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) як етап українського 
державотворення 

В а ж л и в и м о с е р е д к о м українського самостійницького 
І руху на початковому етапі німецько-радянської війни 

стала територія північно-західної частини Житомирської 
о б л а с т і з ц е н т р о м у м. Олевську. 21 с е р п н я 1941 р. 
тут у т в е р д и л о с я у к р а ї н с ь к е н а ц і о н а л ь н е в ійськове 
формування Поліська Січ (Українська Повстанська Армія 
«Поліська Січ») на чолі з послідовником еміграційного 
у р я д у УНР о т а м а н о м Т а р а с о м Б у л ь б о ю - Б о р о в ц е м , 
яке було сформоване та певний час дислокувалося на 
Рівненщині. Вступ підрозділів Поліської Січі до міста 
відбувся у ході Олевської наступальної операції проти 
р а д я н с ь к и х п а р т и з а н с ь к и х ф о р м у в а н ь та залишків 
регулярних ч а с т и н Ч е р в о н о ї армі ї . 

Створення Олевської республіки 
Після у т в е р д ж е н н я в Олевську 21 серпня 

1941 р. підрозділів Поліської Січі місто було про
голошено центром своєрідної Олевської (Полісь
кої) республіки. Назву «Олевська республіка» 
д л я о з н а ч е н н я регіону д іяльності Поліської 
Січі широко використовував Тарас Бульба-Бо-
ровець у спогадах «Армія без держави». Така 
назва набула поширення і в низці сучасних пу
блікацій, присвячених дослідженню бульбів-
ського руху. У цьому разі поняття «республіка» 
вживають не у своєму прямому значенні — як 
форму політичного устрою, де всі вищі органи 
державної в л а д и на певний період обирають 
громадяни, а в значенні особливого державного 
утворення, яке виникло на території, підпорядко
ваній Поліській Січі, під контролем якої створю
валися та діяли місцеві адміністративні органи. 

До територія Олевської республіки входила тери
торія Олевського району (відповідно до німецького 
перепису населення від 1 жовтня 1941 p., площа ра
йону становила 2218 км2, а населення району на
раховувало 40 614 чоловік), її вплив поширився на 
частини суміжних північно-західних районів Жи
томирської області, північно-східних районів Рів
ненської області та, частково, на південь Поліської 
(нині — у складі Гомельської) області Білорусі. 

Олевська республіка, по суті, виконувала функ
ції тилового забезпечення Поліської Січі. Вона 
стала першим досвідом державотворної діяль
ності д л я українських політичних і військових 

формацій у роки Другої світової війни. У перспек
тиві Олевська республіка мала перетворитися на 
плацдарм для збройного виступу, очолюваного 
Поліською Січчю, для звільнення території Укра
їни від окупантів. Через створення Олевської рес
публіки простежується й спадкоємність держа
вотворчої боротьби, започаткованої в період Укра
їнської революції 1917—1921 pp. 

Формування адміністративних органів 
В Олевській республіці фактично не поши

рився вплив німецької військової адміністрації. 
Це дозволило кершництву Поліської Січі, переду
сім Т. Бульбі-Боровцю, сформувати місцеве управ
ління, полицю, розпочати відновлення господар
сько-економічного та культурно-духовного життя. 

За підтримки Поліської Січі, на місцях ор
ганізовували районні та сільські адміністра
т и в н і органи. В Олевську було створено ра
йонне управління, яке в деяких публікаціях 
н а з и в а ю т ь «урядом». Його головою Т. Буль-
ба-Боровець призначив Б. Симоновича. Районне 
управління мало свої функційніі відділи: від
діл безпеки і правопорядку, господарський від
діл, відділ здоров'я, відділ народної освіти, від
діл торгівлі та промисловості, відділ військових 
справ, відділ фінансів і кооперації, земельний 
відділ тощо. Фактично по всіх селах району 
було утворено сільські управління, на чолі яких 
стояли старости, за національністю українці. 
Старост сільських управлінь, як правило, оби
рали на загальних зборах села. 



Особливістю Олевської республіки було те, що 
створена тут районна й сільська українська по
ліція, якою керував Т. Бульба-Боровець, неофі
ційно належала до складу бульбівських зброй
них підрозділів і мала назву «українська поліція 
Поліської Січі». Адже це дозволяло обійти обме
ження щодо максимально можливої кількості сі
човиків в 1 тис. осіб. 

Присяга 
15 вересня 1941 р. вояки Поліської Січі, укра

їнська поліція та старости сільських управлінь 
склали присягу. Відбулося це в урочистих умо
вах на міському стадіоні. Тут було багато місь
кого населення. Обов'язковим атрибутом дійства 
був жовто-блакитний прапор. 

До прийняття присяги священик М. Симоно
вич відслужив молебень. У своїй проповіді він за
кликав український народ вести боротьбу за са
мостійну Україну та жити в мирі, допомагаючи 
одне одному й визвольній армії Поліській Січі. 
Після молебню, перехрестившись, усі хором на 
колінах повторювали текст присяги, який зачи
тував Т. Бульба-Боровець. 

На церемонії присяги з промовами виступили 
Т. Бульба-Боровець і Б. Симонович. Отаман від
значив, що «при радах наші найкращі люди за
гинули ні за що, а тепер ми будемо знати, за 
що воюють наші воїни і за що вони будуть ги
нути». Б. Симонович зауважив, що радянської 
влади в Україні більше не буде, як не буде й нім
ців. Він сказав: «Ми з вами повинні вести боротьбу 
за самостійну українську державу та допомогти 
нашій визвольній Українській народній револю
ційній армії "УНРА" йдеться про Поліську Січ, ча
стина якої сьогодні складає присягу». 

« З а к о н у к р а ї н с ь к о г о п а р т и з а н а » я к 
ідейна основа діяльності Поліської Січі в пе
ріод Олевської республіки 

Ідейною основою збройної боротьби відділів 
січовиків став «Закон українського партизана», 
розроблений Головною Командою УПА «Поліська 
Січ» у другій половині 1941 р. У ньому наголошу
ється: «Український партизан не є "бандитом", 
як його називають вороги, а вірним сином і щи
рим патріотом України. Він добровільно жертвує 
своє життя для загального добра свого рідного 
краю і народу». У Законі партизанка проголошу
ється зародком української національної армії 
та підпорядковується Головній Команді україн
ських збройних сил. 

Документ визначає основні обов'язки кожного 
партизана: 1) боротьба всіма засобами з кожним во
рогом України; 2) безоглядне винищення будь-якої 

явної чи таємної ворожої сили в Україні; 3) побо
рювання будь-якої чужої диверсії та своєї анархії. 
Кожного українського партизана зобов'язує безо
глядна військова дисципліна та абсолютне й без
застережне підпорядкування командуванню, без 
наказу якого забороняється будь-який збройний 
виступ, за винятком самооборони. Усякі анархічні 
банди так званих партизанів, зазначається в За
коні, не підпорядковані Головній Команді, буде ви
нищено українською збройною силою. 

У Законі визначено два основні способи забез
печення партизанських відділів: роззброюван
ням ворогів, розбиванням ворожих арсеналів, 
магазинів, складів тощо та завдяки добровільній 



допомозі цивільного населення. Водночас при
мусова реквізиція будь-яких речей у місцевого 
цивільного населення, незалежно від його на
ціональності, забороняється. За порушення За
кону встановлювали два види покарання: догана 
та смертна кара. 

«За що бореться Українська Повстанська 
Армія» 

Соціально-політичною платформою діяль
ності Поліської Січі в період Олевської респу
бліки стала програма під назвою «За що бореться 
Українська Повстанська Армія». Дослідники під
креслюють демократичність цього документа, 
зокрема те, що тут багато положень демокра
тичного характеру, частина з яких випередила 
свій час, передусім у соціальній сфері. Аналіз 
програми «За що бореться Українська Повстан
ська Армія» дає підставу стверджувати, що фор
мування Поліської Січі, відповідно до спадкоєм
ності Державного Центру УНР соціалістичним 
Центральній Раді та Директорії УНР, стояли на 
лівополітичних позиціях. Окрім того, у ній про
голошується: «УПА [УПА "Поліська Січ"] не під
лягає жодній політичній партії. Свою діяльність 
УПА підпорядковує тільки законному Урядові 
української держави». 

Ґрунтуючись на демократичних засадах, про
грама передбачала створення загальноукраїн
ського уряду, який в умовах війни мав склада
тися з представників усіх політичних угруповань 
та спиратися на українську військову силу. У про
грамі Поліську Січ було визначено як позапар
тійну національну військову структуру, яка в бо
ротьбі за відновлення суверенної держави стоїть 
на позиціях безкомпромісної боротьби з будь-
якими ворогами українського народу. 

У соціальному плані проголошували боротьбу 
за рівноправність усіх громадян України, свободу 
думки, слова, віри, чину кожного громадянина 
незалежно від його національної, релігійної, май
нової та статевої належності. 

У майбутній українській державі планували 
співіснування різних форм власності (державної, 
комунальної, кооперативної та приватної), вод
ночас передбачали націоналізацію більшості ре
сурсів країни державою та їх перехід у державну 
власність, я к а м а л а стати основною. Винят
ково у державній власності мали перебувати вій
ськова й важка промисловість. У той самий час 
було проголошено свободу приватної ініціативи 
«шляхом організації регульованого державою на-
роднього капіталізму». Д л я робітників було пе
редбачено впровадження нормованого 8-годин-
ного робочого дня, гарантованого відпочинку 

та створення профспілок для захисту їхніх прав 
як перед приватним, так і кооперативним та дер
жавним капіталом. У самому ж промисловому 
секторі рекомендували перехід фабрик і заво
дів у власність трудового народу на основі спеці
альних товариств, де кожен робітник виступав би 
акціонером. Реформа аграрного сектору передба
чала можливість співіснування державної, коо
перативної та приватної власності на землю, яка 
переходила у власність народу безкоштовно. Ко
лективізоване в часи радянської влади село мало 
заступити нове приватне хутірне господарство. 

Земельна реформа 
Серед першочергових завдань, які поставив 

Т. Бульба-Боровець перед Олевським районним 
управлінням, були: розподіл колгоспної землі, 
майна та худоби на індивідуальні господарства, 
укомплектування адміністративного, господар
ського та службового апаратів району, ремонт мос-
тів. Частину цих питань було піднято 31 серпня — 
1 вересня 1941 р. на зібранні старост і активу 
Олевщини, проведеному за участі Т. Бульби-Бо-
ровця. На нараді було ухвалено рішення, що 
до проведення земельної реформи усі колгоспні 
землі переходять у тимчасове користування селян. 

Аргументом на користь такої ініціативи було 
те, що «посівні площі озимих культур в індивіду
альному порядку в усіх селах району дають ве
ликий урожай, і вільне селянство заохочується 
працювати на власності». На зібранні було ухва
лено створення по селах району господарських 
комісій у складі п'яти осіб під керівництвом голів 
сільських управлінь для розподілу землі в тим
часове індивідуальне користування. Земельні ді
лянки між селянами розділяли за тими межами, 
які існували до колективізації. 

Серед важливих питань наради 31 серпня — 
1 вересня 1941 р. — проведення ефективної по
сівної кампанії озимих зернових культур. Д л я 
засіву землі було ухвалено рішення про розпо
діл між селянськими господарствами робочої 
худоби та сільськогосподарського реманенту. 
Голови сільських управлінь зобов'язувалися на
давати всю необхідну допомогу у проведенні по
сівної кампанії громадянам, які поверталися із 
заслання. Крім того, їм передбачалася допомога 
хлібом. Обговорювали також питання про забез
печення посівного фонду ярих зернових культур. 

Відповідно до рішень наради, на місцях, з ме
тою налагодження індивідуального сільського 
господарства, к о л г о с п н у з е м л ю , і н в е н т а р , 
тяглову силу, худобу було розподілено між селя
нами. Проте в окремих випадках колгоспи про
довжували функціонувати. 



Промисловість 
Окрім реформ у сфері сільського господар

ства, за підтримки Поліської Січі, адміністра
ція Олевської республіки почала відновлення 
промислового потенціалу регіону. На більшості 
промислових підприємств, які функціонували 
до початку війни, було відновлено виробництво. 
Відповідно до статистичних даних 1940 р., у ра
йоні існувало 4 підприємства республіканського 
підпорядкування (Олевський ліспромхоз, Олев-
ський порцеляновий завод, Журбовицький лісо
завод, Олевська меблева фабрика). 

Відновлювалося виробництво порцелянового 
заводу, меблевої фабрики, підприємства гончар
ного посуду, на 1 листопада 1941 р. було заплано
вано пуск електростанції. Промислове виробни
цтво відновлювалося й на периферії. Як зазначає 
Т. Бульба-Боровець, «усе це виробництво органі
зовує сам робітник на тимчасовому положенні 
про трудову власність, у якому проектується 
оформити того робітника в майбутньому як дійс
ного власника-акціонера заводу чи фабрики». 
Отаман також зауважував, що багато з положень 
політичної платформи діяльності УПА «Поліська-
Січ» «За що бореться Українська Повстанська 
Армія» впроваджувалися в життя у районах, під
контрольних Поліській Січі. 

У районі було налагоджено роботу кооператив
них торгово-промислових підприємств. Поряд з ко
оперативною було дозволено приватну власність. 
Для відкриття приватного підприємства потрібно 
було зареєструватися й отримати дозвіл у фінан
совому відділі районного управління. 

Торгівля і податки 
На підставі постанови Олевського район

ного управління від 16 вересня 1941 р., в Олев-
ську щовівторка проводили ярмарки. Щоденно, 
за винятком неділі, релігійних та національ
них українських свят, були базарно-торгові дні. 
На продовольчі товари було встановлено ста
більні довоєнні ціни. За продаж і купівлю това
рів за завищеними цінами карали згідно із за
коном. Спекуляцію переслідували, продукти, 
вилучені у спекулянтів, реквізували, а зривання 
фінансової дисципліни розцінювали як про
тидержавний акт. До моменту запровадження 
української грошової одиниці у грошовому обігу 
серед населення перебували радянський карбо
ванець і німецька марка за курсом 10 : 1. 

Для забезпечення потреб військових фор
мувань Поліської Січі у продуктах харчу
вання, для місцевого населення було встанов
лено чітко визначені податкові збори натурою. 
Так, наприклад, із вимолочених колгоспними 



господарствами зернових сезону 1941 р. вима
гали забезпечити посівний фонд: 10% здати для 
держави, а решту розподілити між населенням. 
Д л я картоплі також вимагали виконати посівний 
фонд: 20% здати для держави, а решту розподі
лити між населенням. На всіх млинах району 
встановлювали обов'язковий збір із розрахунком 
7 кг борошна зі 100 кг (7%). На місцях збір про
дуктів харчування у фонд Поліської Січі забезпе
чували старости сільських управлінь. 

Зібрані продукти харчування й ш л и на по
треби не лише військових формувань Поліської 
Січі. Частину продуктів, зокрема борошно, нада
вали вчителям району. Частково місцева влада 
забезпечувала харчуванням і осіб, які, повернув
шись із заслання, не мали власного господарства. 

Освіта 
В Олевській республіці у складі районного 

управління було створено освітній відділ, адже, 
відповідно до даних німецького перепису насе
лення від 1 жовтня 1941 р., у регіоні нарахову
валося 7445 учнів початкових і середніх шкіл. 
Важливою проблемою освітнього життя була 
відсутність учительських кадрів, тому освітній 
відділ за участі старшин Поліської Січі поста
новив провести короткий семінар для осіб, які 

закінчили 10-річну школу, для поповнення ними 
вчителів Олевського району. Також для підняття 
національного духу місцевого населення було ви
словлено бажання залучити в район педагогів із 
Західної України. 

Раз на місяць керівництво району проводило 
зібрання (конференції) вчителів. Одна з пер
ших конференцій відбулася одразу після утвер
дження в районі Поліської Січі. Основні питання, 
підняті на конференції , були запропоновані 
Б. Симоновичем. Голова райуправління, допо
вівши про ситуацію з відновленням шкіл ра
йону, поставив питання про методи викладання, 
про необхідність вивчення у школі Закону Бо
жого, про можливості використання в освітньому 
процесі радянських підручників тощо. Пізніше 
Т. Бульба-Боровець згадував, що в цей час насе
лення ремонтувало школи, отримувало шкільне 
обладнання, адміністрація знаходила шкіль
них спеціалістів та інструктувала їх щодо нав
чання в антибільшовицькому дусі. 

Влада республіки турбувалася й про хліб насущ
ний для вчителів. 31 серпня — 1 вересня 1941 р. на 
нараді активу та голів сільських управлінь Олев
ського району для забезпечення працівників шкіл 
продуктами харчування було запропоновано що
тижня видавати учителям по 8 кг борошна. 

Газета «Гайдамака» 
Друкованим органом Поліської Січі була га

зета «Гайдамака». Вона вирізнялася з-поміж роз
маїття газет пронімецького інформаційно-пропа
гандистського типу, що виходили на окупованій 
території України. Але офіційний статус Січі, на
даний німецькою владою, не сприяв уникненню 
пронімецьких нот. Через це важливою умовою іс
нування газети була німецька цензура. Висвіт
люючи діяльність Поліської Січі, вона в багатьох 
випадках прямо стосувалася питань німецької по
літики. Та сказати, що «Гайдамака» — одна з ні
мецьких районних газет, буде неправильно: ситу
ація впливала на діяльність редакції газети. 

«Дописувачем» газети був і Т. Бульба-Боро
вець, який подавав матеріали у формі фейлето
нів під назвою «Лист діда Гаврила до Сталіна», 
написані поліським діалектом під псевдонімом 
«дід Гаврило Обруч». Цю рубрику, яка згодом от
римала назву «Лісова пошта», Т. Бульба-Боро
вець продовжив і в інших часописах. 

З розпуском Поліської Січі газета припинила 
своє існування, про що зазначили в оголошенні ре
дакції: «З уваги на розв'язання "Поліської Січі" — 
наша газета "Гайдамака" з ч. 11 перестає виходити. 
Районова Управа в Олевську буде видавати свою 



районову газету під іншою назвою — при отримці 
на це дозволу». Такою газетою стала газета «Олев-
ські вісті», яка мала відкриту пронімецьку позицію. 

Релігійне життя 
Керівництво Поліської Січі значну увагу на

давало релігійній політиці. У політичній плат
формі «За що бореться Українська Повстанська 
Армія» було проголошено: «УПА [УПА "Поліська 
Січ"] бореться за відновлення вільної діяльно-
сти всіх віровизнань та церкви як одного з дуже 
важливих чинників національно-державного бу
дівництва». Серед місцевих вірян найбільший 
відсоток становили православні (96,2%), тому 
не випадково православ'я було підтримане но
вою владою. Поліська Січ мала свого офіційного 
духівника — М. Симоновича, священика Свя-
то-Миколаївської церкви. Окрім церковних бого
служінь, проводили військово-польові, зокрема 
під час військової присяги вояків Поліської Січі. 

«Під охороною своєї рідної збройної сили усе 
Полісся, мов щойно на світ народилось. Відро
джується громадське життя, адміністративна са
моуправа, господарство, культура, освіта, преса, 
видавництва, охорона здоров'я — одним словом, 
усе, що хоч на деякий час вирвалось з-під гніту 
серпа та молота й білого орла», — так відгуку
ється про ті події Т. Бульба-Боровець. 

Ліквідація Олевської республіки 
Офіційний розпуск Поліської Січі 15 листо

пада 1941 р. призвів і до ліквідації Олевської рес
публіки. У зв'язку з наступом німецької цивіль
ної адміністрації, у середині листопада 1941 р. 
було ухвалено рішення про розпуск формування. 
Уже згодом у регіоні повністю утвердилися на
цистські структури цивільної адміністрації, які 
розпочали реалізацію окупаційної політики, що 
особливо жорстоко виявилася з початку 1942 р. 

Серед останніх р ішень зі штабу формації 
було видання демобілізованим воякам Полісь
кої Січі довідок про службу, послужних особи
стих анкет, документів про підвищення у вій
ськових чинах. З пропозиції начальника штабу, 
полковника П. Смородського, спеціальна нарада 
Головної Команди Поліської Січі 15 листопада 
1941 р. ухвалила постанову про присвоєння ота
манові Т. Бульбі-Боровцю старшинського звання 
та рангу генерал-отамана (генерал-хорунжого) 
повстанських військ України. В постанові за
значалося: «В знак п р и з н а н н я заслуг п. Ота
мана Тараса Бульби-Боровця, як довголітнього 

громадського та революційного діяча, та за бойові 
пляни та його особисте керівництво великими 
партизанськими бойовими операціями проти 
численної московсько-комуністичної партизанки 
на всьому Поліссі від 22.6. до 15.11.1941 року, на 
підставі законів революційного часу, признати 
п. Отаманові Бульбі-Боровцеві право на стар
шинське звання та ранг генерал-отамана (гене
рал-хорунжий) повстанських військ України». 

Сам отаман після розпуску Поліської Січі у звер
ненні до її вже демобілізованих вояків сказав: 
«Прийде час, Січ буде знову відновлена, і ви знову 
будете потрібні». 

«Поліської Січі не стало. Вона пішла в ліс. 
Над Олевськом та над цілим Поліссям знову за
панувала непевна атмосфера невідомого завтра, 
мов тяжка темна хмара. Це була атмосфера Так 
званої "Нової Європи" Гітлера», — так невтішно 
оцінює ситуацію, яка настала після розпаду По
ліської Січі, автор «Армії без держави». 
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