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«Життя, політична та військова діяльність Василя Кука (1913-1954 pp.)», 
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у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 
(спеціальність 07.00.01 -  історія України)

Проблематика національно-визвольного руху 30-50-х pp. XX ст. досить давно 
й міцно увійшла в контекст новітнього вітчизняного історіописання, склавши при 
цьому один із ключових тематичних концентрів україноцентричного 
історіографічного дискурсу. За останні три десятиліття предметом ґрунтовних 
історичних студій стали: ідеологія і практика українського націоналізму 
міжвоєнного періоду, визвольних змагань часів Другої світової війни й повоєнного 
десятиріччя; стратегія й тактика боротьби; організаційна структура та діяльність 
ОУН, УПА, інших політичних організацій українського національного Руху 
Опору, як на теренах України так і в еміграції.

Не менш важливу площину проблеми формують біографічні дослідження, 
зокрема вивчення життєвого шляху та діяльності осіб, які в різні часи знаходилися 
біля керма політичних і військових формацій націоналістів. Важливість таких 
студій окреслюється не лише прагненням до розширення проблематики 
досліджень визвольного руху, олюднення й деміфологізації найдраматичніших 
сторінок цієї історії, потребами їх об’єктивного вивчення, але й завданнями 
інформаційного протистояння в «гібридній війні» з російським агресором.

Подана до захисту на засіданні спеціалізованої вченої ради кандидатська 
дисертація А. В. Понипаляк вочевидь репрезентує беззаперечно авторський, 
науково й суспільно актуальний досвід комплексного аналізу життя і військово- 
політичної діяльності останнього Головного командира УПА, Голови Проводу 
ОУН в Україні Василя Кука. Його постать в історії українського визвольного руху 
є у певному сенсі унікальною, адже довгий, сповнений боротьби, драматичних і 
суперечливих сторінок життєвий шлях Василя Степановича -  це своєрідний місток 
із минулого у сьогодення.

Проведений дисертанткою багатокомпонентний і комплексний історичний 
аналіз життя та військово-політичної діяльності В. Кука в українському 
визвольному русі 30-50-х pp. XX ст. переконливо засвідчує науково-теоретичну 
та суспільну актуальність дослідження Аліни Понипаляк, його важливість для 
формування об’єктивної, орієнтованої на неупереджене й толерантне сприйняття
сучасниками картини українського Руху Опору окресленого історичного періоду.

від
Відділ діловодства та архіву 

Київського національного університету 1
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Метою свого дослідження дисертантка визначає «[...] всебічне висвітлення та 
аналіз життя і військово-політичної діяльності В. Кука [...]» (с. 20 рукопису 
дисертації).

Працюючи над темою дисертантка вирішила ряд поставлених нею 
дослідницьких завдань, зокрема: проаналізувала історіографічне опрацювання 
теми, стан джерельної бази; виробила методологічні засади дослідження; 
дослідила історію родини та біографію Василя Кука, проаналізувавши чинники, 
що впливали на формування його світогляду в юнацькі роки; вивчила діяльність 
В. Кука в ОУН у 1930-1939 pp.; висвітлила активність В. Кука у перші роки Другої 
світової війни та його роботу на посаді керівника підпілля ОУН(б) на Півдні та 
Сході України у 1942-1943 pp.; розкрити роль В. Кука в українському визвольному 
русі на посадах командира УПА-Південь та члена Головного проводу ОУН(б) у 
1944-1950 pp.; проаналізувала діяльність В. Кука на чолі збройного підпілля ОУН 
та УПА у 1950-1954 pp., а також розглянула питання щодо полонення та арешту 
провідника.

Таке формулювання авторкою конкретних завдань своєї праці виглядає 
цілком логічним і послідовним і репрезентуються такою ж чіткою і послідовною 
структурою дисертації, побудованої з використанням біографічно-хронологічного 
підходу. Водночас порадимо Аліні Василівні спробувати змінити формально- 
календарний підхід у формулюваннях абзаців 3-6 дослідницьких завдань 
дисертації на проблемний (який би враховував сутність, зміст і логіку основних 
етапів розвитку українського визвольного руху окресленого хронологічного 
періоду), зокрема коли йдеться про вивчення конкретних періодів життя і боротьби 
її головного героя. Тим більше, що й сама дослідниця заважує важливість «[...] на 
прикладі життєпису однієї ключової особистості, прослідкувати основні віхи 
боротьби українських націоналістів практично від зародження до згортання їхньої 
активної організованої діяльності [...]» (с. 18 рукопису дисертації).

Окремі міркування офіційного опонента викликають авторські формулювання 
об’єкту та предмету свого дослідження. Зокрема, у тексті дисертації об’єктом 
дослідження авторка називає «[...] життя, політичну та військову діяльність 
В. Кука в українському визвольному русі [...]», а предметом -  «[...] роль В. Кука у 
військово-політичній діяльності українського визвольного руху [...]» (с. 19). 
Звертаємо увагу на те, що об’єктом наукового історичного дослідження 
традиційно виступає більш широка чи змістовна сукупність певних елементів. За 
цією логікою роль особистості в історії є завжди результатом її діяльності, а не 
навпаки. Тобто, внесок і роль Василя Кука у військово-політичній діяльності 
українського визвольного руху виступає скоріше об’єктом дослідження в 
обговорюваній дисертації. Натомість предмет дослідження виписаний у його назві
— це життєвий шлях, політична та військова діяльність Василя Кука у визначений
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хронологічний період. Відтак ми б порадили авторці чіткіше розмежувати ці 
компоненти вступної частини свого дисертаційного дослідження.

