
ОУН-УПА:ПОВСТАНСЬКИЙ ФЕНОМЕН ХХ СТОРІЧЧЯ 

 

Пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку від сучасних українських 

письменників 

 

Лісові хлопці. Проза про УПА / упоряд. Антось Тонюк. Брустури : 

Дискурсус, 2016. 

Автори у збірці: Сердунич Л., Лісовська Ю., Максимів Г., Марченко 

Т.,Різник Л.,Колодій І., Ясен Лад, Федорчук З., Тимчук В., Княжич Д., Бабій В., 

Обшарська Р., Полянецький В., Таран Л., Марі Мамайка, Кракалія Р., Сенько 

В., Рибенко Л., Осипчук Н., Полянецький В., Повзик Р., Єльніков Д., 

Пригорницький Ю. 

Чому тікали в ліс, як загнані звірі? За що готові були загинути в будь-яку 

мить? Переслідування, допити, нерівні бої, переховування у криївках, клеймо 

на всю родину, сибірські табори... Бо воля дорожча за життя. 

Стрільба, переховування, погоні та перепалки – майже як в 

голлівудському бойовику. Водночас, сповна української ліричності... 

Мовна семантика «Лісових хлопців» часто відносить до тих реалій, в яких 

відбувались події. До прози інколи приплітаються римовані рядки, але це 

скоріше сугестія, аніж віршовані розповіді. Загалом, тести цієї книги 

різноманітні. Деякі більш експресивні, інші – більш стримані. І час її появи є 

якраз доречним, бо тільки з віддалі можна побачити всю картину, а висновки 

від побаченого вже зробити в теперішньому. 

https://discursus.com.ua/books/lisovi-khloptsi-proza-pro-upa


 

Шкляр В. Троща. Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2017. 

«Троща» — роман про УПА, про перемогу людини над обставинами і над 

собою. Сам автор каже, що книга написана для того, аби показати світові, що 

українці не змирилися з режимом, і продовжують боротьбу, як і раніше. Для 

головного героя, вояка УПА, війна вже минула, проте боротьба не забулася. Та 

раптом він бачить на цвинтарі недавню могилу свого бойового товариша, і 

спогади наринають на нього з новою силою. «Свої» і «чужі», дружба та 

розбрат, кохання і зрада, помилування й помста, свобода й неволя… Перед його 

очима знов розгортаються бої та тривають допити, постають обличчя різних 

людей, та ніяк не з’являється личина зрадника… 

 

Портяк В. Охоронителі Діви. Брустурів : Дискурсус, 2016. 
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У книжці представлено найповніше на сьогодні зібрання творів великого 

майстра малих форм Василя Портяка. Більшість із новел присвячені темі УПА, 

яку автор гостро пережив, зважаючи ще й на родинні обставини: коли Василь 

Портяк народився, його батьку-упівцю лишалося жити менше двох місяців. 

Кіносценарій «Довбуш» розповідає історію народного месника Олекси 

Довбуша та його побратимів-опришків. Кіносценарій «Лола» — динамічний 

сюжет з гірським колоритом. 

 

Кокотюха А. Червоний. Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2012. 

Їм закидають масові вбивства вчителів. Бандерівцям місце в ГУЛАГу, де 

вони... можуть бути корисними. Замість скніти в таборах ватажок повстанців 

Данило Червоний наводить там лад! І нехай він планує втечу, йому, героєві чи 

бандиту, єдиному до снаги приборкати ув’язнених злодіїв. Як це було, 

розкажуть три свідки: міліціонер, чекіст і ворог народу. Не шукайте Червоного 

ані серед мертвих, ані серед живих, шукайте серед овіяних легендою! 



 Іваничук Р. Вогненні стовпи. Харків :Фоліо, 2011. 

Ця книга – перший художній твір у незалежній Україні про героїчну 

історію Української повстанської армії. Події твору розгортаються на 

Прикарпатті, де в горнилі військових дій ворожих армій народжується нова 

ґенерація українців, здатних захистити свою честь, родину й рідну землю.  

«Вогненні стовпи» – світла данина пам’яті тим, хто віддав життя за 

незалежність України, воюючи в лавах УПА. Це розповідь про нашу справжню 

історію, про нашу українськість, про те, на чому тримається Дух нашої нації. 

Кілька поколінь в Україні виросло без правдивої інформації про УПА. Маємо 

щасливу нагоду заповнити цю прогалину в історії і нашій свідомості. 

