді». 

Святослав Липовецький 

(Шлях перемоги. — 2008. — 25 черв.) 
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ЮНІСТЬ БАНДЕРИ 
 

Упродовж багатьох років ім’я Степана Бандери найчастіше 

згадується в історичних суперечках. Проте, незважаючи на 100-літній 

ювілей від дня народження, який виповниться 1 січня 2009 року, Бандера й 

далі залишається більшою мірою містичним прапором національно-

визвольного руху, аніж реальною людиною. 

Матеріалом про родину та юність Степана Бандери розпочинаємо 

знайомство із майбутнім Провідником ОУН. 

Родина Бандерів 

Степан Бандера народився 1 січня 1909 року в селі Старому Угринові 

(сучасний Калуський район) у священичій родині — його батько Андрій та 

дідо по материнській лінії Володимир були священиками і пізніше навіть 

дружина походитиме із родини греко-католицького священика. 

У сім’ї священика напевно звернули увагу, що в церковному 

календарі 1 січня позначений як день священомученика Боніфатія, 

характерно й те, що ім'я Степан теж дано на честь архідиякона Степана — 

першого християнського мученика. 

Майбутній революціонер і «Великий українець» був другою дитиною 

у родині, в якій виховувалось восьмеро дітей. Наймолодша сестра померла 

немовлям, а всі інші в майбутньому заплатять дорогу ціну за свою 

діяльність та прізвище, яке з іспанської перекладається як «прапор». 

Очевидно, що вирішальний виховний вплив на дітей матиме батько, 

якого згодом назвуть «революціонером у рясі» — він обирався послом до 

національної ради ЗУНР, а в час польсько-української війни став 

капеланом Української Галицької Армії (УГА). Батько дружини Степана 

Бандери — Ярослави Опарівської, теж як капелан українського війська, 

загинув у збройному протистоянні. 

У зв’язку із воєнними подіями і активній участі в них отця Андрія 

Бандери, сім’ї довелося змінювати місце проживання, а коли військова 

завірюха минула й батько повернувся до родини, їх спіткало нове 

нещастя — у 1921 році від туберкульозу горла помирає матір. 

Семеро дітей Бандер чекатиме страдницька доля. Першим із братів та 

сестер Степана Бандери загине брат Богдан — в похідних групах ОУН він 

піде проголошувати Українську державу на Південь України. Його смерть 

буде справою рук гестапо. 

Інший брат — Олександр Бандера вчився в Італії, здобув ступінь 
доктора політекономічних наук, а після проголошення націоналістами 
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Акта відновлення Української Державності (30 червня 1941 року) 

повернувся в Україну. Олександр був одружений на італійці — близькій 

родичці міністра закордонних справ Чіано, тому його смерть в 

нацистському концтаборі Авшвіц (Освенцим) стала причиною 

міжнародного розголосу й привела до пом’якшення умов перебування 

українців у таборі. 

Василь Бандера також був замордований у Освенцимі. Тіло його, як і 

брата Олекси буде спалене у крематорії. Цікаво, що донька Василя 

Бандери згодом одружилася з відомим митцем та дисидентом Опанасом 

Заливахою. 

Три сестри — Марта, Володимира та Оксана будуть заарештовані 

радянською владою й відбуватимуть покарання у радянських таборах. Їх 

привозитимуть в Москву, водитимуть по театрах і музеях, показуватимуть 

успіхи радянської влади. Від них вимагатиметься одного — зречення й 

засудження діяльності брата. Сестри Бандери оберуть ув’язнення. 

Марта та Оксана пізніше все життя проживуть на самоті, їм навіть 

після відбуття покарання буде заборонено повертатись в Україну. А 

Володимира Давидюк-Бандера на час арешту уже буде матір’ю шести 

дітей, в час, коли вона з чоловіком-священиком перебуватимуть на 

засланні — їх діти будуть розподілені по сиротинцях. 

Отець Андрій Бандера матиме змогу уникнути переслідування 

більшовиків й виїхати за кордон, але кур’єрам сина Степана відповідав: 

«Що буде моїй громаді, то буде зі мною. Не маю релігійного, духовного 

права і не маю права як патріот український лишати громаду». Після 

смертного вироку, який буде ухвалено 8 липня, енкаведисти не 

дочекаються п’ятиденного терміну, у який підсудний може подати 

оскарження, й 10 липня 1941 року розстріляють священика у Києві. 

А 8 лютого 1992 р. Прокуратура України реабілітувала отця-

мученика, визнавши невинним у інкримінованих йому злочинах. Сьогодні 

ім’я Андрія Бандери є в списках осіб, щодо яких Греко-католицька церква 

розпочала беатифікаційний процес. 

Час дитинства та гімназійної лави 

Цікавий факт — Степан Бандера ніколи не ходив до школи — в 

рідному селі у зв’язку із мобілізацією вчителя до війська від 1914 року 

школа була зачиненою. Утім, якісна домашня освіта дозволить йому 

вступити у гімназію, а пізніше, з четвертого класу, заробляти на прожиття, 

даючи приватні уроки молодшим гімназистам. 
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З дитинства Степан мав погане здоров’я — через ревматизм суглобів 

йому часто відмовляли ноги і він втрачав можливість ходити. Те, що 

Бандера згодом зможе долати різні невигоди у житті — в’язниці та 

концентраційні табори — є заслугою великої сили волі, яку мав майбутній 

Провідник ОУН. Наприклад, історія його вступу в Пласт, який тоді був 

однією із небагатьох легальних спортивно-патріотичних організацій для 

молоді. Із вступом в Стрийську гімназію Бандера водночас зголосився до 

Пласту, проте, через проблеми із здоров’ям йому буде відмовлено в 

членстві. Пізніше Бандера таки доб’ється свого, але це буде у третьому 

класі і з третьої спроби. Сила волі стане однією із найяскравіших 

характеристик його особистості. 

Родина Бандери належала до тогочасної повітової еліти, відтак у 

їхньому домі була хороша бібліотека й часто зустрічалися відомі постаті 

того часу. В своїй автобіографії «Мої життєписні дані» Степан 

згадуватиме, що події, пов’язані із проголошення Західно-Української 

Народної Республіки, зроблять найбільший вплив на формування його 

особистості. 

У батьківському домі малий Бандера формуватиме свій національний 

світогляд. Доволі відомою є історія про випробування, яким піддавав себе 

Степан. Так, одного разу в домі обговорювалася історія із замордуванням в 

1924 році у польській в’язниці української підпільниці Ольги Бассараб. 

Після тривалих допитів та знущань її тіло було знайдено повішеним у 

тюремній камері. Степан був присутній при обговоренні дорослими цього 

інциденту, а через короткий час старша сестра Марта застала брата із 

закривавленими пальцями в іншій кімнаті. Майбутній підпільник запхав 

голки під нігті і таким чином випробовував себе щодо витривалості, якби 

йому довелося потрапити у поліцейські руки. 

Окрім успіхів у навчанні, Бандера відзначався активною діяльністю в 

громадській сфері та широкими зацікавленнями в мистецтві та спорті. 

Складаючи пластовий іспит, в графі з позначкою «ощадливість» Степан 

Бандера вписав: «За заощаджені гроші купив собі пластовий однострій та 

мандоліну». 

Під час навчання в гімназії Степан Бандера проживав у домі свого 

діда, що мешкав у Стрию. Там же ж мешкала більшість братів та сестер 

Бандер, які здобували якісну, як на той час, освіту. Гімназійні роки будуть 

останніми в житті Степана Бандери, коли він зможе присвячуватись 

родині. У вільний від навчання час Бандера помагатиме дідові у веденні 
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господарки, а на канікулах разом із братами та сестрами повертатимуться в 

батьківську оселю до Старого Угринова. 