Жодних зауважень офіційного опонента не викликає обґрунтування автором 
мети, хронологічних і територіальних рамок праці та окреслення територіальних 
меж дисертації. Щоправда дисертантка характеризуючи територіальні межі свого 
дослідження не зовсім коректно, як для історичної праці, вживає біогеографічний 
термін «ареал» (с. 19).

На думку офіційного опонента визначальною рисою наукової новизни 
дисертації А. В. Понипаляк є комплексна авторська постановка, критичний аналіз 
та спроба концептуального узагальнення малодослідженої в історичній науці теми 
життя, політичної та військової діяльності Василя Кука. Не менш важливим 
виглядає внесок дослідниці у справу введення до активного наукового обігу 
невідомих або ж маловідомих і не використовуваних раніше повноцінних 
комплексів документальних і наративних джерел.

Однією з новацій свого дослідження А. В. Понипаляк називає «[...] спробу 
ґрунтовного аналізу формування особистості та характеру Василя Кука [...]» 
(с. 21). Проте такі дослідження є скоріше предметом психології, а ось дослідження 
історичних умов, обставин і чинників, що впливали на формування світогляду та 
особистісних рис характеру майбутнього провідника націоналістів, цілком 
вкладаються в предметне поле історичної науки. Наразі не завадила б кореляція 
відповідних позицій завдань і наукової новизни дослідження здобувачки.

У першому розділі дисертації А. В. Понипаляк розглянула стан наукової 
розробки теми, джерельну базу та методологічні основи дослідження. Зокрема, для 
аналізу історичного наративу з проблеми свого дослідження (с. 24-33) дисертантка 
цілком слушно обрала методологічний принцип, виокремивши масиви іноземної, 
радянської, української діаспорної та сучасної української історіографії. Такий 
підхід виявився продуктивним і дозволив авторці чіткіше окреслити 
концептуальні, тематичні та змістові відмінності кожної з цих історіографічних 
ніш, а також, не збиваючись на описовість, відзначити їх специфічні риси, сильні 
та вразливі сторони. Важливим аспектом історіографічного опрацювання теми, що 
його розкриває Аліна Василівна в тексті підрозділу 1.1., є аналіз причин 
замовчування або ж уникнення висвітлення постаті В. Кука й окремих фактів його 
політичної та військової діяльності істориками української діаспори та науковцями 
незалежної України у ранній період історіописання українського визвольного руху 
(до середини 1990-х pp.).

Характеризуючи джерельну базу дисертації (підрозділ 1.2.) авторка аналізує її 
за кількома класифікаційними ознаками: способом кодування і відтворення 
інформації (письмові та візуальні); способом репрезентації (опубліковані 
документи та неопубліковані архівні матеріали); за походженням (джерела та 
пам ятки повстансько-підпільної та партійно-радянської провенієнції),
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розподіляючи та описуючи їх за категоріями, видами, групами й підгрупами. 
Такий підхід А. В. Понипаляк до презентації використаних нею джерел із 
досліджуваної теми не лише підводить під джерелознавчий аналіз актуальну 
наукову основу, але й впорядковує огляд джерел, робить його чітким і 
структурованим (с. 39-45).

Зауважимо, що аналізуючи архівну джерельну базу своєї теми дисертантка 
звертається до документів 15 фондів 7-ми центральних і регіональних державних, 
галузевих і громадських архівних установ України: Центрального державного 
архіву вищих органів влади та управління України, Центрального державного 
архіву громадських об’єднань України, Центрального державного історичного 
архіву України у Львові, Державного архіву Львівської області, Галузевого 
державного архіву Служби безпеки України, Архіву Головного управління МВС 
України у Львівській області та Архіву Центру дослідження визвольного руху. 
Натомість у списку використаних джерел і літератури до дисертації знаходимо 
лише справи 6-ти фондів із 4-х архівів, документальні комплекси яких авторка 
використовує безпосередньо. Вважаємо, що в цьому випадку слід чинити подібно 
до історіографічного огляду, коли до списку літератури автор вносить усі згадані, а 
тим більше проаналізовані у тексті роботи праці своїх попередників. У такому разі 
документально-архівна складова джерельної бази дисертації виглядала б більш 
презентовано.

У підрозділі 1.3. («Методологічні основи дослідження») дисертантка коротко 
анонсує застосовані під час роботи над проектом принципи та методи наукового 
пізнання. Зауважимо, що для методологічного підрозділу дисертації А. В. 
Понипаляк є характерною лаконічність авторських формулювань, адже його обсяг 
складає неповні дві сторінки тексту (с. 45-47). На думку офіційного опонента 
здобувачці не завадило б докладніше та конкретніше пояснити застосування в 
дослідженні загальнонаукових, міждисциплінарних й конкретно-історичних 
методів, адже ця інформація в тексті підрозділу є дуже обмеженою. Такими ж 
гранично лаконічними виглядають і висновки до підрозділів першого розділу 
дисертації, при цьому офіційний опонент також не побачив у тексті загальних 
висновків до розділу.

Історію родини В. Кука та її вплив на становлення світогляду останнього 
Головного командира УПА і керівника підпілля ОУН в Україні авторка досліджує 
у другому розділі дисертації.

