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АРМІЯ НЕСКОРЕНИХ 
Сьогодні писати про Українську Повстанську Армію і легко, і 

важко водночас. Легко - бо є доступними чимало джерел, які ще 
недавно були під сімома замками і грифами «таємно». А важко -
бо далеко не всі архіви, особливо спецслужб, доступні 
дослідникам. Проте інколи саме в них міститься інформація, яка 
може дати найважливіші аргументи для підбиття підсумків. 
Справді-бо, у процесі історичного дослідження опрацьовано 90% 
джерел і вже можна, начебто зробити остаточні висновки. Але саме 
в тих 10 % недоступних джерел може міститися найважливіша 
інформація. Та хіба тільки архіви спецслужб недоступні 
дослідникам? Скільки безцінних, унікальних документів перебуває 
у різних відомчих зібраннях, приватних колекціях, 
розпорошуючись, зникаючи назавжди для історичної науки. 
Важко, бо й сьогодні не тільки серед істориків, а й у суспільстві, 
на жаль, немає єдності щодо оцінки УПА. Деякі безмежно вірні і 
безнадійно впевнені у своїй правоті, навіть маючи під руками 
конкретні джерела, ніяк не можуть чи не хочуть збагнути, що 
боротьба УПА — це масовий всенародний рух насамперед 
західних українців за незалежну державу. Важко, бо, висвітлюючи 
боротьбу УПА, потрібно пам'ятати що проти нацистської 
Німеччини боролася не лише вона. Тому не варто впадати в іншу 
крайність, як це робила радянська історіографія і не визнавати 
боротьби проти Німеччини мільйонів українців у радянській армії. 
Важко, бо гинуть розкопані, але не законсервовані повстанські 
криївки, не відзначені меморіальними таблицями місця оонівської 
та упівської слави, зокрема приміщення в яких народилися, 
проживали чи перебували видатні діячі ОУН та УПА, будинки, в 
яких відбувалися партійні наради, конференції, збори. 

До цієї ж низки слід віднести не достатньо популяризовані 
місця дислокації та боїв формувань УПА. Не завжди належним 
чином пошановані могили відомих і безіменних героїв. А що 
зроблено для віднайдення могил Р. Шухевича, Р. Волошина, И. 
Позичанюка, В. Сидора, Я. Старуха, М. Онишкевича, П. Федоріва, 
В. Охримовича, О. Гасина та тисяч інших українських героїв? Де 
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пошукові експедиції, серйозні краєзнавчі дослідження, наукові 
академічні видання джерел до історії українського національно-
визвольного руху періоду Другої світової війни? 

Словом, перед історичною наукою стоїть чимало актуальних 
завдань серйозного наукового вивчення українського руху Опору, 
в т.ч. Української Повстанської Армії. При цьому, необхідно 
історичну науку відмежувати від різномастих фальсифікаторів 
старого покрою та новітніх дилетантів, які чомусь вирішили, що 
писати історію може кожен, не розуміючи, що історична наука має 
свою методику та методологію вивчення і не раз, від перших спроб 
з'ясування предмета дослідження — до встановлення істини, 
минають роки копіткої багаторічної праці в архівах, книгозбірнях 
над тисячами архівних справ, монографій, статей, аналізу 
періодики тощо. 

Об'єктивне, всебічне вивчення історії УПА, по суті, тільки 
розпочинається. Видано не один десяток томів фундаментального 
збірника документів і матеріалів «Літопис Української 
Повстанської Армії»; кільканадцять томів «Літопису УПА. Нова 
серія» (київське видання); чотири томи В. Косика «Україна в 
Другій світовій війні у документах»; дві книги В. Сергійчука 
«ОУН-УПА в роки війни. Нові документи і матеріали», «Десять 
буремних літ. Західноукраїнські землі у 1944-1953 рр. Нові 
документи і матеріали»; І. Біласа «Репресивно-каральна система в 
Україні 1917-1953. Документи і матеріали». 

Крім того, маємо давні дослідження М. Лебедя, П. Мірчука, 
Л. Шанковського; нові роботи А. Кентія «Українська Повстанська 
Армія в 1942-1943 рр.», «Українська Повстанська Армія в 1944-
1945 рр.» та «Нарис боротьби ОУН-УПА в Україні (1946-1956 рр.). 
В останні роки вийшли друком десятки монографій і сотні статей 
про цю унікальну військову формацію [1-14]. 

