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«ДІЛА ДОБРИХ ОНОВЛЯТЬСЯ»

СЛОВО АВТОРА – УКЛАДАЧА 

Визвольна боротьба УПА�«Захід» та збройного підпілля ОУН (1942�
1960 рр.) за українську державність велася під гаслом «Воля народам –
воля людині!» і належить до однієї із найгероїчніших  сторінок історії
українського народу.

У сімдесяту  річницю  створення Української Повстанської Армії
опоненти ще й досі переконують, що боротьба ОУН(р), УПА, крім
непотрібних велетенських жертв, користі не принесла. Однак таке
твердження не є справедливим. Свого часу митрополит УГКЦ Андрей
Шептицький сказав так: «Немає такої ціни, яка не мала б бути заплачена
за незалежне державне життя народу». Ідеологічні та історичні
передумови визвольної боротьби українців зродилися з досвіду
попередніх поколінь борців за волю України, програмних засад молодих
націоналістів 20�30�х рр. ХХ ст., релігійної і національної свідомості
народу, виплеканої Українською Греко�Католицькою Церквою та
просвітніми організаціями міжвоєнного періоду минулого століття.
ОУН(р), розпочавши активний опір польському, румунському,
чехословацькому режимам, завоювала у західноукраїнського населення
незаперечний авторитет, з яким вступила у боротьбу за волю України в
умовах розпочатої європейськими державами Другої світової війни.
Виходячи з досвіду будівництва Карпатської України, Провід ОУН(р) усві�
домлював потребу орієнтації на власні сили. У цьому руслі 30 червня
1941 р. у Львові проголошено Акт відновлення Української Держави на
західноукраїнських землях та започатковано формування повстанських
загонів під назвою Української національно�революційної армії. Але
гітлерівці заборонили перші паростки державотворчого життя і
приступили до арештів та розстрілів націоналістів.

Провід ОУН(р) розпорядився легалізованим членам ОУН(р) негайно
відійти у підпілля, зібрав у 1941�1942 рр. три конференції, на яких
узагальнив досвід боротьби 1939�1941 рр. і накреслив плани на майбутні
роки. У світлі рішень конференцій підпілля ОУН(р) отримало напрямні
директиви щодо негайної організації підпільних кадрів, які стали на чолі
активізації визвольних сил міста і села. Друкованими матеріалами ОУН(р)

виховувала у мас стратегічну і тактичну ініціативу щодо поведінки з
воюючими імперіалістичними державами.

ОУН(р) у структурі визвольних сил виконувала роль політичної
організації з пропагандивними, організаційними та адміністративними
функціями. Незважаючи на заборону гітлерівцями Акта 30 червня 1941
р., масові арешти націоналістів, – зупинити визвольний процес українців
вони вже не змогли. Ідеологічні конференції, Третій надзвичайний
великий збір ОУН(р) і наради Проводу, які відбулися в умовах загострення
боротьби націоналістів з німецькими окупантами, відзначали, що
агресорами в Україні є гітлерівська Німеччина та радянська Росія (СРСР),
а тому визвольна війна з ними неминуча. Лозунгами «Воля народам – воля
людині!», «Лицем до сходу» Організація розвінчувала політичні комбінації
політичних супротивників і приступила до створення визвольних сил.
Третім надзвичайним великим збором ОУН 21�25 серпня 1943 р. ОУН(р)
внесла ясність у програмні пункти Першого і Другого великих зборів ОУН,
їх соціально�економічні аспекти, відкинула вождизм, корпоративізм,
безапеляційність політики тощо. Скликанням Української Головної
Визвольної Ради 11�15 липня 1944 р. створено український підпільний
парламент – координатор визвольної боротьби УПА. У програмних
документах УГВР проголосила боротьбу за демократичний спосіб життя,
вільні форми господарювання, свободу совісті, інтелектуальної творчості
і закликала український народ до рішучої боротьби за свободу і
незалежність України.

Рішення ідеологічних конференцій, Третього надзвичайного великого
збору ОУН(р) створило ідейно�теоретичну основу визвольної боротьби
українців, якою вони керувались увесь період визвольних змагань за
державність нації.

Зародження відділів Української Народної Самооборони в 1942 р. у
Східній Галичині було реакцією українців на поховані гітлерівцями
надії щодо відродження української державності, створення власної
армії, національних структур тощо. Репресії німецьких окупантів в
Україні та їх сателітів у Північній Буковині і Закарпатті, поява
повстанських загонів на Волині та Поліссі, діяльність радянських
партизанських загонів особливого призначення і польської Армії
крайової стали основними чинниками створення УНС. Активну роль у
їх формуванні відіграли крайовий провід ОУН(р) з тереновими
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мережами, які організували набір до загонів, відрядили частину
молоді до карпатських підстаршинських шкіл, забезпечили їх
харчами та зброєю. Перші загони УНС почали бої з німецькими
окупантами у 1943 р. і є яскравим свідченням боротьби націоналістів
з гітлеризмом. У відповідь нацисти розпочали у Галичині масовий
терор, який характеризувався надзвичайною жорстокістю –
прилюдними катуваннями, спалюванням живцем у вогні, повішанням
приречених на площах і базарах. Формування Української Народної
Самооборони було закономірним процесом визвольної боротьби,
сприяло здобуттю першого військового досвіду, який повстанці
застосували згодом у лавах УПА.

Керуючись вченням воєнної доктрини М. Колодзінського, рішеннями
ідеологічних конференцій, ОУН(р) започаткувала створення керівних
органів УПА�«Захід» та бойових підрозділів. У результаті цілеспрямованої
діяльності командування УПА�«Захід» станом на березень 1944 р.
остаточно сформувало свою структуру у складі 5�ти військових округ: 1�ї
ВО «Львів», 2�ї «Буг», 3�ї «Лисоня», 4�ї «Говерля», 5�ї «Маківка». Через рік
створено 6�ту ВО «Сян» на Закерзонні. Згодом обставини змусили 1�шу
ВО «Львів» об’єднати з 2�ю ВО «Буг», а 5�ту «Маківка» – з 4�ю ВО «Говерля»;
військові округи, відповідно, поділялися на тактичні відтинки, які
взаємодіяли з тереновими мережами ОУН(р). За короткий період часу на
території УПА�«Захід» створилися військова, господарська,
адміністративна, медична структури та інші підпільні установи, які
уособлювали собою «державу в державі».