Аналізуючи у підрозділі 2.1. історію родини Куків по батьківській та 
материнській лініях, дисертантка розкриває умови, обставини, що впливали на 
формування особистості Василя у його дитячі роки. Цілком логічним і 
обґрунтованим виглядає твердження А. В. Понипаляк про те, що «[...] родинне 
виховання, життєві настанови та привиті моральні якості стали фундаментом
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становлення особистості майбутнього керівника ОУН в Україні [...]» (с. 55). Також 
зазначимо, що конструюючи наратив підрозділу здобувачка використовує 
невпорядковані документи з фонду В. Кука, що зберігаються в Архіві Центру 
дослідження визвольного руху. Нажаль, бібліографічний опис цих документів у 
списку використаних джерел дисертації подано у скороченому варіанті, без назви, 
лише із зазначенням коду в цифровому каталозі архіву, що не дає можливості 
ідентифікувати документ, а тим більше застосувати критичний підхід, 
верифікувати наявну в ньому інформацію шляхом порівняння цих даних із даними 
інших джерел.

У матеріалі підрозділу 2.2. «Юність, освіта і становлення світогляду В. Кука» 
Аліна Василівна аналізує значення освіти, виховання, суспільного середовища в 
становленні особистості й базових світоглядних орієнтирів майбутнього керівника 
революційного підпілля ОУН та УПА. Зазначений предметний аспект 
розкривається авторкою на широкому тлі реалій суспільно-політичного, освітнього 
та культурного життя західноукраїнських земель міжвоєнного періоду. Авторський 
текст наповнений різноманітним фактичним матеріалом, що ілюструє роки 
навчання В. Кука у народній школі та українській гімназії Золочева, участь юного 
Василя у «Пласті» та юнацтві ОУН, показує вплив на формування його особистості 
викладачів гімназії -  у недалекому минулому активних діячів УСС, греко- 
католицьких священників, патріотичного середовища ветеранів визвольних 
змагань 1918-1920 pp. (с. 59-61). Тут зауважимо, що сюжет про роль організації 
«Пласт» у формуванні В. Кука як національно свідомої, патріотичної та активної 
особистості певною мірою переобтяжений наративом, який прямо не стосується 
предмету дослідження, але в загальних рисах розкриває місце та роль пластової 
організації у вихованні молодих українських пасіонаріїв -  майбутніх активних 
учасників і провідників визвольного руху (с. 61-63).

Логічним і документально обґрунтованим є висновок другого розділу 
дисертації, в якому А. В. Понипаляк окреслює коло дуже різних, але все ж 
об’єднаних у своїй синергії чинників, що справили реальний вплив на формування 
особистості Василя Кука -  родинне середовище, драматичні й трагічні події 
Першої світової війни, українсько-польська війна 1918-1920 pp., особистий 
приклад і досвід ветеранів визвольних змагань, січових стрільців, діячів 
Західноукраїнської Народної Республіки, бійців і командирів Української 
галицької армії (с. 64-65).

Третій розділ дисертації А. В. Понипаляк присвячений аналізу тривалого 
періоду в діяльності В. Кука в Організації українських націоналістів -  від перших 
кроків підпільної роботи у займаній поляками Східній Галичині на початку 1930-х 
pp. до його повернення з Дніпропетровська на окуповані нацистами північно- 
західні українські землі взимку 1943 р. У цьому хронологічному та подієвому 
контексті авторка аналізує участь юнака в підпільно-диверсійній та агітаційній
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роботі ОУН від рубежу 1930-х до передодня Другої світової війни (с. 66-74), 
досліджує діяльність В. Кука у період від нападу Німеччини на Польщу до початку 
німецько-радянської війни (с. 74-102), а також розглядає діяльність Василя 
Степановича, як керівника підпілля ОУН(Б) на півдні та сході України у 1942-1943 
pp. (с. 102-123).

Досліджуючи на широкому фактичному матеріалі роботу В. Кука в ОУН у 
1930-1939 pp. (підрозділ 3.1) дисертантка послідовно розглядає та аналізує: 
діяльність молодого підпільника на посаді голови Золочівського повітового 
проводу ОУН та його роботу кур’єром крайового проводу організації (с. 66-67); 
контакти В. Кука з лідерами ОУН на Волині та його участь у розбудові підпілля 
організації на північно-західних українських землях (с. 67-68); арешт польською 
поліцією за агітаційно-пропагандистську діяльність і шестимісячне ув’язнення 
молодого революціонера у Золочівській в’язниці у 1934 р. (с. 68-69); поновлення 
підпільної роботи після звільнення з в’язниці й участь В. Кука в акціях 
спрямованих на зрив меморіальних заходів на честь короля Яна III Собеського з 
нагоди святкування в Польщі 250-ліття перемоги у битві під Віднем і новий арешт 
(с. 70-71); суд над В. Куком і його братом Іларієм, нове ув’язнення та звільнення за 
амністією (с. 72-73); повернення В. Кука до керівництва Золочівською округою 
ОУН, організація акцій експропріації і новий перехід на нелегальне становище (с. 
73); праця В. Кука над брошурами з конспіративної роботи «Пашні буряки» (1937 
р.) та з піротехнічної справи -  «Гранатний вишкіл» (1938 p.), створення підпільної 
школи для професійних революціонерів у Підгаєцькому повіті на Тернопільщині 
(1938 р.) та бойових груп ОУНівців у Слав’ятинських лісах у 1939 р. (с. 73-74).