Глибокий науковий аналіз цих видань, пошуки нових 
архівних матеріалів повинні йти насамперед у напрямку 
дослідження суспільно-політичної думки «воюючої України», 
теорії й практики боротьби за Українську Самостійну Соборну 
Державу, місця в цих процесах УПА та інших українських 
військових формувань. Потребують детальнішого опрацювання 
структура, стратегія і тактика УПА, її медичне й харчове 
забезпечення, бойовий та ідеологічний вишкіл, вивчення 
побутових умов вояків, зв'язків УПА з населенням, організаційної 
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мережі ОУН, діяльності Служби Безпеки, розвідки та 
контррозвідки УПА. Необхідно скласти поіменні списки вояків 
УПА, членів ОУН, допоміжних структур. Історичні карти мають 
містити дані про дислокацію формувань УПА та її рейдів, місця 
всіх боїв з окупантами. 

Розв'язання цих величезних за обсягом та важких, з точки 
зору аналізу сутнісних процесів, проблем можливе за умови 
доступу до всіх архівів і не лише в Україні, а й у Росії, Німеччині, 
Польщі та інших країнах, підготовки молодих наукових кадрів, які 
володіють сучасними методами наукових історичних досліджень, 
іноземними мовами. 

Потрібно не лише визнання на державному рівні ОУН та УПА 
воюючою стороною у Другій світовій війні, а й широка державна 
програма вивчення історії Української Повстанської Армії — цієї 
унікальної у світовій історії збройної формації, що протягом майже 
п'ятнадцяти років боролася на два, а то й три фронти за Українську 
Самостійну Соборну Державу. Працюючи над проблематикою 
ОУН та УПА задумуєшся, що спонукало учасників національно-
визвольного руху, українських патріотів, які в боротьбі за 
Українську Соборну Самостійну Державу, віддавали найдорожче -
своє здебільшого молоде життя, гинути чи то у відкритому бою, 
чи в криївці з словами на холонучих устах : «Слава Україні!». Чим 
керувалися вони йдучи у лави повстанців, коли на певному етапі 
стало зрозуміло, що ця боротьба приречена? Що заставляло їх у 
критичних ситуаціях прикладати до скроні пістолет, чи підривати 
себе гранатою? Про що думали і що відчували вони, роками 
поневіряючись по лісах, криївках, без найелементарніших умов 
людського існування, залишивши батьків, дружин, дітей, коханих? 

Отже, підсумовуючи сказане вище щодо проблеми створення 
і боротьби Української Повстанської Армії, вважаємо за доцільне 
зробити такі висновки. Створена у 1942 р. на Волині і Поліссі УПА 
майже протягом п'ятнадцяти років вела безкомпромісну боротьбу 
за реалізацію основного гасла ОУН —-Українська Самостійна 
Соборна Держава. Починаючи з 1943 р. ареал дії УПА поширився 
на Галичину, Буковину Закарпаття, т. зв. Закерзонський край, 
Житомирську, Кам'янець-Подільську, Київську, Вінницьку області, 
а окремі боївки діяли на Чернігівщині, Кіровоградщині та в інших 
областях. 
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Діапазон чисельності УПА надзвичайно широкий. Різні 
джерела подають число від 20 тис. до 200 тис. чоловік. Тому на 
сьогодні прийнятним є висновок, що участь у збройній боротьбі за 
УССД брали десятки тисяч, а в різних інших формах Руху Опору 
— сотні тисяч українців. 

В історії створення і боротьби УПА можна виділити кілька 
періодів, які, в основному, вкладаються в тогочасну військову 
доктрину ОУН. Першим був початково-підготовчий - 1941-1942 
рр. — коли виникли збройні відділи УПА — «Поліська Січ» Т. 
Бульби-Боровця. Другий охоплює 1942-1943 рр., коли створенням 
УПА зайнялася ОУН (б) і вона діяла в період німецької окупації. 
Структура УПА на цьому етапі будувалася на зразок регулярної 
армії. Наступний — третій період боротьби УПА, — це зима 1943-
1944 рр., коли лінія радянсько-німецького фронту проходила через 
терени діяльності УПА і головне завдання полягало в збереженні 
сил для подальшої боротьби. Четвертий період тривав до 
закінчення Другої світової війни, коли УПА, в основному, 
довелося вести боротьбу з репресивно-каральними органами 
НКВС-МДБ. П'ятий період боротьби УПА розпочався після 
закінчення німецько-радянської та Другої світової війни, коли 
радянська система кинула на розгром УПА всі сили, в тому числі 
частини червоної армії. В цьому періоді можна виділити ще кілька 
етапів. Це 1946 р. — рік так званої «Великої блокади», коли УПА 
було завдано важких ударів і з 1947 р. вона змушена була 
розформувати великі відділи і перейти на таку форму боротьби як 
збройне підпілля ОУН та УПА. Відтоді розпочинається 
поступовий, але невпинний процес згасання боротьби. 
Переломною віхою в ньому стала загибель у березні 1950 р. ГК 
УПА Романа Шухевича. Після цієї втрати боротьбою УПА до 
травня 1954 р. керував Василь Кук, але це вже були 
некоординовані дії окремих, майже не пов'язаних між собою, 
відділів. Окремі бойовики УПА протрималися до середини 50-их 
років, свідченням чого є амністія радянської влади у 1956 р. 

Для кожного з цих етапів боротьби УПА була характерною 
різна тактика, але стратегічна мета залишалася незмінною -
боротьба за Українську Самостійну Соборну Державу. Досягти цієї 
мети ОУН та УПА не вдалося. Повстансько-підпільна боротьба не 
переросла у всенародне повстання і національну революцію, яка 
мала розвалити СРСР. Боротьба ОУН і УПА хоча й мала прояви 
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поза межами Західної України, але основною базою руху 
залишався західний регіон. 

Наскільки реальними були ці програми і плани ОУН та УПА? 
Якою ціною робилися спроби їх досягти? Яке співвідношення між 
теоретичними ідеями і їх практичною реалізацією? Чи 
виправданими були величезні жертви з обох боків? Потрібно мати 
на увазі той факт, що серед сотень тисяч людей, які брали участь у 
жорстокій і кровопролитній боротьбі, абсолютна більшість була за 
тими, хто воював з ідейних міркувань. Але були й такі, хто, 
використовуючи цю екстремальну ситуацію в особистих інтересах, 
зводили порахунки, грабували тощо. На жаль, такі трагічні окремі 
випадки також мали місце. Але не вони визначали суть тогочасних 
подій. А вона полягала в жертовній боротьбі українських 
повстанців за незалежну Україну. Тому в кожному конкретному 
випадку необхідно з'ясовувати — де діяли мародери, а де 
провокативні спецгрупи НКВС, а ще — де допустилася порушень 
Служба Безпеки. Це важке завдання, складні проблеми, які 
потребують ретельного дослідження. 

Та вже сьогодні можна стверджувати, що, по-перше, 
український національно-визвольний рух, очолюваний ОУН і 
матеріалізований в УПА, був рухом широких верств 
західноукраїнського населення, користувався його всебічною 
підтримкою і завдяки цьому в екстремальних умовах зміг 
протриматися понад десять років. 

По-друге, незважаючи на поразку УПА, український 
національно-визвольний рух не був подоланим, він набрав інших, 
мирних форм і тривав до проголошення незалежності України 1991 
р. 

По-третє, завдяки боротьбі ОУН та УПА у свідомості кількох 
поколінь західних українців збереглися ідеали безкомпромісної 
боротьби за національне визволення і незалежну державу. 

По-четверте, досвід боротьби ОУН та УПА засвідчує, що на 
перемогу можуть розраховувати ті політичні сили, які 
користуються підтримкою більшості населення всієї України, а не 
якоїсь її частини. 

По-п'яте, для перемоги УПА потрібні були не лише внутрішні 
передумови, а й сприятлива міжнародна кон'юнктура. Ні першого, 
ні другого, на жаль, у 40-50-х рр. для України не існувало. 
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І на останок. Героїзму і трагедії УПА ніколи не зрозуміють ті, 
для яких «Україна» асоціюється здебільшого з територією, де вони 
заробляють свої нечесні капітали! Чи багато нинішніх 
можновладців почувають себе українцями! Або хоча б 
громадянами держави Україна! Для них Наші Герої - вороги. І 
вони ведуть з ними понад півстолітню війну, а на передовій, 
українську лінію фронту тримають Наші Герої, зокрема Мертві 
Герої, дуже часто Безіменні. Герої, могили яких розкидані і по 
українських лісах та полях, і по далеких Сибірах, Магаданах, 
Колимах, Воркутах, Інтах, Кінгірах... «І несть їм числа». 

Сьогодні, відзначаючи 70-річчя УПА, пропонуємо увазі 
читачів, фрагменти з другої частини праці Валентина Мороза « 
Україна у ХХ столітті», зокрема розділи про Українську 
Повстанську Армію. 
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