УПА�«Захід» та збройне підпілля ОУН(р) мали у своєму розпорядженні
допоміжні структури, такі як Головний осередок пропаганди та
референтури, що володів широкою мережею підпільних друкарень,
дописувачів, художників, поетів та публіцистів, які творили духовну
основу визвольного руху, Службу безпеки ОУН, яка серед усіх структур
боротьби заслужила високої оцінки у працівників секретних служб
багатьох країн світу. Український червоний хрест здобув визнання
медичної науки, особливо за досвід лікування повстанців засобами
народної медицини. УПА та збройне підпілля спромоглися на організацію
власної фінансової системи, створивши унікальний національний
повстанський грошовий засіб у формі бофонів. Зв’язок, розвідка, госпо�
дарська служба, архівна справа – це далеко неповні структури, через

систему яких до визвольної боротьби УПА�«Захід» долучалося понад 500
тисяч активних добровольців та симпатиків визвольної боротьби.

В умовах зміни фронтів сотні і курені УПА своєю безкомпромісністю з
німецькою і радянською сторонами заявили про себе, що
відстоюватимуть самостійницькі ідеали до останнього бійця. Як і їх
попередники з УНС, УПА�«Захід» продовжила бої з німецькими нацистами
і лише поспішний відступ гітлерівців з України скоротив можливості
розгорнути проти них повстансько�визвольну війну.

Під час визвольної боротьби УПА�«Захід» опинилася ще перед одним
фронтом – польською Армією крайовою, яка здійснювала ескалацію своїх
збройних сил у рамках плану «Буря» з метою повернення
західноукраїнських земель до складу довоєнної Польщі. Але 1945 р.
еміграційний польський уряд розформував АК.

З появою Червоної армії на території УПА�«Захід» Головна квартира
УПА широко розповсюдила інформацію, що повстанці не воюють проти
своїх «однокровних братів» з Центральної і Східної України, як і вояків з
числа поневолених народів СРСР, усі ж бо вони повинні повернути зброю
проти сталінського режиму. Дискутувати сьогодні з проблем ворожості
УПА до ЧА, якої не існувало, навряд чи справедливо. Під час облав
червоноармійці, як відомо, в упівців здебільшого не стріляли, були
випадки, що переходили на їхній бік, читали листівки.

Однак радянська сторона не сприймала ідеї незалежності української
держави, яку намагалася задушити, застосовуючи усі передові засоби
військового, економічного та ідеологічного впливу. Нав’язана
повстанській армії боротьба з усією жорстокістю точилася на території
Львівської, Станіславської, Дрогобицької, Тернопільської, Чернівецької,
Кам’янець�Подільської (Хмельницької) областей та Закерзоння (Польща) і
мала свої особливості. У Львівській, Станіславській, Дрогобицькій
областях стійкості УПА сприяли лісисті райони. На Тернопільщині, окрім
сотень і куренів, у 1944�1945 рр. активно діяли боївки УПА, Самооборонні
кущові відділи на Закерзонні – до 1947 р., також сотні і чоти УПА.

У зимовий період 1945�1946 рр. радянська влада планувала
розгромити УПА засобами «великої зимової блокади», кинувши проти
повстанців великі каральні сили, які заблокували ліси, хутори, села та
селища. Однак план не був здійснений, УПА�«Захід» хоч і зазнала втрат,
проте зберегла сили, які поповнила у весняні та літні місяці 1946 р. Не
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знищивши повстанців у «великій блокаді», влада продовжувала
ліквідовувати соціальну базу визвольного руху – селянство та його духовну
основу – Українську Греко�Католицьку Церкву.

В умовах зростаючого терору радянської влади, насилля і репресій,
спроб каральних сил нав’язувати воякам УПА відкриті бої командування
УПА з 1946 р. наказало кадрам переходити до боротьби методами
збройного підпілля, яке проіснувало до другої половини п’ятдесятих років.

На першому плані тоді постало завдання боротися засобами агітації і
пропаганди. Кожен підпільник ставав пропагандистом. Зброя мала
застосовуватися лише в окремих ситуаціях, коли того вимагала оборона
або нестерпна поведінка каральних органів.

Повстанські листівки, інформуючи народ про насилля радянської
влади, мали значний вплив. У виданнях йшлося про конкретну діяльність
радянської влади, запровадження колгоспів, русифікацію шкіл і
громадського життя, знищення Української Греко�Католицької Церкви,
антидемократичну форму виборів, експлуатацію жінок тощо.

З метою ознайомлення народів сусідніх держав з ідеями, за які воює
УПА, відділи УПА�«Захід» здійснили кілька успішних рейдів територіями
Польщі, Чехословаччини, Румунії і півторатисячокілометровий рейд із
Закерзоння до Західної Німеччини, де зголосили світові, за що борються
повстанці.

УПА�«Захід» та збройне підпілля ОУН(р) висунули зі свого середовища
досвідчених командирів УПА та підпільних діячів ОУН, які доклали
максимум зусиль у розбудові повстанських збройних сил і підпілля ОУН,
яке не в силі була подолати радянська влада упродовж вісімнадцяти років.

УПА�«Захід» зробила вагомий внесок у створення нової
партизансько�повстанської стратегії і тактики у винятково
складних воєнних, політичних та економічних умовах. Це були
рейди, нічні операції, терористичні акти, засідки, диверсії тощо.
Повстансько�партизанська війна на теренах Західної України
активізувала місцеве населення. В окремих регіонах західноукра�
їнських областей представник влади міг бути застрелений у будь�
який час.

З поверненням до Західної України радянської влади повстанці
опинилися у надзвичайно важких умовах боротьби, нав’язаних їм
каральною системою. Застосувавши проти збройного підпілля ОУН(р)

провокаційні методи, влада спричинилася до знищення підпілля
ОУН(р) та її симпатиків. Ці події й по сьогоднішній день відлунюють у
серцях людей.

Основою УПА�«Захід» була армія часто безіменних борців, проти яких
німецькі та радянські власті застосовували тактику «спаленої землі»,
масові розстріли заручників, повішання повстанців, пограбування,
арешти і депортації з метою позбавити ОУН(р), УПА підтримки народу.