У підрозділі 3.2. дисертантка розглядає військово-політичну діяльність 
В. Кука з вересня 1939 р. до кінця 1941 р. Виклад матеріалу дослідниця здійснює в 
описовому форматі, ретельно та послідовно відтворюючи факти біографії свого 
героя на тлі його дієвої участі в розбудові діяльності низових і крайових структур 
підпілля ОУН на теренах Галичини, Польщі, Закарпаття, Волині та Київщини у
1939-1941 pp.

Окремі авторські тези та констатації, присутні в тексті цього підрозділу 
спонукають офіційного опонента висловити деякі зауваження та власні думки. 
Зокрема, описуючи діяльність Василя Степановича восени-взимку 1939 р. у 
Кракові А. В. Понипаляк двічі (на с. 75 та 76 дисертації) зазначає про його зустрічі 
та знайомство з керівниками ОУН і характер виконання дорученого проводом 
напрямку роботи. Пояснення потребують також окремі аспекти діяльності та 
статусу В. Кука як керівника Київської похідної групи ОУН-Б влітку 1941 р. 
Йдеться про те, наскільки його формальний статус керівника групи відповідав 
такому фактично. Ґрунт для подібних міркувань породжують наведені в тексті 
підрозділу 3.2. факти про те, що попри статус керівника похідної групи звіти про її 
рух і діяльність готував і надсилав проводу не Василь Кук, а член групи, заступник
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з пропаганди голови Українського державного правління Ярослав Старух (с. 88- 
90).

Окремі міркування офіційний опонент висловлює й щодо верхньої 
хронологічної межі підрозділу 3.2. дисертації. На нашу думку з арештом лідерів 
ОУН-Б і членів Українського державного правління, а також членів похідних груп 
ОУН-Б, зокрема київської групи, завершився напівлегальний етап діяльності як 
загалом ОУН так і самого В. Кука. Німецька влада остаточно визначилася з 
позицією стосовно ОУН-Б, а це означало, що в нових умовах діяльність організації 
могла тривати лише в підпіллі. Відтак цілком логічним буде завершити підрозділ 
3.2 саме цими подіями, а матеріал сторінок 98-102 перенести в наступний 
підрозділ, скорегувавши його нижню хронологічну меду періодом другої половини 
літа-осінню  1941 року.

Йдучи за цією логікою підрозділ 3.3 («В. Кук -  керівник підпілля ОУН (б) на 
Півдні та Сході України (1942-1943 pp.)») варто було б почати саме з аналізу 
розробки нових підпільно-конспіративних засад діяльності ОУН-Б, спрямованої на 
підготовку збройної боротьби за незалежну Українську державу в умовах 
німецько-радянської війни і нацистської окупації (с. 97).

У структуру підрозділу 3.3. цілком вкладаються й розроблені авторкою 
сюжети попереднього підрозділу про розгортання нацистського терору проти 
спочатку ОУН-Б, а згодом і ОУН-М (с. 97-98) та кроки бандерівської фракції ОУН 
щодо організаційних і кадрових змін у кінці 1941-го -  навесні 1942 р. (с. 97-101). А 
ось поданий на с. 114-115 дисертації сюжет про структуру ОУН на півдні та сході 
України логічно було б перенести на початок підрозділу 3.3 й подати одразу після 
матеріалу про розробку засад конспіративної діяльності підпілля ОУН в 
підокупаційній Україні. Після цього слід було б розглянути організаційні зусилля 
В. Кука як голови Проводу ОУН на південно-східних землях по розбудові мережі 
Організації в регіоні, а вже потім дати аналіз фактів конкретної роботи ОУН-Б в 
краї. Проте в існуючій авторській редакції проблемно-змістове наповнення 
підрозділів 3.2 і 3.3 текстуально виглядає недостатньо розмежованим.

У четвертому розділі дисертації А. В. Понипаляк аналізує військово- 
політичну діяльність В. Кука в Українській повстанській армії та в збройному 
підпіллі ОУН у 1944-1954 pp. Вирішуючи це завдання дисертантка послідовно 
простежує роботу В. Кука на посадах командира УПА-Південь та члена Головного 
проводу ОУН (б) у 1944-1950 pp. (с. 124-155), досліджує його діяльність на чолі 
збройного підпілля ОУН і Головного командування УПА у 1950-1954 pp. (с. 155- 
185), а також розглядає обставини розшуку та арешту В. Кука органами МДБ 
СРСР (с. 185-193). З використанням даних різних джерел дослідниця так само 
ретельно й послідовно, як і в попередніх розділах роботи, відтворює та аналізує 
факти біографії В. Кука в контексті його діяльності в УПА та підпіллі ОУН у
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найтяжчий для організації повоєнний період, робить обґрунтовані та виважені 
висновки.

Позитивно оцінюючи авторські зусилля, інструментарій та результати 
дослідження у цій частині завдань дисертації офіційний опонент вважає за 
потрібне висловити також окремі зауваження й власні думки. Зокрема, сюжет 
підрозділу 4.1. про перебування та діяльність Василя Кука в селах Здолбунівського 
району Рівненщини на початку 1944 р. (абзаци 2-3, с. 128 дисертації) містить 
повтори фактів щодо місць його перебування та характеру діяльності, а також 
прикрі різночитання назв населених пунктів і районів (у другому абзаці: «Ільпінь» 
та «Мізоцький район», а вже в наступному абзаці -  «Ільпень» і «Мізочинський 
район»). На наш погляд такі різночитання є результатом недостатньо критичного 
підходу авторки до перевірки топонімів. Зазначимо, що подібні похибки в 
наукових і науково-популярних текстах -  це далеко не рідкість.