 

ОУН-УПА. Зродились ми великої години / уклад. Вахтанг Кіпіані. Vivat. 

 

Визвольний рух XX століття й зокрема діяльність ОУН і УПА належать 

до тих малодосліджених явищ минулого, які вартують стати одним із 

найяскравіших прикладів боротьби за незалежність — не тільки в українській, 

але й у світовій історії. Це видання становить собою корпус текстів, авторами 



яких є впливові науковці, журналісти, громадські діячі та дисиденти. Мовою 

фактів, свідчень, спогадів, побутових подробиць і навіть філософських 

міркувань вони відповідають на гострі питання, намагаючись відшукати правду 

про відчайдушних борців за українську державність — про бандерівців, у 

лапках і без. 

 

Забудь-річка. Брати Капранови. К. : Нора-Друк. 2016. 

Троє молодих людей завдяки гримасі долі потрапляють на війну під 

одним іменем – Степан Шагута. Комсомолець воює у дивізії «Галичина», син 

офіцера УНР – у Червоній армії, а польський жовнір – в УПА. Багато років по 

тому випадково зустрічаються двоє їхніх нащадків і між ними спалахує 

кохання. Герої ведуть родинне історичне розслідування трьох доль, які 

переплуталися і стали фактично однією потрійною долею – долею українця у 

Другій світовій війні. Назва роману походить від старого язичницького символу 

– Забудь-річки, що розділяє світ живих та світ мертвих. Саме така Забудь-річка 

протікає між поколіннями у кожній українській родині. 

 



 

 

Українська Повстанська Армія – історія нескорених / В'ятрович В., 

Дерев'яний І., Забілий Р. Львів : Центр досліджень визвольного руху, 

Служба безпеки України, Український інститут національної пам’яті, 

2008. 

Ідея створити науково-популярну історію УПА є доволі давньою. 

Засновуючись, Центр досліджень визвольного руху поставив собі за мету 

проводити ретельну наукову роботу з вивчення різних аспектів боротьби 

українських повстанців. Наша робота завжди мала добрий відгук серед 

зацікавлених. Проте на всіх наших презентаціях та інших заходах неодмінно 

звучало настирливе прохання: «Дайте почитати щось про УПА загалом». 

Очевидно, що ми не могли не відгукнутися на цей запит, тож розпочали роботу 

над чотирирічним проектом «Українська Повстанська Армія. Історія 

нескорених». 

Етапи реалізації Першим етапом його реалізації стала однойменна 

фотовиставка, яка вирушила в мандрівку по Україні весною 2007 року. 

Завданням виставки було доступно розповісти усім охочим про УПА – її 

виникнення, історію розвитку, людей, які її творили. Розповісти 

найзрозумілішою мовою – мовою світлин. Успіх цього проекту особливо 

мобілізував нас на підготовку книжкового варіанта виставки, який ми 

доповнили новими матеріалами, суттєво розширивши виставковий текст. Так 

з’явилася ця книга. Її авторами є наукові співробітники ЦДВР: Володимир 

В’ятрович, Роман Грицьків, Ігор Дерев’яний, Руслан Забілий, Андрій Сова та 

відомий дослідник історії УПА із США Петро Содоль. Унікальність 



Унікальність Історії, окрім іншого, визначається ще й тим, що вона містить 

кількарівневий, так званий гіпер-текст. Перший утворює основний текст, що 

популярно розповідає про повстанську армію. Його організовано за проблемно-

хронологічним принципом, щоб, з одного боку, передати динаміку розвитку 

УПА, а з іншого – детально схарактеризувати окремі її риси. Тут мова йде про 

витоки та становлення армії, що завершилось до кінця 1944 року. В наступній 

частині подається характеристика окремих аспектів функціонування УПА. 

Завершальні розділи книги розповідають про тривалу антирадянську боротьбу 

повстанців після 1944 року, про репресивні заходи радянської системи, 

спрямовані на те, щоб придушити визвольний рух, та про долю тих упівців, які 

потрапили в табори. Другий рівень книги складають додаткові тексти до 

кожного розділу. Вони подають інформацію про певні явища, фокусуючи увагу 

читача на важливих моментах. Це короткі енциклопедичні довідки, наведені в 

низу сторінки, та витяги з документів і спогадів учасників подій, котрі, 

сподіваємось, допоможуть читачеві краще відчути дух тієї епохи. І нарешті, 

третій, можливо, найважливіший рівень – це світлини. У книзі їх використано 

кілька сотень. На більшості з них зображені досі невідомі нам «безіменні» 

герої, – ці фотографії не мають підписів. Тим не менше, ми вирішили давати до 

своєї книги і такі знімки, вважаючи, що вони також несуть важливу 

інформацію. 

 

Басараба В. Страшний Суд. Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2010. 



Чи часто в цьому житті вдається зустріти справжнє кохання, одночасно 

глибоке та шалене? Чи легко його вберегти? Дівчина безтямно закохана у свого 

нареченого. Рідні збираються, аби благословити молодих на шлюб, але давні 

родинні таємниці можуть зруйнувати щастя. Несподівано з`ясовується, що дід 

дівчини заробив ордени не на фронті, а у каральному загоні НКВС. І серед його 

жертв були рідні нареченого улюбленої онуки... 

 

Романчук Л. Місто карликів. Тернопіль : Богдан, 2009. 

Дивовижні, неймовірно інтригуючі події, що збурюють тихоплинність 

буття курортного містечка; чудернацькі переплетіння трагедійного минулого із 

почасти фарсовим сьогоденням; пристрасті, зачарування й розчарування, 

символи та реалії, магія непояснимого. А понад усім — містика, містика, 

містика... Усе це крізь призму почувань і одкровень головної героїні — лікаря 

Софії Зорич. 

 



Гогун А. Между Гитлером и Сталиным. Украинские повстанцы. Санкт-

Петербург : Нева, 2004. (Секретные материалы). 

В книге на основе архивных документов, интервью с участниками 

событий и иных источников рассказывается о деятельности Организации 

украинских националистов, создании и борьбе Украинской повстанческой 

армии. Освещается антипольская этническая чистка, межпартизанская война 

УПА с Армией Крайовой и коммунистическими отрядами. Немало внимания 

уделено и действиям советской стороны. Рассматриваются спецоперации по 

уничтожению или захвату руководителей ОУН и УПА: Евгения Коновальца, 

Дмитрия Клячковского, Романа Шухевича, Василия Кука, Льва Ребета и 

Степана Бандеры. Описываются и анти партизанские действия советских 

органов - от стандартных прочесываний лесов до орудовавших по селам 

"оборотней в косоворотках". 

 

Кокотюха А. Чорний ліс. Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015 

Друга світова війна. Чорний ліс на Волині. Українцям довелося на смерть 

битися на трьох фронтах: із німцями, росіянами та поляками. Максиму 

Коломійцю — колишньому міліціонерові з Миргорода, зекові, радянському 

диверсанту — не так просто розібратися, хто ж є ворогом його народу. Він, 

передусім, прагне справедливості. На чий же бік він стане? 



 

ОУН-УПА в Беларуси. 1939–1953 гг. Документы и материалы. 

Составители: 

В.И. Адамушко, И.А. Валаханович, В.И. Гуленко, Д.Н. Жигалов. Ю.В. 

Зверев, А.Г. Карапузова, В.Д, Селеменев, В.В. Скалабан. 2012 

Представлены документы из Национального архива Республики Беларусь 

(НАРБ), Государственного архива Брестской области (ГАБО), I Центрального 

архива Комитета государственной безопасности Республики Беларусь (ЦА КГБ 

РБ), Архива Управления КГБ по Брестской области. Российского 

государственного военного архива (РГВА). Включены докладные записки, 

справки, сведения, спецсообщения различных партийных и государственных 

органов, отдельных ответственных работников в ЦК КП(б)Б, НКВД СССР и 

БССР, даются опубликованные материалы непосредственно украинского 

антисоветского подполья. 

 

 

Іваничук Р. Торговиця. Харків : Фоліо, 2013. (Історія України в романах). 



У новій книзі Романа Іваничука розкрито історію того, що пережило 

покоління автора від 30-х років минулого століття під час польської та 

радянської окупацій, розказано про здобуття довгожданої Незалежності. 

Описано духовне й політичне життя маленького містечка Коломия. Герої твору 

— українці, що одружувалися чи «водилися» з поляками або з євреями. Книга 

просякнута коломийською колоритністю, цікава та оптимістична. Автор 

зобразив «живі» діалоги, правдиві ситуації, що дає змогу читачам дізнатися, «як 

то воно було тоді жити»...  

 

Матіос М. Нація. Львів : Піраміда. 2007. 

Одна із найпрацьовитіших і найпопулярніших письменниць України 

Марія Матіос знову пропонує своїм читачам своєрідну «скриньку Пандори» - 

книжку «Нація». Споконвічні, майже апокаліптичні дилеми життя і смерті, 

честі – безчестя, любові – ненависті під її пером творять неповторну ауру 

Слова, Філософії та Пристрасті. Генетично творчість Марії Матіос є суто 

українською, та звертається вона до того, що є найбільш людське – потреби 

свободи й почуття безпеки, права на щастя і вільний вибір. Герої «Нації» понад 

усе хочуть зберегти гідність. А гідність не має національності, як – за словами 

авторки – не має її кров. Письменниця не творить чорних і білих персонажів. У 

кожному героєві досить суперечностей, а в кожній історії – недоговореності. І 

це чергова феноменальна риса цієї літератури. Ніхто не є однозначно 

засуджений і ніхто не є абсолютно кришталевий. А над цим клубком людських 

пристрастей і конфліктів, немов у античній трагедії висить безжальний фатум, 

який прирікає людей на довгу, несправедливу та апріорі програшну боротьбу. 



Тому подібно античній трагедії «Нація» викликає в нас співчуття і страх. 

Співчуття, бо нещастя сталось із звичайною людиною. Страх, бо з кожним 

може статись те саме…  

 

Баборня М. Лаюк. Львів : Видавництво Старого Лева, 2016. 

Марія Василівна, 71-річна вчителька біології, підсумовує своє життя й 

виправдовує його вагомість тим, що в нім була присутня велика любов, хоч і в 

далекому минулому. Одначе те кохання, а за ним і решта фактів, стає 

сумнівним, коли в шафі свого покійного чоловіка-підполковника літня жінка 

знаходить подвійне дно… Організація клубу юних атеїстів і розслідування 

факту з’яви Богоматері, дві мертві людини і безліч тварин у формаліні, зйомки 

у музичному фільмі з популярною співачкою і пошук порозуміння з 

найріднішими, краса буднів, жах буднів... Це спроба гідно довести всі справи 

до кінця, знаючи, що вже нічого не можливо виправити. Та чи є місце 

людяності у глухих кутах?  

 



Шкляр В. Чорний ворон. Залишитель. Харків : Клуб сімейного дозвілля. 

2011. 

Їх називали бандитами, розбійниками, головорізами й навіть у 

прокльонах-анафемах забороняли згадувати їхні імена. Щоб вбити у пам’яті 

упокореної маси ту ідею, за яку повстанці жертвували свої молоді життя. 

Авжеж, вони стріляли, вішали, палили, нищили – але кого? На їхньому 

бойовому чорному прапорі напис: «Воля України або смерть». Вони не вийшли 

з лісу навіть тоді, коли навкруги запанувала чужа влада і вже не було надії на 

визволення. Вони – залишенці – обрали собі смерть. 

 

Забужко О. Музей покинутих секретів. К. : Факт, 2009. 

Роман Оксани Забужко, над яким письменниця працювала багато років, 

перші критики вже встигли назвати шедевром, а авторку порівняти з 

Достоєвським і Томасом Манном. Це – сучасний епос сучасної України: 

родинна сага трьох поколінь, події якої охоплюють період від 1940-х років до 

весни 2004-го. Велика література і жорстока правда — про владу минулого над 

майбутнім, про кохання і смерть, про споконвічну війну людини за право бути 

собою. 

2010 — Найкраща українська книга 2010 року за версією 

журналу «Корреспондент» 

2010 — Премія «Книжка року» у номінації «Красне письменство» 

2010 — Номінація Премії «Книга року Бі-Бі-Сі 2010» 

2013 — Літературна нагорода Центральної Європи «Ангелус» 

2010 — Найкраща українська книга 2010 року за версією 

журналу «Корреспондент» 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83_%D0%91%D1%96-%D0%91%D1%96-%D0%A1%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8_%C2%AB%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%83%D1%81%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82


2010 — Премія «Книжка року» у номінації «Красне письменство» 

2010 — Номінація Премії «Книга року Бі-Бі-Сі 2010» 

2013 — Літературна нагорода Центральної Європи «Ангелус» 

 

«Сніги пливуть» (пол. «Śniegi płyną») – повість польського письменника 

Романа Братного (пол. Roman Bratny) про війну, яка точилась на теренах 

південно-східної Польщі між українцями і поляками у перші повоєнні роки 

після Другої світової війни. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8_%C2%AB%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%83%D1%81%C2%BB
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0
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