Соціальною базою визвольного руху УПА�«Захід» стали бідняцько�
середняцькі маси передвоєнної Західної України. Щодо національної
свідомості, то ці маси були найбільш свідомі, хоча й потрапляли під вплив
різних ідеологій. Однак скоро під впливом радянізації 1939�1941 рр.
переконались, що тільки у вільній і незалежній Україні можна зажити
щасливо й заможно, а ті, що були «заражені» комуністичною ідеологією,
швидко пересвідчились у недемократичності, диктаторському характері
радянської влади.

Під час створення УПА західноукраїнські маси дали до українського
війська добірних вояків, надзвичайно витривалих, що десятиліттями
воювали у найскладніших умовах. Середняцькі маси, ті, що мали по
кілька гектарів землі, дали до УПА найбільше націоналістичної
інтелігенції. Найменшою категорією у лавах УПА були вихідці із заможних
селян, яких у Галичині майже не було.

Характеризуючи бойові прикмети вояків у лавах УПА, варто
відзначити, що повстанці були відчайдушними, відважними,
витривалими та ініціативними. У бою їм не було конкуренції. Як наслідок,
з такою вояцькою масою противнику воювати було важко. Тільки при
наявності велетенської переваги в силі і застосовуючи тактику «спаленої
землі», вони розгромили визвольний рух ОУН(р), УПА.

Ще у лавах УПА була гімназійна та студентська молодь, т.зв. «Юнаки» –
надзвичайно віддані визвольній боротьбі ОУН(р), УПА, ідейно переконані.
Отже, селян в УПА було близько 60%, робітників з різних промислових
осередків Східної і Центральної України – 25%, інтелігенції – 15%. Було в
УПА і старше покоління 1900�х років народження, їх називали «старими».
Понад вісімнадцятилітній період боротьби ОУН(р) та її дітища УПА за
українську державність, без сумніву, зробили честь українській
визвольній історії, довели перманентність визвольного руху українців від
періоду визвольних змагань 1914�1921 рр. до шістдесятників ХХ ст.
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Повстансько�підпільна боротьба була також війною української
ментальності, яка мала широку географію і хронологію: від численних
повстань і страйків українських політв’язнів у радянських тюрмах і
концтаборах до мовчазного протесту народу у 60�70�х рр. ХХ ст., а від них
– до дисидентів, які спричинилися до появи своєрідного українського
«гандізму» – вибуху мирної національної революції та розвалу СРСР.
Перемога за ОУН(р) і УПА залишалася якщо не у практичній, то в ідейній
площині.

Впродовж усього вісімнадцятирічного періоду боротьби УПА�«Захід» та
збройне підпілля ОУН(р) зазнали колосальних втрат у кадрах, яких
загинуло понад 47 тис. Майже 60 тис. населення впали жертвами
насилля окупаційних режимів, а найбільше – від сталінського режиму
СРСР. Приблизно півмільйона осіб зазнали арештів, ув’язнень та
депортацій.

Значною мірою завдяки боротьбі ОУН(р), УПА та великим жертвам
національно�визвольний рух увійшов у свідомість багатьох українців та
став способом їх мислення і дій. Визвольна боротьба в Західній Україні не
припинялась практично ніколи. Залежно від ситуації, вона набирала
нових форм і методів. 

Об’єктивні суспільні процеси дев’яностих років в Україні
неспростовно підтвердили історичну справедливість боротьби ОУН(р),
УПА за незалежність Української держави, переконання про
всеперемагаючу правду та незнищенність української національної
ідеї. Омріяна віками воля прийшла в Україну 24 серпня 1991 р., коли
Верховна Рада України прийняла документ історичної ваги – Акт
проголошення незалежності України. Незалежна Держава, за яку
упродовж вісімнадцяти років складали голови сини і доньки
української нації, вояки Української Повстанської Армії, члени
збройного підпілля ОУН, стала дійсністю.

З тих пір не тільки в областях Західної України, але й по всій Україні
почалося відродження народної пам’яті про героїку ОУН(р), УПА. У
містах і селах, вищих навчальних закладах і середніх школах відкрито
музеї УПА та музейні кімнати, створено меморіальні комплекси на
місцях колишніх боїв. Майже у кожному селі західних областей
українці висипали символічні могили борцям за волю України,
упорядкували братські могили загиблих повстанців, освятили

пам’ятні хрести на місцях енкавеесівських шибениць і розстрілів. У
Європі та Сибіру на казематах німецьких Освенціма і Дахау,
радянських Кенгіра і Колими, обласних та районних катівень
вмурували меморіальні плити. Від Закерзоння до Хмельницької обл.
борцям УПА звели сотні пам’ятників з граніту, бронзи, мармуру.
Великий базальтовий хрест освячено на місці спалення тіла Головного
Командира УПА Романа Шухевича на лівому березі вікопомного
Збруча біля с. Гукова Чемеровецького р�ну Хмельницької обл. 

Шановні читачі! Пропонуємо, Вам, переглянути  фотоальбом
світлин учасників визвольної боротьби у лавах ОУН(р), УПА за
Українську Самостійну Соборну Державу  у 40� 60�их рр.ХХст. Перед
Вами постануть біля півтори тисячі унікальних фотознімків, свідків
яскравих  героїчних повстанських буднів і слави українського народу,
що зберегли честь української нації й передали її наступним
поколінням. На відміну від архівних документів, насичених сухою
статистикою та описом боїв, складених учасниками або свідками
подій, які часто могли бути  амбітними не беручи вже  до уваги
матеріали ворожих сторін, то  фотографії безпосередніх учасників
визвольних подій доносять до нас живий відгомін повстанської
визвольної епопеї. 

З повстанськх світлин  на нас дивляться молоді люди, які своїми
чистими   поглядами  зазирають у наші  душі  і наче запитують, що ми
думаємо про них, патріотів – борців, тієї жорстокої «як вовчиця» доби. 

Альбом можна назвати фотохронікою ОУН, УПА, його  складають
світлини  вояків УПА та збройного підпілля ОУН(р) різних років
кровавого  ХХст. На постої, під час жорстокого бою, гутірках з
населенням сіл, чи то у лісах, полях чи деінде, де кувалася доля
українського народу, бачимо завжди веселих, усміхнених  повстанців,
бо смуток вважався одним із смертних гріхів для кожного з них. 