Привертає увагу розлогий сюжет Аліни Василівни про фронтове зіткнення 
підрозділів УПА з військами НКВС і Червоною Армією під Гурбами у квітні 1944 
р. (с. 138-142) зокрема аргументація авторки щодо ролі Василя Кука у цих подіях 
(с. 142-144). Натомість, діяльність В. Кука від кінця 1944-го до весни 1947 року у 
дисертації практично не висвітлена. Імовірно через брак джерел авторка 
обмежується лише короткими згадками про місця переховування організаційного 
референта Головного проводу ОУН(б) у різних населених пунктах і лісових 
масивах Львівської та Тернопільської областей (с. 49-150). На думку офіційного 
опонента іншою мовою, що визначила обмежене висвітлення цього етапу 
діяльності В. Кука у визвольній боротьбі, стали об’єктивні обставини обмеження 
цієї самої діяльності суворими рамками конспірації.

Детальнішого пояснення та уточнення потребує побіжно згаданий авторкою у 
підрозділі 4.1. епізод з арештом дружини В. Кука -  Уляни Микитівни Крюченко (с. 
151). Дисертантка не розвиває цю тему та не пояснює той факт, що органи МДБ 
намагалися використати її з метою арешту чоловіка. Натомість, вже у тексті 
підрозділу 4.2. А. В. Понипаляк знову пише про переховування командира УПА 
разом з дружиною у Пліхові Бережанського району на Тернопільщині (с. 177). У 
невтаємниченого в деталі історії підпілля ОУН читача може виникнути підозра, що 
авторка щось плутає. Інтрига тримається й надалі, і лише на початку підрозділу 
4.3. здобувачка побіжно зазначає про арешт 1949-го року і марні спроби 
«підібратися» до Василя Кука «через родичів» (с. 185).

Очевидно дискусійним виглядає твердження дисертантки щодо намірів 
Л. Берії навесні 1953 року використавши заарештованих високопоставлених 
керівників українського підпілля В. Охримовича, К. Осьмака та архієпископа 
УГКЦ И. Сліпого «[...] остаточно змінити політику центральної влади СРСР 
стосовно антибільшовицьких рухів і знайти вихід із глухого кута 
протистояння [...]» (с. 180). На думку офіційного опонента у цьому випадку в
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жодному разі не можемо говорити про зміну політики режиму щодо підпілля ОУН. 
Політика залишалася незмінною -  остаточне знищення. А ось тактика боротьби 
дійсно потребувала певної корекції. По-друге, Аліна Василівна дещо переоцінює 
небезпеку антибільшовицьких рухів, і зокрема ОУН-УПА, для постсталінського 
режиму в СРСР. На той момент підпілля було майже знищеним, а поодинокі 
глибоко законспіровані та позбавлені зв’язку між собою підпільники не мали 
скільки-небудь значного вплив на західноукраїнське середовище. У будь-якому 
разі залишається відкритим питання: чи справді Лаврентій Берія прагнув 
домовленостей з антибільшовицькими силами в СРСР?

Історико-біографічний характер дослідження А. В. Понипаляк, його 
насиченість фактами, подіями, персоналіями, історичними процесами та явищами 
справив вплив на його висновки. Висновки дисертації структуровані, обґрунтовані, 
повністю відбивають результати авторських дослідницьких зусиль відповідно до 
поставлених у роботі завдань, досить конкретні та змістовні, предметно 
репрезентують постать В. Кука на тлі епохи в яку він жив і діяв та спільноти до 
якої належав (с. 195-202). Проте окремі позиції у висновках до дисертації 
справляють враження дещо переобтяжених фактами.

Таким чином вищенаведене свідчить, що в обговорюваній дисертації 
авторкою вирішено низку важливих наукових завдань, зокрема досліджено історію 
родини та біографію Василя Кука, проаналізовано чинники, що впливали на 
формування його світогляду в юнацькі роки; вивчно діяльність В. Кука в ОУН у 
1930-1939 pp.; висвітлено його активність у перші роки Другої світової війни та 
роботу на посаді керівника підпілля ОУН(б) на Півдні та Сході України у 1942- 
1943 pp.; розкрито роль В. Кука в українському визвольному русі на посадах 
командира УПА-Південь та члена Головного проводу ОУН(б) у 1944-1950 pp.; 
проаналізовано діяльність В. Кука на чолі збройного підпілля ОУН та УПА у 1950- 
1954 pp., а також розглянуто питання щодо полонення та арешту провідника. Це 
дало можливість дисертантці обґрунтовано стверджувати, що Василь Кук відіграв 
одну з ключових ролей в історії боротьби за державну незалежність України, а 
історична важливість його постаті полягає в можливості використання фактів із 
його життєпису для відтворення усіх основних етапів діяльності українського 
визвольного руху середини XX ст.

Положення та висновки сформульовані у дисертації А. В. Понипаляк загалом 
обґрунтовані та науково достовірні. Основні результати й положення дослідження 
викладені авторкою в 6-ти публікаціях у наукових фахових виданнях. Разом вони 
повною мірою відображають зміст, основні положення і висновки дисертаційного 
дослідження. Зміст автореферату дисертації є повністю ідентичним основним 
положенням її рукопису.