Зі стрийської гімназії Бандера розпочне й свою революційну 

діяльність. З четвертого класу він стане одним із провідників Організації 

вищих класів українських гімназій (ОВКУГ) або як тоді їх називали 

«організація середньошкільників» — підпільної структури, яка 

об’єднувала українських гімназистів, які вели таємну боротьбу проти 

польської освітньої системи. З 1926 року різні підпільні організації 

Галичини, в тому числі й організація середньошкільників, об’єднаються в 

Союз української націоналістичної молоді (СУНМ). 

Перші студентські кроки 

У 1927 році Степан Бандера успішно закінчує стрийську гімназію. У 

його планах було продовження навчання в Українській Господарській 

Академії, що була в Подєбрадах, Чехословаччині. Втім, через невдачу із 

виготовленням закордонного паспорту, цілий рік по закінченню гімназії 

Степан проведе в Угринові. 

«Я залишився в батьківському домі, займаючись господарством і 

культурно-освітньою працею в рідному селі (працював у читальні 

«Просвіти», провадив театрально-аматорський гурток і хор, заснував 

руханкове товариство «Луг» і належав до основників кооперативи). При 

цьому я провадив організаційно-вишкільну роботу по лінії підпільної УВО 

в довколішніх селах». 

З наступного року розпочинається «львівський» етап в житті Степана 

Бандери, він вступає на агрономічний факультет Львівської політехніки. 

На той час корпуси факультету були у Дублянах (під Львовом) та 

самому Львові, тому Степану доводилося жити і тут, і там. Його 

співмешканець по квартирі в Дублянах Григор Мельник згадував 

інтелектуальні студентські розваги, які придумував Степан — цитування 

уривків з літературних творів чи народних пісень: «Наші змагання 

розпочинав Степан, наприклад, цитатою зі «Слова о полку Ігоревім»: «Не 

ліпо лі не бяшет, братіє...» — і тоді до мене: «Продовжуй!» я підхоплював 

цитату: «... начати старими словеси про билини сего времени». Чим довше 

він або я міг продовжувати оригінальну цитату, тим було краще...» 

Таких ігор було кілька і, як правило, Бандера перемагав, утім, коли 

програвав, то Мельник «вичитував» його: «Ех ти, ксьондзів паничу! То 

всечесніший отець Андрій, широковідомий і улюблений парох Угринова 

Старого, пошта Калуш, потішає себе думкою, що його Степанко десь там у 



 21

Львові, у високій школі, багато вже чого доброго навчився і вийде нарешті 

в люди і тяжко придбаний отцем гріш не буде змарнованим. А тут 

показується, що той Степанко не знає навіть отакої чи іншої життєво 

важливої речі. Встид, ганьба!» 

Малого росту й, з першого погляду, непомітний Бандера, якого багато 

людей знали під псевдонімом «Баба», дуже швидко проявив себе на 

громадській ниві як організатор та учасник багатьох проектів. А його друзі 

по Пласту, в якому він перебував до заборони цієї організації польською 

владою у 1930 році, згадували, що на курінних таборах Бандера творив 

найцікавіші імпрези, коли вдягав коца, вилазив на дерево й перевтілювався 

у образ Махатми Ганді. 

Сам Степан у автобіографії писав, що «у своїх студентських роках я 

брав активну участь в організованому українському національному житті. 

Був членом українського товариства студентів політехніки «Основа» та 

членом управи Кружка студентів-рільників. Деякий час працював у бюрі 

товариства Сільський Господар, що займався піднесенням аґри-культури 

на Західніх Українських Землях. В ділянці культурно-освітньої праці з 

рамени товариства «Просвіта» я відбував у неділі і свята поїздки в 

довколишні села Львівщини з доповідями та на допомогу в організуванні 

інших імпрез. 

У ділянці молодечих і спортово-руханкових організацій я був 

активним передусім у Пласті, як член 2-го куреня старших пластунів 

«Загін Червона Калина», в Українському Студентському Спортовому 

Клюбі (УССК), а деякий час теж у товариствах «Сокіл-Батько» і «Луг» у 

Львові. До моїх спортових занять належали біги, плавання, лещетарство, 

кошиківка і передусім мандрівництво. 

У вільний час я залюбки грав у шахи, крім того співав у хорі та грав 

на гітарі і мандоліні. Не курив і не пив алькоголю». 

Святослав Липовецький 

(Шлях перемоги. — 2008. — 4 черв.) 
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ПРОВІДНИК НА ПСЕВДО «БАБА» 
 

Сьогоднішній наш матеріал — про становлення та діяльність 

Крайового Провідника ОУН Степана Бандери 

5 років життя Степана Бандери — з 1929-го по 1934-й роки — це 

шлях від рядового члена Організації Українських Націоналістів до 

Крайового Провідника, від особи, яка мала псевдо «Баба» та «Сірий», до 

легендарного керівника українських націоналістів, яким захоплювалися не 

лише українці, але й визнавали польські журналісти. Смертний вирок, який 

замінено на довічне ув’язнення, ще один суд і ще одне довічне ув’язнення — 

ціна, яку Бандері доведеться заплатити у двадцять шість років за свою 

діяльність у першій половині тридцятих... 

Шлях Провідника 

Низького росту й непомітний з першого погляду Бандера розпочинав 

свою підпільну діяльність під псевдонімами «Баба», Сірий», «Степанко», 

«Лис» та «Рих». Утім, самопосвята та жертовність, а разом з тим і вміння 

знаходити нестандартні розв’язки проблем, які виникали в революційній 

діяльності — дуже швидко вивели Степана Бандеру в лідери 

націоналістичного руху. 

Його внутрішня сила й харизма були беззаперечними. Якось, при 

організації атентату на радянського консула у Львові, на зустріч з 

Бандерою прийшов бойовий референт ОУН та найближчий друг Романа 

Шухевич — Богдан Підгайний. Опісля він переповідав Шухевичу про 

незвичайне враження, яке на нього справив Бандера, на що майбутній 

командир УПА відзначив, що вперше зустрівшись із Бандерою — пережив 

те саме. Залишається зауважити, що і Шухевич, і Підгайний були старші 

віком за двадцятичотирьохлітнього Бандеру, але відчували й визнавали 

його природній авторитет. 

Про свою самопосвяту Бандера згадає в автобіографії, коли писатиме, 

що «найбільше часу й енергії я вкладав у своєму студентському періоді в 

революційну, національно-визвольну діяльність. Вона полонювала мене 

щораз більше, відсуваючи на другий плян навіть завершення студій». 

Бандера очолить пропагандивний відділ в 22 роки, в 23 — стане 

заступником Крайового Провідника, а в 24 уже сам очолить Крайовий 

Провід ОУН. Він не просто виконував ті чи інші обов’язки, але глибоко 

вникав в усі дрібниці справи. Саме за його ініціативи було відкрито нові 

шляхи транспортування підпільної літератури з-за кордону, створено 

підпільну друкарню та хімічну лабораторію. 
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У сфері пропаганди йому вдалося організувати масштабну «шкільну» 

акцію, яка охопила українських школярів всієї Галичини. Тоді було 

видрукувано та розповсюджено 92 тисячі листівок та 6 тисяч брошур, що 

на той час було неймовірним тиражем. І що дало свій результат у 

мобілізації найменших українців — школярів, які в один момент 

виступили проти польської мови викладання, традиції молитись польською 

мовою та засилля чужої державної атрибутики в українських школах. 

«Антимонопольна» акція, ініційована Бандерою, була спрямована на 

бойкот широкими верствами населення польського алкоголю та тютюну. 

Це не лише мало відношення до здоров’я нації, але й підривало прибутки 

польської держави. 

Але чи не найбільшою пропагандивною кампанією, організованою 

Бандерою, було вшанування пам’яті українських бойовиків Біласа та 

Данилишина, яких було страчено 23 грудня 1932 року. В той день, в час, 

коли оунівці були на ешафоті, у всіх церквах Галичини били дзвони. 

Цікаво, що Бандера безпосередньо, без зв’язкових, до останнього моменту 

підтримував живий контакт із адвокатом засуджених хлопців й передав 

для них подяку від Проводу ОУН. 

Василь Білас і Дмитро Данилишин були страчені після невдалого 

нападу на поштове відділення в містечку Городку. Тоді ж, на місці, під час 

перестрілки з поліцією, загинуло ще двоє бойовиків організації. Таке 

трапляється в революційній діяльності, а спосіб поповнювати 

організаційну касу за допомогою «ексів» (експропріаційних актів) є чи не 

основним у всіх революційних структурах. Проте Бандера, який очолив 

Провід ОУН на західноукраїнських землях саме після подій під Городком, 

вирішив відмовитися від «ексів», все ж, життя членів Організації для нього 

було дорожчим, аніж наявність засобів для діяльності. 

Зате він не відмовився від політичних вбивств осіб, діяльність яких 

була ворожою щодо української нації. І хоча Бандера особисто ніколи не 

стріляв, під його проводом будуть виконані найгучніші атентати. 

Він не лише організовував успішні замахи на радянського консула у 

Львові в 1933 році та міністра внутрішніх справ Польщі Пєрацького у 

1934 p., але й сам зустрічався й підбирав кандидатури на виконавців 

атентату — Миколу Лемика та Григорія Мацейка. Коли йому на суді 

доведеться свідчити про той етап життя, Бандера скаже: «Вам найкраще 

відомо, що я знаю, що наложу головою і відомо вам, що мені давали змогу 

своє життя рятувати. Живучи рік з певністю, що я втрачу життя (Бандера 
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перед цим судом був уже засуджений на смертну кару, яку пізніше 

замінено на довічне ув’язнення), я знаю, що переживає людина, яка має 

перед собою перспективу в найближчому часі життя втратити. Але 

впродовж всього часу я не переживав того, що переживав тоді, коли 

висилав двох членів на певну смерть: Лемика, і того, що вбив 

Пєрацького...» 

Позатим, Бандері вдалося владнати давню організаційну проблему — 

влиття Української Військової Організації (УВО) в ОУН, а також 

розробити проект створення «зелених кадрів» — підпільних військових 

загонів, які б складалися із розконспірованих оунівців, що мало б бути 

прообразом УПА. І хоча цю ідею Бандера не встиг реалізувати, польська 

преса гідно оцінила його діяльність: «Таємнича ОУН є нині сильнішою за 

всі українські легальні партії разом. Вона панує над молоддю, вона творить 

загальну опінію, вона працює з страшним темпом, щоб втягнути маси в 

круговорот революції...» («Bunt m_odyh» від 20.12.1933). 

Процеси Бандери та товаришів 

Степан Бандера без перебільшення був найефективнішим Крайовим 

Провідником ОУН. Мало того, йому вдалося довше за попередників бути 

при кермі організації і при цьому організовувати найгучніші акції. Не в 

останню чергу це пояснюється внутрішніми якостями Провідника. 

«Баба» вміло поєднував харизму у внутрішньо-організаційному житті 

та конспірацію, яку слід було зберігати в зовнішній діяльності. В час, коли 

Бандера займав найвищі пости в ОУН, молоді українці сотнями 

потрапляли за ґрати, на підставі лише звичайних підозр. Саме в цей час 

було введено у Польщі «наглі суди», які швидко вирішували долю 

революціонерів. Відомо, що Бандера до свого арешту 1934 року п’ять разів 

затримувався поліцією — за нелегальні переходи кордонів, пропаганду, 

підозру до причетності в організації атентату. Втім, йому завжди вдавалося 

вийти з рук поліції неушкодженим. 

Арешт великої кількості націоналістичного активу, в тому числі й 

Степана Бандери, який відбувся 14 червня 1934 року, став фатальним через 

те, що до рук чеської поліції потрапив празький архів ОУН («архів 

Сеника»). Щоправда, поляки не встигли вберегти від кулі українського 

націоналіста самого міністра внутрішніх справ Польщі — Броніслава 

Пєрацького. Це відбулося наступного дня — 15 червня 1934 року. 

Розлючений уряд уже 17 червня публікує декрет про створення 

концентраційного табору в Березі Картузькій і за півроку арештовує понад 
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800 українців. Самого Бандеру безперервно допитували понад 5 діб — 

з 9 год. 6 серпня до 20 год. 11 серпня 1934 року. 

Підсумком діяльності Бандери стали два гучні судові процеси, які в 

1935—1936 роках відбулися у Варшаві та Львові. Їх назвали «справою 

Бандери та товаришів» і вони планувалися як показові щодо знищення 

політичних опонентів польської держави. 

І якщо процес у Варшаві націоналістам не вдалося вповні використати 

для пропаганди своїх ідей, оскільки їм було заборонено свідчити 

польською і вони, здебільшого, взагалі мовчали, то у Львові це була 

суцільна популяризація українського революційного руху. 

Завдяки Бандері процес став тріумфом українського націоналізму. 

Його свідчення на суді передруковувались у польських та закордонних 

ЗМІ, не позбавлений процес був і комічних курйозів. Наприклад, вітання 

підсудних українців Степана Бандеру окликом «Слава Україні!», коли його 

вводили в судову залу, що спантеличило публіку, яка, разом із суддями, 

піднялася в цей момент і стоячи зустріла Провідника ОУН. 

Польська газета «Батьківщина» писала: «Він низенького, маленького 

росту, худорлявий, лице молодого хлопчика, темноволосий, пострижений, 

одягнений в чорне вбрання. Поводиться свобідно й починає зізнавати 

зрівноваженим голосом. Думки виявляє у ясній формі, з них видно, що це 

інтелігентна людина. Його зізнання роблять помітне враження. Цілий зал із 

зацікавленням слідкує за зізнаннями Бандери. Відчувається, що ця людина 

цілком не подібна до більшості підсудних. На запит Бандера відповідає: 

«до вини не почуваюся. Свою революційну діяльність я вважав тільки 

сповненням мого обов’язку...» 

Смертний вирок під час Варшавського процесу, який замінено на 

довічне ув’язнення й ще одне довічне ув’язнення у Львові — гідна оцінка 

діяльності Бандери в очах польського правосуддя. 

В’язень тюрем та концтабору 

У «Моїх життєписних даних» Бандера запише: «Я сидів у в’язницях 

«Свєнти Кшиж» коло Кельц, у Вронках коло Познаня і в Берестю над 

Бугом до половини вересня 1939 р. П’ять і чверть року я просидів у 

найтяжчих в’язницях Польщі, з того більшу частину в суворій ізоляції. За 

той час провів я 3 голодівки по 9, 13 і 16 днів, одну з них спільно з іншими 

українськими політичними в’язнями, а дві — індивідуально, у Львові й 

Бересті». 
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Найдовше Бандера перебуватиме у «Святому Хресті» — найважчій 

в’язниці Польщі. Тут в’язні перебували закутими у кайдани, взутими в 

дерев’яне взуття, були позбавлені практично усіх прав. Та все ж, Бандері 

вдалося налагодити для своїх друзів-революціонерів терпимі умови 

перебування. 

У тюрмах він залишатиметься авторитетом для інших. Саме завдяки 

його старанням українських політичних в’язнів відокремлять від 

польських злочинців і дозволять перебувати в одній камері, він 

організовуватиме освітні в’язничні курси, а коли на третьому році 

ув’язнення їм вперше дозволять посповідатися та відбути Службу Божу — 

то Бандера організує й очолить хор в’язнів. 

У травні 1938 року, коли у Роттердамі радянський агент вбиває за 

допомогою вибухівки Голову Проводу ОУН Євгена Коновальця, Бандера 

перебуває уже в іншій в’язниці — Вронках, яка містилася в дев’яти 

кілометрах від польсько-німецького кордону й режимом була легшою за 

«Святий Хрест». Смерть Коновальця й пошук кандидатури нового 

провідника змушує ОУН шукати шляхи визволення Бандери. 

Цікаво, що Провід за кордоном стримано віднісся до ідеї «звільнення» 

з довічного ув’язнення Бандери й ця справа залишилась у руках його 

найближчих друзів, зокрема Романа Шухевича. Саме він контактував у цій 

справі із потрібними людьми з різних середовищ. За планом було 

домовлено, що українці підкуплять двох польських наглядачів, сума, про 

яку йшлося, на той час була просто фантастичною — 50 тисяч злотих 

(приблизно 5 тисяч тогочасних американських доларів). Про гроші мала 

подбати українська діаспора в Америці, а далі Бандера мав би перетнути 

німецький кордон. 

Наглядачі встигли отримати аванс у 500 злотих, проте в останній 

момент справу втечі було відмінено — члени закордонного Проводу не 

погодилися підтримати даний план. Формальною причиною стала підозра, 

що ця ідея є відомою полякам і вони нею скористаються щоб під приводом 

втечі вбити Бандеру. Не маючи гарантій побуту Степана Бандери за 

польським кордоном й не отримавши домовленої суми, друзі Бандери 

змушені були відмовитись від свого плану. 

Фіналом цієї історії є масовий арешт близько 80 поляків та кількох 

українців. Ключник, який втратив можливість заробити велику суму, почав 

пити і ненароком зізнався про підготовку втечі важливого польського в’язня. 

Це призвело до звільнення багатьох наглядачів, а також чисельних вироків. 
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Самого ж Бандеру було переведено у концтабір Береза Картузька, до 

створення якого він спричинився своєю діяльністю. Менше ніж через рік, з 

початком II Світової війни, він опиниться на волі. Проте втрачена нагода 

покинути в’язничні мури після смерті Коновальця й узяти участь у II 

Великому (Римському) Зборі ОУН вплине на подальший перебіг 

особистого життя Степана Бандери та майбутнє націоналістичного руху. 

Святослав Липовецький 

(Шлях перемоги. — 2008. — 18 черв.) 
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НА ПРІЗВИЩЕ БАНДЕРА 
 

Родина Провідника ОУН упродовж кількох поколінь платила за 

українську визвольну ідею найдорожчу ціну 
 

Так склалося, що ім’я Степана Бандери стало символом для 
націоналістичного руху, а сам Бандера ще за життя став живою легендою. 

Але час від часу варто пригадувати, що людина є частиною свого роду. А у 
випадку Степана Бандери слід згадати про предків, які заклали 
патріотичний підмурівок у майбутнього Провідника ОУН, про братів та 
сестер, що заплатили дорогу ціну за діяльність брата, про дітей, які з 
дитинства пережили разом зі своїм батьком те, що випало на його долю. 

«Революціонер у рясі» 

Попри гучне ім’я, генеалогія родин Бандер є малодослідженою. 

Історичні розвідки згадують діда — Михайла Бандеру, який жив у 
містечку Стрий на Львівщині. Пізніше, навчаючись у Стрийській гімназії, 
внук Степан проживатиме у нього й допомагатиме у господарці. 
Михайло і Єфросина Бандери мали чотирьох дітей, усі вони пов’язали 

свою долю зі священством, армією чи вчительською працею. Андрій 
Бандера — батько Степана, був найстаршим сином у родині. Після 
закінчення Стрийської гімназії та богословського факультету Львівського 
університету у 1906 році отець Андрій Бандера розпочне свою 

священицьку працю у селі Старий Угринів на Калущині. Він, молодий 
помічник місцевого пароха Володимира Глодзінського, в перший же рік 
перебування в Угринові одружився з донькою отця Глодзінського — 

Мирославою. А ще через якийсь час, після смерті тестя, перебрав парафію. 

Згодом отця Бандеру називатимуть «революціонером у рясі» і 
недарма. З проголошенням Західно-Української Народної Республіки 
Андрій Бандера став депутатом парламенту ЗУHP, а з початком україно-
польської війни виконував обов’язки капелана в одному із полків 
Української Галицької Армії. Коли в УГА закінчились боєприпаси і армія 
перейшла за Збруч, отець Бандера також відійшов туди зі своїм військом. 

Незважаючи на епідемію тифу, отець до кінця залишився сповідати 
хворих і сам ледве пережив цю небезпечну хворобу. 
Велика сім’я отця Бандери залишилася під наглядом дружини 

Мирослави, яка впродовж 1919—1920 років переховувала дітей. Утім 

повернення батька із фронту та радість родинного життя у Старому 
Угринові не принесли тривалого щастя для сім’ї, адже у 1922 році від 
туберкульозу горла померла матір. Тринадцятирічний Степан у цей час 
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уже навчався в гімназії й, за невеликими винятками, подальше життя 
провів поза батьківською хатою. 

Проте вплив батька на сина був беззаперечним. Так, перебуваючи в 
лавах Української Військової Організації, Степан Бандера разом із батьком 

у 1928-му і 1930-му затримуватиметься польською поліцією. Але 
«революціонер у рясі» загине від рук радянського НКВС. Під час 
радянської окупації Степан Бандера двічі намагався вивезти батька та 
сестер із України, проте отець Андрій передав через зв’язкового: «Від 
втечі з краю відмовляюся, народ залишити не можу...». 23 травня 
1941 року отця Андрія арештували і перевезли до Києва. Там, після 
допитів, 10 липня 1941 року священика розстріляли. У 1992 році Андрія 
Бандеру посмертно реабілітували, а його ім’я внесли у список мучеників за 
віру, щодо яких Українська греко-католицька церква розпочала 
беатифікаційний процес. 
Родина майбутньої дружини Степана Бандери — Ярослави 

Опарівської, теж зазнала переслідувань і була знищена. Спочатку батько-
священик, капеланом УГА загинув під час україно-польської війни, а в 
Другу світову війну боївка прокомуністичної польської Армії Людової 
замордувала матір, а гестапівці — брата. 

Сім доль 

У сім’ї Андрія і Мирослави Бандер було восьмеро дітей, щоправда, 
наймолодша дитина померла немовлям. Решта семеро прожили насичене 
страдницьке життя. Усі четверо братів загинули насильницькою смертю, а 
троє сестер відбули довгі роки ув’язнень. 
Ще за «польських» часів батько подбав, щоб усі його діти отримали 

належну освіту — гімназійну та університетську. Після смерті дружини 
Андрій Бандера віддав своїх доньок на виховання у близькі священицькі 
родини, а після здобуття відповідної освіти вони повернулися до 
батьківського дому. Найстарша сестра, Марта, закінчила учительську 
семінарію і долучилася до націоналістичного підпілля. Володимира 
Бандера після навчання в Стрийській гімназії одружилася й разом із 
чоловіком виховувала шістьох дітей. Активно займалася громадською 

діяльністю. Наймолодша сестра, Оксана, після закінчення гімназії 
допомагала батькові й учителювала. Втім лише до 1941 року, а далі батька 
та доньок заарештують і сестри на довгі роки опиняться поза Україною. 

Лише Володимирі Бандері-Давидюк вдалося пережити лихоліття війни на 
рідних землях. Матір шістьох дітей разом із чоловіком-священиком 

заарештували вже у 1946 році. У час, поки подружжя відбувало кару на 
далекій Півночі, діти опинилися в сиротинцях. 
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Доля братів Степана Бандери була не менш драматичною. 

У тогочасному суспільстві освіті чоловіків присвячувалося значно більше 
уваги. Тож Олександр і Василь, молодші брати Степана, після закінчення 
Стрийської гімназії навчалися на агрономічному факультеті Львівської 
«Політехніки». Таку ж освіту здобув і Провідник ОУН, але далі його 
життєва дорога звивалась через в’язниці та польські й німецькі 
концтабори. Олександр та Василь продовжили навчання після 
«Політехніки»: Василь вступив на філософський факультет Львівського 
університету, а Олександр виїхав до Італії; де продовжив навчання у 
Римській вищій школі економічно-політичних наук, яку завершив із 
ступенем доктора. 
Брати Бандери були активними діячами націоналістичного руху, тому 

їхній арешт нацистами не можна пов’язувати лише з діяльністю старшого 
брата. Промовистий факт — Олександр, який досить комфортно 
облаштувався в Італії і навіть одружився з родичкою міністра закордонних 
справ Італії Чіано, після проголошення ОУН 30 червня 1941 року Акту 
відновлення Української Держави свідомо повернувся, щоб працювати в 
Україні. Коли Степан Бандера перебував у нацистському концтаборі 
Заксенхаузен, Олександр і Василь відбували ув’язнення в сумновідомому 
Аушвіці (Освенцімі). У липні 1942 року обох братів замордували польські 
фольксдойчі. Розслідування смерті Олександра Бандери посприяло тому, 
що українцям полегшили умови перебування у найвідомішому «млині 
смерті». 

По смерті Василя Бандери залишилася продовжувач роду — донька 
Дарина, яка згодом одружилася з відомим митцем та дисидентом 

Опанасом Заливахою. Наймолодший із братів Бандер — Богдан, в час 
II Світової війни у складі похідних груп ОУН пішов на Південь і, 
найімовірніше, загинув від рук гестапо в 1943 році у Херсоні. 

Діти «Попель» 

У житті Степана Бандери було багато несподіванок. Отримавши у 
1935 та 1936 році два довічних ув’язнення, уже у вересні 1939 року він 
опинився на волі. А зважаючи на радянську окупацію Галичини, наступні 
два роки провів у Кракові — без перебільшення, в центрі тогочасного 
українського життя. Дружина Ярослава Опарівська, активна учасниця 
українського підпілля, на довгі роки стала вірною супутницею Бандери у 
різноманітних життєвих випробуваннях. А вони розпочалися уже в 
1941 році, в час арешту та перебування Провідника ОУН у концтаборі 
Заксенхаузен. 
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Із тримісячною донькою Наталкою на руках Ярослава Бандера восени 
1941 року перебралася до Берліна — поближче до місця затримання 
чоловіка. Наступних двадцять років їй доведеться багато переїжджати та 
переховуватися із своїми дітьми, а їх у подружжя Бандер було троє — 

Наталка, Андрій та Леся. Найнапруженішими для сім’ї виявляться 
повоєнні роки, адже радянські спецслужби полюватимуть не лише за 
Провідником, а й за його дітьми. Лише до 1948 року сім’я шість разів 
змінюватиме місця проживання: Берлін, Інсбрук, Зеефельд, Мюнхен, 
Гільдесгайм, Штарнберг. Останнє місце проживання особливе — самотня 
хата в лісі поблизу Штарнберга. Тут Бандери вп’ятьох проживали в одній 
кімнаті, де не було навіть електрики, а старшій доньці Наталці треба було 
щоденно шість кілометрів іти через ліс до школи. Згодом родина 
перебралася в українські табори біля Міттенвальда, але до подібних місць 
була прикута увага радянських спецслужб, тому Бандера майже не бував із 
сім’єю. В наступні роки, щоб уникнути переслідувань, Бандери були 
вимушені поселитися у німецькому селі, де не було українців, що 
загрожувало дітям асиміляцією. 

А в цей час за найменшими дітьми Бандери було встановлено 
спостереження радянських спецслужб. Утім шкоди їм завдати не вдалося. 
А 15 жовтня 1959 року Степан Бандера загинув від рук радянського агента. 
Під час суду над убивцею Бандери його старша донька Наталка сказала: 
«Мій незабутній батько виховав нас у любові до Бога і України. Він був 
глибоко віруючим християнином і загинув за Бога та незалежну, вільну 
Україну — за свободу всього світу. Мій блаженної пам’яти батько, який 
уособлював цей великий ідеал, залишиться провідною зіркою всього мого 
життя, так само життя мого брата і моєї сестри та української молоді». 

Сім’я по смерті батька перебралася до Канади, але життя лише 
частково стало спокійнішим — останньою втратою родини стала загадкова 
й несподівана смерть Андрія Бандери — сина Провідника і батька 
відомого в Україні журналіста Степана Бандери. Це сталося 17 липня 
1984 року. Бандери, чиє прізвище перекладається як «прапор», упродовж 

кількох поколінь платили за визвольну ідею найдорожчою ціною власним 

життям. 

Святослав Липовецький 

(Україна молода. — 2008. — 16 лип.) 

 

С. П. Юрчик, провідний методист 

науково-методичного відділу ОУНБ 
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СТЕПАН БАНДЕРА.  

ЖИТТЯ, ПОКЛАДЕНЕ НА ВІВТАР ВІТЧИЗНИ 
 

(Популяризація життя та діяльності Провідника ОУН у молодіжній 

читацькій аудиторії) 

Життя людини — це боротьба... Обов’язок людини бути 

вільною, тобто людина повинна сама собі вста-

новлювати дорогу і йти нею — приєднатися до того чи 

іншого початку світу. Тільки не можна їй зоставатися 

між цими початками. Бо є збіжжя і є бур’ян. Є поле і є 

пустир. Є залізо і є ржа — треба вибирати те чи інше, 

стати до боротьби на одному боці. 

Юрій Липа 

Спогадів про Степана Бандеру залишилося небагато, але в них 

згадують розсудливу та спокійну людину, безкомпромісного борця за 

незалежність України, прагматика, керівника ОУН(б), ворога номер один 

для комуністичної системи... 

Народжене в надрах радянської ідеологічної кухні поняття 

«бандерівщина» призвело до розколу українського народу на «своїх» і 

«чужих». Однак і досі залишається для нас пророчою думка Степана 

Бандери: «Самостійної держави український народ зуміє добитися шляхом 

боротьби і праці. Без активної боротьби найсприятливіші ситуації не 

дадуть нам ніколи державної незалежності — тільки заміну одного рабства 

іншим. Як звільнення, так і захист самостійності України може в основі 

своїй опиратися тільки на власні українські сили, на власну боротьбу і 

постійну готовність до самозахисту» [1; 14]. 

А ще, мабуть, у його житті чітко означилась трагічна доля України: 

колись руками захоплених татарами українських хлопців, перетворених у 

яничарів, винищувались їх брати, в 1959 році українець Сташинський 

власноруч знищив українського провідника... [5; 7]. 

Популяризацію життя та діяльності Степана Бандери в молодіжній 

читацькій аудиторії доцільно проводити в системі національно-

патріотичного виховання як у контексті тогочасної доби, так і в контексті 

історичного шляху України, враховуючи наступні напрями її організації: 

1) організація відкритого доступу до книжкових фондів із розгорнутою 

внутрішньовиставковою роботою (книжкові полиці);  
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2) трансформація інформаційних потоків у каталогах, картотеках, 

списках, покажчиках, дайджестах, закладках, путівниках, папках і т.д.;  

3) навігація по електронних ресурсах; 

4) поєднання книжкової й електронної культури, традиційних та 

інноваційних підходів у подачі розкриття інформації. 

Розглянемо ці аспекти роботи з молоддю детальніше. За 

твердженнями фахівців, найбільш дієвими формами ведення 

інформаційно-просвітницької діяльності є засоби наочного розкриття 

фондів.  

Поряд із згаданими вище тематичними полицями, котрі вирізняються 

високою мобільністю, доцільною є організація: виставок-досьє («Постать 

в історії України: Степан Бандера»), виставок-хронік («Степан Бандера. 

Зустрічі на життєвих перехрестях», «Історичні портрети: Махно, 

Петлюра, Бандера»), виставок-фоторепортажів («У вирі воєнних 

лихоліть», «За Україну, за її долю, за честь і волю, за народ»). 

Активізації інформаційної роботи та ознайомленню молодіжної 

аудиторії з фондами бібліотеки сприятиме проведення: бібліографічних 

оглядів («Крізь підпілля, кордони і терни»), прес-оглядів («Степан 

Бандера — постать в українській історії», «Степан Бандера та 

розбудова Української держави»), інформаційних дайджестів («Степан 

Бандера: погляд із сьогодення», «Історія національного руху України»), 

інформаційних годин, подорожей музейними експозиціями («Степан 

Бандера. Повернення») [3; 10]. 

Враховуючи актуальність теми, можна підготувати серію 

інформаційно-бібліографічних видань малих форм (закладки, списки, 

буклети): «Визначні постаті визвольної боротьби України: Степан 

Бандера», «Галерея історичних портретів». 

Розкриваючи тогочасні реалії, варто пам’ятати, що проміжок між 

двома світовими війнами позначився для України, роздертої на чотири 

окупаційні зони, жахіттями геноциду, репресій — на Сході та спротивом, 

розвоєм національного самопізнання — на її західних теренах [11; 18]. 

Тому доцільно під час підготовки та проведення історичного екскурсу 

«Молоді літа буремні» (про юнацькі роки Степана Бандери), історичного 

портрета / години «Кольори прапора Степана Бандери», «Степан 

Бандера: «Ми знаємо свою мету, до якої йдемо» ознайомити молодих 

читачів з опублікованими спогадами учасників боротьби ОУН — УПА, 

історичними розвідками, архівними матеріалами [7; 19] тощо.  
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Актуальну розмову (діалог) для старшокласників «В одній особі 

образ покоління. Степан Бандера» радимо будувати відповідно до плану: 

1. Умови, у яких проходило формування поглядів Степана Бандери. 

2. Підпільна робота в шкільні та студентські роки. 

3. Акції ОУН, спрямовані проти Голодомору 1932—1933 рр.  

4. Акт про відновлення Української державності від 30 червня 1941 року 

та його наслідки. 

5. Зародження та боротьба УПА. 

6. Подальша розбудова ОУН. Діяльність в еміграції. 

Радимо звернути увагу на організацію спільних з освітніми закладами, 

державними, комерційними, громадськими структурами літературно-

поетичних конкурсів пам’яті Степана Бандери («Під прапором 

боротьби», «Ярiй, душе. Ярiй, а не ридай (В. Стус)»), а також 

вікторини-подорожі («Білі плями» героїчного літопису»).  

Варто підготувати літературно-поетичні композиції, вернісажі 

(«Туди, де бій за волю», «Крізь серце і пам’ять», «Степан Бандера — 

борець за волю України» [21]), вечори пам’яті, вечори-портрети («У 

спадок нащадкам: доблесть, відвага, честь», «Він гідний величі Героя»). 

У структурі комплексу просвітницьких заходів «Лицар українського 

духу й звитяги» [19] чи «С. Бандера — сподвижник нації» [22] доцільно 

виділити:  

− огляд матеріалів ілюстративно-книжкової виставки («Історія 

національно-визвольного руху України», «Зродились ми великої 

години»); 

− годину історичного портрета («Доба і доля»); 

− літературно-мистецьку композицію («З когорти незламних»); 

− молодіжну читацьку конференцію («Ідея і Чин Степана Бандери», 

«Життя, присвячене свободі»). 

Підвищенню ефективності роботи з молоддю також сприятиме 

використання технологічних можливостей ПК, їх програмного 

забезпечення і, зокрема, комп’ютерних презентацій. Спектр їх 

застосування як інформаційного, просвітницького інструменту доволі 

широкий: у ролі самостійного чи допоміжно-ілюстративного елементу під 

час проведення заходів. Електронна презентація дозволяє сконцентрувати 

увагу слухачів на визначальних моментах, розширює можливості 

використання ілюстративного матеріалу, наочної популяризації 

літератури, активного спілкування з молодіжною аудиторією. Тому 
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перспективним елементом інформаційно-просвітницької роботи з молоддю 

є підготовка віртуальних виставок («Степан Бандера: життя на 

вівтар Вітчизни»), презентацій («Символ національної єдності»). 

Варто звернути увагу на впровадження такого інноваційного напряму 

роботи з молоддю, як створення тематичних електронних продуктів на СD-

Rom. Однак ця діяльність вимагає фахової підготовки бібліотекаря та має 

бути фінансово підтримана державними, громадськими структурами. 

Позитивним у створенні мультимедійних дисків є можливість 

комплексного розкриття теми, об’єднання текстової інформації, 

відеофрагментів, ілюстративного матеріалу, музичних композицій тощо.  

Урізноманітнити тематику, форми організації, інформаційний 

супровід просвітницьких заходів допоможе мережа Інтернет, використання 

ресурсів якої значно збільшує можливості бібліотеки за рахунок 

представлених текстових, аудіо- та відеоматеріалів [18; 20]. Серед заходів: 

веб-мандрівки (для прикладу, залами історико-меморіального музею 

Степана Бандери в с. Старому Угринові Івано-Франківської області [17] та 

пам’ятного комплексу імені Степана Бандери у Львові [20] ), молодіжні 

веб-конференції («Степан Бандера. Лицар великої ідеї»), відкриті 

кінолекторії, відеоперегляди («Війна — український рахунок», «Між 

Гітлером і Сталіним» (Україна в Другій світовій війні). 

У структурі таких заходів виділяють: 

1. Вступне слово (коротко про фільм); 

2. Перегляд; 

3. Обмін думками чи дискусію (за бажанням); 

4. Огляд матеріалів виставки. 

Враховуючи можливості сучасного програмного забезпечення, 

доречно підготувати листівки–закладки, буклети, путівники по 

інтернет–ресурсах, вебліографічні огляди («Степан Бандера: воля, 

віддана нації», «Лицар волі»). 

Підсумковим етапом популяризації життя та діяльності Степана 

Бандери серед молоді можна вважати проведення молодіжної читацької 

конференції «Ідея та чин Степана Бандери», у програмі якої доцільно 

виділити: 

1. Відеоперегляд. 

2. Вступне слово ведучого. 

3. Доповідь на тему «Все, що мав у житті, він віддав для одної ідеї». 
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4. Виступи: 

− «Україна у вирі революцій. Національно-визвольна боротьба 20—

50 рр. XX століття в Україні». 

− «З Угринова в широкий світ. Дитинство та юнацькі роки 

Степана Бандери». 

− «…І він пішов у революцію. Діяльність молодіжних нелегальних 

організацій Галичини та план розбудови ОУН». 

− «Акт відновлення Української держави 30 червня 1941 р. та його 

місце в нашій історії».  

− «ОУН — УПА: між «третім рейхом» і сталінським 

тоталітаризмом». 

− «Випробування істиною: післявоєнна розбудова національно-

визвольного руху». 

− «Вшанування пам’яті Степана Бандери». 

5. Вебліографічний огляд «Документи свідчать». 

6. Ілюстративно-книжкову виставку «Степан Бандера — символ 

визвольної боротьби». 

У структурі ювілейної ілюстративно-книжкової виставки «Степан 

Бандера — символ визвольної боротьби» виділяємо: 

Розділ 1. Під український єднались стяг 

Цитата: «В усякій боротьбі і в усякій розумній політиці сенс полягає в 

тому, щоб, жертвуючи малим, частинними позиціями і вартостями, 

здобути головну мету. В цьому полягає всяка перемога, виграш. 

А пожертвувані, втрачені вартості — це ціна перемоги. Що більша 

мета, що тяжче змагання — то більші бувають жертви». (Степан 

Бандера). 

Зміст: Україна між двома війнами. 

Розділ 2. Пройшли роки, але живуть легенди 

Цитата: «Спільнота нації в Українській духовності історично 

усвідомлюється не природничо, а духовно містично в Ідеї Роду. З 

нього родиться вся потуга Української Держави та відродження». 

(Степан Бандера). 

Зміст: література про життя Степана Бандери. 
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Розділ 3. Відновлення Української державності. Акт від 30 червня 

1941 року 

Цитата: «Ні на що не здадуться навіть найкращі нагоди й готовність 

допомогти, якщо сама нація не виборює й не кує своєї долі власною 

боротьбою». (Степан Бандера). 

Зміст: С. Бандера, діяльність ОУН — УПА в роки війни та 

післявоєнний період. 

Розділ  4. Праця для своєї нації безсмертна 

Цитата: «В існуванні України висловлюється і буде висловлюватися 

найкраще, що має людство, і в тому є моральність бути українцем». 

(Степан Бандера). 

Зміст: С. Бандера і сучасність. 

Зрештою, формуючи в роботі з молоддю єдиний інформаційно-

просвітницький комплекс заходів популяризації життя та діяльності 

Степана Бандери, бажано активізувати перевірені досвідом форми 

розкриття фонду, організації просвітницьких заходів, співпраці бібліотеки, 

але й не цуратися впровадження нових ефективних методів. 

Аналізуючи реалії тогочасні й сьогодення, слідом за Галиною 

Гордасевич запитаємо себе: «... Ким усе-таки був Степан Бандера? Він був 

людиною — це найперше. Людиною зі своїми слабкостями і недоліками, 

але видатною людиною за своєю фанатичною вірою у справу, за яку віддав 

своє життя, за своєю мужністю, силою волі, організаційними 

здібностями, енергією, несхитністю.  

Він був людиною, довкола якої створюються міфи, але це прикмета 

тільки героїчних постатей, тому Степан Бандера — герой України» [14]. 
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ЗА УКРАЇНУ! ЗА ВОЛЮ! ЗА НАРОД! 

(сценарій культурно-просвітницького заходу) 

У фойє будинку культури грає духовий оркестр або звучать 

патріотичні пісні. 

На стіні — портрет Степана Бандери. Нижче портрета — надпис 

«Здобудемо Українську державу або загинемо у боротьбі за неї». 

На сцені біля імпровізованого багаття сидять молоді повстанці — 

хлопці 19—25 років. З ними — дівчата. З їх уст звучить «Молитва 

українського націоналіста»: 

Україно, Мати Героїв, зійди до серця мого, прилинь бурею вітру 

кавказького, шумом карпатських ручаїв, боїв славного Завойовника Батька 

Хмеля, тріумфом і гуком гармат Революції, радісним гомоном Софійських 

Дзвонів. Нехай в Тобі відроджуся, славою Твоєю опромінюся, бо Ти все життя 

моє, бо Ти все моє щастя. 

Задзвони мені брязкотом кайдан, скрипом шибениць в понурі ранки, 

принеси мені зойки катованих в льохах і тюрмах, і на засланні, щоб віра моя була 

гранітом, щоб росло завзяття, міць, щоб сміло я йшов у бій так, як ішли герої за 

Тебе, за Твою славу, за Твої Святі ідеї; щоб помстити ганьбу неволі, потоптану 

честь, глум катів Твоїх, невинну кров помордованих під Базаром, Крутами, в 

Кінгірі і Воркуті, геройську смерть героїв Української Нації, Української 

Національної Революції — полковника Євгена Коновальця, Басарабової, 

Головінського, Шухевича, Бандери та славну смерть Данилишина і Біласа, і 

тисяч інших незнаних нам, що їх кості порозкидані або тайком загребені. 

Спали вогнем життєтворчим всю кволість у серці мойому. Страху нехай не 

знаю я, не знаю, що таке вагання. Скріпи мій дух, загартуй волю, у серці 

замешкай мойому! У тюрмах і тяжких хвилинах підпільного життя рости мене до 

ясних чинів. В чинах тих хай знайду я смерть солодку, смерть в муках за Тебе. І 

розпливуся в Тобі я, і вічно житиму в Тобі, ВІДВІЧНА УКРАЇНО, МОГУТНЯ 

І СОБОРНА! 

Тихо звучить музика. Світло поволі гасне. Потім знову з’являється. 

На сцені — двоє ведучих в українських строях. 

Ведуча: Помолимось! Хай рідне небо пошле нам силу для нашого 

життя й воскресіння. 

Ведучий: Помолимось! Хай на рідній землі під небесною ласкою 

вовіки віків буде Україна! 

Ведуча: Помолимось! За безвинно убієнних і мучених, 

страждальців за волю й гідність людську, за великі жертви народні на 
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дорогах боротьби та в години смутку великого, за синів і дочок 

українських. 

(На останніх словах на сцену виходить хор Союзу українок або хор 

братства ОУН — УПА. У їх виконанні звучить пісня «Коли ви вмирали». 

Дівчата в українських строях покладають квіти до пам’ятника 

Степанові Бандері). 

Ведуча: Степан Бандера — видатна постать у літописі історії 

України, людина-легенда, герой ХХ століття. Настав час піднести його 

ім’я по всій вільній Україні, щоб кожна жива душа подякувала Господу за 

те, що послав нам таку світлу постать у найтемніші часи більшовицького 

тоталітаризму. 

Ведучий: Саме Бандера врятував честь України в ХХ столітті й 

зумів організувати народ на відчайдушну боротьбу проти комунізму, 

фашизму й шовінізму. Це змагання було настільки героїчним, що стало 

неперевершеним в історії людства. Бандера підніс український патріотизм 

до найвищої жертовності. Його гасло — Бог і Україна! За це ми й любимо 

Бандеру. 

(На сцену виходять двоє школярів — хлопчик і дівчинка). 

Дівчинка: А народився Степан Бандера 1 січня 1909 року в селі 

Старий Угринів поблизу Калуша на Івано-Франківщині. Батько його був 

греко-католицьким священиком — отець Андрій. 

Хлопчик: Мама Мирослава Глодзинська була донькою священика. 

У 1906 році батьки одружилися й подарували Україні восьмеро дітей: 

Марту, Степана, Олексу, Володимиру, Василя, Оксану, Богдана, 

Мирославу. 

Дівчинка: Під час воєнного лихоліття їх мати простудилася та 

померла навесні 1922 року, маючи лишень 32 роки. 

Хлопчик: Отець Андрій, батько, був вольовою людиною. Зумів 

вивчити та виховати своїх дітей і прищепити їм любов до Бога й України. 

Він сповідав воїнів УПА, хворих на тиф і сам заразився, але чудом вижив. 

Дівчинка: У травні 1941 року отець Андрій сказав: «Німеччина 

готується до війни з Москвою й тепер треба всього сподіватися від 

більшовиків. Але моїх парафіян я добровільно не залишу. Розлучити мене 

з ними може тільки наказ моєї церковної влади або насильство ворога, 

остаточно — смерть!» 
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Хлопчик: Так і сталося. Російські окупанти заарештували Андрія 

Бандеру 23 травня 1941 року та вивезли до Києва, де, після довгих допитів 

і катувань, розстріляли 10 липня 1941 року. 

Дівчинка: Через 50 років прокуратура України реабілітувала отця 

Андрія Бандеру. 

(На сцені хор виконує твір «За рідний край» на сл. Р. Купчинського, 

муз. Л. Гайворонського. На сцену знову виходять ведучі). 

Ведуча: Як бачимо, Степан Бандера мав патріотичних і побожних 

батьків. Він казав: «Змагання за волю і правду, за Бога і Батьківщину — 

мусить бути головним змістом життя поневоленого народу». Степан 

успішно закінчив гімназію в Стрию в 1927 році, а пізніше — Львівську 

політехніку. Був середнього зросту, кремезний, завзятий і дуже веселий. У 

вільний час грав у шахи, співав у хорі, умів грати на гітарі та мандоліні. 

Ведучий: З 1922 року належав до Пласту, з 1928 року — до 

Української військової організації, з 1929 року й аж до смерті — член 

ОУН. 

Ведуча: Маючи 24 роки, Степан Бандера став Крайовим 

провідником ОУН. 

(Звучить музика, яка поступово стихає. На сцену виходять читці). 

1-й хлопчик: 

 Ой не одна вкраїнська хата 

 Була форпостом боротьби… 

 Не по одній із автоматів 

 Палили злісно вороги. 

2-й хлопчик: 

 Ой не одна горіла хата —  

 Вся Галицька земля горіла!.. 

 За волю билися завзято, 

 В огні юнацька кров кипіла. 

3-й хлопчик: 

 Усі повстали проти ката, 

 Подвір’я фронтом видавались. 

 Ой не одна ридала мати, 

 Як на очах сини вмирали. 

4-й хлопчик: 

 За волю билися повстанці! 

 Був героїзм і смерть була. 
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 Та все ж здолали окупантів, 

 То хай живе повік УПА. 

      (В. Квітневий, 2002 р.) 

Ведучий: Бандера організовував акції в оборону української школи 

проти калічення душ дітвори польською шовіністичною пропагандою. На 

той час поляки заборонили в школах все українське. Одного дня по всій 

Україні діти відмовились відповідати в школі польською мовою, викидали 

герби окупантів і закликали вчителів забиратися з українських земель. 

(У виконанні солістки будинку культури звучить українська народна 

пісня «Зелений дубочку»). 

Ведуча: З листопада 1935 року й до січня 1936 року у Варшаві 

відбувався голосний політичний процес проти 12 членів ОУН. Уже з 

першого дня Степан Бандера надав процесові особливого характеру, він 

відмовився відповідати польською мовою. Поведінка Бандери та його 

друзів на суді принесла українському визвольному руху симпатії в цілому 

світі, тому польська влада не відважилася виконати смертний вирок, а 

замінила його довічним ув’язненням. Усі тортури, голодівки й знущання 

Степан переносив настільки мужньо, що викликав повагу не тільки в 

друзів, але й у ворогів. 

(Пісню на сл. та муз. Левка Лепкого «Ми йдемо вперед» виконує 

чоловічий квартет будинку культури). 

Ведучий: За дорученням Степана Бандери було створено 

Український національний комітет. У будинку «Просвіти» у Львові 

30 червня 1941 року було передано по радіо всьому світу — Акт 

відновлення Української держави. 

(У виконанні жіночого вокального ансамблю будинку культури 

звучить твір «Не забудь», сл. Б. Стельмаха, муз. Б. Янівського). 

Ведуча: Акт 30 червня 1941 року засвідчив усьому світові та, 

зокрема, Німеччині, що український народ є законним господарем на своїй 

землі й буде її боронити власними грудьми перед кожним, хто 

намагатиметься потоптати волю України. 

Ведучий: Довідавшись про Акт проголошення самостійності 

України, Гітлер видав наказ негайно зупинити рух Бандери. 

Ведуча: За півроку німці знищили три мільйони українців. Вістря 

гестапо було спрямоване особливо на бандерівців. У боротьбі проти 

Бандери дружньо співпрацювали з фашистами польські шовіністи й 

московські комуністи. У ті самі дні гестапо вивезло Степана до Берліна. 
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У Києві КДБ розстріляли його батька й вивезли до Сибіру трьох сестер — 

Марту, Володимиру та Оксану. У фашистських концтаборах закатовано ще 

двох братів. 

Ведучий: З розвалом гітлерівської Німеччини Бандера вийшов на 

волю й відразу почав прикладати зусилля, щоб повернутися на рідну 

землю. ОУН в Україні вирішила, що краще буде, якщо провідник 

перебуватиме за кордоном з огляду на міжнародну ситуацію, яка була 

досить складною. Бандера міцно стояв при кермі боротьби українського 

народу, задивлений у світлу мету навіть в опозиції. 

(На сцену виходять хлопчик і дівчинка). 

Хлопчик: 

 Вам ув’язнені лицарі честі, 

 Котрі скошеним цвітом лягли, 

 Котрі в горі, у глухім нещасті 

 Її вроду і дух берегли. 

Дівчинка: 

 Україна складає Вам шану, 

 І допоки світитиме день 

 Берегтиме народна пам’ять 

 Всіх шляхетних своїх дітей. 

Ведуча: Більшовики вирішили вбити Степана Бандеру, але 

пильність Служби Безпеки ОУН заважала це зробити. Лише через 15 років 

після закінчення війни терористи з Москви досягли мети — 15 жовтня 

1959 року Степан Бандера став жертвою російських спецслужб. 

Ведучий: Похорон Степана Бандери відбувся 20 жовтня 1959 року 

в Мюнхені. Церква Святого Івана Хрестителя була переповнена вірними й 

делегаціями з цілого світу. Тисячі людей уже зранку перебували на 

кладовищі, щоб останній раз глянути на свого Провідника, який став для 

них прапором і бойовою сурмою, прикладом невтомного борця за найвищі 

ідеали нації та людства. 

Ведуча: Домовина Степана Бандери стоїть так, що не торкається 

чужої землі. Вона немов чекає того часу, коли буде перенесена на рідну 

вкраїнську землю. Тоді мільйони старих і молодих не те що пішки, а на 

колінах підуть, щоб зустріти й попрощатись, віддати частку свого серця та 

любові тому, хто стільки зробив для них і згорів для України. 

(На сцену виходять хлопчик і дівчинка). 
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Хлопчик: 

 Терзали Вкраїну, 

 Як в полі билину, 

 Куди не поглянь — вороги. 

 За щастя народу, 

 За честь і свободу 

 Життя віддавали сини. 

Дівчинка: 

 Щаслива вже нині 

 Настала година 

 Хай грають вівати 

 Козацькі гармати 

 І золотом квітнуть слова, 

 Щоб мати Вкраїна 

 У серці єдина 

 І слава героїв — жива! 

(Хор виконує гімн «Ще не вмерла Україна» (сл. П. Чубинського, 

муз. М. Вербицького). 

 

С. П. Гачевська, завідувачка 

відділу народної творчості ОМЦНТ 

(за матеріалами періодичних видань) 
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