Частину фотографій   складають повстанці  в уніформах, але є й
такі, які зазнимковані з часів міжвоєнного періоду. Не всі у той час
могли фотографуватися, щоб залишити  про себе пам’ять. Більша
частина борців загинула і рідні як зіницю ока берегли  їх прижиттєві
світлини. Бачимо їх серед  учасників сільських товариств «Просвіта»,
художньої самодіяльності, колективів тверезості, сокільських, лугових
товариств та інших національних організацій. Такі фотокартки
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безцінні, бо віддзеркалюють умови середовища у якому виростали і
виховувалися  борці за волю України. 

Перед нами люди які не вміли боятися загарбника і не хотіли  йому
коритися. У двобої із переважаючими силами ворога вони заздалегідь
прирекли себе на смерть, яка їх безсмертям зустріла. 

Радянські власті докладали максимальних зусиль, щоб очорнити
вояків УПА та збройного підпілля ОУН(р), змальовуючи як ідейно
«неграмотних і збанкрутілих», які «ніколи не підстригалися», «рідко
коли вмивалися, переодягалися в чисте», тобто як справжніх
«бандитів�головорізів». Заради цього знущалися над  благородними
тілами убитих, роздягали їх для нагнітання страху і посміховища
людям. Всі ці патріоти марили вільною Україною, були романтиками,
райдужним планам яких не суджено було збутися, як у відомому вірші
Олександра Олеся «і вгледіли айстри, що навколо тюрма// і вгледіли
айстри, що жити дарма// схилились і вмерли, і тут, як на сміх
//засяяло сонце над трупами їх.» Ба й справді, уже який раз,
привідкриваємо завісу над борцями України, щоб ще і ще раз в
осяйному блеску підняти їх  на найвищий п’єдестал.

Першу частину фотоальбому складають фотографії загиблих
повстанців, другу – в’язнів сов’єтських тюрем і концтаборів. Серед них
хлопці і дівчата, повстанські подружжя, які спільно пройшли шлях
боротьби, тюрем і концтаборів не зломилися і залишилися вірними
Клятві Націоналіста. Багатьом серед них «жартівниця доля» дарувала
життя і вони  стали у дев’яностих роках ХХст. національним прапором
утвердження Національної Ідеї.  На на них рівнялися ми молодші,
гуртуючись в організації супротиву радянсько–російському коло�
ніальному режимові. 

Третю  частину  видання  завершують світлини  братських і символічних
могил борців за волю України,   висипаних  і освячених, як колись у 41�му в
90�тих роках ХХст. відродження України. Від села до села,  як  ліс, стоять
хрести і могили. У них воля спить, народні  жертви на вівтарі свободи.

Кожна з них видзвонює Дзвоном Пам’яті, всі вони разом створюють
величний  «золотий гомін», щоб ми берегли свободу, історичну пам’ять,
тоді не страшні будуть нам олександровські і владимирські централи,
польські берези – картузькі, німецькі освенціми і майданеки, румунські
дофтани і навіть  ворог шануватиме нас. 

Ще однією  складовою альбому є «ідейна продукція» учасників
визвольного руху. Це листівки збройного підпілля ОУН(р) із закликами
не коритися тоталітарним режимам, вірші повстанських поетів,
повстанські грошові номінали т. зв. «бофони» (на бойовий фонд),
малюнки, карикатури на сталінський режим тощо. Усі вони за�
свідчують про визвольний рух як ідейний  не заплямований і
незнищенний. Цікавими є також художні листівки видані у 30�х рр. за
кордоном з патріотичним змістом та відповідною тематикою,  як
передумовні видання визвольної боротьби, подані на самому початку
альбому. Понад сорок з них для публікації люб’язно надав Черні�
вецький обласний  художній музей.  

Щоб підготувати фотоальбом до друку потрібна була понаддвад�
цятилітня наполеглива пошукова робота у найвіддаленіших селах та
різних регіонах України і світу  де замешкала українська діаспора,
подолати сотні і тисячі кілометрів, вести довготривалу переписку з
власниками фотоархівів, працювати з розсекреченими документами
Галузевого державного архіву Служби безпеки України,  матеріалами
Літопису Української Повстанської Армії та іншими джерелами. Але це
лише невелика частина фотодокументів, яку ми публікуємо.

Кожна фотографія фотоальбому забезпечена підтекстовими
анотаціями  про рік, місце  народження  повстанця, дату його  заги�
белі, псевдо. Останні надзвичайно поетичні. Їх можна поділити за
різними складовими українського життя: героїчні, історичні, лісові,
річкові, пісенні, побутові, пташині і вони ще чекають на свого
молодого дослідника.

Із�за браку місця  підтекстівки максимально скорочено, хоча про
кожного зафіксованого на фото повстанця можна написати  роман –
епопею. Усі бо  вони апробовані  у попередніх виданнях із циклу «За
тебе, свята Україно».  

Сьогодні повстанці ідуть кроком непереможних. Містами і селами
України у сімдесяту річницю ювілею, крізь московський  оскал,
крокують їх чоти безсмертних. Ідімо і ми з ними!  Збулися воістину
віщі слова геніального Тараса Шевченка: «Діла добра оновляться, діла
злих загинуть». Вічною буде пам’ять і слава воїнам УПА�«Захід» та
збройного підпілля ОУН, які боролися і гинули у повстансько�
визвольній боротьбі за українську державність.



 

 

 

 

 

ХРИСТИЯНСЬКІ МОТИВИ У ЛИСТІВКАХ ДОБИ ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ  
(зібрав і упорядкував док. іст. н. проф. Мизак Н.С.) 



20

УПА�«Захід» у фотографіях

Різдвяна листівка. Худ. Едвард Козак.
Видавництво»Дністрові хвилі», США, 1947 р., (ЧОХМ).

Листівка худ. Едварда Козака, (ЧОХМ). Тематичні листівки художника Мирона Білинського, (ЧОХМ).



 
 
 
 

Священики УГКЦ – учасники визвольної 
боротьби ОУН, УПА.  

(зібрав і упорядкував докт. іст. н. проф. Мизак Н.С.) 
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УПА�«Захід» у фотографіях

Повстанські тематичні листівки з Різдвом Христовим. Видавництво ЗП УГВР, США, 1947 р., (ЧОХМ).
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УПА�«Захід» у фотографіях

Священики УГКЦ серед повстанців, (ГДА СБУ).
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УПА�«Захід» у фотографіях

Повстанську літургію відправлє отець Андрій Радьо (»Яворенко»). Закерзоння.

Отець Микола Хмільовський. Н. 1880 р. у с.
Покропивна Бучацького п�ту. Підтримував
зв'язок з УВО, ОУН. Після смерті митрополита
А. Шептицького кілька років таємно
очолював УГКЦ. 1948 р. кооптований у члени
УГВР. Під псевдо «Микола Лаврівський»
підписав документ ОУН "Звернення воюючої
України до всієї української еміграції». 1950
р. арештований НКВС. Помер 1955 р.



 
 
 
 

Християнські мотиви у фінансових 
документах УПА.  

(зібрав і упорядкував докт. іст. н. проф. Мизак Н.С.) 
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УПА�«Захід» у фотографіях

Василь Лозовий. Греко� католицький
священик с. Ворвулинці
Заліщицького п�ту. Заарештований
1948р. Загинув у концтаборі. 

Степан Чеховський. Греко�
католицький священик с.Біла
Чортківського п�ту. Загинув у
концтаборі 1952 р.

Отець Микола Івахнюк (ліворуч). Греко�католицький священик с.Джурин Чортківського п�ту.  Чл. УВО�ОУН. Загинув у
концтаборі.



242

УПА�«Захід» у фотографіях

Повстанські гроші – бофони. Розповсюджувалися на всій території 
визвольного руху ОУН, УПА , (ГДА СБУ).
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УПА�«Захід» у фотографіях

Повстанські гроші – бофони.
Розповсюджувалися на всій території
визвольного руху ОУН, УПА , (ГДА СБУ).



244

УПА�«Захід» у фотографіях

Повстанські гроші – бофони. Розповсюджувалися на всій території визвольного руху ОУН, УПА , (ГДА СБУ).



 
 
 
 

Священики політв'язні радянських 
тюрем і концтаборів  

(зібрав і упорядкував докт. іст. н. проф. Мизак Н.С.) 
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УПА�«Захід» у фотографіях

Повстанські гроші – бофони. Розповсюджувалися на всій території визвольного руху ОУН, УПА ,
(ГДА СБУ).
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УПА «Захід» у фотографіях

Анастасія Чимич. Зв’язкова ОУН. Н. у с. Садки
Заліщицького п�ту. На сплаві лісу по р. Селенга
в Бурятській АРСР.

Українські дівчата на лісорозробках у тайзі Хабаровського краю. 

Отець Авксентій Бойчук. Професор і ректор
Станиславівської духовної семінарії УГКЦ. Н.у с.
Іване – Пусте Борщівського п�ту. Політв’язень. 
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УПА�«Захід» у фотографіях

Отець Павло Олійник. Парох � патріот
сіл Августівка, Хоростець, Хоробрів,
Ценівка Бережанського п�ту. В'язень
більшовицьких тюрем і концтаборів.

Отець Антоній Казновський. Н. 1878 р. у
Бучачі. Загинув 1959 р. у в’язниці м. Жданов 
(Маріуполь).

Зліва направо: Василь Максимів, стрілець УПА, Н у с.
Переволока Бучацького п�ту, отець Йосип Кладочний,
Н у м. Бучач. Воркута, 1955 р.



 
 
 
 

Християнські похорони, загиблих у 
сибірській неволі  

(зібрав і упорядкував докт. іст. н. проф. Мизак Н.С.) 
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УПА «Захід» у фотографіях

Сім’я Петра Дем’янюка із с. Сороки Бучацького п�ту за Святою вечерею у Сибірі.

Великодні свячення на поселенні. Комі АРСР, 1956 р.

Зліва: борець за відродження УГКЦ Павло Василик —
політв’язень, 1954 р., єпископ Коломийсько�Чернівецької
єпархії.
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УПА�«Захід» у фотографіях

Сибірський похорон. З хрестом Микита Липовий із с. Угринь Чортківського п�ту. Загинув у м. Кизил Пермської області.
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УПА «Захід» у фотографіях

Похорон Петра Цвяха (місце народження невідоме). Селище Усть�Омчуг Магаданської області, 15
липня 1956 р.

Політв’язні біля могили розстріляних друзів під час повстання в концтаборі м. Норильськ, 1953
р.У центрі Дарія Замосьна. Н. у с. Слобідка Мушкатівська Борщівського п�ту.

Тюремні екслібрис
Григорія Герчака із с.
Солоне Заліщицького
п�ту.

Тюремні екслібрис
Григорія Герчака із
с. Солоне
Заліщицького п�ту.
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УПА�«Захід» у фотографіях

«Прощай, друже!» Воркута. Цвинтар біля шахти №44. Справа
Володимир Липовий («Мат»), із с. Угринь Чортківського р�ну.

Цвинтар депортованих у Кемеровській обл., 1956 р.

Група політв’язнів
біля сторожової
вишки. Воркута,
1955 р. У 2�му ряді
зліва 2�й Петро
Пасічник із с.
Зелена Бучацького
п�ту.

Тюремний екслібрис Григорія Герчака із с. Солоне
Заліщицького п�ту.



 
 
 
 

Релігійні символи у вишивках дівчат 
політв’язнів  

(зібрав і упорядкував докт. іст. н. проф. Мизак Н.С.) 
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УПА�«Захід» у фотографіях

Вишивка політв’язня Олександри
Воробій (Н у м. Бучач). Львівська тюрма,
1947 р.

Вишивка політв’язня Марії Матковської (Н у м.
Бучач). Караганда.

Вишивка Ганни Кавецької (Н у м. Бучач), Магадан.



 
 
 
 

Братські і символічні могили борців за 
волю України, висипані і освячені у 

кінці ХХ поч. ХХІ ст. 
(зібрав і упорядкував докт. іст. н. проф. Мизак Н.С.) 
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УПА�«Захід» у фотографіях

Дротяні огородження і сторожові вишки совєтських концтаборів.

Хрест, установлений в пам'ять розстріляних політв'язнів під час
страйку на шахті №29 у серпні 1953 р. Воркута, серпень 1956 р.



344

УПА�«Захід» у фотографіях

Базальтовий хрест, освячений 13 жовтня 2005 р.
на місці спалення тіла Головнокомандувача УПА
Романа Шухевича біля с. Гуків
Чемеровецького р$ну Хмельницької обл.

Напис на базальтовому хресті, присвячено$
му пам’яті генерала$хорунжого Романа Шу$
хевича.

Місце на Збручі із залишками мосту, з якого були скинуті у річку
рештки спаленого тіла Романа Шухевича. На березі — письменник
В. Горбатюк (ліворуч) і М. Шокало, редактор хмельницької газети
«Подільські вісті».
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УПА «Захід» у фотографіях

Пам'ятник Омеляну Польовому, командиру
Третьої Військової Округи «Лисоня» УПА$«Захід».
Відкритий 19 жовтня 2003 р. на
Микулинецькому цвинтарі у Тернополі.

Пам'ятник Івану Климіву, («Легенда»),
крайовому провіднику ОУН на західно$
українських землях під час більшовицької
окупації (1939$1941 рр.), творцю
Національно$Визвольної Революційної
Армії України 1941 р. Село Сілець
Сокальського р$ну Львівської обл., 1994 р.

Пам'ятник Ярославові Стецькові – Голові
Державного Правління нововідновленої укра$
їнської держави на західноукраїнських землях,
30 червня 1941 р. Село Кам'янки Підволочись$
кого р$ну Тернопільської обл., 5 листопада 1995 р.
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УПА�«Захід» у фотографіях

Відновлені могили борцям за волю України на горі Лисоня Бережанського р$ну.

Пам'ятник Осипу Дяківу, («Горновий»)
на подвір’ї школи в с. Олесин
Козівського р$ну. Біля монумента
онуки жертводавця на постамент
Теклі Осецької – Сашко і Наталя.

Пам'ятник Дмитрові Клячківському, («Клим
Савур»), першому Головному Командирові
УПА. Збараж на Тернопільщині, липень
1995 р.
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УПА «Захід» у фотографіях

Меморіальна таблиця на стіні Бережанської тюрми НКВС, в якій у 1939$
1941 рр. розстріляні сотні краян.

Меморіальна таблиця на честь крайового провідника ОУН на східноукраїнських
землях Дмитра Мирона, («Орлик»). Освячена на будинку Національної опери
України в Києві 20 серпня 1997 р.

Могила загиблим воякам УПА в с. Івче Старосинявського р$ну Хмельницької
обл., освячена в червні 2005 р.

Односельчани біля пам'ятника референтові СБ Закерзонського краю Петрові
Федоріву, («Дальнич»). Село Криве Козівського р$ну, 1995 р.



348

УПА�«Захід» у фотографіях

Могила 52 українських патріотів, розстріляних німецьким гестапо на полі
Чортків$Стара Ягільниця 27 листопада 1942 р.

Список жертв, розстріляних на полі Чортків$Стара Ягільниця 27
листопада 1942 р. (зворотний бік світлини).
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УПА «Захід» у фотографіях

Освячення пам’ятного хреста на честь загиблих
підпільників Петра Гнибіди («Тарас»), та Михайлини
Голінатої  («Лариса»), — працівників «технічної ланки»
ОУН у с. П’ятничани Чемеровецького р$ну Хмельницької
обл. 1995 р.

Тут стояла хата Віри Васильківської у с. П’ятничани, де діяла
«технічна ланка» ОУН. Ліворуч — письменник Василь Горба$
тюк. Показує місце мешканець села Іван Валідуда.

Монумент геро$
ям УПА, полег$
лим у бою з
совєтськими
партизанами у
с. Стригани Сла$
вутського р$ну
Хмельницької
обл.

Пам’ятний хрест жертвам московсь$
ко$комуністичного терору у райцентрі
Теофіполь Хмельницької обл.
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УПА�«Захід» у фотографіях

Пам'ятник борцям за волю України у селищі
Козлів Козівського р$ну Тернопільської обл. На
постаменті написано: «Схилімо голови перед
тими, хто загинув за волю України».

Пам'ятник борцям за волю України у с. Ценів
Козівського р$ну Тернопільської обл. Меценат
Василь Кужда (США). Освячений 29 травня 2002 р.

Пам'ятний хрест на місці загибелі провідника
ОУН, публіциста Осипа Дяківа («Горновий»), с.
Великополе Яворівського р$ну Львівської обл.



351

УПА «Захід» у фотографіях

Пам'ятний хрест на честь 50$річчя утворення УПА.
Чортків, 1992 р.

Пам'ятний хрест на полі Чортків $ Стара
Ягільниця на місці розстрілу гестапо 52 членів і
симпатиків ОУН, 1942 р. Освячений у листопаді
1992 р.

Пропам'ятна таблиця у с. Бишки Козівського р$
ну, на присілку Цвяхів з написом: «Тут у 1945 р.
розміщувався штаб УПА».
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УПА�«Захід» у фотографіях

Хрест на місці загибелі провідника ОУН Якова
Бусела у с. Бишки Козівського р$ну.

Братська могила невідомих повстанців на цвинтарі с.
Бишки Козівського р$ну.

Хрест на місці загибелі повстанця Іллі Лупи$
носа у с. Бишки Козівського р$ну у 1948 р.
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УПА «Захід» у фотографіях

Могила на місці загибелі Семена Гайдука, повітового
провідника ОУН (1939$1940 рр.) у Пителівському лісі біля с.
Бишки Козівського р$ну.

Могила усусові Дмитрові Куфтелю на
цвинтарі у с. Бишки Козівського р$ну.

Могила підстаршини УПА Миколи
Куфлинського на цвинтарі с. Бишки
Козівського р$ну.
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УПА�«Захід» у фотографіях

Посвячення  пам’ятника районному провіднику ОУН
Андрію Назарківу («Зелений») у с. Гермаківка
Борщівського р$ну, 23 серпня 1992р.

Братська могила  воїнів УПА на цвинтарі у с.
Гермаківка Борщівського р$ну.

Могила борцям за волю України у с. Гермаківка
Борщівського р$ну, насипана 1993р.
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УПА «Захід» у фотографіях

Освячення могили борцям за волю України у с. Таурів
Козівського р$ну, 1990 р.

Символічна могила у смт Товсте.Пам’ятна могила борцям за волю України у
с.Полівці Чортківського р$ну.
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УПА�«Захід» у фотографіях

Пам’ятна могила борцям за волю України у с.Улашківці
Чортківського р$ну. Освячена 24 серпня 1994 р.

Пам’ятний хрест на місці криївки, що знаходи$
лась на хуторі Грицайка Козівського р$ну. Зліва
колишній мешканець хутора Василь Пришляк з
онуком Ігорем. 2005 р.

Могила повстанця Івана Хомишина («Дніпро») на
цвинтарі у с. Каплинці. Загинув 1947 р. у бою на
полі біля с. Таурів Козівського р$ну.
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УПА «Захід» у фотографіях

Могила борців за волю України у с.Зозулинці
Заліщицького р$ну.

Пам’ятна могила борцям за волю України у
с.Шманьківчики Чортківського р$ну.

Братська могила Героїв ОУН$УПА на цвинтарі
с.Заболотівка Чортківського р$ну.



358

УПА�«Захід» у фотографіях

Могила борців за волю України у с.Зозулинці Заліщицького р$ну.

Пам’ятний хрест біля будинку
колишнього РВ МДБ у Заліщиках, де
були закатовані Герої ОУН$УПА. Вінок
покладають ветерани визвольної
боротьби Ганна Ярусевич та Парасковія
Красько (зліва направо).

Пантеон Слави Героям ОУН, УПА
Заліщанщини. На передньому плані:
Іван Костишин – ініціатор побудови
пам’ятника.
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УПА «Захід» у фотографіях

Братська могила 76 вояків УПА, які загинули 17
лютого 1945р. у с.Щитівці Заліщицького р$ну. Тут
спочиває Богдан Курдидик («Дик»), референт СБ
Чортківського надрайону.

Могила Героїв ОУН$УПА у лісі Галилея біля с.
Сосулівка Чортківського р$ну. Освячена 15
вересня 1996 р.

Монумент борцям за волю України у с. Стінка
Бучацького р$ну.
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УПА�«Захід» у фотографіях

Могила героям України у  с.
Сновидів Бучацького р$ну, 1941 р.

Пам’ятна могила борцям за волю
України у с.Солоне Заліщицького р$ну.

Пам’ятна могила борцям за волю України
у с.Сновидів Бучацького р$ну.

Пам’ятна могила борцям за волю
України у с.Переволока Бучацько$
го р$ну.
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УПА «Захід» у фотографіях

Ветерани УПА біля могили полеглих
борців за волю України, с. Шманьківці
Чортківсьго р$ну.

Пам’ятна могила борцям за волю
України у с. Соколів Бучацького р$ну.

Пам’ятна могила борцям за
волю України у с. Порхова
Бучацького р$ну.

Пам’ятна могила борцям за волю
України у с. Дзвиняч Заліщицького р$ну.
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УПА�«Захід» у фотографіях

Пам’ятний хрест на місці загибелі під$
пільника ОУН Павла Худика, с. Сороки
Бучацького р$ну.

Пам’ятний хрест на місці загибелі
повстанців Івана Пискливця, Василя
Ваховича, Миколи Велещука, Степана
Качура біля с. Трибухівці Бучацького р$
ну 1945 р.

Монумент пам’яті повстанської
родини Ґуляків та Гаврилюків у с.
Жизномир Бучацького р$ну.
Споруджений коштами сестри
Ольги Джуглей$Гаврилюк з
Канади.

Символічна могила у с. Бобулинці
Бучацького р$ну.
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Братська могила повстанців 
Йосипа та Івана Мосціпанів біля с.
Ріпинці Бучацького р$ну.

Символічна могила у с. Космирин
Бучацького р$ну.

Символічна могила у  с. Медведівці
Бучацького р$ну.

Символічна могила на місці загибелі
повітового провідника ОУН Гаврила
Гишка у с. Ліщинці Бучацького р$ну.
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Студенти Чортківської гімназії біля
могили борцям за волю України у с.
Озеряни Борщівського п$ту, 1942 р.

Учасники збройного підпілля ОУН с.
Петликівці Старі Бучацького п$ту біля
могили борцям за волю України, 1941 р.

Пам’ятний хрест у с. Жизномир
Бучацького р$ну. Стоять брати
Степан та Петро Данковичі.

Пам’ятна могила у с. Джурин
Чортківського р$ну.
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Символічна могила у с. Зубрець
Бучацького р$ну.

Символічна могила у с. Петликівці Старі
Бучацького р$ну.

Дубовий хрест на місці загибелі 1
січня 1941 р. Володимира Ґуляка
(«Варнак») — окружного
військовика ОУН, с. Жизномир.
Посвячений у вересні 1997 р.

Могила Героїв національно$
визвольних змагань 1914 –
1921рр. на полі біля с.
Залуччя Борщівського р$ну,
висипана у 30$тих р. ХХст.
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Пам’ятний хрест в урочищі «Глинище» біля
Золотого Потоку Бучацького р$ну, куди совєти
звозили тіла загиблих повстанців.

Освячення могили на
хуторі Грицайка

Козівського р$ну на місці
криївки, в якій загинули

три повстанці: Григорій
Комонька 1919 р.н.,
Данило Сікорський з

Станиславівщини і
повстанець «Орлик». 14

жовтня 1994 р.

Могила борцям за
волю України $ воїнам

УСС і УПА у с. Ішків
Козівського р$ну.
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Могила борцям за
волю України у с.

Конюхи
Козівського р$ну.

Посвячена 22
квітня 1990 р.

Могила борцям за
волю України у с.

Дібще Козівського
р$ну. Освячена

1992 р.
Могила сотенного «Кореня», можливо «Крука», який
загинув під час бою у лісі Галилея 7 травня 1945 р.
Цвинтар у с. Сосулівка Чортківського р$ну.
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Меморіал 702 героям ОУН, УПА на цвинтарі Чорткова. Освячений 1996 р. Могила борців за волю України у с.Стара Ягільниця Чортківсь$
кого р$ну. Освячена у червні 1999 р. Меценат Йосип Ченкалюк.

Братська могила борців за волю Укра$
їни у с. Нагірянка Чортківського р$ну.
Освячена 6 серпня 1998 р.
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Братська могила
Героїв ОУН$УПА у

с.Великі
Чорнокінці

Чортківського р$
ну. Освячена 9

червня 1991 р.