Викладені офіційним опонентом у ході аналізу тексту дисертації зауваження 
та пропозиції в цілому слід сприймати як рекомендаційні. Вони не впливають на
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загальну позитивну оцінку дисертаційного дослідження. Праця А. В. Понипаляк є 
самостійним, завершеним, науково актуальним, суспільно значимим і 
оригінальним дослідженням, виконаним на належному науково-теоретичному 
рівні та на основі ґрунтовного вивчення широкого комплексу документальних і 
наративних джерел та наукової літератури. Отримані авторкою значною мірою 
нові та науково обґрунтовані результати в сукупності становлять завершений 
варіант однієї з можливих версій комплексного вивчення малодослідженої в 
історичній науці теми життя, політичної та військової діяльності останнього 
керівника проводу ОУН і збройного підпілля УПА в Україні Василя Кука та є 
важливим внеском у вивчення вітчизняних сторінок історії Другої світової війни та 
боротьби за незалежність України.

Офіційний опонент зазначає, що дисертація Понипаляк Аліни Василівни 
«Життя, політична та військова діяльність Василя Кука (1913-1954 pp.)» відповідає 
вимогам «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання 
старшого наукового співробітника», затвердженого Постановою Кабінету 
Міністрів України від 24 липня 20013 р. № 567, а її авторка заслуговує на 
присудження наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю
07.00.01 -  історія України.

24 квітня 2019 року

Офіційний опонент -  
доктор історичних наук, професор, 
завідувач кафедрою джерелознавства 
та спеціальних історичних дисциплін 
факультету історичної освіти 
Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова
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ВІДГУК

офіційного опонента к.і.н., О.М. Пагірі на дисертацію А.В. Понипаляк 

«Життя, політична та військова діяльність Василя Кука (1913 -  1954 pp.)», 

поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.01 -  історія України.

Основним персонажем подій і процесів минулого в усі періоди історії була 

особа, наділена непересічними організаторськими або інтелектуальними 

здібностями, громадською ініціативою або активною позицією, обдарованістю, 

хистом або талантом. Українська визвольна боротьба 1920-1950-х pp. винесла не 

поверхню цілу когорту талановитих та яскравих постатей, які протягом 

декількох десятиліть перебували на вістрі боротьби за незалежність України, 

гіротистояючи двом найбільшим тиранічним системам у XX столітті -  нацизму 

та комунізму. Без вивчення біографій провідників ОУН і командирів УПА у 

ширшому історичному контексті не можливо розкрити соціальний портрет та 

мотивацію учасників збройної боротьби, а також осягнути особистісний вимір 

складної історії України середини XX століття.

Постать останнього Головного командира УПА та Голови Проводу ОУН в 

Україні Василя Кука (1913-2007) без сумніву належить до знакових та 

особливих. Цей загартований підпільник із майже 17-річним стажем зумів не 

тільки найдовше протистояти радянській системі, але й був одним із небагатьох 

керівників ОУН і УГІА, які дожили до незалежності України. У зв’язку з цим, 

тема дисертації А.В. Понипаляк «Життя, політична та військова діяльність 

Василя Кука (1913 -  1954 pp.)» без сумніву належить до вкрай актуальних.

У «Вступі» здобувачка переконливо і кваліфіковано сформулювала 

обов’язкові атрибути дисертаційного дослідження: актуальність, зв'язок з 

науковими темами, в рамках яких воно виконувалося, об’єкт, предмет, 

хронологічні і територіальні межі, мету і завдання, методологічну основу, 

практичне значення дослідження. Основні результати дослідження було 

достатньо повно викладено у шести наукових працях у вітчизняних і зарубіжних 

виданнях, а також апробовано на наукових конференцій

Відділ діловодства та архіву 
</ в и л о г о  національного університету 

іи«иі Тараса Шевченка



У підрозділі 1.1. «Стан наукової розробки теми» проведено аналіз 

історіографічних джерел, в яких висвітлено життя і військово-політичну 

діяльність генерал-хорунжого УПА В. Кука. Постать останнього довгий час 

перебувала у тіні більш відомих діячів українського самостійницького руху, 

зокрема Степана Бандери та Романа Шухевича. Перша біографічна книга про 

останнього Головного командира УПА з’явилася лише після його смерті у 2007 

р. У подальшому побачили світ наукові та публіцистичні праці, присвячені 

життю та діяльності В. Кука. Однак, як справедливо зазначає здобувачка, 

біографія В. Кука не розглядалася комплексно в межах окремого монографічного 

дослідження.

У підрозділі 1.2. «Джерельна база» А.В. Понипаляк проаналізувала 

джерела дисертаційної роботи. Унікальною частиною неопублікованих джерел 

роботи став приватний архів В. Кука, з яким дисертантка мала можливість 

працювати в Архіві Центру досліджень визвольного руху у Львові. Загалом у 

роботі використано матеріали чотирьох архівів (ГДА СБУ, Архіву МВС, ЦДІАЛ 

та Архіву ЦДВР). У цьому зв’язку, проігнорованими залишилися джерельні 

масиви з історії ОУН і УПА, які зберігаються у двох центральних архівах у Києві

-  І ІД АГО та ЦДАВО України.

Дисертантка фахово провела класифікацію залучених нею архівних 

джерел, послуговуючись провенієнційним иідхідом відомого джерелознавця 

Г.Папакіна. Зокрема, слідом за дослідником вона ділить джерела за 

підкатегоріями, видами, групами та підгрупами. Кожен зі структурних елементів 

характеризується за змістовим наповнення. Загалом можна погодитися зі 

здобувачкою, що наявної та опрацьованої нею джерельної бази цілком достатньо 

для виконання повноцінного дисертаційного дослідження. Завдяки проведеному 

дослідженню було вперше введено до наукового обігу низку раніше 

неопрацьованих і неопублікованих архівних матеріалів.

У підрозділі 1.3. «Методологічні основи дослідження» сформовано й 

визначено методологію дисертаційної роботи, подано опис загальнонаукових і 

спеціальних наукових методів, використаних у дослідженні.



У другому розділі «Родинне оточення і формування світогляду В. Кука»

A.В. Понипаляк вперше у науковій історіографії розкриває історію родини Куків 

та її вплив на становлення особистості та характеру В. Кука. Застосовуючи 

методи просопографії, дисертантка відтворює соціальний портрет свого героя та 

визначає вплив його соціального походження на формування його світогляду. 

Зокрема, оригінальною є теза про вплив селянського походження на погляди

B.Кука у питаннях земельної власності та форм господарювання на селі, які 

пізніше знайшли своє відображення у його програмній праці «Колгоспне 

рабство», що з’явилася у підпіллі у 1952 р.

Третій розділ дисертаційної роботи охоплює період з 1930 р. до 1943 р. -  

один із ключових етапів життя та військово-політичної діяльності В. Кука. 

Авторка простежує основні сходинки у кар’єрному зростанні В. Кука у структурі 

ОУН від рядового учасника молодіжного крила українських націоналістів -  

Юнацтва ОУН до організаційного референта Головного Проводу ОУН(б) та 

провідника ОУН на Південно-Східних українських землях, набуття ним досвіду 

організаційної, кур’єрської, пропагандистської, вишкільно-педагогічної та 

диверсійної роботи, а також навиків конспірації.

Здобувачка вдало поєднує біографічний нарис про В. Кука із аналізом 

військово-політичного контексту його діяльності. Зокрема вона простежує його 

участь у відновлення мережі ОУН на Закарпатті в умовах угорської окупації у

1940-1941 pp., проголошенні відновлення Української держави ЗО червня 1941 

p., організації похідних груп ОУН(б) влітку 1941 p., діяльність на посаді 

керівника Проводу ОУН на Південно-Східних українських землях у 1942-1943 

pp., де ОУН здійснила спроби розгорнути свою мережу в Придніпров’ї, 

Приазов’ї, Причорномор’ї, на Донбасі з перспективою поширення підпільної 

діяльності на Крим та Кубань. Упродовж 1942 -  1943 pp. ОУН(б) на ПівдСУЗ під 

керівництвом В. Кука перетворилась на найпотужнішу організацію ОУН на 

території Великої України, а Дніпропетровськ став головним містом в системі 

націоналістичного підпілля на цих територіях.

Характеризуючи особливості характеру В. Кука як людини та підпільника,

А.В. Понипаляк обґрунтовано стверджує, що саме у період 1930-1943 pp.



відбулося становлення і формування В. Кука як досвідченого підпільника та 

одного із керівних діячів ОУН. Його холодний розрахунок поєднаний з 

обережністю та послідовним дотриманням засад конспірації дали можливість 

йому залишатися невловимим для ворожих спецслужб протягом 17 років.

Завершальний четвертий розділ дисертації присвячений військово- 

політичній діяльності В. Кука у період 1944-1954 pp., коли ОУН намагалася 

організувати ефективний опір радянському режиму. Авторка аналізує діяльність

В. Кука на посаді командира групи УГІА-«Південь» та його участь у 

найбільшому військовому зіткненні з ’єднань УПА із Внутрішніми військами 

НКВС у квітні 1944 р. під Гурбами. Вона наголошує на особливостях військовог о 

менеджменту В. Кука, який делегував максимальні повноваження підлеглим 

старшинам УГ1А, надаючи їм управлінський простір для найбільш ефективного 

командування своїми підрозділами.

У цьому розділі також охарактеризовано спроби В. Кука втілити ідею 

переформатування ОУН на нових засадах і розробку ним концепції Народно- 

визвольної революційної організації (НВРО), що мала базуватися на більш 

ліберальній та плюралістичній платформі. Авторка розкриває головні напрямки 

військово-політичної діяльності В. Кука в якості організаційного референта 

Головного Проводу ОУН(б) і заступника ГК УПА у другій половині 1940-х pp.

Оригінальним у дослідженні є аналіз ідейно-політичних поглядів В. Кука 

на політичний, соціально-економічний та національний устрій майбутньої 

незалежної України, його бачення українського націоналізму та питання 

подальшої1 стратегії боротьби українського визвольного руху в умовах «холодної 

війни». Будучи прихильником демократичного устрою незалежної України,

В.Кук водночас вважав, що у час збройного повстання і період становлення 

державності потрібно орієнтуватися на сильну авторитарну владу. Цікавими 

були і його погляди на земельне питання: В. Кук обстоював думку про 

націоналізований характер власності на землю, на якій селяни за вибором могли 

створювати приватне господарство або об’єднуватися в добровільні 

сільськогосподарські кооперативи.