Могила борців
за волю

України у
с.Шупарка

Борщівського
р$ну.

Пам’ятна могила борцям за волю України у с. Ворвулинці
Заліщицького р$ну.

Могила юнаків, розстріляних енкаведистами у с.
Мушкатівка Борщівського р$ну, 1941р.
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Пам’ятна могила борцям за волю України у с. Головчинці
Заліщицького р$ну.

Пам’ятна могила борцям за волю України у с. Шипівці
Заліщицького р$ну.

Пам’ятна могила борцям за волю України у с. Лисичники
Заліщицького р$ну.

Пам’ятна могила борцям за волю України у с. Костільники
Заліщицького р$ну.



371

УПА «Захід» у фотографіях

Пам’ятна могила борцям за волю України у с. Угриньківці
Заліщицького р$ну.

Пам’ятна могила борцям за волю України у с. Касперівці
Заліщицького р$ну.

Пам’ятна могила борцям за волю України у с. Свершківці
Заліщицького р$ну.

Пам’ятна могила борцям за волю України у с. Летяче
Заліщицького р$ну.
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Пам’ятна могила борцям за волю України у с. Іване$Золоте Заліщицького р$ну. Пам’ятна могила борцям за волю України у с. Лисівці Заліщицького р$ну.

Пам’ятна могила борцям за волю України у с. Синьків Заліщицького р$ну. Пам’ятна могила борцям за волю України у с. Шутроминці Заліщицького р$ну.
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Актив Заліщицької районної організації Руху біля могили борцям
за волю України с.Устечко, освяченої восени 1989р.

Пам’ятна могила Українським січовим стрільцям у с. Цапівці Заліщицького р$ну.

Пам’ятна могила борцям за волю України у с. Новосілка
Заліщицького р$ну.

Пам’ятна могила борцям за волю України у с. Вигода Заліщицького р$ну.
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Братська могила борців за волю України у с. Хом'яківка Чортківського
р$ну. Освячена 1990 р.

Патріотична молодь біля символічної могили повстанцеві
Михайлові Лисому у сороківському лісі Бучацького р$ну, 1997 р.

Могила борців за волю України у с.Милівці Чортківського р$ну.
Освячена 25 серпня 1996 р.

Братська могила перезахоронених 10 вояків УПА у с. Бариш
Бучацького р$ну.
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Посвячення пам’ятного хреста на хуторі Поперечки біля с. Трибухівці Бучацького р$ну
21 вересня 2003 р. 

Братська могила 8$ми мешканців с. Заривинці Бучацького р$ну,
закатованих польськими «стрибками» 21 лютого 1945 р.

Рідні біля братської
могили повстанців
Василя Музики (с.
Петликівці Старі),
Михайла Гадза (с.

Зелена), Степана Бугая
(символічно із с.

Новосілка), Мирослава
Семеніва (смт

Коропець), с. Пушкарі.
2002 р.

Братська могила 4 повстанців у с.
Заривинці.
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Братська могила повстанців Максима Гейна, Степана
Приймака, Юліана Чайківського, Івана Дякуна, с.
Петликівці Старі Бучацького р$ну.

Символічна могила борцям за волю України у с.
Заривинці Бучацького р$ну.

Пам’ятний хрест на місці загибелі
повстанців Михайла Ґуляка, Олексія Дерія,
Йосипа Андрухіва біля с. Трибухівці
Бучацького р$ну 2 квітня 1949 р.

Пам’ятний знак на місці загибелі дружини Юліана
Ґуляка Теодозії Підгайної і Степанії Ткач. Північна
околиця Тернополя.

Символічна могила борцям за волю України у с. Бариш
Бучацького р$ну.

Символічна могила борцям за волю
України у с. Стінка Бучацького р$ну.
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Символічна могила борцям за волю України у с. Новосілка Бучацького р$ну. Могила повстанця Дмитра Плаксія (с. Заривинці) у с. Переволока Бучацького р$ну.

Освячення могили борцям за волю України у с. Городище Козівського р$ну.
26 травня 1996 р.

Посвячення монумента борцям за волю України на горі Лисоня Бережанського
р$ну. 18 вересня 1994 р.
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Біля пам'ятника Скорбної Матері за жертвами українського народу у
селищі Козлів. Панахиду відспівує отець Омелян Драпінський, біля нього
селищний голова Володимир Колісник. 2004 р.

Братська могила друкарів, загиблих в друкарні  крайового проводу ОУН ім.
Ярослава Старуха («Стяга») у смт Товсте.

Символічна могила борцям за волю
України у с. Цвітова Бучацького р$ну.

Символічна могила борцям за волю України у с.
Скоморохи Бучацького р$ну.

Символічна могила борцям за волю України у с. Осівці
Бучацького р$ну. 
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Посвячення символічного монумента на місці криївки у господарстві Миколи Гураля, де у 1944 р. загинув повстанець Ярослав Буяр з Пронятина
Тернопільського п$ту. Споруджений спільними зусиллями мешканців сіл Покропивна Бучацького р$ну і Пронятин.
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Могила повстанця Олександра Чабана на цвинтарі у с. Каплинці
Козівського р$ну. Загинув 1947 р. на полі біля с. Таурів. Біля могили
колишні підпільниці сестри Ганна і Варвара Бурбели. Ліворуч
односельчани повстанця.

Символічна могила борцям за волю України у с. Будилів Бучацького р$ну.

Братська могила 8 вояків УПА у с. Палашівка
Чортківського р$ну.

Символічна могила на горі Федір у Бучачі.
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Мешканці с. Таурів Козівського р$ну біля символічної могили борцям за волю України.
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Ексгумація загиблих повстанців у лісі біля с. Гермаківка Борщівського р$ну.
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Віднайдена могила вояків УПА у лісі біля с.
Гермаківка Борщівського р$ну.

Вхід до печери біля с. Верхнє Кривче Борщівського р$ну, в якій 9 жовтня
1945 р. загинули загазовані повстанці.

Віднайдено могилу воїнів УПА у лісі біля с. Гермаківка Борщівського р$ну.
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Похорон «Орленка» у с. Задарів Монастириського р$ну. Біля могили брат Василь Непіп і
дві сестри. Вдалині стрільці УПА.

Рідні  над тлінними останками повстанця Василя Цюника  в с.
Іване$ Пусте Борщівського р$ну.
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