У підрозділі 4.2 здобувачка аналізує основні напрямки діяльності В. Кука 

на посаді керівника підпілля ОУН в Україні та Головного командира УПА у 1950

-  1954 pp., в період останньої фази організованого збройного спротиву ОУН 

радянській системі. Зокрема, розглядаються заходи під керівництвом В.Кука, 

спрямовані на збереження організованого підпілля ОУН за «залізною завісою», 

а також спроби відновити нелегальні лінії зв’язку зі своїми закордонними 

центрами на Заході.

У підрозділі 4.3. «Розшук, полон і ув’язнення В. Кука» А.В. Понипаляк 

аналізує оперативно-розшукову діяльність радянських органів державної 

безпеки щодо розшуку та спроб ліквідації керівника ОУН в Україні й обставини, 

за яких він потрапив у полон до радянських сил безпеки у травні 1954 р.

Працю обрамлюють «Висновки», основні положення яких достатньо 

повно обґрунтовуються викладеним матеріалом. Слід зазначити, що в цілому 

висновки, зроблені здобувачкою, відзначаються точністю, актуальністю, 

науковою новизною, адже дотепер зазначена тематика вивчалася явно 

недостатньо.

Відзначаючи безсумнівні здобутки дисертантки, слід висловити кілька 

зауважень і рекомендацій.

1) Верхня межа хронології дисертаційного дослідження обмежується 

полоном В. Кука радянськими органами державної безпеки у травні 1954 р. 

Однак на цьому не припинилося життя та діяльність В. Кука. Робота була б 

повнішою, якби автор змогла висвітлити головні віхи завершального періоду 

життя останнього Головного командира УПА від його поневіряння у тюрмах 

КДБ та вимушеної співпраці з радянським режимом до діяльності в незалежній 

Україні.

2) Аналізуючи радянську історіографію, здобувачка не подає 

характеристику постаті самого В. Кука з боку радянських авторів.

3) А.В. Понипаляк здійснила доволі розгорнутий і концептуальний аналіз 

джерел за походженням, видами, групами і типами, але часом перелік документів 

є механічним без зазначення їхнього стосунку до життя та військово-політичної 

діяльності В. Кука.



4) В анотації до дисертації ідеться про використання цінних архівних 

матеріалів із Державного архіву Львівської області (ДАЛО) (с. 5), однак у списку 

джерел і літератури зазначений Центральний державний історичний архів у м. 

Львові (ЦДІАЛ).

5) При висвітленні окремих сюжетів історії українського 

націоналістичного руху, пов’язаних з підпільною діяльністю В. Кука у 1930-х -  

першій половині 1950-х pp., дисертантка часом надмірно захоплюється 

цитуванням текстів, написаних самим В. Куком, і недостатньо використовує інші 

джерела для їхньої верифікації та співставлення.

6) У підрозділі 3.3. «В. К у к - керівник підпілля ОУН(б) на Півдні та Сході 

України (1942-1943 pp.)» дисертантка не згадує про дипломатичний аспект 

діяльності В. Кука на посаді провідника ОУН на ПівдСУЗ, зокрема його роль як 

куратора переговорів між представниками Проводу ОУН та військово- 

політичиими колами Румунії у другій половині 1943 р.

7) У підрозділі 3.3. наводиться суперечлива інформація про кількість 

членів ОУН у Дніпропетровській області. В одному місці авторка говорить про 

5 тис. (с. 117), а в іншому -  про 2-2,5 тис. (с. 120). Варто було б навести власну 

оцінку чисельності членів підпілля ОУН у цьому краї.

8) У роботі наявні помилки в означенні посад та імен окремих діячів 

українського націоналістичного руху та УГІА, а також організаційно- 

географічних позначень ОУН. Наприклад, зв’язковий референт крайового 

проводу ОУН(б) на Закарпатті у - 1940-1942 pp. Михайло Габовда названий 

автором Гавелдою (С.78-79). Провідник ОУН на території румунської 

Трансністрії Тимофій Семчишин вподаний як Т. Синчишин (с. 110). Командир 

воєнної округи «Богун» УГІА-«Північ» Петро Олійник -  «Еней» представлений 

як командир оперативного командування УПА -  «Північ» (с. 130-131). Крайовий 

провід ОУН на південно-східних українських землях вказаний Головним 

Проводом ОУН на ПівдСУЗ (с. 116). Абревіатура ОЗУЗ розшифрована як 

«Осередньо західно-українські землі» замість «Окраїни західних українських 

земель» (примітка на с. 114). Військова посада УПА «сотенний» замінена 

званням «сотник» (с. 143).



9) Не зовсім зрозуміла функція приміток у дисертації, які подаються 

доволі вибірково і несистематично.

Незважаючи на окремі недоліки, дисертаційне дослідження 

А.В. Понипаляк «Життя, політична та військова діяльність Василя Кука (1913 — 

1954 pp.)» відповідає всім вимогам п. 9, 11, 12 та п. 13 «Порядку присудження 

наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

24.07.2013 року № 567 (зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 656 

від 19.08.2015 p., №1159 від 30.12.2015 p., №567 від 27.07.2016 p.), які 

висуваються до кандидатських дисертацій, і рекомендуються до захисту на 

здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю

07.00.01 -  історія України у спеціалізованій вченій раді Д 26.001.20 Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка.

Відгук підготував 

науковий співробітник

Меморіального музею тоталітарних режимів 

«Територія Терору» Львівської міської ради, 

Кандидат історичних наук

(М£

Ш .
вхід. Мв

Від ‘  О?
Відділ діловодства та архіву 

\ Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка


