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ВСТУП

Життя та діяльність одного із керівників та ідеологів зброй-
ної національно-визвольної боротьби, члена Проводу ОУН на 
українських землях, заступника голови генерального секрета-
ріату УГВР, підполковника-політвиховника УПА Осипа Дяківа-
“Горнового” (теж користувався псевдонімами “Наум”, “Артем”, 
“Цьвочок”, “Осет”, “Юріїв”, “Гончарук”, “Осипенко” та ін.), ви-
вчені слабо, незважаючи на зростання, особливо останнім ча-
сом, досліджень, зокрема і біографічних, з тематики визволь-
ного руху.

Тривалий час основними джерелами до біографії О. Дякі-
ва був його підпільний некролог1, написаний, імовірно, Васи-
лем Галасою, та спогади батька – Василя Дяківа2. Після здобут-
тя Україною незалежності з’явилося досить багато наукових та 
популярних публікацій, більшість з яких – це загальні біографіч-
ні нариси та енциклопедичні довідки. Майже всі вони написані 
на підставі відомостей, викладених у підпільному некролозі та 
спогадах батька. У ряді публікацій розкрито різні аспекти публі-
цистики “Горнового”3.

Сьогодні наявна джерельна база та останні дослідження 
дають можливість розглянути життя та діяльність Осипа Дяківа 
значно ширше і уникнути неточностей, які побутували досі. 

Більшість використаних джерел – документи з українських 
архівів, відомості з яких, як правило, вперше вводяться в на-
уковий обіг. На окрему увагу заслуговує публікація Олексан-
дром Іщуком документів архівно-кримінальної справи, які ви-
світлюють обставини арешту і засудження О. Дяківа у 1940 р. 
та його діяльності безпосередньо перед арештом4. Також опу-
бліковано ряд спогадів, які торкаються життя і діяльності Осипа 
Дяківа. Найцінніші з них, крім згаданих вище мемуарів батька, 
належать Василеві Галасі, Степанові Ґоляшу, а також кільком 
односельцям і родичам (збірник “Олесино: колиска провідни-
ків воюючої України”)5. 

У книзі представлені фотографії з Галузевого державного 
архіву Служби безпеки України, Центрального державного ар-
хіву вищих органів влади і управління України, архівів видавни-



8

цтва «Літопис УПА» та Олесинської загальноосвітньої школи, 
електронного архіву Державного історико-архітектурного за-
повідника у м. Бережани. 

У підготовці та виданні книги вагому допомогу надали: 
Владислав Берковський (м. Київ, Центральний державний ар-
хів зарубіжної україніки), Олександр Вовк (м. Київ), Надія Во-
линець (учений секретар Державного історико-архітектурного 
заповідника у м. Бережани), Володимир В’ятрович (м. Київ), 
Олександр Говорун (м. Київ, Галузевий державний архів Служ-
би безпеки України), Тарас Гривул (м. Львів), Микола Дубас 
(м. Львів), Василь Ільницький (м. Дрогобич), Олександр Іщук 
(м. Київ, Галузевий державний архів Служби безпеки України), 
Євген Кусень (директор Олесинської загальноосвітньої школи), 
Олександр Луцький (м. Львів, Інститут українознавства НАН 
України), Володимир Муравський (м. Львів), Валерій Огоро-
днік (м. Київ, Галузевий державний архів Служби безпеки Укра-
їни), Леся Онишко (м. Київ, Український інститут національної 
пам’яті), Текля Осецька (м. Львів), Микола Посівнич (м. Львів, 
Благодійний фонд «Літопис УПА”), Михайло Романюк (м. Львів, 
Інститут українознавства НАН України), Юрій Юзич (м. Київ), а 
також покійний директор архіву Львівського національного уні-
верситету ім. І. Франка Володимир Пельц. 

СІМ’Я

Майбутній визначний діяч українського національно-
визвольного руху народився 21 червня 1921 р. у с. Олесин 
Бере жанського повіту (тепер с. Олесино Козівського району 
Тернопільської області) у середньозаможній селянській родині 
Василя та Юстини Дяківих. 

Батько, Василь Осипович, народився в Олесині 28 люто-
го 1897 р. В період визвольний змагань служив у Галицькій ар-
мії як командир чети у 3-ій Бережанській бригаді, мав ступінь 
десятника, був поранений і повернувся додому. Відтак був пе-
редовиком культурного та економічного життя у селі: органі-
зував театральний гурток, де грав головні ролі; неодноразово 
обирався головою читальні “Просвіти”; працював у комітеті по-
будови церкви; був дяком і співорганізатором та одним із ке-
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рівників торговельно-споживчої кооперативи “Зоря”. Василь 
Дяків вважався найосвіченішою людиною в Олесині, мав удома 
невелику бібліотеку, що в той час було рідкістю. Він перший в 
селі почав застосовувати мінеральні добрива, молотильну ма-
шину. Своїм досвідом та знаннями ділився з іншими селянами. 
В часи німецької окупації Василь Дяків був солтисом і допома-
гав синові у його підпільній праці, а коли опинився на еміграції, 
організував там видання зібрки його творів. Мешкав у Філа-
дельфії (США), де й помер 22 липня 1981 р.6

Мати, Юстина Данилівна, з дому Корник, народжена 1899 
року в Олесині, була спокійною, доброю та чуйною жінкою. Піс-
ля війни залишилася вдома – відмовилася покидати рідну зем-
лю і їхати з чоловіком на еміграцію. З нею мешкала і її мама, 
бабця Осипа – Марія Корник. Після встановлення МГБ у 1949 р. 
особи члена Проводу ОУН “Наума” (Осипа Дяківа), їх вивезли 
в Сибір. Коли повернулися у рідне село, Юстина відбудувала 
хату і господарство. Померла 26 вересня 1972 р.7

В родині Василя та Юстини Дяківих була ще одна дити-
на – дівчинка Ганнуся, яка народилася 24 листопада 1927 р. Як 
згадував Василь Галаса, Осип дуже любив сестру і невимовно 
страждав, коли та померла від кіру у семирічному віці, 27 лис-
топада 1934 р.8

СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ

Ще у ранньому дитинстві Осип Дяків проявив потяг до на-
вчання. У 5 років від сусідської старшої дівчинки навчився чита-
ти і писати, після чого батько вирішив дати синові вищу освіту. 
У 1927 р. Осип почав навчання у народній школі в рідному селі. 
Він ділився своїми знаннями з іншими дітьми, чим прихилив їх 
до себе з перших днів навчання. Оскільки вчителькою в народ-
ній школі була полька-шовіністка, досить багато питань з історії 
та географії України він роз’яснював однокласникам за тим, що 
почерпнув з домашньої бібліотеки та розповідей батька9.

Після закінчення чотирьох класів народної школи О. Дя-
ків розпочав навчання у Бережанській гімназії. За тверджен-
ням батька, Осип в усіх класах був відмінником. Оцінки “добре” 
він мав дуже рідко, як правило, з таких предметів як “спів” та 
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“ручні роботи”, які недолюблю-
вав. Завдяки здібностям, пра-
цьовитості, зразковій поведінці, 
товариськості та енергійності 
Осип швидко здобув авторитет 
в учнів та вчителів. Брав актив-
ну участь у житті школи, у різних 
шкільних гуртках, організовував 
різноманітні учнівські заходи, 
на яких виступав з рефератами 
і промовами; був членом шкіль-
ної Марійської дружини.

У січні 1939 р. голосами 
української і єврейської частини 
класу у протистоянні з учнями-
поляками О. Дяківа було обрано 
старостою (війтом). Щоправда, 
на цій посаді був тільки декілька 

днів: за вивішення в класі без дозволу портретів Т. Шевченка та 
І. Франка дирекція висловила йому недовіру10.

Напередодні Другої світової війни, від 23 червня до 10 
липня 1939 р., О. Дяків разом з однокласниками перебував на 
таборових військових навчаннях у Делятині (тепер смт Надвір-
нянського району Івано-Франківської області)11.

Успішне навчання, поряд із привітною вдачею, вмінням 
висловлювати свої думки та організаційними здібностями, 
зробили його одним із авторитетних лідерів сільської дітвори 
Олесина, з якою він радо ділився своїми знаннями. Так, під час 
канікул Осип допомагав Василеві Галасі, який працював най-
митом у його дядька, займатися самонавчанням. 

З нижчих класів гімназії Осип почав писати перші літера-
турні твори. Так, в оповіданні “Наше село” змальовував приро-
ду та людей Олесина. Під час навчання в гімназії записував у 
рідному селі народні пісні, казки, перекази, оповідання, народ-
ні звичаї, повір'я та обряди, спогади про визвольні змагання. За 
спогадами батька, таких записі назбиралося “кільканадцять” 
зошитів, які, на жаль, у 1944 році були знищені німецькими сол-
датами, які стояли в господарстві Дяківих в Олесині12.

Осип Дяків. 1933 р.
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ЮНАЦТВО ОУН

Вже в молодших класах гімназії Осип потрапляє в До-
ріст ОУН (імовірно, це сталося у 1933 році), звідки переходить 
в Юнацтво (напевне, у 1937 р.). У 1938 р. він вже був одним із 
трьох інструкторів юнацької мережі ОУН в гімназії, а у 1938–
1939 рр., імовірно, вже очолював її13.

В гімназії він разом з іншими членами Юнацтва під час 
національних свят проводили короткі виступи перед учнями, 
при цьому один чергував на коридорі і при потребі затриму-
вав питаннями когось із вчителів. По неділях організовували 
мандрівки гімназистів околицями Бережан, зокрема лісами, 
що, в поєднанні з іграми та піснями, гуртувало молодь. О. Дя-
ків орга нізував в Олесині та сусідніх селах футбольні команди 
і чемпіонат між ними; був тренером і гравцем команди свого 
села. Крім фізичного гарту, разом з матчами відбувалися лекції 
на різні теми, зокрема з українських історії та літератури. Також 
був ініціатором театральної самодіяльності, в якій брав активну 
участь. Підпільні сходини у Бережанах проводили біля церкви 
св. Миколая на Адамівці, у лісі або на цвинтарі. Будучи головою 
учнівської читальні, переховував там підпільну літературу14. Ба-
гато однокласників О. Дяківа взяли активну участь у збройній 
боротьбі ОУН і УПА (див. додатки).

З приходом радянської влади останній клас гімназії пе-
ретворено в 10-А клас середньої школи №1 м. Бережани. На-
стали нові часи. Степан Ґоляш згадував, що новий директор 
пропонував Осипу слідкувати за ним, а йому пропонував слід-
кувати за Осипом15.

Як писав у щоденнику Мирослав Кушнір, в цей час О. Дя-
ків із групою учнів активно добивався керівного становища в 
шкільному самоврядуванні, в результаті чого Я. Скасків став 
головою учнівського комітету, а сам Осип – редактором шкіль-
ної газети16. Відповідно, разом із іншими членами ОУН О. Дя-
ків активно долучався до заходів радянської влади – перепису 
населення восени 1939 р., лекцій про сталінську конституцію 
для мешканців Бережан взимку 1940 р. За дорученням ОУН 
він вступив до комсомолу (це сталося у березні 1940 р.) і став 
секретарем комсомольської організації школи. При цьому про-
довжував організаційну працю як у школі, так і загалом у Бере-
жанах, зокрема, проводив підпільні сходини або переховував 
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підпільну літературу в приміщеннях шкільної комсомольської 
організації або і райкому комсомолу17.

В РУКАХ НКВД

У 1939–1940 рр. Осип Дяків працював у Бережанському 
повітовому проводі ОУН заступником референта розвідки Іва-
на Майчука-“Богуна”, мав псевдонім “Осет”. Є інформація, що 
у 1940 р. очолив референтуру розвідки повіту, передавши ке-
рівництво гімназійним юнацтвом Ярославу Скасківу 18.

16 червня 1940 р. закінчилося навчання: О. Дяків отримав 
атестат відмінника, що давало право не вступ без іспитів до 
вищих навчальних закладів. За табелем успішності за 10 клас, 
О. Дяків отримав оцінки “відмінно” з таких предметів: україн-
ська мова, українська література, російська мова, російська 
література, німецька мова, алгебра, геометрія, тригонометрія, 
конституція СРСР і УРСР, географія, фізика, хімія, креслення, 
військове заняття, при відмінній поведінці; оцінку “добре” з 
фізкультури 19.

Після закінчення школи Осип Дяків подав документи на 
навчання за спеціальністю “українська філологія” філологічного 

факультету Львівського держав-
ного університету і 17 серпня 
1940 р. був зарахований без іс-
питів як відмінник. Згодом йому 
призначено стипендію (як від-
мінникові і вихідцеві із родини 
селянина-середняка) та надано 
місце у гуртожитку. Навчання 
розпочалося 2 вересня 1940 р., 
мешкав у гуртожитку на вул. Ко-
перніка, 3620. 

Проте вже через три тижні 
О. Дяків був затриманий радян-
ськими органами безпеки. Це 
сталося у Львові в гуртожитку 
між 20 і 24 вересня. Формаль-
но постанова про арешт видана 

Осип Дяків. 1940 р.
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у м. Бережани 25 вересня 1940 р. Бережанським райвідділом 
НКВД21. Питання арешту відкладалося майже півроку, оскільки 
ще 28 березня 1940 р. його приналежність до ОУН виявив на 
допиті заарештований у лютому того ж року Богдан Івашків – на 
час арешту організаційний референт крайової екзекутиви за-
хідних українських земель, який певний час був організаційним 
зверхником О. Дяківа як провідник Юнацтва ОУН Бережанської 
гімназії22. Не виключено, що ці зізнання були лише підтвер-
дженням відомостей, отриманих НКВД від заарештованих ще 
раніше бережанських підпільників23. 

30 січня 1941 р. О. Дяків був засуджений до 10 років та-
борів24. На початку німецько-радянської війни його вивезли з 
Тернополя до Бердичева, звідки йому з великою групою інших 
в’язнів вдалося втекти 6 липня 1941 р. Подробиці звільнення 
описані у спогадах Люби Комар, Дмитра Клячківського та Тео-
дозія Крупи, а також батька Василя Дяківа25. 

ПРОТИНІМЕЦЬКЕ ПІДПІЛЛЯ НА БЕРЕЖАНЩИНІ

За твердженням батька, Осип повернувся у рідний Олесин 
28 липня. Після п’ятиденного побуту вдома він, незважаючи на 
підірване у в’язниці здоров’я (яке і так не було міцним), поїхав у 
Бережани, де почав працю в окружному осередку пропаганди 
ОУН. Зокрема, належав до керівництва Союзу українського на-
ціоналістичного студентства у Бережанах, організовував Орга-
нізацію української націоналістичної молоді “Січ”26. 

1 вересня 1941 р. відбулося багатотисячне свято на г. Ли-
соня під Бережанами, де, серед інших, виступив із промовою 
О. Дяків, яку Мирослав Кушнір характеризував як гарну, зміс-
товну, але не дуже добре виголошену27.

На початку вересня О. Дяків важко захворів на запален-
ня легенів і поїхав в Олесин лікуватися. Це його врятувало від 
масових арештів членів ОУН, проведених німцями 15 вересня 
1941 р. Не вилікувавшись як слід, повернувся до організацій-
ної праці, де взяв активну участь у акції допомоги мешканцям 
карпатських і підкарпатських сіл, в яких в той час був голод. У 
1941–1943 рр. О. Дяків постійно мешкав в Олесині, інколи від-
лучаючись у справах28. 
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Продовжити навчання у Львівському університеті Осип 
Дяків не міг, оскільки той був закритий, тому у квітні 1942 р. 
подав документи на заочне навчання до Вищої школи політич-
них наук та на курси українознавства Українського технічно-
господарського інституту в Подєбрадах (Чехія). Проте і у цьо-
му навчальному закладі німці чинили перешкоди для навчання 
українців. Секретаріат УТГІ не міг надіслати О. Дяківу навчальні 
матеріали, тому тільки через півроку, у листопаді 1942 р., він 
домовився, що буде опрацьовувати ту частину курсу, матеріа-
ли якої він зможе позичити у знайомих інших студентів інститу-
ту29. За твердженням батька, який оплачував належну плату за 
отримувані навчальні матеріали, Осип мав закінчити навчання 
у червні 1944 р.30 Підтвердження закінчення освіти у особовій 
справі О. Дяківа з УТГІ немає.

Зі спогадів знайомих та з аналізу творчості Осипа Дяківа 
можна ствердити, що рівень його освіченості був значно ви-
щий, ніж незакінчене заочне навчання УТГІ. Яскраво це ілю-
струє запис у щоденнику поета Мирослава Кушніра 8 травня 
1943 р.: “Вчора був у мене Дяків. Він щотижня приїздить до міс-
та, разом зі своїм війтом, що їздить на сесію, і привозить мені 
різну літературу. Тому що в Бережанах дійсно брак “мудрих го-
лов” і прямо немає з ким розумно поговорити, він чи не одино-
кий, що обговорює зі мною політичне становище, вісті з радія 
та наші “загумінкові” проблеми. Ще в гімназії Дяків відзначав-
ся неабиякими здібностями та організаторським хистом. Він 
цілий час був духовним провідником нашої кляси. Його знання 
у всіх ділянках були на багато вище за пересічний рівень. При 
нормальних обставинах він був би скоро виробився. Але при-
йшли большевики і він став першим комсомольцем. Це одначе 
його не врятувало. Вже на університеті, де він пробував сту-
діювати українську філологію, його арештували, і тільки з по-
чатком війни він чудом вирвався з бердичівської тюрми. Наді-
рване здоров’я (часто хворіє на легені) та пропащий час дещо 
спинили його духовий розвиток, одначе потрохи він надолужує 
це. Обсяг його заінтересування досить добре покривається з 
моїм. Він інтересується в першу чергу філологією, літературою, 
політичними науками (студіює також ВШПН в Подєбрадах). Я ж 
у першу чергу літературою, дальше філософічно-політичними 
науками, а так філологією і т. д. В дискусії стоїмо майже одна-
ково. Він трохи більше вправлений у говоренні. Я може трохи 
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більш очитаний. Тому, що ми разом мало працювали, матерія-
ли, з яких ми черпали, доволі різні; хоч погляди наші однакові, 
але дискусія все цікава, бо докази, які ми наводимо, черпані з 
різних джерел. Він сильніший від мене у філології, у деяких ді-
лах літератури (в поезії та новій літературі я стою вижче; може 
в старинній він сильніший, з тим, що в усній словесності певно 
я), в політичній також більш очитаний, зате я у філософічній без 
порівнання вищий. В інших ділах майже рівні. Коли б він жив у 
Бережанах, це була б для нас неабияка користь, але й так ми 
навзаїм собі багато помагаєм. Без нього я прямо не мав би 
нізвідки помочі і зрозуміння та співпраці”31.

Подібні характеристики зустрічаємо і в спогадах інших 
осіб, які особисто знали Осипа Дяківа. Зрештою, про високий 
рівень знань та широку ерудицію найкраще говорять його пу-
бліцистичні праці та листи, повна зібрання яких ще чекає своєї 
публікації.

КРАЙОВИЙ ПРОВІД ЮНАЦТВА ОУН

У 1943 р. Осип Дяків увійшов до складу крайового про-
воду Юнацтва ОУН Західних Українських Земель і став чле-
ном редколегії журналу “Юнак”. Редагував його Петро Федун-
“Волянський”, з яким О. Дяків надалі тісно співпрацював у 
підпіллі аж до своєї смерті. В той час О. Дяків користувався 
псевдонімом “Віктор Юріїв” (“Юріїв”, “В. Юріїв”). Саме цим 
псевдонімом підписана стаття “Орієнтація на чужі чи власні 
сили” у ч. 16 “Юнака” за листопад 1943 року. 

З другої половини листопада 1943 року за редакцією Осипа 
Дяківа почало виходити видання “Вісті” з підзаголовком “Огляд 
воєнно-політичних подій”. Цей півмісячник обсягом 6-10 сторі-
нок з’являвся до другої половини лютого 1944 р. (7 чисел і 1 до-
даток). У “Вістях” друкувалися огляди воєнно-політичних подій, 
політичні новини з України і світу, інформації про дії УПА, огляди 
преси. Крім цього, в кожному числі публікувалася одна, рідше 
дві статті аналітичного характеру. На жаль, вони подавалися без 
підпису, хоча, очевидно, частина з них належить О. Дяківу.

Редакція “Юнака” та, відповідно, “Вістей” базувалася в 
околицях сіл Божиків, Тростянець, Саранчуки на Бережанщи-
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ні32. Тут переважно перебував і О. Дяків, проте не завжди: Сте-
пан Ґоляш неодноразово зустрічав О. Дяківа в організаційних 
справах у Львові 33. Відвідував Осип також рідне село – на кіль-
ка днів на початку грудня 1943 р., потім близько десяти днів на 
Різдво 1944 р. (до 15 січня), знову приїхав 5 лютого (на п’ять 
днів) і востаннє був на Великдень – 16–18 квітня34.

На початку 1944 року друком вийшла перша відома бро-
шура О. Дяківа: “Матеріяли політичного вишколу”, підписана 
псевдонімом “В. Юріїв”. В ній з’ясовано поточну політичну си-
туацію і подано прогноз її розвитку в найближчий час35. Імовір-
но, вона використовувалася на вишколах Юнацтва ОУН, один 
з яких відбувся у березні 1944 р. у с. Лози Підгаєцького повіту 
(тепер хутір Божиківської сільради Бережанського р-ну Тер-
нопільської обл.). Триденний ідеологічно-політичний курс для 
керівників низових ланок Юнацтва ОУН Галичини організував 
Ярослав Скасків-“Моряк”, а викладав там, крім нього, також 
О. Дяків-“Юріїв”. Про це свідчила одна із учасниць, повітова 
вишкільниця Юнацтва ОУН Підгаєччини Галина Скасків: “На 
ідейно-політичних курсах в селі Лози нам були прочитані лекції 
“Моряком” і “Віктором Юр’ївим” з історії України, про структуру 
Організації Українських Націоналістів, про матеріальну частину 
зброї і поводження з нею”36. 

Зліва направо: Осип Дяків, Осип Кусень, Василь Галаса. 
Олесин, зима 1942–1943 рр.
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В першій половині 1944 р. в ОУН тривала внутрішньо-
організаційна дискусія щодо стратегії і тактики діяльності, 
пов’язаної із зміною військово-політичної ситуації в Україні та 
загалом у світі. У ній взяв участь і О. Дяків-“Юріїв”, відреагував-
ши на думки крайового організаційного референта ОУН ЗУЗ 
Юліана Гуляка-“Токаря”. Той виклав ряд думок щодо ситуації на 
українських землях та діяльності ОУН і УПА у рефераті “Із ду-
мок членів” (датований 5 травня). 17 травня О. Дяків дав своє 
бачення піднятих проблем у матеріалі під назвою “На маргінесі 
думок друга Токаря”. Він звернув увагу на використання досвіду 
діяльності у підбільшовицькій дійсності, здобутий в деяких ре-
гіонах у перші місяці 1944 р., для коригування організаційних 
інструкцій з метою збереження сил та підвищення морально-
психологічного стану ОУН і УПА37.

РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ “ЗА УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ”

На початку 1944 р. активізовано працю референтури про-
паганди в Галичині, керівником якої призначений Петро Дужий-
“Дорош”. Він налагодив працю крайового осередку пропа-
ганди, який діяв під назвою “Зелений гай” і розташувався в 
південній частині Бібрецького повіту (села Дев’ятники, Ятвяги, 
Юшківці, Бертешів, Голдовичі, Ліщини, Репехів, Вибранівка, Ко-
логури теперішнього Жидачівського р-ну Львівської обл.) 

Осередок було суттєво підсилено, зокрема працівниками 
Юнацтва ОУН (П. Федун, О. Дяків та ін.), яке напередодні очіку-
ваного приходу радянської влади було розформоване. Від кін-
ця квітня або початку травня Осип, користуючись псевдонімом 
“Артем”, працював у редакції газети “За Українську Державу”, 
яка виходила в “Зеленому гаї”.

Головним редактором газети був Осип Позичанюк-“Шугай”; 
відповідальним редактором – П. Федун-“Волянський”, який че-
рез деякий час був переведений на іншу роботу, а на його місце 
призначено Осипа Дяківа–“Артема”. В редакції також працю-
вали “Святослав”, Богдан Горбаль-“Вихровий”-“Орський” і ма-
шиністка Марія Огоновська-“Віра”. Усі співробітники спочатку 
перебувала в с. Ятвяги (місяць-два), потім близько місяця – в 
с. Ліщини, відтак, з кінця липня 1944 р. – у с. Юшківці38. 
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 В редагуванні газети допомагав П. Дужий, а кінцево за-
тверджував газету до друку у І половині 1944 р. референт про-
паганди Проводу ОУН Мирослав Прокоп-“Володимир”, а після 
цього – член Бюро Проводу ОУН, політичний референт Дмитро 
Маївський-“Зруб”. 

Газета, яка фактично виходила як місячник, була спроще-
ною версією офіціозу Проводу ОУН “Ідея і чин” – ідеологічні та 
політичні статті були невеликими за об’ємом; значну частину 
займали огляди та новини з міжнародного життя, становища 
на українських землях та дій УПА. Крім того, друкувалися опо-
відання, фейлетони, некрологи та інше.

Петро Дужий з часу спільної праці з о. Дяківом сформував 
таке враження про нього: “Дяків був плідний журналіст, добре 
опанував журналістстську спеціальність, працював швидко”. І 
додавав, що великий вплив на це мав Осип Позичанюк39.

РЕФЕРЕНТУРА ПОЛІТИЧНОГО ВИШКОЛУ

Восени крайовий осередок пропаганди ОУН був реоргані-
зований. Зокрема, з його складу виведений вишкільний відділ 
і переданий у підпорядкування Проводу ОУН в якості окремої 
референтури40. У новостворену референтуру політичного ви-
школу Проводу ОУН (ще називали просто “референтура ви-
школу”), яку очолив Яків Бусел-“Київський”, перейшли працю-
вати кілька працівників зі “Зеленого гаю”: П. Федун, О. Дяків, 
“Гліб”, Хризанф Гонтар-“Кузьменко” та М. Огоновська. Ця група 
в середині листопада 1944 р. перебазувалася на Бережанщи-
ну, в села Бишки та Конюхи (тепер Козівський район Тернопіль-
ської області)41. 

Відомості про діяльність новоствореної референтури дуже 
скупі. Можна припускати, що велася розробка вишкільних про-
грам для повстанців у відповідності до їх досвіду та виконува-
них ними обов’язків. Відомо про вишкіл для керівництва кра-
йового та обласних проводів Українського Червоного Хреста 
(УЧХ) в Галичині, який передбачав перепідготовку підпільниць 
для праці в референтурі пропаганди ОУН. В ньому взяли участь 
Катерина Зарицька-“Монета”, Ірина Савицька-“Бистра”, Гали-
на Дидик-“Анна”, Ольга Ільків-“Роксоляна”, Ірина Козак-“Лада”. 
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Вишкіл розпочався 5 березня у с. Конюхи, вів його Я. Бусел. На 
кількох заняттях були присутні Петро Федун-“Волянський” та 
Осип Дяків-“Артем”, які теж повинні були викладати, проте, у 
зв’язку з активізацію облав в терені, програму скоротили42. 

Додаткову характеристику праці референтури політич-
ного вишколу знаходимо у підпільному некролозі її керівника 
Якова Бусла, де вказано, що в останній період свого життя він 
“Вітверто висуває нові ідеї революційної боротьби проти СССР 
і взагалі проти імперіялістичної системи в цілому. Невтом-
но працюючи, у найважчих підпільних умовинах, над новим 
ідейно-політичним оформленням українського революційного 
руху, вчив і вишколював ряд нових політичних провідників”43. 

ГОЛОВНИЙ ОСЕРЕДОК ПРОПАГАНДИ

4 червня 1945 р. до рук більшовиків потрапила частина 
працівників “Зеленого гаю” включно із П. Дужим, який на той 
час очолював референтуру пропаганди Проводу ОУН. Решта 
пропагандистів перейшла в Сколівський район. На новому 
місці, під загальним керівництвом Д. Маївського, почали на-
лагоджувати працю. У липні–серпні до цієї групи долучилися 
Петро Федун-“Север”, Осип Дяків-“Артем” та Хризанф Гонтар-
“Кузьменко”. Вони сформували Головний осередок пропаганди 
ОУН (в підпіллі вживалося скорочення “ГОСП”), який за вказів-
кою Д. Маївського очолив П. Федун44.

У липні–серпні ГОСП перебував у лісах в районі гори Па-
рашка, проте велика облава 29 серпня 1945 р. змусила змінити 
постій. Відтак редакційне звено “Севера” базувалася в околи-
цях с. Коростів та г. Парашки, а технічне звено “Жеста” – в око-
лицях г. Широкий верх на південь від с. Сопіт45. 

Від серпня 1945 р. осередок складався із трьох звен – 
редакційного, технічного та господарського. У складі ре-
дакційного, яким керував сам П. Федун, працював О. Дя-
ків (почав користуватися псевдонімом “Наум”), а також 
Володимир–Ігор Порендовський-“Семенюк”, машиністка На-
дія Якимович-“Надя” і машиніст Ярослав Рапей-“Беркут”. В 
технічному, яке очолював Василь Гоцій-“Волос”-“Жест”-“Вир”, 
були літредактор і коректор Хризанф Гонтар-“Степовий”-
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“Кузьменко”-“Професор” та кілька друкарів. Тут теж перебува-
ли Дмитро Маївський-“Тарас” (аж до відходу за кордон у жовтні 
1945 р.) та Богдана Світлик-“Світлана”46.

Після загибелі 22 березня 1946 р. “Жеста”, рештки його 
звена повернулися в околиці с. Корчин, куди перейшло і зве-
но “Севера”, криївка якого теж була виявлена облавою. Надалі 
працівники ГОСП перебували разом. Літо і осінь 1946 р. вони 
провели в наметах на горі Погар і Бердо на захід від с. Корчин47. 
У жовтні 1946 р. було обладнано новий капітальний бункер на 
дві кімнати, біля підніжжя гори Кичера на її південно-західному 
схилі, між Великою і Малою річками, поряд із потічком, з якого 
була підведена вода48. В ньому перебували всі працівники осе-
редку разом із охоронцями. 

Взимку 1946–1947 рр., аж до танення снігу, з бункера ніх-
то не виходив. Їжу готували вночі, ввечері займалися вишколом 
з охоронцями, машиністкою і кухаркою. Зокрема, П. Федун вів 
заняття з ідеології та історії ОУН, О. Дяків – на тему “За що бо-
реться УПА”, Б. Світлик – з історії середніх віків, адміністратор 
осередку Іван Корчинський-“Корчак” – з історії України, Х. Гон-
тар – з математики, української мови і літератури49.

Протягом травня–серпня 1947 р. у ГОСП перебувала Кате-
рина Зарицька-“Монета”. В кінці червня сюди прибули Роман 
Шухевич-“Тур” та Олекса Гасин-“Лицар”, які разом із П. Феду-
ном, О. Дяківим, Б. Світлик та К. Зарицькою провели ряд нарад 
з питань пропагандистської діяльності ОУН. Інколи в розмовах 
брали участь також Х. Гонтар-“Професор” та окружний провід-
ник ОУН Дрогобиччини Іван Лаврів-“Нечай”50. Очевидно, ре-
зультатом цієї наради стала випущені у серпні того ж року дві 
інструкції – про уточнення попередніх вказівок про пропаган-
дистську роботу і про проведення Свята УПА.

Восени 1947 р. О. Дяків, разом із Дарією Малярчин-
“Оксаною”-“Даркою” (в осередку готувала їжу, вчилася друкува-
ти на машинці) перебазувався на запасну територію ГОСП в лі-
совому масиві Гута в районі сіл Росохач, Сухий Потік і Тисовець, 
де і зимував 1947–1948 рр. разом із районним провідником ОУН 
Сколівщини Степаном Диркавцем-“Василем” і кількома його 
бойовиками51. В кінці жовтня 1947 р. в бункер П. Федуна при-
був заступник крайового провідника Закерзоння Василь Галаса-
“Орлан” із дружиною, зв’язковою Марією Савчин-“Марічкою”. Із 
нового місця постою з цієї нагоди прийшов О. Дяків. Вони разом 
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обговорили тенденції розвитку політичної ситуації у світі, осно-
вні засади виховної та пропагандистської діяльності ОУН, зокре-
ма серед населення східних областей України. Через два тиж-
ні В. Галаса та М. Савчин пішли зимувати разом з охоронцями 
П. Федуна у криївці на схід від м. Сколе52.

ПРАЦЯ В ГОСП

Протягом перебування у Головному осередку пропаганди 
ОУН, за деякими джерелами, О. Дяків був заступником рефе-
рента пропаганди Проводу ОУН П. Федуна-“Севера”53. Це дуже 
імовірно, хоча підтвердження цього у повстанських документах 
наразі не виявлено. Також імовірно, що він вважався співробіт-
ником Бюро інформації УГВР та політвиховного відділу Голов-
ного військового штабу УПА, керівником яких теж був “Север” 
(спочатку фактично, а відтак і формально).

ГОСП організовував та спрямовував працю низових струк-
турних підрозділів референтури пропаганди шляхом визначен-
ня завдань, форм і методів їх реалізації, відтак контролюючи їх 
виконання. Щороку осередок видавав загальну інструкцію, де 
вказувалися нові напрямні праці або підтверджувалися ті чи 
інші положення попередніх інструкцій. Інколи протягом року 
така інструкція могла доповнюватися. 

Крім того, вказівки могли стосуватися окремих питань, 
як-от бойкот виборів до Верховної ради СССР 10 лютого 
1946 р. та до Верховної ради СССР 9 лютого 1947 р.; святку-
вання Свята УПА в 5 річницю її створення 14 жовтня 1947 р.; 
описуванні визвольної боротьби ОУН і УПА; значення фак-
тичного і місцевого матеріалу у пропагандистській роботі; 
четверта сталінська п’ятирічка; збирання інформації про під-
готовку СССР до війни; зауваження до теренових видань і до 
суспільно-політичних та інформаційних звітів; вивчення ситуа-
ції в містах, середніх і вищих начальних закладах, середовищі 
робітників і службовців. Була окрема правописна інструкція, 
яка була покликана врегулювати та уніфікувати мову підпіль-
них документів та видань.

Очевидно, що О. Дяків брав активну участь у розробці ін-
струкцій ГОСП періоду 1945–1948 рр. Теж не виключена його 
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участь у напрацюванні документів і в наступні роки, коли він 
вже покинув осередок.

Ще одним важливим напрямком діяльності ГОСП стала 
розробка програми і матеріалів для політичного вишколу членів 
ОУН. Початки цієї праці були закладені ще в часи праці П. Фе-
дуна та О. Дяківа у референтурі політичного вишколу під керів-
ництвом Я. Бусла. Результатом праці ГОСП в цьому напрямку 
стали чотириступенева програма вишколу та підручник для по-
чаткового І ступеня “Шлях до волі”. Більшість матеріалів цього 
підручника належало двом авторам – П. Федуну-“Полтаві” та 
О. Дяківу-“Горновому”.

У ІІ половині 1945 р. О. Дяків вважався редактором газети 
“За Українську Державу”, і напевне, готував матеріали до неї. 
Проте в той час, у зв’язку з браком паперу і технічних засобів, 
ГОСП видавництвом не займався, а згодом від виходу цієї га-
зети відмовилися54. 

У деяких джерелах (спогади П. Дужого, радянські доку-
менти) вказується, що О. Дяків був редактором останніх чисел 
журналів “Ідея і Чин” та “Повстанець”55. Це суперечить повстан-
ським документам, які чітко вказують, що з 1945 р. П Федун 
був головним редактором центральних пропагандистських ви-
дань ОУН і УГВР56. Натомість у некролозі О. Дяківа вказується, 
що у 1945–1948 рр. він, як член ГОСП, був редактором “рево-
люційних підпільних журналів, видань, листівок, звернень”57. 
Щоправда, не зазначено, які конкретно це були видання. Все 
ж більше імовірно, що у некролозі термін “редактор” вжитий у 
значенні “помічник, заступник головного редактора” чи “відпо-
відальний редактор”, тоді як був ще й “головний редактор” – 
П. Федун.

В будь-якому випадку, Осип Дяків брав участь у підготов-
ці цих видань і є автором ряду статей в них. Це ж стосується 
видання Української Головної Визвольної Ради “За самостій-
ність”, яке готувалося ГОСП і видавалося від імені УГВР.

За особливу працю для Українських Збройних Сил 
О. Дяків-“Наум” був відзначений Бронзовим Хрестом заслуги 
УПА (наказ ГВШ УПА ч. 3/47 від 5 грудня 1947 р.)58.
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ПУБЛІЦИСТИКА
Перу Осипа Дяківа належать не менше 25 різного роду пу-

бліцистичних праць. Більшість з них написані в період його праці 
в Головному осередку пропаганди ОУН у 1945–1948 рр. і підпи-
сані псевдонімом “О. Горновий”. Також вони виходили під імена-
ми “А. Осипенко”, “О. Осипенко”, “В. Юріїв”, “О. Гончарук”.

Реєстр праць О. Дяківа

№ назва
підписаний 
псевдонім

дата
написання

дата публі-
кації

1.
Боротьба українсько-
го народу за лінією 
Керзона

–
[не пізніше 16 
липня 1946]

[не пізніше 
16 липня 

1946]

2.

Важливий крок на 
шляху до визволення 
народів, поневолених 
і загрожених сталін-
ським імперіялізмом

О. Осипенко жовтень 1946 1947

3.
Вклад ОУН у справу 
утворення і розбудо-
ви УПА

А. Осипенко
[не раніше 14 
жовтня 1947] 

травень 
1948

4. З міжнародного життя А. Осипенко
[не пізніше 

16 липня 
1946]

[не пізніше 
16 липня 

1946]

5.
З ким ми можемо
і хочемо йти

О. Горновий
[не пізніше 

1949]
[1949]

6. З рейдів УПА –
[не пізніше 

16 липня 
1946]

[не пізніше 
16 липня 

1946]

7.

Кінець другого 
етапу большевизації 
країн Центральної 
та Південно-Східної 
Європи

А. Осипенко 
16 вересня 

1948
1950

8.
Матеріяли політично-
го вишколу

В. Юріїв
[не раніше 

грудня 1943]
1944

9.
На большевицькому 
ідеологічному фронті

О. Горновий
[не раніше 15 
грудня 1946]

1949

10.
На марґінесі думок 
друга Токаря

Юріїв
17 травня 

1944
–

11.
Наше становище до 
російського народу

О. Горновий
[не пізніше 

1950]
1950

12.
Новий наступ ста-
лінських вельмож на 
колгоспників

О. Горновий
[не раніше 19 
жовтня 1946]

?
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13.
Орієнтація на чужі чи 
власні сили

В. Юріїв
[не пізніше 
листопада 

1943]

[листопад] 
1943

14.
Підсумки успіхів 
нашої національно-
визвольної боротьби

О. Горновий
березень 

1949
1949

15.
Про наш демокра-
тизм

О. Горновий
березень 

1948
–

16.
Про свободу преси в 
СССР

О. Горновий
[не раніше 14 
грудня 1946]

[грудень] 
1946

17.

СССР – країна 
найжорстокішого 
гноблення народів і 
визиску працюючих

О. Горновий
[не пізні-
ше1949]

[1949

18.

Українська Повстанча 
Армія – носій ідей 
визволення і дружби 
народів

О. Гончарук
[не раніше 

жовтня 1946]
[грудень] 

1946

19.
Четверта сталінська 
п’ятирічка

О. В. Горно-
вий

липень 1946
липень 

1946

20.

Чому ми в нашій 
боротьбі ставимо на 
власні сили україн-
ського народу?

О. Горновий
[не пізні-
ше1949]

[1949]

21. Чому ми переможемо О. Горновий
[не пізні-
ше1949]

[1949]

22.

Шовіністичне запа-
морочення й руси-
фікаційна гарячка 
большевицьких 
імперіялістів

О. Горновий
[не раніше 25 
червня] 1946

1946

23.

Як розуміти концеп-
цію власних сил у 
нашій національно-
визвольній боротьбі

– [1946]
березень 

1949

24.

Яка філософія – іде-
алістична чи матерія-
лістична – зобов’язує 
членів ОУН?

О. Горновий
[не пізні-
ше1949]

1949

25.
Які завдання стоять 
сьогодні перед нами?

О. Горновий
[не пізні-
ше1949]

[1949]

Деякі автори приписують Осипу Дяківу псевдонім “Осип 
Орленко” і, відповідно, дві праці, підписані ним: “Большевики у 
боротьбі з українським революційно-визвольним рухом в дру-
гій імперіялістичній війні” і “Тарас Шевченко проти Москви”59. 
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Наразі документальних підстав для підтвердження чи спросту-
вання цього немає. Натомість хибним є приписування псевдо-
німа “Р. Мох” і, відповідно, підписаної ним статті “Перспективи 
нашої боротьби”, яка навіть увійшла у збірку праць О. Дяківа 
“Ідея і чин”. Це при тому, що вже у 1953 р. на еміграції було ві-
домо, що підпільний публіцист “Р. Мох” загинув взимку 1952– 
1953 рр.60, тобто два роки пізніше від О. Дяківа. Також помил-
ково у збірку “Ідея і чин” поміщено статтю “Ганьба ХХ сторіччя”, 
опубліковану у 10 номері журналу “Ідея і чин” без підпису. За 
документами до некролога Петра Федуна-“Полтави” відомо, 
що автором цієї статті є саме він61.

При розгляді публіцистики О. Дяківа слід враховувати, що 
вона в першу чергу відображала ті ідеї, які він, як діяч ОУН, пла-
нував донести до членів підпілля та українського загалу. Відпо-
відно, не зовсім коректно вважати, що праці в повній мірі відо-
бражають погляди О. Дяківа на ті чи інші питання, підняті в них. 
Для з’ясування світоглядних, суспільно-політичних, економіч-
них поглядів слід також залучати його листування та щоденни-
кові записи, спогади сучасників та інші джерела. 

Праці О. Дяківа узгоджувалися та доповнювалися за 
тематикою та змістом із працями інших публіцистів підпіл-
ля (Д. Маївського-“Думи”, П. Федуна-“Полтави”, Я. Бусла-
“Київського”, К. Зарицької-“Кужіль”, В. Галаси-“Савченка”, 
Я. Старуха-“Ярлана”-“Стояра”, Я. Богдана-“Рамзенка”, 
“Р. Моха” та інших) і цим складали достатньо цілісний комп-
лекс, в якому були викладені основні ідейно-політичні, 
соціально-економічні та культурно-духовні засади українського 
національно-визвольного руху.

Перша відома стаття О. Дяківа, опублікована у листопадо-
вому числі журналу “Юнак” за 1943 р., називалася “Орієнтація 
на чужі чи власні сили”. У ній автор назвав орієнтацію на чужі 
сили, тобто віру, що зовнішні чинники єдині здатні допомогти, 
“найбільшим злом нашої історії. Натомість обґрунтовуючи віру 
у власні можливості українського народу, О.Дяків вдався до 
аналогій із повстанням Б.Хмельницького, боротьбою за неза-
лежність Північної Америки та Ірландії. При цьому очікування 
сприятливої кон'юнктури назвав опортунізмом і виявом раб-
ської психіки, ствердивши, що сприятливі обставини без учас-
ті українців не настануть. Від імені ОУН О. Дяків заявляв: “Ми 
в політичному питанні орієнтуємося тільки на власні реальні 
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сили, а не на поміч з зовні, в економічному відношенні не на 
чужі капітали й технічний арсенал, а на власні природні бага-
цтва, на нашу працьовитість і здібності, в ділянці культури не 
приймаємо безкритично ні Західньої Европи, ані Сходу, але 
боремося за наше власне культурне обличчя, нашу культур-
ну індивідуальність, вирощеній на синтезі позитивних первнів 
Сходу й Заходу”. Закінчувалася стаття фразою М. Міхновсько-
го: “Українському народові зовсім не цікаво і не інтересно пе-
ремінити форму неволі, а йому інтересно позбутися неволі. Іс-
нує єдина в світі гарантія політичної свободи – власна сила”.

До теми опори на власні сили О. Дяків пізніше спеціаль-
но звертався у ще двох працях: “Як розуміти концепцію влас-
них сил у нашій національно-визвольній боротьбі” (1946 р.). та 
“Чому ми в нашій боротьбі ставимо на власні сили українського 
народу?” (1949 р.) 

У поміщеній у вишкільному збірнику “Шлях до волі” статті 
“Чому ми в нашій боротьбі ставимо на власні сили українсько-
го народу?” О. Дяків стверджував, що немає нічого на світі, що 
приходило б само собою. Якщо все, що маємо в щоденному 
житті, здобуваємо власними зусиллями, то так само треба до-
класти зусиль для визволення. При цьому автор вказував на 
значні жертви, які поклали у боротьбі за свободу серби, греки, 
болгари, ірландці, поляки, фіни, естонці, латиші, литовці. Пода-
вав і свіжі приклади створення незалежної держави Індією та, 
після двох тисяч років, – євреями. При цьому роз’яснював, що 
під власними силами слід розуміти “національно високосвідо-
мий і політично високовироблений, готовий на найбільші жерт-
ви народ, об’єднаний навколо своєї сильної і здорової політич-
ної організації, здібної керувати його визвольною боротьбою, 
здібною вести його до перемог”. Основною причиною поразки 
визвольних змагань 1917–1921 рр. О. Дяків визначив те, що 
українці замало розраховували на власні сили і замало їх роз-
будовували; всі інші фактори програшу, хоч як можуть бути важ-
ливими, не є основними. Також автор стверджував, що ставки 
на власні сили вимагає і поточна ситуація, оскільки більшовизм 
намагався знищити всі прояви національно-політичного життя. 
Це б відклало справу визволення на довгі роки, оскільки воно 
неможливе без національної свідомості та організованої полі-
тичної сили. Крім того, розрахунок на чужі сили може не справ-
дитися як з причини незацікавленості українським питанням 



27

іншими державами (як, наприклад, США та Англія повелися у 
1917–1921 рр.), так і через можливе принесення в жертву своїм 
інтересам (Франція у 1917–1921 рр. потребувала сильної Росії 
на противагу Німеччині і сильної Польщі на противагу можливо-
му союзу Росії і Німеччини). І, що найважливіше, розрахунок на 
зовнішнє втручання може призвести до простої зміни понево-
лювача, як було у 1941 і 1943–1944 рр., коли Україна почергово 
змінювали як окупанти СССР та Німеччина. Незважаючи на те, 
що розрахунок слід робити тільки на свої сили, не можна від-
кидати допомогу ззовні. Так завдяки сприянню США, Англії та 
Франції у 1918 р. здобули незалежність Чехія та Польща. Про-
те допомагають тим, хто бореться, відповідно, українці повинні 
ставити на власні сили, тому що це дозволяє знайти союзників 
і ставить справу зовнішньої допомоги на твердий ґрунт.

Подібні ідеї О. Дяків висловив і у праці “Як розуміти кон-
цепцію власних сил у нашій національно-визвольній боротьбі”. 
Тут він також зазначав, що ті політичні угрупування, які стави-
ли на зовнішню допомогу, і критикували Організацію Україн-
ських Націоналістів за нібито нереальну концепцію власних 
сил, припинили існування, а деякі “реальні політики” скотилися 
до вислужництва та агентурної праці. Натомість ОУН залиши-
лася єдиною діючою силою на українських землях. Крах опор-
туністичних партій автор назвав переконливим аргументом 
на користь єдиноправильності концепції власних сил. Значно 
нереальнішим О. Дяків вважав власне орієнтацію на зовнішні 
фактори як основний чинник визволення. Український народ, 
на думку автора, не повинен все ж відкидати пошук можливих 
справжніх союзників, які б не ставили завданням поневолення 
України. Такими справжніми союзниками, в першу чергу, були 
поневолені народи СССР. У цій статті О. Дяків також торкнув-
ся і позиції російського народу, який, хоч і був знаряддям ро-
сійського імперіалізму через привілейоване становище і через 
розпалювання Кремлем російського шовінізму, все ж терпить 
не менший соціальний визиск, як за часів царської Росії. Все 
ж таки соціальне невдоволення російського народу є тільки 
фактором ослаблення СССР, а справжнім союзником він може 
стати тільки за умови припинення служіння більшовицькому 
імперіалізму і повстане за своє національне визволення. Ще 
однією групою потенційних союзників є, за визначенням О. Дя-
ківа, свіжоокуповані країни Східної Європи (формально неза-
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лежні, але із більшовицькою агентурою при владі). Значна ро-
бота ОУН в пошуку союзників знайшла вираження у створенні 
Антибільшовицького блоку народів (АБН). Потенційними союз-
никами українців, на думку автора, були і всі інші народи світу, 
оскільки російський більшовизм загрожував і їм. Щоправда, не 
всі цю загрозу усвідомлювали, вірячи у можливість “співісну-
вання двох систем”, чи покладаючись на умиротворення СССР 
шляхом уступок або “політики твердої руки”). В цьому випадку 
завдання ОУН полягає в тому, щоб допомогти усім загроженим 
народам зрозуміти небезпеку більшовизму і, відповідно, якнай-
швидше приступити до боротьби з ним в ім’я найвищих ідеалів 
людства, в ім’я їх власної незалежності. О. Дяків писав про не-
минучість Третьої світової війни, яка, хоч і не гарантувала здо-
буття незалежності України, але створила б сприятливі умови 
для цього. І вже тоді будуть вирішувати власні сили українсько-
го народу, які повинні розпочати генеральний наступ на ворога, 
всенародній зрив. Сприятливі умови могло створити і внутріш-
нє ослаблення СССР. Завдання ОУН – підготувати власні сили 
до сприятливого моменту, щоб, з допомогою союзників, про-
вести революцію, використовуючи міжнародну кон’юнктуру, 
коли така виникне. 

Ще одним важливим питанням, якого О. Дяків тор-
кнувся у статті “Як розуміти концепцію власних сил у нашій 
національно-визвольній боротьбі”, є проблема втрат у бороть-
бі. Він зазначав, що перед ОУН не стоїть питання уникнення 
жертв, але використання для національного визволення тих, 
які і без боротьби проносить український народ. Люди вмира-
ли за імперіалістичні цілі Сталіна, гинули від голоду і репресій, 
але не за Україну. Жертвами для народу також є ті, хто віді-
рваний від нього шляхом русифікації чи переходом на службу 
ворогові. Справжньою причиною жертв є природа російсько-
більшовицького тоталітарного ладу, а не боротьба за визво-
лення. Припинення боротьби тільки б збільшило втрати укра-
їнського народу. Відповідно, національно-визвольна боротьба 
не тільки не приносить зайвих жертв, а, навпаки, забезпечує 
від них, і, головне, робить їх доцільними, оскільки вони склада-
ються не за катів України, а за визволення українського народу. 
При цьому, зазначав О. Дяків, ніхто не легковажить жертв і по-
встанці здійснюють цілий ряд заходів, щоб їх уникнути. Все ж 
найстрашнішими є втрати українського народу, принесені ним 
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без боротьби. Натомість жертви визвольного руху не пропа-
дуть (як не були марними жертви 1917–1921 рр.) і приведуть 
до перемоги. 

Проблеми, підняті при розгляді концепції власних сил, 
знайшли вираження у багатьох інших працях О. Дяківа. Так, під-
сумовуючи огляд “З рейдів УПА” (1946 р.), О. Дяків стверджу-
вав, що завдяки їм про боротьбу УПА знає Білорусь, Словач-
чина, вся Польща, і, відповідно, про неї знають всі миролюбні 
народи світу, особливо поневолені або загрожені сталінським 
імперіалізмом. В огляді “Боротьба українського народу за лі-
нією Керзона” (1946 р.), згадуючи і факти співпраці українців 
та поляків у поборюванні більшовиків та їх польських вислуж-
ників, писав про те, що Польща перебуває на перехідному ета-
пі до повного загарбання СССР. У праці “Кінець другого етапу 
большевизації країн Центральної та Південно-Східної Європи” 
(1947–1948 рр.) О. Дяків проводить детальний аналіз встанов-
лення тоталітарних комуністичних режимів в Албанії, Болгарії, 
Польщі, Румунії, Угорщині, Чехословаччині та Югославії62. Важ-
ливість створення Антибільшовицького блоку народів і розгор-
тання його праці із об’єднання всіх поневолених і загрожених 
російсько-більшовицьким імперіалізмом народів, всіх полі-
тичних сил цих народів, розгялнуте у праці “Важливий крок на 
шляху до визволення народів, поневолених і загрожених ста-
лінським імперіялізмом” (1946 р.). Внесок УПА у формування 
союзу всіх поневолених і загрожених народів розглянуто у пра-
ці “Українська Повстанча Армія – носій ідей визволення і друж-
би народів” (1946 р.). Зростання суперечностей між Заходом 
та СССР відстежувалися у повідомленні “З міжнародного жит-
тя” (1946 р.).

Стислий перелік потенційних союзників українського на-
роду у визвольній боротьбі поданий у статті “З ким ми можемо 
і хочемо йти” (1949 р.). Це – поневолені народи СССР; росій-
ський народ, за умови, що він перестане бути знаряддям в руках 
більшовицьких імперіялістів; новозагарбані народи Центральної 
і Східної Европи; всі народи поза межами СССР і його впливів, 
які всі є загрожені з боку російсько-більшовицьких імпе ріалістів. 
Це – всі ті, хто не заперечує права українців на вільну і незалеж-
ну державу, та визнають це право не на словах, а на ділі.

Тези про ставлення до росіян розвинуті у праці “Наше ста-
новище до російського народу” (1950 р.). Основні її тверджен-
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ня: “ОУН бореться не проти російського народу, а за визволен-
ня України від гніту російсько-большевицьких загарбників. ОУН 
стоїть на становищі, що російська держава повинна покрива-
тися з етнографічними кордонами російського народу і в нія-
кому випадку не виходити поза ці межі. З російським народом, 
який матиме свою національну державу та своїй етнографічній 
території, який не виступатиме проти національно-визвольних 
прагнень українського народу, з російським народом, який не 
стоїть на становищі імперіялізму, а бореться за знищення своїх 
імперіялістичних клік, – з таким російським народом ми праг-
немо до найтіснішої співпраці сьогодні і в майбутньому... Кляса 
большевицьких вельмож тісно зв’язує зі собою значну части-
ну російського народу, приділяючи їй функції імперіялістичних 
прикажчиків і гайдуків (в армії, в МВД, МГБ, адміністрації, гос-
подарстві, а також у культурно-освітній ділянці і профспілках), 
ділячись плодами свойого імперіялістичного грабежу. Знову ж, 
несвідомі російські народні маси вона обманює (і не без успі-
ху) облудною пропагандою расизму, деморалізує шовінізмом 
і цим ставить їх на свої послуги. Це їм вдається тим легше, що 
вона одночасно безпощадно знищує всіх, хто міг би і хто мав 
би відвагу розкрити масам очі та показати їм, що являє собою 
і що має метою вся ця пропаганда про “найвидатнішість” і “ке-
рівну ролю” російського народу... Російський народ мусить 
усвідомити собі, що російський імперіялізм є причиною його 
важкого становища на протязі усієї його історії”. Завершуєть-
ся текст актуальною, на думку автора, цитатою Герцена: “Якщо 
Росія може миритися з існуючим порядком речей, то вона не 
буде мати майбутнього, на яке ми надіємося. Якщо вона буде 
дальше крокувати по петербурзькому шляху, або якщо вер-
неться до московських традицій, то вона не буде мати іншого 
призначення, як накидатися на Европу, як напівварварська, на-
піврозбещена орда, руйнувати цивілізовані країни і, нарешті, 
згинути серед загального спустошення”. Докладно питання 
шовіністичної політики більшовиків опрацьоване в одній з най-
більш відомих праць О. Дяківа “Шовіністичне запаморочення й 
русифікаційна гарячка большевицьких імперіялістів” (1946 р.).

В ряді статей О. Дяків торкається питань діяльності 
ОУН. Так, у праці “Які завдання стоять сьогодні перед нами?” 
(1949 р.) він наголосив на наступних пріоритетах організації: 

– втримати здобуті позиції в Західній Україні і підтягнути 
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до загального рівня деякі відсталі райони шляхом: а) підтрим-
ки селян у боротьбі проти колективізації (де ще немає колгос-
пів), та проти експлуатації в колгоспах; підтримувати у спротиві 
експлуатації робітників та інтелігенції; б) мобілізувати народ на 
зрив вивозу на каторжні роботи; 3) боротьбі проти демораліза-
ції ворогом української молоді. 

– розбудувати позиції на Східній Україні;
– забезпечити зростання організації та ідейно-політичного 

вироблення членства;
– розбудувати і зміцнити позиції українського народу на 

міжнародному полі шляхом: а) інформування про боротьбу по-
неволених народів проти СССР; б) інформування про дійсне 
життя в СССР, про суть і плани більшовицької політики; в) зма-
гати до створення спільного фронту всіх народів, поневолених 
чи загрожених більшовизмом.

У статті “Про свободу преси в СССР” (1946 р.), аргументо-
вано доводячи повну відсутність свободи слова в Радянському 
Союзі, О. Дяків наголошував на важливості підпільної преси – 
єдиної народної преси. Її завдання – нести слово правди при-
гнобленим масам, показати світові сталінський колоніально-
експлуататорський лад, нещадно викривати більшовицьку 
брехню. Крім цієї праці, викриттю експлуататорського режи-
му в СССР і брехливості сталінської політики присвячені праці 
О. Дяківа “На большевицькому ідеологічному фронті”, “Четвер-
та сталінська п’ятирічка”, “Новий наступ сталінських вельмож 
на колгоспників” (всі – 1946 р.) і, найґрунтовніша, “СССР – кра-
їна найжорстокішого гноблення народів і визиску працюючих” 
(1949 р.). 

Резонансною на еміграції та в сучасній Україні працею 
була стаття “Вклад ОУН у справу утворення і розбудови УПА (з 
нагоди п’ятих роковин існування і боротьби УПА)” (1947 р.). У 
ній автор аналізував визначальний внесок Організації Україн-
ських Націоналістів у творення Української Повстанської Армії, 
показував їх тісний, нерозривний зв’язок. Зокрема, О. Дяків 
вказував на такі основні фактори впливу ОУН на творення і роз-
будову УПА:

– ОУН всією своєю попередньою діяльністю підготувала 
моральні передумови для виникнення УПА;

– ОУН створила матеріальні умови для виникнення УПА, 
здобуттям зброї та майна;
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– ОУН забезпечила командирські кадри для УПА прове-
денням для членства військових вишколів;

– ОУН своєю політичною боротьбою проти німців створи-
ла політичні передумови для виникнення УПА;

– ОУН ініціювала та організувала УПА через створення 
перших збройних відділів, які стали її зав’язком;

– ОУН обґрунтувала політичну доцільність створення УПА; 
– ОУН забезпечила кадри для старшинських та підстар-

шинських шкіл УПА;
– ОУН забезпечила передову політичну платформу: гасло 

“Воля народам! Воля людині!” та програмові постанови ІІІ НВЗ 
ОУН, які увійшли в ідейно-політичну скарбницю УПА;

– ОУН – ініціатор проекту рейдів УПА на чужі землі;
– за вказівками УГВР ОУН на всіх щаблях скоординувала 

свою діяльність з діями УПА, повністю узгодила з нею свої дії, 
взяла на себе основний тягар її господарського забезпечення;

– Служба Безпеки ОУН взяла на себе обов’язок обороняти 
УПА перед ворожою агентурою. 

Із цією працею перегукується ще одна: “Підсумки успіхів 
нашої національно-визвольної боротьби” (1949 р.). У ній О. Дя-
ків вказував, що найбільшим результатом визвольної боротьби 
ОУН було зростання національної свідомості та політичної ви-
робленості населення всіх українських земель. Другим важ-
ливим результатом було створення сильного організованого 
національно-визвольного руху із єдиним керівництвом – УГВР. 
Третім досягненням став вихід українського народу як само-
стійного партнера у міжнародних відносинах. 

Хоча О. Дяків і не був автором праці “Переспективи на-
шої боротьби”, яку йому певний час приписували, все ж він 
торкався цього питання у статті “Чому ми переможемо”. У ній 
названо такі основні причини успіху: 1) боротьба ведеться за 
правду і справедливість; 2) суперечності між більшовицьки-
ми вельможами і народними масами подолати неможливо; 
3) наявність союзників – народів СССР, Східної Європи та всіх 
вільних народів світу, загрожених більшовицько-російським 
імперіалізмом; 4) наявність націоналістично-визвольного ор-
ганізованого руху з високоідейними кадрами та великим до-
свідом боротьби.

Кілька праць О. Дяківа стали розгорнутою відповіддю на 
закиди Василя Сидора-“Шелеста”, висловлені ним 13 серпня 
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1947 р. в листі до П.Федуна в тому, що члени ГОСП не пишуть 
ґрунтовних філософсько-ідеологічних праць, а подають що-
денну публіцистику і не забезпечують світогляду для підпільних 
кадрів. При цьому в переоцінці цінностей зайшли так далеко, 
що закинули ідеалістичну філософію. Це може привести, на 
думку В. Сидора, до демобілізації кадрів. Відповідно, необхідно 
писати вишкільні матеріали не тільки про програму ОУН, але й 
про філософські підстави українського націоналізму та про іде-
ологію українського націоналізму, щоб не віддати результати 
праці героїв-ідеалістів в руки дрібних людей типу Драгомано-
ва. Також у листі В. Сидора містився закид, що в писаннях ав-
торів ГОСП все обертається навкого відносин експлуатованих і 
експлуататорів, включно із намаганнями натравити “російську 
працюючу собаку на хазяїна”. Ще одним недоліком В. Сидор 
вважав акцентування демократії, загальної справедливості 
і безкласового суспільства, тоді як ОУН стоїть на засадах на-
ціократії. І якщо б виникла українська держава, що тоді було 
б стільки партій і думок, як зараз в еміграції, але чи буде кому 
схопити за руку доморощених “демократів”63. 

Питання, підняті у листі В. Сидора, активно дискутували-
ся в ГОСП, про що згадує М. Савчин-“Марічка” у своїх відомих 
спогадах “Тисяча доріг”. Результатом цих дискусій став лист 
П. Федуна до В. Сидора, а відтак праці О. Дяківа “Про наш де-
мократизм” (березень 1948 р.), “Яка філософія нас зобов’язує – 
ідеалістична чи матеріялістична?” (1949 р.) та розглянута вище 
“Наше становище до російського народу” (1950 р.).

У відповіді П. Федуна зазначалося, що цілий ряд світо-
глядних положень ОУН 1930-х втратили актуальність, подібне 
сталося і зі сповідуваним в СССР діалектичним матеріалізмом; 
загалом у світі настала певна світоглядна криза. Відповідно, 
ОУН не потрібно творити світоглядну систему, що в сучасних 
умовах неможливо, тим більше, що інші визвольні рухи здобу-
ли державність без цього (ірландці, поляки). А ОУН тримаєть-
ся на традиції боротьби, а не на філософії ідеалізму. Щодо ро-
сійського народу, П. Федун зазначив, що ніколи не вважатиме 
ворогом і не боротиметься з росіянином, який підтримує ідею 
Української самостійної соборної держави. Демократія для 
українців рішучо актуальна, хоча не у вигляді демократичної 
розпущеності, як у Франції, а здорова демократія, яку україн-
ський народ спроможний створити64. 
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Критикуючи окремі демоліберальні чи недієздатні зразки 
демократії чи радянську псевдодемократію, О. Дяків у праці 
“Про наш демократизм” стверджував наскрізь демократич-
ну природу українського визвольного руху. Вона знайшла ви-
раження у прийнятому ще у 1941 р. принципі “Воля народам. 
Воля людині”. Демократизм ОУН базується на національному 
ґрунті, на демократизмі українського народу, який протягом 
всієї своєї історії базувався на народовладді (віче Київської 
Русі, козацькі ради на Січі і Гетьманщині; Центральна Рада). Ор-
ганізація відкидає принцип монократизму, що було продемон-
стровано при створенні Національної ради у Львові у 1941 р. 
чи Української Головної Визвольної Ради у 1944 р. Основними 
засадами демократизму ОУН, на думку О. Дяківа, є антиімпе-
ріалізм, безкласове суспільство, народна влада, воля людини. 
Під постулатом про народну владу розуміється всенародні ви-
бори до національного парламенту на альтернативній основі. 
Свобода слова обмежуватиметься тільки в тому випадку, якщо 
діятиме на шкоду народові. Питання влади буде вирішуватися 
майбутніми українськими Установчими Зборами, які складати-
муть проект Конституції України. Воля людини опиратиметься 
з одного боку, на розумінні загального добра і підпорядкова-
ності всенаціональним обов’язкам, з іншого – на забезпеченні 
державою людині всіх демократичних прав і свобод. 

Членів ОУН зобов’язує ідеологія і програма ОУН, проте 
в питаннях вибору філософських переконань – ідеалістичних 
чи матеріалістичних – вони вирішують самі. Про це йдеться у 
праці О. Дяківа “Яка філософія – ідеалістична чи матеріялістич-
на – зобов’язує членів ОУН?” (“Яка філософія нас зобов’язує – 
ідеалістична чи матеріялістична?”). Зв’язуватися із якоюсь од-
нією доктриною, на його думку – це наразити себе на критику з 
поважними аргументами прихильників іншої і відштовхне їх від 
боротьби за Українську самостійну соборну державу, а саме ця 
боротьба є основною метою діяльності українських націоналіс-
тів. 

У листі до Я Стецька-“З. Карбовича” у червні 1950 р. О. Дя-
ків вважав дуже дивним, що одним із конфліктних питань у від-
носинах керівництва та опозиції в Закордонних частинах ОУН 
є релігія. При цьому звертав увагу, що в минулому деякі діячі, 
які це питання на еміграції піднімали, любили навіть хвалити-
ся своїм безбожництвом. Оскільки ІІІ НВЗ ОУН чітко зазначив, 
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що членів організації не зобов’язують жодні філософські теорії 
і релігії, то в ній можуть працювати і працюють люди релігійні, 
невизначені та атеїсти. Як приклад, наводиться глибкого релі-
гійного Р. Шухевича та переконаного атеїста М. Арсенича, що 
ані не перешкоджало їх організаційній співпраці, ані особистій 
дружбі. При цьому О. Дяків зазначав, що особисто наскрізь по-
зитивно наставлений до християнської релігії.

Оцінюючи підручник “Шлях до волі”, невідомий підпільник 
писав, критикуючи складність стилю матеріалів, що це не сто-
сується статей О. Дяківа, які написані доступно навіть для най-
менш освіченого підпільника65.

Публіцистика О. Дяківа ще чекає свого всестороннього 
вивчення, першим кроком до чого буде подальше встановлен-
ня його авторства щодо ще невідомих праць, відтак їх каталогі-
зація та публікакація.

ЛЬВІВСЬКИЙ КРАЙ

У травні 1948 р. працівники ГОСП вирушили на нараду 
Проводу ОУН, яка відбулася у першій половині червня у лісово-
му масиві біля с. Ілова на Миколаївщині. Йшли двома групами – 
в першій, яка вирушила з Карпат 15 травня, були Осип Дяків, 
Василь Галаса, Марія Савчин та лікар Олег Король-“Бурунда”. 
В другій – П. Федун-“Север” із кількома бойовиками66. 

Крім нарад членів Проводу ОУН (Роман Шухевич, Роман 
Кравчук-“Петро”, Василь Кук-“Леміш”, Олекса Гасин-“Лицар”, 
Василь Сидор-“Шелест”), були також такі, в яких брали участь 
О. Дяків, крайові провідники Львівщини та Поділля Зено-
вій Тершаковець-“Федір” та Василь Бей-“Улас”67. Тоді було 
прийнято рішення про переведення О. Дяківа в крайовий про-
від ОУН Львівського краю на пост референта пропаганди68. 

Невдовзі він почав, імовірно, виконувати також обов’язки 
організаційного референта. Ще за кілька місяців О. Дя-
ків очолив підпілля ОУН на Львівщині, оскільки на почат-
ку листопада 1948 р. загинули крайовий провідник Зиновій 
Тершаковець“Федір”-“Русич” та крайовий референт СБ Бог-
дан Прокопів-“Степан”. Навесні 1949 р. О. Дяківа формально 
затверджено крайовим провідником ОУН Львівського краю69. 
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Також він перебрав після З. Тер-
шаковця посаду командира 
Львівської воєнної округи УПА 
“Буг”70. Оскільки відділів УПА 
на той час на Львівщині вже не 
було, його обов’язки на цьому 
посту зводилися до питань під-
вищення і відзначення колишніх 
вояків УПА та всіх підпільників, 
на яких відповідно до рішень 
УГВР було поширено повстан-
ські військові ступені та нагоро-
ди. 

На території Львівського 
краю О. Дяків користувався як 
основним псевдонімом “Наум”, 
хоча більше був відомий серед 
повстанців як “Цьвочок”. Це 

жартівливе прізвисько дав лікар Олег Король-“Бурунда”, і воно 
закріпилося за О. Дяківом як неофіційний псевдонім. Також 
вживав псевда “Артем”, “Гончарук” і “Роман”, статті підписував 
іменами “Горновий” та “Осипенко”. Для листування використо-
вував цифрові псевдоніми “147”, “401”, “417” і “605”71.

На Львівщині О. Дяків переважно базувався в лісах на схід 
від Миколаєва (околиці сіл Ілів, Стільсько, Поляна теперішньо-
го Миколаївського р-ну) в околицях Львова (села Холодновід-
ка, Ставчани, Бартатів, Мшана теперішніх Пустомитівського 
та Городоцького р-нів та їх околиці) або у т. зв. Янівських лісах 
(околиці сіл Страдч, Великополе, Добростани теперішнього 
Яворівського р-ну). За твердженням підпільниці Володимири 
Кулик-“Андрійки”, яка зустрічала О. Дяківа-“Цьвочка” у криїв-
ці районного провідника ОУН Пустомитівщини Івана Микитки-
“Запорожця”, він мав екзему на тілі72.

О. Дяків кілька разів відвідував криївку Р. Шухевича у Біло-
горщі73. Про це свідчить її утримувачка, Ганна Конюшик: при-
близно в листопаді 1949 р. до них прийшов “Цьвочок” і перебу-
вав разом із провідником підпілля близько трьох тижнів74. 

2–8 травня 1950 р. лісові масиви на схід від Миколаєва 
були блоковані військами МГБ. Саме в той час в лісі на південь 
від с. Гута Щирецька перебував О. Дяків із групою підпільників. 

Осип Дяків
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Він разом із місцевим повстанцем Іваном Івахівим-“Івасем”-
“Калиною” тривалою дорогою зумів обійти ворожі застави і 
щасливо вийшов з оточення і дістався до с. Берездівці. Нато-
мість вісім підпільників загинули, зокрема секретар крайового 
проводу Іван Федів-“Іскра” та керівник групи зв’язківців кра-
йового проводу ст. бул. Михайло Пілан-“Осип”75. Тоді ж затри-
мано надрайонного референта СБ Мирона Гельнера -“Отапа”, 
який на слідстві так описував О. Дяківа: “середнього зросту, 
повний, лице кругле повне, лоб високий, на голові лисина, во-
лосся чорне, с сивиною, ніс малий, рот малий, губи повні, хода 
млява, інших прикмет не пригадую. Озброєний автоматом 
ППС, пістолетом ТТ і гранатами”76.

23 травня О. Дяків святкував День героїв в лісі біля 
с. Добростани разом з групою місцевих підпільників, зокре-
ма районним референтом СБ ОУН Городоччини Григорієм 
Максимовичем-“Хмарою”. Зв’язкова “Хмари”, Катерина Пилат-
“Ластівка”, згадувала деякі епізоди із спілування з крайовим 
провідником: “Він дуже багато літератури давав. “Мати” давав, 
“Михайлик”, “Як постала і розвивалася більшовицька тюрма 
народів”, “Як ми повинні ставитися до російського народу”. 
Каже “Горновий” до мене: “Катрусю, – дав мені, – Як ми пови-
нні ставитись до російського народу. Пишіть конспект”. Я, бід-
на, сіла, пишу шось, пишу. Підходить “Хмара” до мене, каже: 
“Що ти пишеш?” – “Як ми повинні ставитись…” – “І шо ти пи-
шеш?” – “Та, – я кажу, – не знаю, шо писати”. – “Та ти напиши, 
шо повинні ми стріляти і всьо”. Я шось таке написала, не знаю. 
приходить “Горновий”. Я йому даю. Сміється. Нічо не казав”77. 

Основним тактичним завданням підпілля на 1949 р. було 
“забезпечити морально-політичне панування організації на 
цілому терені її дії”78, що реалізовавувалося шляхом ведення 
пропагандитської праці. Основною її формою було поширення 
друкованої летіратури: в першу чергу листівок, відтак брошур і 
періодичних видань. У 1950 р. у Городоцькій окрузі ОУН діяли 4 
друкарні (по дві в кожному надрайоні)79. За листопад–грудень 
1948 р. у Яворівському надрайоні віддруковано майже 16 тис. 
примірників листівок, лозунгів та інших видань; поширено в 
терені 7190 примірників, у райцентрах – 1128, у Львові – 448, 
серед червоноармійців – 10, серед прикордонників – 51, від-
правлено на СУЗ – 156. За січень-березень 1949 р. у тому ж 
надрайоні розмножено ще понад 10 тис. прим. видань. За пер-
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ше півріччя 1950 р. у тодішній Львівській області при 34 випад-
ках ліквідації підпільників і поширення листівок вилучила їх 44 
тис. шт.80 За зимовий період 1949–1950 рр. у Львівському краю 
розмножено, крім листівок і лозунгів, близько 10 нових брошур, 
про що писав О. Дяків П.Федуну навесні 1950 р.81

Під час перебування у Львівському краю О. Дяків, імовір-
но, написав тільки три статті: “Кінець другого етапу больше-
визації країн Центральної та Південно-Східної Європи” (дато-
вана 16 вересня 1948 р., підписана “А. Осипенко”), “Підсумки 
успіхів нашої національно-визвольної боротьби” (датована 
березнем 1949 р., підписана “О. Горновий”) та “Наше станови-
ще до російського народу” (видана у 1950 р. теж за підписом 
“О. Горновий”). Також невідомо час написання п’яти статей до 
вишкільного збірника “Шлях до волі”, опублікованого у 1949 р. 
Головним осередком пропаганди. Не виключено, що вони 
частково чи навіть повністю написані вже на Львівщині, взимку 
1948–1949 рр. В листі до П. Федуна у серпні 1949 р. О. Дяків, 
критикуючи отриманий від підпільника “155” збірник “Ідеоло-
гічний вишкіл”, зобов’язувався написати короткі зауваження 
до нього, а навесні 1950 р. повідомляв П. Федуна, що останнім 
часом не мав можливості що-небудь написати82.

Чисельність підпілля у Львівському краю, як і загалом в 
Україні, досить швидко зменшувалася. Вливання підпільників із 
Закерзоння, як і залучення новиків з патріотично налаштованої 
молоді, покращило кадрове питання тільки частково. В таких 
умовах Провід ОУН прийняв рішення зосередити головну увагу 
на збереженні кадрів. Бойові акції проти ворожої адміністрації, 
боротьбу з агентурою, а відтка навіть пропагандистську працю 
обмежувалося до мінімуму. Акценти у бойовій та пропагандист-
ській акції змістилися із забезпечення контролю населення 
та морально-політичного панування в бік підтримки бойового 
духу підпільників, залучення молоді, проникнення в легальний 
сектор і на східні українські землі. Хоча керівництво ОУН при-
пускав (і декларував це), що героїчна боротьба в майбутньому 
вплине на формування свідомості наступних поколінь. Реаль-
ний же розрахунок в той час базувався все-таки на імовірному 
конфлікті між Заходом та СССР. Саме тому пріоритетною стала 
організаційна праця з метою максимально зберегти сили до 
часу вибуху війни. У інструкціях містилися заклики до українців 
приєднуватися до повстанців і в разі відступу більшовиків ство-
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рювати українські органи влади. Все ж підпілля не відмовилося 
від проведення бойових акцій, найвідомішою з яких на терені 
Львівського краю за часів керівництва О. Дяківа стала ліквідація 
24 жовтня 1949 р. у Львові письменника і публіциста Ярослава 
Галана, відомого своїми гострими памфлетами проти підпілля 
ОУН та Українського греко-католицької церкви. Про це питан-
ня написано багато, але дуже часто автори видають бажане за 
дійсне. Аналіз виявлених останнім часом документів вказує, що 
атентат був схвалений крайовим проводом ОУН Львівщини, на 
чолі якого стояв О. Дяків.

Підпілля ОУН Львівщини здійснювало заходи щодо 
проникнення на неохоплені боротьбою терени. На початку 
1950-х рр. в східних областях України мешкало 4900 сімей пе-
реселенців із Закерзоння, 27000 сімей переселенців із західних 
областей, тих, хто прибув по оргнабору на роботу в промисло-
вість і на навчання ФЗН – 125 тис. осіб, а також багато учнів се-
редніх і вищих навчальних закладів. Серед них було досить ба-
гато учасників та симпатиків ОУН і УПА і через них організація 
намагалася проводити свою роботу83. Також використовували 
контакти східняків, які перебували в підпіллі або контактували з 
ним на Львівщині. 

Крім вищенаведеного, підпілля ОУН у Львівському краю 
проводило активну організаційну та виховну працю серед мо-
лоді, робітництва, інтелігенції; займалося організаційним та 
політичним вишколом членства; забезпечувати контакти із ор-
ганізацією закордоном; вело пропаганду проти заходів радян-
ської влади. 

В КЕРІВНИЦТВІ ВОЮЮЧОЇ УКРАЇНИ

До складу Проводу ОУН на українських землях О. Дяків був 
введений у 1949 р. Імовірно, це сталося на нараді, яка відбула-
ся у липні–серпні 1949 р. в лісі у 10–15 км на захід від Бібрки, в 
районі сіл Лопушна, Вільховець, Суходіл. Відтоді він належав до 
тих, хто визначав стратегію і тактику націоналістичного руху на 
українських землях84. На засіданні Проводу було заслухано зві-
ти про стан і діяльність підпілля; обговорено міжнародне стано-
вище, ситуацію в СССР та УССР, зокрема питання колективіза-
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ції в Західній Україні та спротив 
селянства, а також деякі пи-
тання програми ОУН, актуальні 
внутрішньоорганізаційні справи 
та проблеми визвольної проти-
большевицької боротьби як під-
пілля, так і українського народу 
в цілому. В результаті прийнято 
резолюції і постанови, частину 
яких, яка не складала таємниці, 
опубліковано. Зокрема, вислов-
лено признання колективам під-
пільних друкарень за їх жертов-
ну і успішну роботу.

На цьому з засіданні було 
одностайно вирішено питання 
про зміну назви ОУН, щоб оста-
точно відв’язатися від мельни-

ківців і різних фальшивих інтерпретацій. Проте для остаточно-
го рішення необхідним було голосування всіх членів Проводу 
ОУН, тобто й тих, хто перебував на еміграції. Проекти нової 
назви були такі: Українська національно-визвольна організація 
(УНВО), Українська національно-визвольна революційна ор-
ганізація (УНВРО), Українська всенародна самостійницько-
трудова організація (УВСТО). Про це писав О. Дяків у листі до 
Я Стецька-“З. Карбовича” у червні 1950 р. Через конфлікт в ЗЧ 
ОУН і труднощі зв’язку питання назви згодом так і не було ви-
рішене. 

У жовтні 1949 р. О. Дяків-»Горновий», як член Проводу 
ОУН на українських землях і журналіст, поряд з іншими пред-
ставниками керівництва підпілля, підписав відоме “Звернення 
воюючої України до всієї української еміґрації”, в якому закли-
калося всіх українські організації припинити чвари і роздори, 
об’єднатися і належно репрезентувати український народ та 
його збройну боротьбу докласти усіх зусиль для допомоги, по-
ширюючи правду про ситуацію в СССР, організуючи широкий 
фронт поневолених і загрожених більшовизмом народів. 

За офіційним повідомленням, у червні 1950 р. відбулася 
конференція ОУН на українських землях, яка прийняла і за-
твердила остаточний текст уточненої і доповненої програми 

Осип Дяків. 1950 р.
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організації. Проект змін був напрацьований на засіданні у серп-
ні 1949 р. Оновлену програму введено в дію на нараді Проводу 
у липні 1950 р., яка підвела підсумки конференції і уточнила чи 
доповнила окремі пункти програми. Невдовзі вона була опу-
блікована85. Зокрема, в дусі ависловлених у працях О. Дяківа 
сформульовано пункт про свободу політичних та державних 
організацій у майбутній українській державі. Також чітко сфор-
мульовано, що ОУН бореться за повну ліквідацію колгоспно-
го кріпацтва, проти повернення поміщицько-капіталістичного 
ладу і за безплатну передачу землі селянам у власність на 
основі одноосібних селянських господарств; при цьому визна-
ючи право на громадсько-коопертивні та інші спілкові форми 
господарювання на землі, якщо вони базуються на добровіль-
ній згоді селян та на їх індивідуальній праці.

Згадана нарада Проводу ОУН у липні 1950 р. відбулася 
на Рогатинщині, на місці постою Романа Кравчука-“Петра”86. 
В першу чергу, на ній були вирішені організаційні питання, 
пов’язані із смертю Романа Шухевича. Відповідно, прийнято 
рішення, яким головою Проводу ОУН на українських землях 
став його колишній заступник Василь Кук-“Леміш”. Він же, під 
іменем “Василь Коваль” був вибраний Головою Генерального 
Секретаріату УГВР та затверджений Головним Командиром 
УПА. Тоді О. Дяківа-“Гончарука” вибрано заступником Голови 
Генерального Секретаріату УГВР, а П. Федуна-“Савчука” за-
тверджено заступником Головного Командира УПА. Відповід-
на постанова УГВР датована 15 липня 1950 р.87 Наказом ГВШ 
УПА ч. 2/50 від 30 липня 1950 р. О. Дяківу-“Горновому” при-
своєно ступінь сотника-виховника з датою старшинства 23 
травня 1950 р.88

Заслухавши звіти про стан та роботу організації, Провід 
ОУН визначив: а) чергові завдання у сфері організаційного бу-
дівництва та політично-вишкільної та ідейно-виховної роботи 
з кадрами; б) заходи в напрямі переставлення праці на рей-
ки глибокої конспірації; в) методи роботи в новоопановуваних 
районах (СУЗ); г) дальші вказівки організації опору мас та бо-
ротьби підпілля про ти окупантів.

У зв’язку із серйозним загостренням міжнародного стано-
вища вна слідок вибуху війни в Кореї, що могло привести до по-
вномасштабного конфлікту між СССР і Заходом, нарада Прово-
ду ОУН прийняла відповідні рішення з врахуванням можливості 



42

такого розвитку подій. Зокрема, влітку 1950 р. було розробле-
но і розіслано окружним провідникам два звернення від імені 
Української Головної Визвольної Ради89.

Провід ОУН на українських землях також обговорив стано-
вище в СССР і УССР, а також широко розглянув відноси ни в ре-
волюційному таборі на еміграції та політичні відносини серед 
української еміграції в цілому. Зокрема, було прийнято резолю-
цію “Ставлення Проводу ОУН на українських землях до спірних 
питань закордоном”, укладену учасниками наради – В. Куком, 
П.Федуном, Р. Кравчуком та О. Дяківим90. 

Незадовго до цього, у червні 1950 р. О. Дяків у листі до 
Я Стецька-“З. Карбовича” писав, що всі розходження, які ви-
никли між ЗЧ ОУН і “опозицією” в ідеологічно-політичних, 
програмно-устроєвих, практично-політичних та внутрішньоор-
ганізаційних питаннях є цілком природніми, проте вони не є на-
стільки значними, щоб викликати розкол. За умови доброї волі 
ці розходження можна не тільки полагодити, але й використа-
ти на добро справи, інакше це тільки свідчення, що верх взяли 
пристрасті і групові амбіції, а ідеологічні, програмні та політичні 
розходження служать тільки теоретичним прикриттям цих при-
страстей та амбіцій.

Наразі невідомо, насільки впливовим членом Проводу 
ОУН на українських землях був О. Дяків, наскільки його думки 
і позиція відображені у рішеннях і, відповідно, у програмі та ді-
яльності підпілля. Проте можна не сумніватися, що його внесок 
у ці питання був присутнім та, напевне, вагомим.

СМЕРТЬ НА ПОЛІ СЛАВИ

В другій половині серпня радянські органи посилили про-
типовстанські операції в Івано-Франківському районі з метою 
ліквідації окружного проводу ОУН Львівщини, на базі якого міг 
перебувати (і справді перебував у той час) крайовий провідник 
Осип Дяків-“Наум”. В ніч з 27 на 28 серпня в с. Добростани на 
засідку натрапили троє підпільників. В перестрілці один з них 
був убитий, ще один – Григорій Максимович-“Хмара” – важко 
поранений сховався в господарстві місцевого мешканця та пі-
дірвався гранатою91. Як згадувала зв’язкова Катерина Пилат, 
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один колишній підпільник їй казав, що третім підпільником, 
який тоді залишився живим, був Осип Дяків92.

У жовтні 1950 р. при управліннях МГБ Львівської, Дро-
гобицької та Тернопільської областей були організова-
ні спеціальні оперативні групи з метою активізації пошуку 
О. Дяківа-“Наума”. У листопаді формування цих груп завер-
шилося. Одночасно здійснено заходи, спрямовані на вста-
новлення місць його перебування, насамперед на території 
Городоцького та Івано-Франківського районів, де попередньо 
більшовики вже фіксували його появу. Отримавши ці відомос-
ті, МГБ УРСР прийняло рішення про проведення масштабної 
чекістсько-військової операції у с. Страдч та прилеглих лісових 
масивах з метою пошуку та ліквідації О. Дяківа та інших підпіль-
ників. До неї було залучено 450-460 солдатів та офіцерів військ 
МГБ на чолі з керівними співробітниками МГБ УРСР та управ-
ління у Львівській області. 

23 листопада було блоковано села Страдч, Поріччя Янів-
ське, Роттенган та Великополе. На випадок прориву повстан-
ців в районі операції та за межею оточення були виставлені 
засідки і секрети. Операція розпочалася на світанку 24 листо-
пада 1950 р. Увечері цього дня, о 21.45–22.00 на одну із засі-
док 6 роти 4 полку військ МГБ західніше с. Страдч потрапили 
два підпільники, які прямували до лісу. У перестрілці один із 
повстанців – окружний референт пропаганди ОУН Львівщини 
Петро Шатинський-“Крук” – відразу загинув, інший – бойовик 
Павло Леус-“Орест” – через село Великополе зумів пробити-
ся до лісу, при цьому отримавши поранення у сутичці із ще од-
нією засідкою. Масив відразу був блокований військами МГБ. 
Наступного дня, 25 листопада, о 24.00–00.15 на узліссі захід-
ніше с. Страдч в перестрілці із секретом 1 роти 3 окремого ба-
тальйону загинув бойовик О. Дяківа “Петро” (справжні ім’я та 
прізвище не встановлені), який ніс пошту на адресу “Наума” та 
21 тисячу рублів. Це дало додаткову вказівку МГБ про перебу-
вання в цій місцевості крайового провідника ОУН Львівщини. 
Блокаду лісу було посилено, до прочісування району залучено 
300 бійців МГБ. В результаті ретельних триденних пошуків 28 
листопада о 16.30 більшовики знайшли добре замаскований, 
капітально обладнаний бункер, в якому при вчиненні опору 
були знищені четверо підпільників: Осип Дяків-“Наум”, Микола 
Мошончук-“Бор”, кущовий провідник “Петро”-“Вибух” і бойо-
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вик “Бора” Павло Леус-“Орест”. У вбитих вилучено 3 автомати, 
2 рушниці, 5 пістолетів, гранати, набої, радіоприймач, підпільні 
документи і видання, а також продукти. В іншому бункері ви-
явлено два радіоприймачі і багато речей. Трупи були достав-
лені до Львова для впізнання, яке здійснили колишні зв’язкові 
Р. Шухевича – Катерина Зарицька-“Монета”, Галина Дидик-
“Анна”, Дарія Гусяк-“Дарка” і надрайонний референт СБ ОУН 
Городоччини Мирон Гельнер-“Остап”93.

Останні дні повстанців змальовують записи із щоденника 
М. Мошончука:

23.ХІ. Весь день спали, а ввечері пішли на стрічу, закопа-
ли гроші і повернулися зовсім рано.

24.ХІ. Весь день відпочивали. Перед вечором провідник 
почав гутірку.

Такі гутірки повинні були проводитися щоденно залежно 
від наявності часу. В цей час ми торкнулися теми “Ми і соціа-
лізм”. Тема була доволі цікава і проходила жваво.

Ця гутірка продовжувалася до 7 години, потім Провідник 
сказав Круку, щоб він разом з Орестом пішов за продуктами.

Я з провідником слухав радіо.
Петро готував вечерю і я поміг йому.
Раптово о 9 годині 45 хвилин ми почули чергу. Швидко ви-

скочили нагору, ми побачили ракети і почули довгі черги з ав-
томатичної зброї. Ми відразу зорієнтувалися, що це наші друзі 
дивляться смерті в очі або відправляються на той світ. 

Важко на душі. Ще хвилину тому назад в нас був піднесе-
ний настрій, а тепер…

Так виглядає боротьба за своє визволення в умовах біль-
шовицької дійсності.

Я не витерпів, подійшов ближче, знову побачив ракети і 
почув постріли, потім підійшов до своїх і ми повернулися в бун-
кер.

Чекаємо невідомого.
Приблизно через півгодини хтось вилаявся і пройшов 

далі. Петро відразу відкрив люк, але нікого ну було. Мы трохи 
постояли і почули, що щось тріснуло. Ми подійшли і почули го-
лос Ореста. Він прийшов і почав розповідати, як вони наскочи-
ли на засідку.

Йшли полем. За 2 кроки перед ними застрочив автомат і 
почувся оклик: “Здавайся!” Друг Крук впав на місці. Орест по-
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чав відступати до села Великополе. Через село він хотів про-
братися до лісу, де знову наткнувся на солдатів, які пустили на 
нього собаку. Собака накинулась на нього, але Орест из СВТ 
вистрілив і собака, напевне поранена, відскочила. Більшовики 
відкрили сильний вогонь і ранили Орест.

Ми почали думати, що робити, виходити чи залишатися у 
бункері? Вже було вийшли, однак яскраво світив місяць, ми по-
вернулися і в напруженому стані лягли відпочивати. Люк добре 
замаскували і вирішили спати, залишивши тільки чергового.

25.ХІ. День пройшов вдало. Ввечері підігріли дещо поїсти 
і слухали радіо. Раптом о 12 годині 15 хвилин знову побачили 
світло ракети і почули постріли. Ми вискочили нагору і прислу-
хались. Стрільба затихла, але де-не-де спалахували ракети. 
Ми припускали, що це Петро йшов зі стрічі. Подумавши, що 
нам робити, вирішили залишитися на місці.

26.ХІ. День пройшов щасливо. Ввечері підігріли кашу і по-
їли. Потім до 2-ї години слухали приймач. Подумавши, виріши-
ли йти 27 до Л. Так і зробили94.

Наказом ГВШ УПА ч. 1/51 від 25 липня 1951 р., на підставі 
рішення УГВР від 1 листопада 1950 р., О. Дяківа-“Горнового” від-
значено Золотим Хрестом заслуги УПА – “за видатні заслуги для 
справи визволення українського народу, за віддану і жертвенну 
організаційно-політичну роботу, за мужність і геройство, прояв-
лені в боях з більшовицькими окупантами”. Цим же наказом, на 
підставі рішення УГВР від 5 липня 1951 р., за видатні заслуги для 
справи визволення українського народу, за віддану і жертвенну 
організаційно-політичну роботу, за мужність і геройство, про-
явлені в боях з більшовицькими окупантами, Срібним Хрестом 
заслуги УПА нагороджено пор. Миколу Мошончука-“Бора” та 
зв’язкового при крайовому проводі Львівського краю “Петра”95. 
Наказом ГВШ УПА ч. 3/52 від 12 жовтня 1952 р., на підставі рі-
шення УГВР від 11 жовтня 1952 р., за великі заслуги в організа-
ції УПА, у військовому і політичному вишколі та вихованні кадрів 
УПА посмертно О. Дяківу-“Горновому” надано військовий ступінь 
підполковника-політвиховника з датою 28 листопада 1950 р.96 
Такий же ступінь тоді отримали посмертно і колишні його зверх-
ники – Я. Бусел-“Київський” та О. Позичанюк-“Євшан”.

В десятиріччя створення Української Повстанської Армії 
14 жовтня 1952 р. її Головний командир В. Кук-“Коваль” видав 
наказ ч. 5/52, який зобов’язував усі клітини підпілля вшанувати 
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мовчанкою всіх бійців і командирів УПА та учасників визвольно-
го революційного підпільного руху, які полягли смертю героїв 
у боротьбі за визволення українського народу з неволі. Під час 
мовчанки зачитати імена тих, хто поклав найбільші заслуги в 
утворенні Української Повстанчої Армії й у розквіті її військово-
бойових і морально-політичних сил. Серед кількох десятків 
імен згадано і підполковника Осипа Дяківа-“Горнового” – члена 
політвиховного відділу при Головній Команді УПА та виконувача 
обов’язків командира ВО “Буг”97.

Посмертно Українська Головна Визвольна Рада, Головне 
командування УПА і Провід ОУН на українських землях так ха-
рактеризували роль О. Дяківа у національно-визвольному русі:

“Своєю всесторонньою діяльністю сл. п. друг Дяків-
Горновий вніс величезний вклад у справу Української Наці-
ональної Революції, в справу боротьби за визволення укра-
їнського народу. За це нагороджено його двома найвищими 
нагородами – Золотим і Срібним* Хрестом Заслуги. Особливу 
цінність для українського руху мають його ідеологічно-політичні 
праці і статті, що з'являються першорядною зброєю в боротьбі 
з большевизмом і які заслужено прославили його ім'я не тільки 
в Україні, але і широко поза кордонами СССР. Сила аргумента-
ції ідеологічно-політичних праць сл. п. др. Горнового така прав-
дива, логічна і гостра, що переконує кожну людину доброї волі 
і переставляє її на бік українського визвольного руху.

В особі сл. п. друга О. Дякова-Горнового український 
революційно-визвольний рух втратив не тільки талановитого 
журналіста, пропагандиста і трибуна ідей української Револю-
ції, глибокорозумного політичного керівника, здібного органі-
затора, виховника і вишкільника, але також любимого друга, 
людину з чулим і скромним серцем, тверезим вольним харак-
тером, життєрадісною бадьорою вдачею.

Величня постать сл. п. друга О. Дякова-Горнового, його 
світле ім'я, його революційні думки і діла назавжди лишаться 
у нашій пам'яті і запалюватимуть наші серця вогнем священ-
ної посвяти й додаватимуть сил у дальшій боротьбі за Волю, за 
Українську Самостійну Соборну Державу.

Вічна слава Героєві Української Національної Революції!”

* Помилка. О. Дяків був нагороджений Золотим і Бронзовим Хрестами за-
слуги УПА.
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ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ

Смерть О. Дяківа викликала значний резонанс не тіль-
ки в українському підпіллі, а й серед українців у вільному 
світі. Багато діаспорних газет розмістили некрологи чи по-
дали новину про це. Журнал Товариства української студію-
ючої молоді ім. Миколи Міхновcького “Фенікс” про загибель 
О. Дяківа писав так: “З першими відлітаючими ластівками з 
України пробирались через ворожі застави післанці Незбо-
римої Землі й принесли нам знову, як перед роком, сумну 
вістку: Осип Дяків – Горновий в листопаді 1950 року впав 
смертю героя в бою з займанцем під час облоги підпільної 
криївки. Горновий! Кому ж невідоме це ймення, що стало 
сьогодні одним з прапорних імен Воюючої Батьківщини... 
Так мало знаємо, а ще менще можемо зробити відомим ши-
рокому загалові, про особу, життя, труд і боротьбу людей 
типу сл. пам. Горнового. Їм суджено ще довго бути окутими 
серпанком невідомого. І це належить до того, в додатку бо-
лючого, чого доля нам не відмовила. Довідатись про смерть 
майже по році, не мати змоги віддати як слід останньої шани 
та належно розкрити життєвий чин Героя, і є тим додатковим 
жалем і докором супроти долі, що їх в серці носить Україна. 
Він піднісся своєю боротьбою і працею на символ молодого 
покоління України та став прикладом життя, творчости і па-
тріотизму для нас на чужині”98.

Праці О. Дяківа постійно передруковувалися у різнома-
нітних виданнях – як газета і журналах, так і збірниках з питань 
ідеології та діяльності визвольного руху. У 1968 р. збірка праць 
О. Дяківа “Ідея і чин”, перевидана у 1976 р. англійською мовою 
під назвою “USSR unmasked”.

17 серпня 1997 р. у с. Олесин відкрито пам’ятник О. Дя-
ківу за присутності родичів, друзів, учасників визвольної бо-
ротьби, громадськості навколишніх сіл. Кошти на пам’ятник 
надала Софії Смачило-Кусень, двоюрідна сестра О. Дяківа та 
дружина його друга з підпілля Осипа Кусеня-”Сірого”. Стрічку 
перерізала Текля Смачило-Осецька, ще одна двоюрідна се-
стра Осипа, яка доклала значних зусиль до вшанування його 
пам’яті99. У 2008 р. вийшла книга “Олесино: колиска провід-
ників воюючої України”, значна частина матеріалів якої при-
свячена О. Дяківу.
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На місці біля криївки, де загинув О. Дяків з друзями, 
насипано символічну могилу. У неділю 17 жовтня 1999 р. на 
ній посвячено хрест. Наступного року, 20 серпня, відкрито 
відновлену криївку, в якій обладнано невеликий музей100.

Вшануванням пам’яті О. Дяківа, з нагоди 60 річниці з дня 
смерті, є і ця книга про нього.



49

ВИНОСКИ

1 Повідомлення про смерть сот. Осипа Дяківа-“Горнового” // Літопис Української 
Повстанської Армії. – Т. 10: Українська Головна Визвольна Рада: документи, 
офіційні публікації, матеріяли. Кн. 3: 1949–1952. – Торонто, 1984. – С. 55-57.

2 Дяків В. Мої спогади про Осипа Горнового / у записі Л.Шанковського //  
Дяків О. Ідея і чин / передм. П. Мірчука. – Нью-Йорк–Торонто–Мюнхен, 
1968. – С. 27-64; Кусень О. Спогад про сл. п. Осипа Дякова–Горнового // 
Бережанська земля. Історично-мемуарний збірник. – Нью-Йорк–Париж–
Сидней–Торонто, 1970. – С. 821-822.

3 В’ятрович В. Невідома праця Осипа Дяківа // Український визвольний 
рух / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, Центр до-
сліджень визвольного руху. – Львів, 2005. – Збірник 4: Боротьба народів 
Центрально-Східної Європи проти тоталітарних режимів у ХХ ст. – С. 7-23; 
Рибак А. Державотворчі погляди у працях Осипа Дякова // Ефективність 
державного управління у контексті європейської інтеграції: Матеріали що-
річної науково-практичної конференції 23 січня 2004 р. – Львів, 2004. – Ч. 2; 
Його ж. Критика більшовизму в працях Осипа Дяківа // Український ви-
звольний рух / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 
Центр досліджень визвольного руху. – Львів, 2005. – Збірник 4: Боротьба 
народів Центрально-Східної Європи проти тоталітарних режимів у ХХ ст. – 
С. 71-79; Його ж. О. Дяків – теоретик та публіцист національно-визвольного 
руху 1940-х років // Наукові записки Національного університету “Острозь-
ка академія»: Історичні науки. – Острог, 2004. – Вип. 4.

4 Іщук О. Арешт Осипа Дякова 1940 р. у світлі документів Державного архі-
ву Служби безпеки України // Український визвольний рух. – Львів, 2006. – 
Збірник 6. – С. 30-76.

5 Галаса В. Світлій пам’яті Осипа Дяківа // Визвольний шлях. – 2000. – Кн.12. – 
С. 71-77; Ґоляш С. Три одноклясники Бережанської ґімназії // Макар В. Бо-
йові друзі. – Торонто, 1993. – Ч. ІІ. – С. 247-250; Олесино: колиска провід-
ників воюючої України. Спогади. – Львів: Добра справа, 2008. – 375 с.

6 Дяків В. Автобіографічний нарис // Олесино – колиска провідників воюючої 
України. – Львів, 2008. – С. 40-57; Галаса В. Олесино – шлях національного 
пробудження // Олесино – колиска провідників воюючої України. – Львів, 
2008. – С. 25-26; Галаса В. Світлій пам’яті Осипа Дяківа… – С. 71; Ґоляш 
С. Похорон Василя Дякова // Гомін України. – 1981. – 30 вересня. – № 39. – 
С. 4.

7 Дяків В. Автобіографічний нарис… – С.56-57; Осецька Т. Дяків Юстина – 
мати національного героя // Олесино – колиска провідників воюючої Украї-
ни. – Львів, 2008. – С. 90-92; ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372. – Т. 67. – С. 241.

8 Галаса В. Світлій пам’яті Осипа Дяківа… – С. 72; Дяків В. Мої спогади про 
Осипа Горнового… – С. 27; Дяків В. Автобіографічний нарис… – С. 47-48.

9 Дяків В. Мої спогади про Осипа Горнового… – С. 27-29; Галаса В. Світлій 
пам’яті Осипа Дяківа… – С. 71-72 Кужда І. Олесин / Архів Літопису УПА.

10 Ґоляш С. Три однокласники… – С. 454; Кушнір М. Невкоєне серце… – 
С. 262, 264.

11 Ґоляш С. Три однокласники… – С. 455; Кушнір М. Невкоєне серце… – 
С. 266.

12  Дяків В. Мої спогади про Осипа Горнового… – С. 29-30; Галаса В. Світлій 
пам’яті Осипа Дяківа… – С. 72-73.

13 Архів Управління Служби безпеки України у Львівській обл. – Спр. П-33843. – 
Т. 1. – Арк. 120-127; ГДА СБУ. – Ф. 6. – Спр. 51895фп. – Т. 5. – Арк. 106.



50

14 Ґоляш С. Три однокласники… – С. 454; Дяків В. Мої спогади про Осипа Гор-
нового… – С. 31-32; Кужда І. Олесин…

15 Ґоляш С. Три однокласники… – С. 455; Халупа М. Під час більшовицької 
окупації… – С. 227.

16 Кушнір М. Невкоєне серце… – С. 276-277; Протокол допиту Олекси Петро-
вича Войтини // Літопис Української Повстанської Армії. – Т. 44:  Бороть-
ба з аґентурою: Протоколи допитів Служби Безпеки ОУН в Тернопільщині. 
1946–1948. Кн. 2. – Торонто–Львів, 2006. – С. 147, 151.

17 ГДА СБУ. – Ф. 6. – Спр. 51895фп. – Т. 5. – Арк. 106-107; Ґоляш С. Три 
однокласники… – С. 455; Іщук С. Арешт Осипа Дяківа… – С. 33, 46, 47; 
Кушнір М. Невкоєне серце… – С. 281.

18 ГДА СБУ. – Ф. 6. – Спр. 51895фп. – Т. 5. – Арк. 107; Іщук С. Арешт Осипа 
Дяківа… – С. 35, 60.

19 ЦДАВО. – Ф. 3879. – Оп. 1. – Спр. 2470. – Арк. 2; Кушнір М. Невкоєне сер-
це… – С.  293-296.

20 Архів Львівського національного університету імені І. Франка. – Ф. 119. – 
Оп. 3. – Спр. 31. – Арк. 40, 158; Дяків В. Мої спогади про Осипа Горново-
го… – С. 33-34; Іщук О. Арешт Осипа Дякова… – С. 34.

21 Дяків В. Мої спогади про Осипа Горнового… – С. 34-35; Іщук С. Арешт Оси-
па Дяківа… – С. 34, 39-41, 44

22 Шпіцер В., Мороз В. Крайовий провідник Володимир Тимчій-
“Лопатинський”. – Львів: Афіша, 2004. – С. 151.

23 Архів Управління Служби безпеки України у Львівській обл. – Спр. П-33843. – 
Т. 1. – Арк. 120-127.

24 Іщук С. Арешт Осипа Дяківа… – С. 36-37.
25 Комар Л. Процес 59-ти. – Львів, 1997; Що розказувала група львівських 

в'язнів, які вернулися з Бердичева / Підготовка тексту і примітки О. Сві-
дзинська, В. Мороз // Розбудова держави. – 2005. – Ч. 9-12. – С. 76-90; 
Дяків В. Мої спогади про Осипа Горнового… – С. 45-50.

26 ГДА СБУ. – Ф. 6. – Спр. 51895фп. – Т. 5. – Арк. 107; Повідомлення про смерть 
сот. Осипа Дяківа-“Горнового”…; Галаса В. Світлій пам’яті Осипа Дяківа… – 
С. 74; Дяків В. Мої спогади про Осипа Горнового… – С. 45-46, 50; Кушнір М. 
Невкоєне серце… – С. 323-324, 326.

27 Кушнір М. Невкоєне серце… – С. 325.
28 Кушнір М. Невкоєне серце… – С. 326; Дяків В. Мої спогади про Осипа Гор-

нового… – С. 50-51, 54, 58-59.
29 ЦДАВО. – Ф. 3879. – Оп. 1. – Спр. 2470. – Арк. 1, 3, 4, 6-8.
30 Дяків В. Мої спогади про Осипа Горнового… – С. 54.
31 Кушнір М. Невкоєне серце… – С. 401-402.
32 Ґоляш С. Підпільні друкарні ОУН та їх друковане слово // Макар В. Спомини 

та роздуми. – Торонто–Київ, 2001. – Т. 3: Бойові друзі. Книга друга. – С. 53; 
Дяків В. Мої спогади про Осипа Горнового… – С. 59; Чміль В. Спогади / до-
машній архів Григорія Дем’яна.

33 Ґоляш С. Підпільні друкарні ОУН та їх друковане слово // Макар В. Спомини 
та роздуми. – Торонто–Київ, 2001. – Т. 3: Бойові друзі. Книга друга. – С. 53.

34 Дяків В. Мої спогади про Осипа Горнового… – С. 58-59, 62-63.
35 ГДА СБУ. – Ф.13. – Спр. 376. – Т. 15. – Арк. 175.
36 Архів СБУ у Львівській обл. – Спр. П-11792. – Арк. 42-45 (протокол допиту 

Галини Скасків).
37 ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 7. – Арк. 434-439.
38 Архів УСБУ у Львівській обл. – Спр. П-23550. – Арк. 30-31 (протокол допи-

ту Марії Огоновської); Повідомлення // За Українську Державу. – 1945. – 
Ч. 6. – С. 1.



51

39 Дужий П. Українська справа. – Львів: Афіша, 2002. – Т. 1. – С. 457.
40 ГДА СБУ. – Ф. 6. – Спр. 72362фп. – Арк. 37 (протокол допиту Петра Дужого).
41 Кук Василь. Постій Проводу ОУН у селі Бишках (1943–45  рр.) // Воля і 

Батьківщина. – 1998. – Ч. 4 (13/29). – С. 36-46; Записав Володимир Мо-
роз 27 липня 1998 року в с. Демня Миколаївського району від Ясеницької 
(дів. Огоновська) Марії Антонівни, 1923 р.н., с. Демня Миколаївського р-ну 
Львівської обл.; Архів УСБУ у Львівській обл. – Спр. П-23550. – Арк. 32-36 
(протокол допиту Марії Огоновської).

42 Онишко Л. “Нам сонце всміхалось крізь ржавії ґрати…” Катерина Зариць-
ка в українському національно-визвольному русі. – Торонто–Львів: Літопис 
УПА, 2007. – С. 102-104; ГДА СБУ. – Ф. 6. – Спр. 75575фп. – Т. 1. – Арк. 33, 
49 (протокол допиту Ольги Ільків).

43 Повідомлення про смерть славної пам’яті друга Якова Бусла-Київського // 
Бусел Я. Совєтський патріотизм. – Чужина, 1948. – С. 11-15.

44 ГДА СБУ. – Ф. 6. – Спр. 75172фп. – Т. 1. – Арк. 59-65, 125; Т. 2. – Арк. 78-
80 (протоколи допиту Володимира Порендовського); Спр. 75386фп. – 
Т. 1. – Арк. 24-25 (протокол допиту Григорія Кочана); ЦДАГО. – Ф. 263. – 
Оп. 1. – Спр. 71166. – Арк. 209-211 (протокол допиту Люби Возняк-Лемик), 
Романюк М. Петро Федун-«Полтава» – провідний ідеолог ОУН та УПА – 
Торонто–Львів: Літопис УПА, 2009. – С. 28.

45 ГДА СБУ. – Ф. 6. – Спр. 75172фп. – Т. 1. – Арк. 59-65, 125; Т. 2. – Арк. 78-80 
(протокол допиту Володимира Порендовського); Спр. 75386фп. – Т. 1. – 
Арк. 27 (протокол допиту Григорія Кочана); Ф. 13. – Спр. 376. – Арк. 305-
306, 343-347 (протокол допиту Марії Римик); ЦДАГО. – Ф. 263. – Оп. 1. – 
Спр. 71166. – Арк. 209-211 (протокол допиту Люби Возняк-Лемик); Іщук О. 
Розшук органами державної безпеки УРСР керівника Головного осередку 
пропаганди ОУН(б) Петра Федуна у 1944–1951 рр. – Київ, 2008. – С. 5.

46 ГДА СБУ. – Ф. 6. – Спр. 75172фп. – Т. 1. – Арк. 61-69, 90-91, 124-125; 
Т. 2. – Арк. 78-83 (протокол допиту Володимира Порендовського); 
Спр. 75386фп. – Т. 1. – Арк. 27 (протокол допиту Григорія Кочана); ЦДАГО. – 
Ф. 263. – Оп. 1. – Спр. 71166. – Арк. 210 (протокол допиту Люби Возняк-
Лемик).

47 ГДА СБУ. – Ф. 6. – Спр. 75386фп. – Т. 1. – Арк. 29 (протокол допиту Григо-
рія Кочана); Малярчин-Шпиталь Д. Пам’яті Богдани Світлик // Пропам'ятна 
книга ґімназії Сестер Василіянок у Львові. – Львів, 1995. – Част. ІІІ. – С. 83.

48 ГДА СБУ. – Ф. 6. – Спр. 75386фп. – Т. 1. – Арк. 30-31 (протокол допиту Гри-
горія Кочана); Ф. 13. – Спр. 372. – Т. 16. – Арк. 62-65 (протокол допиту 
Катерини Зарицької); Літопис Української Повстанської Армії. – Т. 38: Ар-
хітектура резистансу: криївки і бункри УПА в світлі радянських документів. – 
Торонто–Львів, 2002. – С. 246-247.

49 ГДА СБУ. – Ф. 6. – Спр. 75386фп. – Арк. 32-33 (протокол допиту Григорія 
Кочана).

50 ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372. – Т. 16. – Арк. 63-65 (протокол допиту Катери-
ни Зарицької); Онишко Л. “Нам сонце всміхалось крізь ржавії ґрати…”... – 
С. 115-116; ГДА СБУ. – Ф. 65. – С-9112. – Т. 2. – Арк. 146, 178 (протокол 
допиту Дарії Малярчин).

51 ГДА СБУ. – Ф. 6. – Спр. 75386фп. – Т. 1. – Арк. 34, 53, 135 (протокол допиту 
Григорія Кочана); Ф. 13. – Спр. 372. – Т. 9. – Арк. 36-37 (протокол допиту 
Юрія Поповича); ГДА СБУ. – Ф. 65. – С-9112. – Т. 2. – Арк. 83, 133.

52 ГДА СБУ. – Ф. 6. – Спр. 74914фп. – Т. 3. – Арк. 137-138 (протокол допиту 
Василя Галаси); Галаса В. Моє життя і боротьба...  – С. 115-119; Савчин М. 
Тисяча доріг // Літопис Української Повстанської Армії. – Т. 28. – Торонто–
Львів, 1995. – С. 174-185.



52

53 Роман Шухевич у документах радянських органів державної безпеки 
(1940–1950) / ред. В. Сергійчук. – Київ, 2007. – Т. II. – С. 353; ГДА СБУ. – 
Ф. 6. – Спр. 75575фп. –  Т. 1. – Арк. 49 (протокол допиту Ольги Ільків).

54 ГДА СБУ. – Ф. 6. – Спр. 75172фп. – Т. 1. – Арк. 59-65, 125; Т. 2. – Арк. 78-80 
(протоколи допиту Володимира Порендовського). 

55 Записав Володимир Мороз 19 жовтня 1996 р. у м. Львові від Дужого Петра 
Опанасовича, 1916 р.н., с. Карів Сокальського р-ну Львівської обл.; Дужий 
П. Українська справа. – Львів: Афіша, 2002. – Т. 1. – С. 405, 435; 2003. – 
Т. 2. – С.  50; Мороз В. Останнє число “Повстанця” // Воля і Батьківщина. – 
1998. – № 2. – С. 63; Літопис УПА. Нова серія. – Т. 7: Боротьба проти УПА і на-
ціоналістичного підпілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, 
НКВС–МВС, МДБ–КДБ. 1949–1959.  Книга четверта: 1949–1959. – С. 378.

56 ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 398. – Т. 18. – Арк. 185, 188.
57 ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 47. – Арк. 151.
58 ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 60. – Арк. 256.
59 Дубас М. Осип Орленко. Хто він? // Воля і Батьківщина. – 1996. – № 2. – 

С. 98-101.
60 Шанковський Л. Українська Повстанча Армія // Історія Українського вій-

ська. – Вінніпег, 1953. – С. 818; Полягли на полі слави // Визвольний шлях. – 
1953. – Ч. 8. – С. 1.

61 ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 398. – Т. 18. – Арк. 187.
62 В’ятрович В. Невідома праця Осипа Дяківа...
63 ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 87. – Арк. 189-190.
64 ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 87. – Арк. 186-188.
65 ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 14. – Арк. 175, 183-184.
66 ГДА СБУ. – Ф. 6. – Спр. 74914фп. – Т. 1. – Арк. 90-91, 135-136 (протокол до-

питу Василя Галаси); ГДА СБУ. – Ф. 6. – Спр. 75390фп. – Арк. 37 (протокол 
допиту Юрія Поповича); Галаса В. Моє життя і боротьба...  – С. 121; Савчин 
М. Тисяча доріг... – С. 205-208.

67 ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372. – Т. 6. – Арк. 81; Т. 9. – Арк. 219; Галаса В. Моє 
життя і боротьба...  – С. 123.

68 Савчин М. Тисяча доріг... – С. 209; ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372. – Т. 6. – 
Арк. 75-76; Т. 9. – Арк. 215.

69 ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372. – Т. 67. – Арк. 240; Повідомлення про смерть 
сот. Осипа Дяківа-“Горнового”…

70 Г ДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 60. – Арк. 287.
71 ГДА СБУ. – Ф. 5. – Спр. 67417. – Т. 1. – Арк. 93, Т. 3. – Арк. 158,  193, 230 

(протокол допиту Євгена Пришляка); Ф.13. – Спр. 372. – Т. 9. – Арк. 210 
(протокол допиту Юрія Поповича).

72 Записав Володимир Мороз 25 березня 2004 року у м. Львові від Кулик Воло-
димири Степанівни, 1923 р.н., с. Містки Пустомитівського р-ну Львівської обл.

73 Іщук О., Ніколаєва Н. Доля та спогади охоронця Романа Шухевича – Михай-
ла Зайця-“Зенка”. – Київ, 2007. – С. 4-5.

74 Василько Р. Деякі матеріали  і документи про підпільну діяльність Осипа Дя-
ківа // Роман Шухевич: постать на тлі Воюючої України. – Тернопіль, 2005. 
– С. 163-164.

75 Архів УСБУ у Львівській обл. – Спр. 7063. – Т. 2. – Арк. 336 (акт); Спр. 
49263. – Т. 1. – Арк. 107, 149-153; Т. 5. – Арк. 75-76 (протоколи допиту Ми-
рона Гельнера); ГДА СБУ. – Ф. 2. – Оп. 31 (1960). – Спр. 23. – Арк. 220-221; 
Ф. 5. – Спр. 67417. – Т. 4. – Арк. 4, 7 (протокол допиту Євгена Пришляка); 
Ф. 13. – Спр. 372. – Т. 65. – Арк. 177-180; Лесько М., Сколоздра Р. Ціна сво-
боди. Миколаївщина у визвольній боротьбі у 1939–1954 рр. // Миколаїв-
щина / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Львів, 



53

1998. –  Т. 1. – С. 248-283; Сколоздра Р. Криївка над Дністром // Громада. – 
1996. – 25 червня. – С. 2; Мороз В. Іван Паньків-“Явір” // Шлях перемоги. – 
2009. – Ч. 51. – 23 грудня. – С. 7.

76 Архів УСБУ у Львівській обл. – Спр. 49263. – Т. 1. – Арк. 146 (протокол до-
питу Мирона Гельнера).

77 Записав Володимир Мороз 7 серпня 1995 року в с. Речичани Городоцького 
р-ну від Ментух (дів. Пилат) Катерини Йосафатівни, 1926 р.н., с. Речичани 
Городоцького р-ну Львівської обл.

78 3 резолюцій і постанов наради Проводу ОУН на Українських Землях (в 
СССР), що відбулася літом 1949 р. // Осередок пропаганди і інформації 
при Проводі Організації Українських Націоналістів (ОУН) на Українських 
Землях. – 1950. – № 4. – С. 12.

79 ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372. – Т. 9. – Арк. 119-133.
80 ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372. – Т. 90. – Арк. 272.
81 ГДА СБУ. – Ф. 65. – С-9112. – Т. 3. – Арк. 253.
82 ГДА СБУ. – Ф. 65. – С-9112. – Т. 3. – Арк. 253; Т. 4. – Арк. 19.
83 ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372. – Т. 29. – Арк. 303.
84 ГДА СБУ. – Ф. 65. – С-9112. – Т. 3. – Арк.  122, 125-127 (протоколи допиту 

Дарії Гусяк).
85 Осередок пропаганди і інформації при Проводі Організації Українських На-

ціоналістів (ОУН) на Українських Землях.– 1951. – травень. – №5.– С. 4-13. 
86 ГДА СБУ. – Ф. 5. – Спр. 67417. – Т. 3. – Арк. 257 (протокол допиту Євгена При-

шляка); Осередок пропаганди і інформації при Проводі Організації Українських 
Націоналістів (ОУН) на Українських Землях.– 1951. – травень. – №5.– С. 4-5. 

87 ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 5. – Арк. 9.
88 ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 60. – Арк. 274-275.
89 ГДА СБУ. – Ф. 5. – Спр. 67417. – Т. 3. – Арк. 254-257 (протокол допиту Євге-

на Пришляка).
90 ГДА СБУ. – Ф. 6. – Спр. 74914фп. – Т. 1. – Арк. 161-164 (протокол допиту 

Василя Галаси); Ф. 13. – Спр. 372. – Т. 41. – Арк. 341-379.
91 ГДА СБУ. – Ф. 2. – Оп. 31 (1960). – Спр. 24. – Арк. 236, 241, 264, 265, 272, 

273.
92 Записав Володимир Мороз 7 серпня 1995 року в с. Речичани Городоцького 

р-ну від Ментух (дів. Пилат) Катерини Йосафатівни, 1926 р.н., с. Речичани 
Городоцького р-ну Львівської обл.

93 ГДА СБУ. – Ф. 2. – Оп. 31 (1960). – Спр. 25. – Арк. 210, 214-217, 225; Ф. 13. – 
Спр. 372. – Т. 18. – Арк. 126-128; Т. 67. – Арк. 195-202; 250-253; Т. 71. – 
Арк. 165-172; Літопис УПА. Нова серія. – Т. 7: Боротьба проти УПА і наці-
оналістичного підпілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, 
НКВС–МВС, МДБ–КДБ. 1949–1959.  Книга четверта: 1949–1959. – С. 377-
380; Вєдєнєєв Д. “Повстанська розвідка діє точно й відважно…”. Докумен-
тальна спадщина підрозділів спеціального призначення ОУН та УПА. 1940–
1950-ті роки. – Київ: К.І.С., 2006. – С. 111, 127.

94 ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372. – Т. 18. – Арк. 126-128.
95 ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 60. – Арк. 276.
96 ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 60. – Арк. 281-282.
97 ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 60. – Арк. 286-288.
98 Осип Дяків – Горновий // Фенікс. – 1951. – Зош. 2. – С.  65-66.
99 Кусень Є. Відкриття пам’ятника Горновому в рідному селі // Олесино: ко-

лиска провідників воюючої України. – Львів, 2008– С. 268-271.
100  Онисько Й. Урочистості у Великому Полі // Нескорені. – 1999. – №10. – 

С. 2; Комнатний Р. Відновлено оунівську криївку // Народна думка. – Горо-
док, 2000. – 22 серпня. – С.2.



5
4 Однокласники Осипа Дяківа, які брали активну участь у визвольному русі ОУН і УПА

прізвище, ім’я, 
по батькові

дата і місце 
народження

псевдонім, діяльність в ОУН подальша доля
додаткова

інформація

БАБУНЯК
Ірина 
Іляріївна

1921, 
с. Вербів
Бережанського р-ну 
Тернопільської обл.

“Ніна”; окружний медичний референт 
УЧХ Чортківської округи (1944–1945)

загинула 23.04.1945, 
біля х. П’ятихатки 
с. Більче-Золоте 
Борщівського р-ну 
Тернопільської обл.

БАБ’ЯК
Іванна 
Іванівна

1922 (1918)
прис. Застав’є 
с. Сільце, тепер 
частина м. Підгайці 
Тернопільської обл.

“Помста”; окружний референт УЧХ 
Чортківсько-Бережанської округи 
(1945–1949)

загинула 19.03.1949, 
с. Носів
Підгаєцького р-ну
Тернопільської обл.

відзначена Бронзовим 
Хрестом заслуги

ВОЙТОВИЧ
Мирослав 
Ярославович

1921, 
с. Носів 
Підгаєцького р-ну 
Тернопільської обл.

член Юнацтва ОУН
заарештований, за-
суджений до 10 років 
таборів

автор спогадів про на-
вчання у Бережанській 
гімназії

ҐОЛЯШ
Степан 
Іванович

26.12.1919, 
с. Бишки 
Козівського р-ну
Тернопільської обл.

“Мар”; обласний референт Юнацтва 
ОУН Львівщини (1943–1944), курсант 
підстаршинської школи УПА “Крилаті” 
(04–07.1944), політвиховник сотні 
“Сурма” (07.1944–05.1945), надра-
йонний референт пропаганди ОУН 
Лемківщини (05–11.1945), надра-
йонний провідник ОУН Лемківщини 
(11.1945–08.1947)

перейшов рейдом 
на Захід, помер 
28.05.2003, 
м. Чікаго, США

член видавничого 
комітету “Літопису УПА”, 
автор спогадів про на-
вчання у Бережанській 
гімназії
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ДУМА
Петро 
Іванович

1921, 
с. Мужилів
Підгаєцького р-ну
Тернопільської обл. 

Варнак”, “Іван”, “Ігор”, “Херсонець”; 
Окружний провідник Юнацтва ОУН 
Золочівщини (1943–1944), член 
обласного / крайового проводу 
ОУН Львівського краю (1944–1945), 
окружний провідник ОУН Перемищини 
(02–08.1945), крайовий референт про-
паганди Львівського краю (кін. 1945–
поч. 1946)

загинув 22.02.1946, 
біля с. Мелна
Рогатинського р-ну
Івано-Франківсь кої обл.

КУТНИЙ
Іван

?, 
с. Рогачин-село, 
тепер частина 
с. Рогачин 
Бережанського р-ну 
Тернопільської обл.

“Арсен”, “Тарас”; окружний рефе-
рент пропаганди ОУН Тернопільщини 
(1944–1945)

важко поранений 
16.04.1945, потрапив 
у руки ворога, через 
годину помер, 
с. Нетерпинці 
Зборівського р-ну
Тернопільської обл.

КУШНІР 
Мирослав 
Андрійович

12.09.1922, 
с. Божиків 
Бережанського р-ну
Тернопільської обл.

“Лунь”; можливо, працівник редакції 
журналу “Юнак” (1942–1943); к-р 
жандармерії ІІ р-ну Любачівського над-
району (1944–1945)

загинув у бою з 
польською армією 
8.03(18.02).1945 
с. Дібча біля 
м. Сінява, тепер Польща

поет; автор щоденника, 
де описує навчання у 
Бережанській гімназії
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СКАСКІВ 
Ярослав 
Григорович

24.06.1922, 
с. Божиків 
Бережанського р-ну
Тернопільської обл.

“Мороз”, “Моряк”; провідник Юнацтва 
ОУН м. Львова (1941), обласний про-
відник Юнацтва ОУН Львівщини (І пол. 
1942), крайовий провідник Юнацтва 
ОУН Західних українських земель 
(ІІ пол. 1942–06.1944), обласний 
провідник ОУН Львівщини (ІІ пол. 06–
19.07.1944)

загинув в німецькій об-
лаві 19.07.1944, 
с. Старі Стрілища 
Жидачівського р-ну 
Львівської обл.

відзначений Срібним 
Хрестом заслуги УПА

ТОВПАШ
Іван 
Гілярійович

16.01.1922, 
м. Підгайці
Тернопільської обл.

“Кит”; член ОУН, окружний госпо-
дарчий референт ОУН Бережанщини 
(1944–1945)

загинув 25.02.1945, 
с. Слов’ятин 
Бережанського р-ну
Тернопільської обл.

ШВАК
Іван 
Андрійович

8.10.1921, 
с. Тростянець 
Бережанського р-ну 
Тернопільської обл.

“Орлик”; окружний фармацевт УЧХ 
Чортківської округи (1944–1945)

важко поранений, 
легалізувався під чужим 
ім’ям

автор спогадів про на-
вчання у Бережанській 
гімназії
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Осип Дяків. Портрет

Осип Дяків. 1940 р.

Осип Дяків. 1939–1940 рр.

Осип Дяків.
Зима 1942–1943 р.
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Осип Дяків. 
Кінець 1940-х рр. (?)

Осип Дяків. 1950 р.

Осип Дяків. 
Дереворит. 1951-1952 рр.
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Юстина Дяків біля хати Дяківих в Олесині

Панахида  на могилі сестри Осипа Дяківа Анни. Зліва Юстина Дяків,
в центрі –о. Д. Сеньківський. Ценів, 1934 р.
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Василь Дяків

Зліва направо: Василь Дяків, Орест Бакалець, Осип Дяків

Зліва направо: Осип Кусень, 
Василь Дяків, Іван Кусень, 
Михайло Лясота, Канада
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Осип Дяків із двоюрідною сестрою 
Теклею Смачило 

Осип Дяків та Анастасія Яцик. 
Олесин, 1942(?) р.

Зліва направо: Катерина Легун, 
Осип Дяків, Марія Кульбачинська.  

Олесин, 1942(?) р.

Софія Смачило, Осип Дяків, 
Василь Галаса.

Олесин, зима 1943 р.
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Освячення могили. Зліва направо: Катерина Біль-Дудка, Осип Кусень, 
Анастасія Яцик, Осип Дяків, Катерина Легун. Олесин, 1942 р.

Третій зліва Осип Дяків,  п’ятий – Осип Кусень. Олесин
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Молодь Олесина. Зліва направо, сидять: Іван Максимів, Йосип Кульба-
чинський, Микола Світовий, Осип Дяків, Василь Яцик, Михайло Барилка; 
стоять: Левко Гладчук, Ілля Смачило, Іван Кульбачинський, Петра Басага, 

Василь Галаса, Анастасія Яцик, Осип Кусень, Марія Кужда, 
невідомий. Олесин, 1942 р. 

Зліва направо у першому ряду: невідомий, Василь Галаса,  Осип Дяків, 
Марія Левицька, Орест Бакалець.  Криве, 1942 р.
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Степан Ґоляш, Осип Дяків, Ярослав Скасків. Бережани, кінець 1930-х рр.

10 клас. Зліва направо, сидять: Ярослав Скасків, Іван Кутний, Мирослав 
Кушнір; стоять в другому ряду: М. Левицький, Русс, Ґрат, Ірина Бабуняк, 

Іванна Баб’як, Олександра Пришляк, Осип Дяків, Курцрок; 
стоять в третьому ряду: Іван Вовчук, Михайло Ганущак, Мирослав 

Войтович, Іван Швак, Іван Гайдукевич, Іван Товпаш, Фрідлєр, Петро Дума
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Осип Дяків і окружний референт СБ ОУН Городоччини, хор. СБ “Треф” 
(Дмитро Крикокульський). 1950 р.

Зліва направо: “Треф” (Дмитро Кривокульський), Осип Дяків, “Соловей”
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Осип Дяків зачитує наказ; стоять: 2. “Петро”, 4. “Чабан” (“Влодко”), 
5. “Крук”, 7. “Рута” (Любомира Гайовська). 1950 р.

Осип Дяків зачитує наказ; стоять:
1. “Петро”, 2. “Явір”, 3. “Чабан” (“Влодко”), 4. “Крук”,

6. “Рута” (Любомира Гайовська). 1950 р.
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Зліва направо: “Зенко” (Михайло Заєць), 
Осип Дяків, “Петро”. 1950 р.

“Зенко” (Михайло Заєць, зліва) 
і Осип Дяків (у центрі). 1950 р.
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До звіту стоять: 1. “Зенко” (Михайло Заєць), 3. “Петро”, 
4. “Влодко” (“Чабан”), 5. “Крук”, 7. “Рута” (Любомира Гайовська). 

Не пізніше 24.11.1950 р.

Повстанці Городоцької округи; зліва направо: “Горобець”,
кущовий “Вибух”, окружний провідник “Бор” (Микола Мошончук)
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Василь Галаса

Степан Ґоляш

Ярослав Скасків

Мирослав Кушнір
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Редактор журналу “Юнак”
“Волянський” (Петро Федун)

Редактор газети “За Українську 
Державу” підполк.-пвх. “Євшан” 

(“Шаблюк”, “Шугай”, “Устим 
Чубенко”; Йосип Позичанюк)

Референт пропаганди крайового 
проводу ОУН Західних Українських 

Земель “Дорош” (Петро Дужий)

Референт політичного вишколу 
Проводу ОУН, 

підполк.-пвх. “Київський” 
(“Шахтар”; Яків Бусел)
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Член Бюро Проводу ОУН ген.-пвх. 
“Тарас” (“Зруб”, “Косар”, “Курган”; 

Дмитро Маївський)

Член ГОСП “Доля”
(“Марія Дмитренко”;

Богдана Світлик)

Член ГОСП “Степовий” 
(“Кузьменко”, “Професор”;

Хризанф Гонтар)

Член ГОСП “Семенюк” 
(Володимир-Ігор Порендовський)
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Співробітник редакції журналу 
“Ідея і чин” “Монета” (“У.Кужіль”;

Катерина Зарицька)

Крайовий провідник ОУН Львівщи-
ни, май.-пвх. “Федір” (“Червень”; 

Зиновій Тершаковець)

Друкарка ГОСП “Дарка”
 (Дарія Малярчин)

Керівник зв’язкової групи крайового 
проводу ОУН Львівщини 

ст. бул. “Осип” (Михайло Пілан, справа) 
і “Петро”, бойовик Осипа Дяківа 
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Крайовий референт 
СБ ОУН Львівщини, 

пор. СБ “Ярема” (Євген Пришляк)

“Петро”, бойовик Осипа Дяківа 

Секретар Осипа Дяківа
“Рута” (Люба Гайовська)

Окружний провідник
ОУН Городоччини 

пор. “Бор” (Микола Мошончук). 
Посмертне фото
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“Влодко”-“Чабан” 
(Петро Михайлишин), 
бойовик Осипа Дяківа

Районний референт СБ ОУН 
Городоччини 

“Хмара” (Григорій Максимович)

Окружний референт пропаганди 
ОУН Городоччини 

“Крук” (Петро Шатинський)

Зв’язкова районного референта 
СБ ОУН Городоччини 

“Ластівка” (Катерина Пилат)
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Головний командир УПА 
“Тарас Чупринка” (Роман Шухевич, 

зліва) і Осип Дяків

Заступник голови Проводу ОУН на 
українських землях, 

полк. “Максим” 
(“Петро”; Роман Кравчук)

Референт пропаганди Проводу ОУН, 
заступник Головного командира УПА 

полк.-пвх. “Волянський” 
(“Савчук”, “Север”; Петро Федун)

Голова Проводу ОУН на українських 
землях, Головний командир УПА, 

ген.-хор. “Коваль”
(“Леміш”; Василь Кук)



78

Копія шкільного табеля учня 
Х “А” класу 

за 1939–1940 навчальний 
рік. 

4 квітня 1942 р.
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Заява про вступ у Львівський університет. Не пізніше 17 серпня 1940 р.
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Заява про вступ в Український техніко-господарський інститут.
Не пізніше 16 квітня 1942 р.
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Перша сторінка журналу “Юнак”,
ч. 16, листопад 1943 р.

Перша сторінка додатку до ч. 5 
журналу “Вісті”, друга половина 

січня 1944 р.

Перша сторінка журналу “Вісті”,
ч. 2, перша половина грудня 

1943 р.

Перша сторінка журналу “Вісті”,
ч. 6, перша половина лютого 

1944 р.
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Перша сторінка газети 
“За Українську Державу”, ч. 4, 

1 листопада 1944 р.

Перша сторінка журналу 
“Самостійність”, ч. 2, 1947 р.

Перша сторінка журналу 
“Ідея і чин”, ч. 10-11, 1946 р.

Перша сторінка журналу 
“Осередок пропаганди і інформа ції 

при Проводі ОУН”, 
ч. 1, травень 1948 р.
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Перша сторінка збірника “Шлях до 
волі”, ч. IV, 1949 р.

Обкладинка брошури “Кінець 
другого етапу большевизації країн 
Центральної та Південно-Східної 

Європи”. 1950 р.

Обкладинка брошури “Важливий 
крок на шляху до визволення 

народів, поневолених і загрожених 
сталінським імперіялізмом”. 1947 р.

Обкладинка брошури “Кінець 
другого етапу большевизації країн 
Центральної та Південно-Східної 

Європи”. 1950 р.
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Обкладинка брошури “Матеріяли 
політичного вишколу”. 1944 р.

Обкладинка брошури 
“Наше становище до російського 

народу”. 1950 р.

Обкладинка брошури 
“На большевицькому ідеологічному 

фронті”. 1949 р.

Обкладинка брошури “Підсумки 
успіхів нашої національно-

визвольної боротьби”. 1950 р.
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Титульна сторінка брошури
“Про свободу преси в СССР” 

Обкладинка брошури 
“УПА – носій ідей визволення 

і дружби народів”. 1950 р.

Обкладинка брошури
“Про свободу преси в СССР”. 

1950 р.

Обкладинка брошури
“Четверта сталінська п’ятирічка”.

Липень 1946 р.



86

Титульна сторінка брошури 
“Четверта сталінська п’ятирічка”. 

1947 р.

Обкладинка брошури 
“Шовіністичне запаморочення 

і русифікаційна гарячка 
большевицьких імперіялістів”.

1949 р.

Обкладинка брошури “Чому ми 
переможемо?”. 1953 р.

Обкладинка брошури 
“Шовіністичне запаморочення 

і русифікаційна гарячка 
большевицьких імперіялістів”. 

1950 р.
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Обкладинка брошури “Як розуміти 
концепцію власних сил у нашій 

національно-визвольній боротьбі”. 
Березень, 1949 р.

Перша сторінка лист О. Дяківа-
“Горнового”  до Ярослава Стецька-

“Карбовича”. Червень 1950 р.

Обкладинка брошури “Яка 
філософія – ідеалістична чи 

матеріялістична – зобов’язує 
членів ОУН?”. 1949 р.

Остання сторінка лист О. Дяківа-
“Горнового”  до Ярослава Стецька-

“Карбовича”. Червень 1950 р.
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Уривок із записки Осипа Дяківа, захопленої при ліквідації
Романа Шухевича 5 березня 1950 р.

Рішення Української Головної Визвольної Ради  про обрання
Осипа Дяківа-“О. Гончарука” заступником голови генерального 

секретаріату УГВР. 15 липня 1950 р.
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Перша сторінка доповідної Львівського обкому КП(б)У 
про ліквідацію О. Дяківа. 2 грудня 1950 р.
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Некролог в журналі “Визвольний 
шлях”. Лондон, вересень 1951 р.

Обкладинка збірника “Ідея і чин”. 
Нью-Йорк–Торонто–Мюнхен,

1968 р.

Некролог в журналі “Сурма”. 
Червень–липень 1951 р.

Обкладинка збірника “Олесино: 
колиска провідників воюючої 

України”. Львів, 2008 р.
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Обійстя Дяківих в Олесині.
Краєзнавці Євген Кусень та Володимир Шкільний

Хата Юстини Дяків в Олесині
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Відкриття памятника О. Дяківу в Олесині. 17 серпня 1997 р.

Памятник О. Дяківу в Олесині



95

Памятник О. Дяківу в Олесині

Біля пам’ятника Осипу Дяківу в 
Олесині: Василь Галаса, справа 

від нього Текля Осецька , а також 
члени хору “Нескорені”. 1999 р.

Памятник О. Дяківу в Олесині

Хрест і могила на місці загибелі
О. Дяківа в лісі біля с. Великополе
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ПОКАЖЧИК

“147”. Див. Дяків Осип
“155” 38
“401”. Див. Дяків Осип
“417”. Див. Дяків Осип
“605”. Див. Дяків Осип

А
“А. Осипенко”. Див. Дяків 

Осип
Адамівка, район Бережан 11
Албанія 29
Англія 27
“Андрійка”. Див. Кулик Воло-

димира
“Анна”. Див. Дидик Галина
Антибільшовицький блок на-

родів (АБН) 28-29
“Арсен”. Див. Кутний Іван
Арсенич Микола 35, 82
“Артем”. Див. Дяків Осип

Б
Бабуняк Ірина (“Ніна”) 54, 66
Баб’як Іванна (“Помста”) 54, 

66
Бакалець Орест 60, 63
Баран 65
Барилка Михайло 63 
Бартатів, с. Городоцького 

р-ну 36, 96
Басага Петра 63 
Бей Василь (“Улас”) 35, 64
Бердичів, м. 13-14, 50
Бердо, г. 20
Бережани 8, 11-15, 66, 78-79, 

96
Бережанська бригада 8
Бережанська гімназія 9-14, 

54-56, 64-65, 78, 91. Див. 
теж Середня школа №1 
м. Бережани

Бережанський, пов. 8, 12
Бережанський, р-н 16, 54-56, 

78-79
Бережанщина 15, 18, 49, 56
Берездівці, с. Миколаївсько-

го р-ну 36, 96
Берковський Владислав 8
“Беркут”. Див. Рапей Ярослав
Бертешів, с. Жидачівського 

р-ну 17
“Бистра”. Див. Савицька Іри-

на
Бишки, с. Козівського р-ну 18, 

51, 54, 96
Бібрецький, пов. 17
Бібрка, м. Перемишлянсько-

го р-ну 39, 96
Бідер 65
Біла Гора, с., тепер частина 

с. Добростани Яворівсько-
го р-ну 89

Білик Василь 64 
Білогорща, с., тепер частина 

м. Львова 36, 96
Білорусь 29
Біль-Дудка Катерина 62
Більче-Золоте, с. Борщівсько-

го р-ну 54
Більшовики 17, 19, 26-32, 37-

38, 40, 43, 45, 49-50, 81, 84, 
86

Богдан Ярослав (“Рамзенко”) 
25

“Богун”. Див. Майчук Іван
Божиків, с. Бережансько-

го р-ну 15-16, 55-56, 96
Божиківська, сільрада Бере-

жанського р-ну 16
Болгари 26
Болгарія 29
“Бор”. Див. Мошончук Микола
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Бородайко 65
Борщівський р-н 54
“Буг”, ВО 36, 46
Буг, р. 96
“Бурунда”. Див. Король Олег
Буряк 64
Бусел Яків (“Київський”, “Шах-

тар”) 18-19, 22, 25, 45, 51, 
72, 82

В
“В. Юріїв”. Див. Дяків Осип
Ваврук Василь 82
“Варнак”. Див. Дума Петро
“Василь”. Див. Диркавець 

Степан
“Василь Коваль”. Див. Кук Ва-

силь
Василько Роман 52
Велика ріка, р. 20
Велике Поле, с. Див. Велико-

поле, с.
Великополе (Велике Поле), 

с. Яворівського р-ну 36, 43, 
45, 53, 89, 95, 96

Вербів, с. Бережансько го р-ну 
54

Верещиця, р. 96
Вєдєнєєв Дмитро 53
Вибранівка, с. Жидачівського 

р-ну 17
“Вибух”. Див. “Петро” (“Ви-

бух”) 
“Вир”. Див. Гоцій Василь
“Вихровий”. Див. Горбаль 

Богдан
“Віктор Юріїв”. Див. Дяків 

Осип
Вільховець, с. Перемишлян-

ського р-ну 39
Вінніпеґ 52
“Віра”. Див. Огоновська Ма-

рія

“Вісті”, газета 15, 81
“Влодко”. Див. Михайлишин 

Петро
Вовк Олександр 8
Вовчук Іван 66
Возняк-Лемик Люба 51
Войтина Олекса 50, 64
Войтович Мирослав 54, 65-66
Волинець Надія 8
“Володимир”. Див. Прокоп 

Мирослав
“Волос”. Див. Гоцій Василь
Воля Добростанська, с. Яво-

рівського р-ну 89
“Волянський”. Див. Федун Пе-

тро
В’ятрович Володимир 8, 49, 

52

Г
Гайдукевич Іван 66
Гайовська Любомира (“Рута”) 

68, 70, 75
Галан Ярослав 39
Галаса Василь (“Орлан”, “Сав-

ченко”) 7, 9-10, 16, 20-21, 
25, 35, 49-53,  61, 63, 71, 
95

Галицька армія 8
Галичина 16, 18
Ганущак Михайло 64, 66
Гасин Олекса (“Лицар”) 20, 35
Гельнер Мирон (“Остап”) 37, 

44, 52-53
Герцен Олександр 30
Гетьманщина 34
Гладчук Левко 63
“Гліб” 18
Гнила Липа, р. 96
Говорун Олександр 8
Голдовичі, с. Жидачівського 

р-ну 17
Голіят Роман 64
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Головний військовий штаб 
(ГВШ) 21, 41, 45

Головний осередок пропаган-
ди (ГОСП) 19-22, 33, 35, 
73-74

Гонтар Хризанф (“Кузьменко”, 
“Професор”, “Степовий”) 
18-20, 73

“Гончарук”. Див. Дяків Осип
Горбаль Богдан (“Вихровий”, 

“Орський”) 17
Горліоський 65
“Горновий”. Див. Дяків Осип
“Горобець” 70
Городок, м. 53, 96
Городоцька, округа 37, 70
Городоцький, р-н 36, 43, 53
Городоччина 44, 67, 75-76
Гоцій Василь (“Вир”, “Волос”, 

“Жест”) 19-20
Греки 26
Гривул Тарас 8
Гуглевич Данило, о. 64
Гуляк Юліан (“Токар”) 17, 23
Гусяк Дарія (“Дарка”) 44, 53
Гута Щирецька, с., тепер тери-

торія Миколаївського р-ну 
36, 96

Гута, лісовий масив 20

Ґ
Ґоляш Степан (“Мар”) 7, 11, 

16, 49-50, 54, 64-66, 71
Ґрат 66

Д
“Дарка”. Див. Гусяк Дарія
“Дарка”. Див. Малярчин-Шпи-

таль Дарія
Дев’ятники, с. Жидачівського 

р-ну 17
Делятин, смт Надвірнянсько-

го р-ну 10, 65

Дем’ян Григорій 50
Демня, с. Миколаївського р-ну 

51
Дидик Галина (“Анна”) 18, 44
Диркавець Степан (“Василь”) 20
Дібча, с. Ярославського пов., 

тепер Польща 55
“Дмитренко Марія”. Див. Світ-

лик Богдана
Дністер, р. 53, 96
Добростани, с. Яворівського 

р-ну 36-37, 42, 96
Долина, м. 96
“Доля”. Див. Світлик Богдана
“Дорош”. Див. Дужий Петро
Драгоманов Михайло 33
Дрогобицька, обл. 43
Дрогобич 8, 96
Дрогобиччина 20
Дроздова 78
Дубас Микола 8, 52
Дудка-Біль Катерина. Див. 

Біль-Дудка Катерина 
Дужий Петро (“Дорош”) 17-

19, 51-52, 72
Дума Петро (“Варнак”, “Іван”, 

“Ігор”, “Херсонець”) 55, 66
“Дума”. Див. Маївський Дми-

тро
Дяків Анна (Ганнуся) 9, 59
Дяків Василь 6-10, 13, 49-50, 

60
Дяків Ганнуся. Див. Дяків 

Анна
Дяків Осип (“А. Осипенко”, 

“Артем”, “В. Юріїв”, “Віктор 
Юріїв”, “Гончарук”, “Горно-
вий”, “Наум”, “О. Гончарук”, 
“О. Горновий”, “О. Осипен-
ко”, “Осет”, “Осипенко”, 
“Роман”, “Цьвочок”, “Юріїв”) 
7-50, 52-54, 57-69, 74-80, 
83-92, 94-96
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Дяків Юстина 8-9, 49, 59, 93
Дяківи 10, 59, 93

Е
Европа, Західна. Див. Європа, 

Західна
Европа, Південно-Східна. Див. 

Європа, Південно-Східна 
Европа, Центральна. Див. Єв-

ропа, Центральна 
Европа. Див. Європа
Естонці 26

Є
Євреї 26
Європа 30
Європа, Західна 26
Європа, Південно-Східна 23, 

29, 38, 83
Європа, Східна 27, 29, 32
Європа, Центральна 23, 29, 

38, 83
Європа, Центрально-Східна 

49
“Євшан”. Див. Позичанюк 

Осип

Ж
“Жест”. Див. Гоцій Василь
Жидачів, м. 96
Жидачівський, р-н 17, 56

З
“З. Карбович”. Див. Стецько 

Ярослав
“За Українську Державу”, га-

зета 17, 22, 50, 72, 82
Заєць Михайло (“Зенко”) 52, 

69-70
Закерзоння (за лінією Керзо-

на) 20, 22, 29, 38
Запаранюк Д. 64

“Запорожець”. Див. Микитка 
Іван

Зарицька Катерина (“Кужіль”, 
“Монета”, “У. Кужіль”) 18, 
20, 25, 44, 51, 74

Застав’є, прис. с. Сільце, те-
пер частина м. Підгайці 54

Захід 26, 29, 38, 41, 54
Західні українські землі (ЗУЗ) 

13, 15, 16, 56, 72
Зборів, м. 96
Зборівський, р-н 55
“Зелений гай”, осередок про-

паганди 17-19
“Зенко”. Див. Заєць Михайло
Золота Липа, р. 96
Золочів, м. 96
Золочівщина 55
“Зоря”, кооператива 9
“Зруб”. Див. Маївський Дми-

тро

І
“Іван”. Див. Дума Петро
Івано-Франківськ (Станисла-

вів), м. 96
Івано-Франківська, обл. 10, 

55
Івано-Франківський, р-н 42-

43, 90
Івано-Франкове (Янів), смт. 

Яворівського р-ну 96
“Івась”. Див. Івахів Іван
Івахів Іван (“Івась”, “Калина”) 

37
Івашків Богдан 13
“Ігор”. Див. Дума Петро
“Ідеологічний вишкіл”, збірник 

38
“Ідея і чин”, журнал 18, 22, 25, 

74, 82
Ілів, с. Миколаївського р-ну 

35-36, 96
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Ільків Ольга (“Роксоляна”) 18, 
51-52

Ільницький Василь 8, 51
Індія 26
Ірландія 25
Ірландці 26, 33
“Іскра”. Див. Федів Іван
Іщук Олександр 7-8, 49-52

К
“Калина”. Див. Івахів Іван
Калуш, м. 96
Кам’янобрід, с. Яворівсько-

го р-ну 89
Канада 60
“Карбович З.” Див. Стецько 

Ярослав
Карів, с. Сокальського р-ну 52
Карпати 35
Київ 8, 50-53, 83-85, 91
Київська Русь 34
“Київський”. Див. Бусел Яків
“Кит”. Див. Товпаш Іван 
Кичера, г. 20
Клячківський Дмитро 13, 82
Ковальський Євген 64
“Коваль”. Див. Кук Василь
Козак Ірина (“Лада”) 18
Козівський, р-н 6, 18, 54, 91
Козова, м. 96
Кологури, с. Жидачівського 

р-ну 17
Комар Люба 13, 50
Комнатний Роман 53
Комсомол 11-12, 14
Конституція України 34
Конюхи, с. Козівського р-ну 

18-19, 96
Конюшик Ганна 36
Корея 41
Корник Марія 9
Корник Юстина. Див. Дяків 

Юстина

Король Олег (“Бурунда”) 35-
36

Коростів, с. Сколівського р-ну 
19, 96

“Корчак”. Див. Корчинський 
Іван

Корчин, с. Сколівського р-ну 
19, 96

Корчинський Іван (“Корчак”) 
20

“Косар”. Див. Маївський Дми-
тро

Кочан Григорій 51
КП(б)У 91
Кравчук Роман (“Максим”, 

“Петро”) 35, 41, 43
Крайндлєр 65
Крайовий осередок пропаган-

ди 17-18
Кремль 27
Криве, с. Козівського р-ну 63, 

96
Кривокульський Дмитро 

(“Треф”) 67
“Крилаті”, підстаршинська 

школа 54
“Крук”. Див. Шатинський Пе-

тро
Крупа Теодозій 13
Кужда Іван 49-50
Кужда Марія 63
“Кужіль”. Див. Зарицька Кате-

рина
“Кузьменко”. Див. Гонтар Хри-

занф
Кук Василь (“Василь Коваль”, 

“Коваль”, “Леміш”) 35, 41-
43, 45, 51, 77, 88

Кулик Володимира (“Андрій-
ка”) 36, 52

Кульбачинська Марія 61
Кульбачинський Іван 63 
Кульбачинський Йосип 63
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“Курган”. Див. Маївський 
Дмитро

Курцрок 66
Кусень Євген 8, 53, 93
Кусень Іван 60
Кусень Осип (“Сірий”) 16, 47, 

49, 60, 62-63
Кусень-Смачило Софія 47, 61
Кутний Іван (“Арсен”, “Тарас”) 

55, 64-66
Кушнір Мирослав (“Лунь”) 

11, 13-14, 49-50, 55, 64-
66, 71

Л
Лаврів Іван (“Нечай”) 20
“Лада”. Див. Козак Ірина
“Ластівка”. Див. Ментух (дів. 

Пилат) Катерина
Латиші 26
Левицька Марія 63
Левицький М. 66
Легун Катерина 61-62
Лемик-Возняк Люба. Див. 

Возняк-Лемик Люба 
“Леміш”. Див. Кук Василь
Лемківщина 54
Лесько Мирон 52
Леус Павло (“Орест”) 43-45
Лєнванд 65
Лисоня, г. 13
Литовці 26
“Лицар”. Див. Гасин Олекса
Лінія Керзона 23, 29
Ліщини, с. Жидачівського р-ну 

17, 96
Лози, прис. с. Сільце Божиків-

ське, тепер частина с. Квіт-
кове Бережанського р-ну 
16

Лондон, м. 92
“Лопатинський”. Див. Тимчій 

Володимир

Лопушна, с. Перемишлян-
ського р-ну 39, 96

Луг, р. 96
“Лунь”. Див. Кушнір Мирос-

лав
Луцький Олександр 8
Любачівський, надрайон 55
Лясота Михайло 60
Львів 8, 12, 14, 16, 34, 36-37, 

39, 44, 49-53, 56, 79, 83-85, 
92, 96

Львівська, воєнна округа. Див. 
“Буг”, ВО

Львівська, обл. 17, 38, 43, 49-
53, 56, 91

Львівський університет 12, 14, 
50, 79

Львівський, край 35-36, 38-39, 
45, 55, 58

Львівський, обком 91
Львівщина 35-36, 38-39, 42-

43, 54, 56, 74-75

М
Маївський Дмитро (“Дума”, 

“Зруб”, “Косар”, “Курган”, 
“Тарас”) 18-20, 25, 73

Майчук Іван (“Богун”) 12
Макар Володимир 49-50
“Максим”. Див. Кравчук Ро-

ман
Максимів Іван 63
Максимович Григорій (“Хма-

ра”) 37, 42, 76
Мала ріка, р. 20
Малярчин-Шпиталь Дарія 

(“Дарка”, “Оксана”) 20, 51, 
74

Мальчиці, с. Яворівського р-ну 
89

“Мар”. Див. Ґоляш Степан
Марійська дружина 10, 64
“Марічка”. Див. Савчин Марія
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“Марія Дмитренко”. Див. Світ-
лик Богдана

Маченко 64
МВД 30
МГБ 9, 30, 36, 43, 91
Мелна, с. Рогатинського р-ну 

55
Мельников Леонід 91
Ментух (дів. Пилат) Катерина 

(“Ластівка”) 37, 42, 53, 76
Микитка Іван (“Запорожець”) 

36
Миколаїв, м. 36, 96
Миколаївський, р-н 36, 51
Миколаївщина 34, 52
Михайлишин Петро (“Влод-

ко”, “Чабан”) 68, 70, 76
Мізур Р. 64
Мірчук Петро 49
Містки, с. Пустомитівського 

р-ну 52
Міхновський Микола 26, 47
“Монета”. Див. Зарицька Ка-

терина
Мороз Володимир 50-53
“Мороз”. Див. Скасків Ярос-

лав
“Моряк”. Див. Скасків Ярос-

лав
Москва 24, 81
“Мох Р.” 25
Мошончук Микола (“Бор”) 43-

45, 70, 75
Мужилів, с. Підгаєцького р-ну 

55
Муравський Володимир 8
Мшана, с. Городоцького р-ну 

36, 96
Мюнхен, м. 49

Н
Нагайло 64
Надвірнянський, р-н 10

“Надя”. Див. Якимович Надія
Назарко, о. 64
Національна рада 34
“Наум”. Див. Дяків Осип
Нетерпинці, с. Зборівсько-

го р-ну 55
“Нечай”. Див. Лаврів Іван
Ніколаєва Наталія 52
Німеччина 27
Німці 13-14, 32 
“Ніна”. Див. Бабуняк Ірина 
НКВД 12-13
Носів, с. Підгаєцького р-ну 

54
Нью-Йорк, м. 49, 92

О
“О. Гончарук”. Див. Дяків 

Осип
“О. Горновий”. Див. Дяків 

Осип
“О. Осипенко”. Див. Дяків 

Осип
Огоновська Марія (“Віра”) 17-

18, 50-51
Огороднік Валерій 8
“Оксана”. Див. Малярчин-

Шпиталь Дарія
Олесин, с. Див. Олесино, с.
Олесино (Олесин), с. Козів-

ського р-ну 7-11, 13, 16, 
47, 49-50, 53, 59, 61-63, 
91-96

Олійник М. 64 
Онисько Йосип 53
Онишко Леся 8, 51
Опір, р. 96
“Орест”. Див. Леус Павло
“Орлан”. Див. Галаса Василь
“Орленко Осип” 24, 52
“Орлик”. Див. Швак Іван 
“Орський”. Див. Горбаль Бог-

дан
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“Осередок пропаганди і ін-
формації при Проводі Ор-
ганізації Українських Наці-
оналістів (ОУН) на Україн-
ських Землях”, журнал 53, 
82

“Осет”. Див. Дяків Осип
Осецька-Смачило Текля 8, 47, 

49, 61, 95
“Осип”. Див. Пілан Михайло
“Осип Орленко”. Див. “Орлен-

ко Осип”
“Осипенко”. Див. Дяків Осип
“Остап”. Див. Гельнер Мирон
ОУН 6, 11-13, 15-25, 27-28, 

30-44, 46, 50-51, 53-56, 67, 
72-77, 82, 87

ОУН, Доріст 11
ОУН, Закордонні частини (ЗЧ 

ОУН) 34, 40, 42, 92
ОУН, ІІІ НВЗ 32, 34
ОУН, Провід 7, 9, 18-19, 21, 35, 

38-42, 46, 51, 53, 58, 72-73, 
77, 82, 91

ОУН, СБ 32, 35, 37, 44, 67, 75-
76

ОУН, Юнацтво 11-13, 15-17, 
54-56

П
П’ятихатки, х. с.Більче-Золоте 

Борщівського р-ну 54
Паньків Іван (“Явір”) 53
Парашка, г. 19, 96
Париж, м. 49
Пельц Володимир 8
Перемишляни, м. 96
Перемищина 55
“Петро” 43, 45, 68-70, 74-75
“Петро” (“Вибух”) 43-44, 70
“Петро”. Див. Кравчук Роман
Пилат Катерина. Див. Ментух 

(дів. Пилат) Катерина

Північна Америка. Див. США
Підгаєцький, р-н 54-55
Підгаєччина 16
Підгайці, м. 54, 56, 96
Пілан Михайло (“Осип”) 37, 74
Повітно, с. Городоцького р-ну 

89
“Повстанець”, журнал 22, 52
Погар, г. 20
Подєбради, м. 14, 80
Поділля 35
Подусовський Василь 64
Позичанюк Осип (“Євшан”, 

“Шугай”) 17-18, 45, 72
“Полтава”. Див. Федун Петро
Поляки 10, 26, 29, 33
Поляна, с. Миколаївського 

р-ну 36, 96
Польща 27, 29, 55
Попович Юрій 51-52
Порендовський Володимир-

Ігор (“Семенюк”) 19, 51-52, 
73

Поріччя (Поріччя Янівське), 
с. Яво рівського р-ну 43, 89

Поріччя Янівське, с. Див. По-
річчя, с.

Посівнич Микола 8
Прибілля (Ятвяги), с. Жидачів-

ського р-ну 17, 96
Пришляк Євген (“Ярема”) 52-

53, 75
Пришляк Олександра 66
Прокоп Мирослав (“Володи-

мир”) 18
Прокопів Богдан (“Степан”) 

35
“Просвіта”, товариство 8
“Професор”. Див. Гонтар Хри-

занф
Пустомити, м. 96
Пустомитівський, р-н 36, 52
Пустомитівщина 36
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Р
“Р. Мох”. Див. “Мох Р.”
Радянський Союз 31. Див. теж 

СРСР, СССР
“Рамзенко”. Див. Богдан 

Ярослав
Рапей Ярослав (“Беркут”) 19
Ребрик Михайло 64
Репехів, с. Жидачівського р-ну 

17
Речичани, с. Городоцького 

р-ну 53
Рибак Андрій 49
Римик Марія 51
Рогатин, м. 96
Рогатинський, р-н 55
Рогатинщина 41
Рогачин, с. Бережанського 

р-ну 55
Рогачин-село, с., тепер час-

тина с. Рогачин Бережан-
ського р-ну 55

“Роксоляна”. Див. Ільків Оль-
га

“Роман”. Див. Дяків Осип
Романюк Михайло 8, 51
Російський народ. Див. Росі-

яни
Росія 27, 30
Росіяни 23, 27-30, 33, 37-38, 

83-84
Росохач, с. Сколівського р-ну 

20
Роттенган, с., тепер частина 

с. Поріччя Яворівського 
р-ну 43, 89

Рудий Володимир 82
Рузвельт Франклін Делано 81
Румунія 29
“Русич”. Див. Тершаковець 

Зеновій
Русс 66
“Рута”. Див. Гайовська Люба

С
Савицька Ірина (“Бистра”) 18
“Савченко”. Див. Галаса Ва-

силь
Савчин Марія (“Марічка”) 20-

21, 33, 35, 51-52
“Савчук”. Див. Федун Петро
Самбір, м. 96
“Самостійність”, журнал 22, 

82
Саранчуки, с. Бережансько-

го р-ну 15, 96
Свідзинська Ольга 50
“Світлана”. Див. Світлик Бог-

дана
Світлик Богдана (“Світлана”) 

20, 51, 73
Світовий Микола 63
“Святослав” 17
“Север”. Див. Федун Петро
“Семенюк”. Див. Порендов-

ський Володимир-Ігор
Сеньківський Д., о. 59
Серби 26
Сергійчук Володимир 52
Середня школа №1 м. Бере-

жани 11, 78. Див. теж Бе-
режанська гімназія

Серет, р. 96
Сибір 9
Сидней, м. 49
Сидор Василь (“Шелест”) 32-

33, 35
Сібаль 65
Сільце, с. Підгаєцького р-ну 

54
Сінява, м. Ярославського пов., 

тепер Польща 55
“Сірий”. Див. Кусень Осип
Січ 34
“Січ”, організація української 

націоналістичної молоді 13
Скасків Галина 16, 50
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Скасків Ярослав (“Мороз”, 
“Моряк”) 11-12, 16, 56, 64-
66, 71

Сколе, м. 21, 96
Сколівський, р-н 19
Сколівщина 20
Сколоздра Роман 52-53
Слов’ятин, с. Бережанського 

р-ну 56
Словаччина 29
Слюзар Дмитро 82
Смачило Ілля 63
Смачило Софія. Див. Кусень-

Смачило Софія 
Смачило Текля. Див. Осецька-

Смачило Текля 
Сокальський, р-н 50
“Соловей” 67
Сопіт, с. Сколівського р-ну 19, 

96
Союз українського націоналіс-

тичного студентства 13
СРСР 12, 78. Див. теж Радян-

ський Союз, СССР
СССР 19, 21, 24, 27-29, 31-33, 

38-42, 46, 53, 85. Див. теж 
Радянський Союз, СРСР

Ставчани, с. Пустомитівсько-
го р-ну 36, 96

Сталін Йосиф 23, 31, 81
Станиславів, м. Див. Івано-

Франківськ, м.
Старі Стрілища, с. Жидачів-

ського р-ну 56
Старух Ярослав (“Стояр”, “Яр-

лан”) 25
“Степан”. Див. Прокопів Богдан
“Степовий”. Див. Гонтар Хри-

занф
Стецько Ярослав (“З. Карбо-

вич”) 34, 40, 42, 87
Стільсько, с. Миколаївського 

р-ну 36, 96

“Стояр”. Див. Старух Ярослав
Страдч, с. Яворівського р-ну 

36, 43, 89, 96
Стрий, м. 96
Стрий, р. 96
Стрипа, р. 96
Строг, м. 49
СУЗ 37, 41
“Сурма”, сотня 54
Сухий Потік, с. Сколівського 

р-ну 20, 96
Суходіл, с. Перемишлянсько-

го р-ну 39, 96
Схід 26
США (Північна Америка) 9, 25, 

27, 54

Т
“Тарас”. Див. Кутний Іван
“Тарас”. Див. Маївський Дми-

тро
“Тарас Чупринка”. Див. Шухе-

вич Роман
Тернопіль, м. 13, 52, 96
Тернопільська, обл. 8, 16, 18, 

43, 54-56, 78-79, 91
Тернопільщина 50, 55
Тершаковець Зеновій (“Ру-

сич”, “Федір”, “Червень”) 
35-36, 74

Тимчій Володимир (“Лопатин-
ський”) 50

Тисовець, с. Сколівсько-
го р-ну 20

Товариство української сту-
діюючої молоді ім. Миколи 
Міхновського 47

Товпаш Іван (“Кит”) 56, 64-
66

“Токар”. Див. Гуляк Юліан
Торонто, м. 49-51, 92
“Треф”. Див. Кривокульський 

Дмитро
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Тростянець, с. Бережансько-
го р-ну 15, 56, 96

“Тур”. Див. Шухевич Роман

У
“У. Кужіль”. Див. Зарицька Ка-

терина
УГВР 7, 21, 22, 32, 34, 36, 41-

42, 45-46, 49, 82, 88
УГВР, Бюро інформації 21
УГВР, генеральний секретарі-

ат 7, 41, 58, 88
Угорщина 29
Україна 7-9, 15-18, 20-21, 27-

28, 30-34, 38-42, 46-47, 49-
53, 77, 92

Україна, Західна 30, 40
Україна, Східна 31
Україна, східні області 21, 39
Українська всенародна самос-

тійницько-трудова органі-
зація (УВСТО) 40

Українська греко-католицька 
церква 39

Українська національно-виз-
воль на організація (УНВО) 
40

Українська національно-виз-
воль на революційна орга-
нізація (УНВРО) 40

Український технічно-госпо-
дарський інститут 14, 80

Український Червоний Хрест 
(УЧХ) 18, 54, 56

Українські, землі. Див. Украї-
на

Українці 14, 23-34, 38, 40, 45-
47

“Улас”. Див. Бей Василь
УПА 7, 11, 15, 17-18, 20-24, 29, 

31-32, 36, 39, 41, 45-46, 49-
54, 56, 77, 85, 88

УРСР 12, 43, 51, 78

УССР 39, 42
Установчі Збори 34
“Устим Чубенко”. Див. Пози-

чанюк Осип

Ф
Федів Іван (“Іскра”) 37
“Федір”. Див. Тершаковець 

Зеновій
Федун Петро (“Волянський”, 

“Полтава”, “Савчук”, “Се-
вер”) 15, 17-22, 25, 33, 35, 
38, 41-42, 51, 72, 77, 88

Федусь 64
“Фенікс”, журнал 47, 53
Філадельфія, м. 9
Фіни 26
Фокін В. 91
Франко Іван 10
Франція 27, 33
Фрідлєр 65-66

Х
Халупа Михайло 50
“Херсонець”. Див. Дума Пе-

тро
“Хмара”. Див. Максимович 

Григорій
Хмельницький Богдан 25
Холодновідка, с. Пустомитів-

ського р-ну 36, 96

Ц
Ценів, с. Козівського р-ну 59, 

96
Центральна Рада 34
“Цьвочок”. Див. Дяків Осип
“Чабан”. Див. Михайлишин 

Петро
“Червень”. Див. Тершаковець 

Зеновій
Черчіль Вінстон 81
Чехія 14, 27



108

Чехословаччина 29
Чікаго, м. 54
Чміль Василь 50
Чортківська округа 54, 56
Чортківсько-Бережанська 

округа 54
“Чубенко Устим”. Див. Пози-

чанюк Осип
“Чупринка Тарас”. Див. Шухе-

вич Роман

Ш
Шанковський Лев 49, 52
Шатинський Петро (“Крук”) 

43-44, 68, 76
“Шахтар”. Див. Бусел Яків
Швак Іван (“Орлик”) 56, 65-66
Швець В. 64 
Шевченко Тарас 10, 24
“Шелест”. Див. Сидор Василь 
Широкий верх, г. 19
Шкільний Володимир 93
“Шлях до волі”, збірник 22, 26, 

35, 38, 83
Шневайс 65
Шпіцер Василь 50
“Шугай”. Див. Позичанюк 

Осип
Шухевич Роман (“Тарас Чу-

принка”, “Тур”) 20, 35-36, 
41, 44, 52, 77, 88

Ю
Югославія 29
Юзич Юрій 8
“Юнак”, журнал 15, 25, 55, 72, 

81
“Юріїв”. Див. Дяків Осип
Юрнечко 65
Юшківці, с. Жидачівсько-

го р-ну 17, 96

Я
“Явір” 68
“Явір”. Див. Паньків Іван
Яворів, м. 96
Яворівський, надрайон 37
Яворівський, р-н 36
Якимович Надія (“Надя”) 19
Янів, м. Див. Івано-Франкове, 

смт. Яворівського р-ну
Янівські ліси 36
“Ярема”. Див. Пришляк Євген 
“Ярлан”. Див. Старух Ярослав
Ятвяги, с. Див. Прибілля, 

с. Жидачівського р-ну
Яцик Анастасія 61-63
Яцик Василь 63
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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АБН – Антибільшовицький блок народів 
ВО – воєнна округа, військова округа 
ВШПН – Вища школа політичних наук
ГВШ – головний військовий штаб 
ГДА – Галузевий державний архів
ген. – генерал
ГОСП – Головний осередок пропаганди
див. – дивитися
ЗУЗ – Західні українські землі 
ЗЧ ОУН – Закордонні частини ОУН 
КДБ – Комітет державної безпеки 
КП(б)У – Комуністична партія (більшовиків) України 
май. – майор 
МВД – (Министерство внутренних дел) Міністерство внутріш-
ніх справ
МВС – Міністерство внутрішніх справ
МГБ – (Министерство государственной безопасности) Мініс-
терство державної безпеки 
МДБ – Міністерство державної безпеки
НАН – Національна академія наук
НВЗ – надзвичайний великий збір
НКВД – (Народный комиссариат внутренних дел) Народний ко-
місаріат внутрішніх справ
НКВС – Народний комісаріат внутрішніх справ 
о. – отець 
ОУН – Організація Українських Націоналістів 
пвх. – політвиховник 
підполк. – підполковник 
пов. – повіт, повітовий 
полк. – полковник 
пор. – поручник 
ППС – (пистолет-пулемет Стечкина) пістолет-кулемет Стєчкіна
р-н – район 
СБ – Служба безпеки
СБУ – Служба безпеки України
св. – святий
СВТ – (Самозарядная винтовка Токарева) Самозарядна гвин-
тівка Токарєва
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СРСР – Союз Радянських Соціалістичних Республік 
СССР – (Союз Советских Социалистических Республик) Союз 
Радянських Соціалістичних Республік 
ст. бул. – старший булавний 
СУЗ – Східні українські землі 
США – Сполучені штати Америки
ТТ – (Тульский-Токарев) Тульський-Токарєв [пістолет] 
УВСТО – Українська всенародна самостійницько-трудова ор-
ганізація
УГВР – Українська Головна Визвольна Рада 
УНВО – Українська національно-визвольна організація
УНВРО – Українська національно-визвольна революційна орга-
нізація
УПА – Українська Повстанська Армія 
УРСР – Українська Радянська Соціалістична Республіка 
УСБУ – Управління Служби безпеки України
УССР – (Украинская Советская Социалистическая Республика) 
Українська Радянська Соціалістична Республіка 
УТГІ – Український технічно-господарський інститут
УЧХ – Український Червоний Хрест 
ФЗН – фабрично-заводське навчання
хор. – хорунжий 
ЦДАВО – Центральний державний архів вищих органів влади і 
управління України
ЦК – центральний комітет 
ч. – число 
USSR – (The Union of Soviet Socialist Republics) Союз Радянських 
Соціалістичних Республік 
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ЛІТОПИС УКРАЇНСЬКОЇ ПОВСТАНСЬКОЇ АРМІЇ

Літопис УПА – це серійне книжкове видання. Його завдання – 
опублікувати, з дотриманням джерельної точности, документи й 
матеріяли до історії УПА, а також стимулювати й видавати праці про 
діяльність УПА та історію України того періоду взагалі. Кожний том 
або група томів Літопису присвячені окремим темам і мають назву. 
Частина томів охоплює історію УПА за певний період на більших те-
риторіях, як, наприклад, на Волині, в Галичині, на українських землях 
під Польщею тощо. Кожна з цих територій може мати два – три, а то 
й більше томів. Додаткова серія книжок буде присвячена загальним 
темам, або збірникам спогадів, праць, або може бути книжкою одного 
автора на якусь тему. Збірники появляються не періодично, а в за-
лежності від підготовки й опрацювання наступного тому. Нумерація 
книжок Літопису може йти інакше, ніж за оголошеним територіяль-
ним планом чи хронологією подій. Документи передруковуються з 
дотриманням джерельної точности, зі збереженням загальної форми 
ориґіналу. Конечні виправлення чи відтворення пошкоджених місць 
відзначаються квадратними дужками або – де потрібно – пояснені в 
примітках. Так само відзначаються додані редакцією слова, пояснен-
ня чи заголовки в тексті. Інші підпільні матеріяли – мемуари, мемо-
рандуми, публіцистика тощо – передруковуються без пропусків, про-
те мовні й правописні виправлення детально не відзначуються, хіба 
в особливих випадках. Як правило, передруки беруться з ориґіналів, 
але при відсутності ориґіналу до уваги береться найвірогідніша копія 
чи передрук. В усіх випадках точно подається джерело, а у випадку 
передрукованих архівних матеріалів – теж місце збереження даного 
матеріялу. Кожний том має довідник осіб та місцевостей і словник не-
ясних слів, скорочень та маловживаних чи незрозумілих слів.
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LITOPYS UPA –CHRONICLE OF THE UKRAINIAN INSURGENT ARMY

Litopys UPA is a series of books, produced with the aim of publishing 
source documents and materials relating to the history of the UPA, as well 
as stimulating and publishing works about the activities of the UPA and, in 
a more general way, the history of Ukraine of that period. Each volume or 
group of volumes of Litopys UPA is devoted to a specific theme and has 
a separate title. Some of the volumes deal with the history of the UPA in a 
given period of time or in a given region – for example, in Volyn’, in Haly-
chyna, in the regions of Ukraine held by Poland and so on. Two, three, or 
even more volumes may be devoted to general themes, to collections of 
memories, or to single books by individual authors dealing with particular 
questions. The appearance of Litopys UPA is not periodic, and depends 
on the pace at which successive volumes are compiled and prepared for 
print. The volumes may appear in an order other that indicated above, 
based on a territorial and chronological principle. In reprinting docu-
ments, we adhere strictly to their sources and preserve the general form, 
language and orthography of the originals. Places in the text where cor-
rections have had to be made, or where the original documents have been 
damaged or had to be reconstituted, are designated with square brack-
ets, or, if necessary, provided with explanatory footnotes. Words, expla-
nations, or titles inside the texts that have been added by the editors are 
indicated in a similar manner. Other underground materials – memories, 
memoranda, works of publicists and the like – are also reprinted without 
ornmissions, but only in exceptional cases are linguistic and orthographic 
corrections indicated. Reprints are based on original texts. In cases where 
the original text is not available, the reprint is based on the most reliable 
copy of reprint. The sources of all materials used are clearly indicated and 
in the case of reprinted archival material, their present locations are also 
given. Each volume is provided with an index of names of persons and 
places and a glossary listing names that may not be clear, abbreviations 
and rarely used or incomprehensible words.
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ЛІТОПИС УКРАЇНСЬКОЇ ПОВСТАНСЬКОЇ АРМІЇ

Серійне книжкове видання документів, матеріялів і наукових праць

до історії Української Повстанської Армії

Досі появилися такі томи Літопису УПА основної серії:
Том 1. Волинь і Полісся: німецька окупація; книга перша: Початки УПА; доку-

менти і матеріяли. Книга містить політичні й організаційні документи та матеріяли до 
історії УПА на Волині та Поліссі. Третє, виправлене видання, 1989 р., 256 стор., тверда 
обкладинка, ілюстрації, мапи, схеми.

Том 2. Волинь і Полісся: німецька окупація. Книга друга. Книга містить підпільні 
документи і матеріяли про бойові дії УПА на Волині й Поліссі. Друге, виправлене видання, 
1985 р., 256 стор., тверда обкладинка, ілюстрації, мапи.

Том 3-4. Чорний Ліс: видання команди Станиславівського тактич ного відтин-
ка УПА, 1947 – 1950 роки. Книга перша і друга. Книги містять меморіяли, біографічні 
нариси й документи про дії відділів УПА Станиславівського ТВ УПА. Частина матеріялів – 
оповідання, новели й вірші.

Том 3. Книга перша: 1947 – 1948. Друге, виправлене видання, 1987 р., 272 стор., 
тверда обкладинка, ілюстрації, мапи, схеми.

Том 4. Книга друга: 1948 – 1950 (продовження). Друге, виправле не видання, 
1989 р., 288 стор., тверда обкладинка, ілюстрації, мапи, схеми.

Том 5. Волинь і Полісся: німецька окупація; книга третя: спомини учасників. 
Книга містить спогади, рецензії та додаткові підпільні матеріяли про дії УПА. Між мему-
арами – повідомлення про договір про ненапад між ГК УПА й угорською армією. 1983 р., 
312 стор., мапи, ілюстрації.

Том 6. УПА в світлі німецьких документів, 1942-1945; книга перша: 1942 – 
липень 1944. Книга містить аналізи, меморандуми, повідомлення, звіти, а також пере-
клади українських документів для центральних політичних, військових і поліційних установ. 
1983 р., 256 стор., тверда обкладинка, ілюстрації, мапи.

Том 7. УПА в світлі німецьких документів; 1942-1945; книга друга: серпень 
1944-1945 (продовження шостого тому). 1983 р., 272 стор., тверда обкладинка, 
ілюстрації, мапи.

Том 8. Українська Головна Визвольна Рада; документи, офіційні публікації, мате-
ріяли; книга перша: 1944-1945. Книга містить основні документи Першого Великого 
Збору УГВР, передрук органу Президії УГВР Вісник (ч. 4 (7), серпень 1945), статті та мате-
ріяли з 1944-45 рр., які стосуються цілости визвольного руху. 1980р., 320 стор., тверда 
обкладинка, ілюстрації, мапи, схеми.

Том 9. Українська Головна Визвольна Рада; книга друга: 1946-1948. Книга 
містить видання УГВР Самостійність і Бюро інформацій УГВР та інші матеріяли. 
1982 р., 520 стор., тверда обкладинка, ілюстрації, мапи, схеми.

Том 10. Українська Головна Визвольна Рада; книга третя: 1949-1952. Книга 
містить документи, офіційні повідомлення, публікації й матеріяли УГВР в Україні, між ними 
Бюро інформацій УГВР, вип. 4, 6 і 9. 1984 р., 424 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.

Том 11. Тернопільщина: список впавших героїв української революції в 
боротьбі з московсько-більшовицьким окупантом за час від 13 березня 1944 
до 31 грудня 1948 року. Це підпільне видання містить біографії 725 осіб, які загинули 
на території Тернопільської округи. Крім того, подає нові дані про смерть близько ста 
невідомих повстанців, які загинули на території округи. 1985 р., XXXII – 248 стор., тверда 
обкладинка, ілюстрації.

Том 12. Третя подільська воєнна округа УПА («Лисоня»). Книга містить видані 
командою воєнної округи короткі описи боїв відділів УПА – «Лисоня» від листопада 1943 р. 
до серпня 1945 року, збірник підпільних пісень «Повстанський стяг» – виданий з нагоди 
п’ятиріччя УПА в 1947 році, – та інші документи й матеріяли групи УПА «Лисоня». 1989 р., 
352 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.

Том 13. Перемищина — Перемиський курінь; книга перша: Денник від-
ділу «Бурлаки» (Володимира Щигельського) – містить денник цього відділу 
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(«Ударники»-4, 94а) за час від жовтня 1946 р. до 24 жовтня 1947 р., ведений бунчужним 
«Буркуном», з епілогом Богдана Гука («Скали»). Книга має також різні документи сотні – 
списки вояків, господарські документи тощо. 1986 р., 370 стор., тверда обкладинка, 
ілюстрації.

Том 14. Перемищина – Перемиський курінь; книга друга: Денники й докумен-
ти – містить денники сотенного «Крилача» (Ярослава Коцьолка) з 1944 і 1947 років, які 
продовжував по його смерті сотенний «Бурлака» (Володимир Щигельський), денник сотні 
«Крилача» (ведений бунчужним «Орестом») і документи обох сотень. 1987 р., 262 стор., 
тверда обкладинка, ілюстрації.

Том 15. Костянтин Гіммельрайх: Спогади командира відділу особливого при-
значення «УПА-Схід»; спогади. Автор – киянин – оповідає про свої переживання від 
вибуху війни 1941 року до «звільнення» з УПА і рейду на Захід в 1945 році: мобілізація 
до ЧА, німецький полон, окупований Київ, участь у підпіллі ОУНм, к-р вд. УПА (ОУНм) в 
Карпатах, старшинська школа УПА, мандри по Поділлі й к-р вд. особливого призначення 
«УПА-Схід». 1987 р., 266 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.

Том 16. Підпільні журнали закерзонської України, 1945-1947. Збірник містить 
передруки таких підпільних журналів: «Тижневі вісті», «Лісовик», «Інформативні вісті», 
«Інформатор» і «Перемога». Всі числа цих журналів супроводяться англомовним резю-
ме. Збірник має статтю про історію підпільної видавничої діяльності на Закерзонні та Акт 
оскарження Олени Лебедович. 1987 р., 608 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.

Том 17. Англомовні видання українського підпілля, 1946-1947. Збірник містить 
передруки підпільних видань: «Нові Лідіце», «Виселення єпископа Коциловського», 
«Вибори в СРСР», «Нова голодова катастрофа в Україні», «Фашистське страши-
ло», «До братніх чеського і словацького народів». 1988 р., 192 стор., тверда обкла-
динка, ілюстрації.

Том 18. Карпатська група УПА «Говерля»; книга перша: Документи, звіти та офі-
ційні публікації. Містить передрук підпільного видання командування групи Шлях пере-
моги, звіти команд тактичних відтинків УПА й звіти командирів відділів та підвідділів УПА, 
24  ТВ УПА «Маківка». 1990 р., 328 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.

Том 19. Карпатська група УПА «Говерля»; книга друга: Спомини, статті та 
видання історично-мемуарного характеру. Охоплює збірку нарисів і споминів, друко-
ваних у підпіллі. Майже всі спомини написані старшинами і вояками УПА ще в Україні або 
відразу після переходу на еміґрацію. 1992 р., 357 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.

Том 20. Покажчик до «Літопису УПА»; книга перша: 1-19 томи. Книга містить 
покажчики псевдонімів, прізвищ, географічних назв, інституцій, алфавітні списки авто-
рів та надрукованих матеріялів й інші дані про перших 19 томів «Літопису УПА». 1994 р., 
528 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.

Том 21. УПА в світлі німецьких документів, 1941-1943; Книга третя: чер-
вень 1941 – травень 1943. Книга містить звіти, меморандуми, а також переклади 
українських документів для центральних політичних і поліційних установ. 1991 р., 
271 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.

Том 22. УПА в світлі польських документів; книга перша: Військовий Суд 
Оперативної Групи «Вісла». Містить вироки, звіти та кореспонденцію Військового суду 
Оперативної групи «Вісла» за період від травня до вересня 1947 р. 1992 р., 627 стор., 
тверда обкладинка, ілюстрації.

Том 23. Медична опіка в УПА: документи, матеріяли і спогади. Більша частина 
книги – це спомини санітарів, медиків, лікарів й інших працівників санітарної служби й 
Українського Червоного Хреста (УЧХ). В книзі теж поміщено підпільні документи й біографії 
працівників УЧХ. 1992 р., 480 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.

Том 24. Ідея і чин: орган Проводу ОУН, 1942-1946. У цій книзі передруковано 
головний політично-інформативний журнал Проводу ОУН на Українських Землях, що 
видавався 1942-1946рр. Журнал містив важливу інформації про боротьбу УПА, німець-
ку та російську окупаційну політику, розвиток української політичної думки. 1995 р., 
592 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.

Том 25. Пісні УПА. Збірка пісень, тематично пов’язаних з боротьбою УПА. Збірник 
охоплює не тільки властиві пісні вояків УПА, але й укладені пізніше в тюрмах і концтаборах, 
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чи уложені народом. Збірник містить тексти пісень, їх варіанти, мелодію і варіанти, а також 
дані про саму пісню, її авторів й оспівуваних у піснях героїв чи події. Збірник містить понад 
600 пісень і їх варіянтів. 1997 р., ХХІV+556 стор., тверда обкладинка, ноти.

Том 26. Українська Головна Визвольна Рада. Документи, офіційні публікації, 
матеріяли. Книга четверта: Документи і спогади. Збірник містить протокол ВЗ УГВР, 
доповідь на цьому зборі й інші документи: вибір з листування президента УГВР Кирила 
Осьмака, переговори з польським підпіллям, Угорщиною й Румунією, слідчу справу 
Миколи та Петра Дужих й інші документи. У книзі також спогади членів УГВР й інших осіб 
про утворення та діяльність УГВР 2001 р., 658 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.

Том 27. Роман Петренко. За Україну, за її волю; спогади. Автор – волиняк – 
оповідає про свою діяльність від часу війни у 1939 р. до відходу на Захід у 1945 р.. 
Спочатку автор був діячем ОУН Сарненської округи (від січня 1942 р. у підпіллі), зго-
дом – шефом господарського відділу ШВО УПА «Заграва», від літа 1943 р. – ГВШ (потім 
КВШ УПА-Північ, командир Дм. Клячківський) і від літа 1944 р. – старшиною для осо-
бливих доручень при ГСЗС УГВР під керівництвом М. Лебедя. 1997 р., 279 стор., тверда 
обкладинка, ілюстрації, мапи.

Том 28. Марія Савчин. Тисяча доріг; спомини. Автор оповідає про свої пережи-
вання від вибуху війни (від 1944 р. до 1953 р. – у підпіллі) до свого приходу на еміграцію 
у 1954 р.. Від 1945 р. була дружиною В. Галаси, заступника пров. ОУН Закерзонського 
краю, від 1947 р. співробітника ГОСП в Карпатах, і від 1948 р. – пров. ОУН ПЗУЗ. Авторка 
перебувала разом з ним на Закерзонні, в Карпатах, на Волині, а також – в тюрмі КҐБ у 
Києві. 1995 р., 600  стор., тверда обкладинка, ілюстрації.

Том 29. Іван Гарасимів («Палій»). 3 юнацьких мрій — у ряди УПА, це розповідь 
учасника підстаршинської школи УПА в Карпатах та ройового в сотні У-І (94), про його 
бойовий шлях в УПА від осені 1943 р. до осені 1947 р. в Карпатах та на Лемківщині. 
Спогади дають цікаву картину зі щоденного життя повстанців та їхніх командирів, та про 
важке становище українського населення на цих теренах. 1999 р., 336 стор., тверда 
обкладинка, ілюстрації.

Том 30. Степан Хрін (Степан Стебельський). Крізь сміх заліза; спогади. Книга 
містить два спогади Степана Стебельського («Хріна»), к-ра ТВ УПА 24 «Маківка» – «Крізь сміх 
заліза», «Зимою в бункері» та спогади Олекси Конопадського («Островерха») – «Спомини 
чотового УПА Островерха». Автори оповідають про свої дії в УПА від 1944 р. до 1949 р. року 
на Лемківщині та Дрогобиччині. 2000 р., 552 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.

Том 31. УПА на Львівщині і Ярославщині. Спогади і документи вояків УПА ТВ 
«Розточчя», 1943 – 1947. Книга містить спогади «Сої», «Спартака», «Зенона Семеніва» 
та інших членів відділу УПА к-ра «Бриля». Також подано оперативні звіти к-ра «Бриля» та 
к-ра «Гамалії» («Переяслави І» та «Переяслави II») з Тактичного Відтинку УПА «Розточчя». 
2000 р., 324 стор., тверда обкладинка, схеми, ілюстрації.

Том 32. Медична опіка в УПА: документи, матеріяли і спогади. Книга друга. 
Велика частина книги – це спомини санітарів, медсестер, медиків, лікарів та інших пра-
цівників санітарної служби й Українського Червоного Хреста (УЧХ). 2001 р., 581 стор., 
тверда обкладинка, ілюстрації.

Том 33. Тактичний Відтинок УПА 26-ий «Лемко»: Лемківщина і Перемищина 
(Документи і матеріяли). Книга містить документи і матеріяли, що стосуються історії 
та діяльности відділів УПА ТВ-«Лемко» в 1944-1947 рр., оперативні звіти, накази інструк-
ції та вказівки, рейди УПА, та документи Підстаршинської школи ім. полк. «Коника». 
2001 р., 900 стор., тверда обкладинка, організаційні схеми, ілюстрації, мапи.

Том 34. Лемківщина і Перемищина – «Холодний Яр», «Бескид», «Верховина»: 
Політичні звіти. Книга містить організаційний розподіл підпільної мережі Лемківщини і 
Перемищини, кадрову обсаду підпільної сітки та політичні й інформативні звіти з терену за 
роки 1944-1947 рр.. 2001 р., 974 стор., тверда обкладинка, організаційні схеми, ілюстрації.

Том 35. Покажчик до «Літопису УПА»; книга 2: томи 21-34, томи та 1-3 Нової 
Серії та томи 1-3 серії «Бібліотека». Книга містить покажчики псевдонімів, прізвищ, гео-
графічних назв, інституцій, поазбучні списки авторів та надрукованих матеріялів й інші дані 
про томи «Літопису УПА» Основної та Нової Серій, також книги «Повстанські могили» т.1 за 
ред. Євгена Місила. 2002 р., 870 стор., тверда обкладинка.
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Том 36. «Книга полеглих членів ОУН і вояків УПА Львівщини». Книга містить 
отримані з радянських архівів короткі біографії членів ОУН і УПА, які загинули на 
Львівщині. 2002 р., 1058 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.

Том 37. Іван Лико. На грані мрії і дійсності: спогади підпільника. 1945-1955. 
Книга містить спогади Івана Лика («Скали», «Богдана») – «На грані мрії і дійсності» та 
спогади Миколи Терефенка («Медведя») – «На грані двох світів». Автори оповідають 
про пережите ними в підпіллі на Лемківщині та в польських тюрмах. 2002 р., 644 стор., 
тверда обкладинка, ілюстрації.

Том 38. Петро Й. Потічний. Архітектура резистансу: криївки і бункри УПА в 
світлі радянських документів. Книга містить схеми та описи різних криївок УПА й 
запілля, та перелік з’єднань Червоної Армії та Внутрішніх Військ НКВД‚ які були залучені 
до боротьби проти підпілля‚ зібраних в Архіві Внутрішніх військ Українського Округу за 
рр. 1944-1954 рр., який знаходиться в Колекції ім. Петра Й. Потічного при Університеті 
Торонто. 2002 р.‚ 430 стор.‚ тверда обкладинка‚ схеми‚ ілюстрації.

Том 39. Тактичний відтинок УПА 28-й “Данилів”: Холмщина і Підляшшя. 
Документи і матеріяли. Містить огляди й документи про дії УПА на Холмщині й Підляшші 
в 1945 – 1948 роках. Між доку ментами – звіти Холмського ТВ УПА, хроніки (денники) сотень 
УПА, звіти зі зустрічей представників УПА з представниками польського резистансу з ВіН-у 
(«Вольносьць і Нєзавіслосьць»), звіт із зустрічі з англійським кореспондентом, та інше. 
Більшість документів походить з Колекції Петра Й. Потічного при Унівеситеті Торонто. 
2003 р., 1058 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.

Том 40. Тактичний Відтинок УПА 27-й “Бастіон”: Люба-чівщина, Ярославщина, 
Томашівщина. Документи і матеріяли. Містить огляди й документи про дії УПА в 
1945–1948 роках. Серед документів — звіти Команди Тактичного Відтинку, хроніки 
відділів куреня УПА “Месники”, звіти й огляди керівництва ІІ Округи ОУН “Батурин”, гос-
подарські звіти тощо. Більшість документів походить з Колекції Петра Й. Потічного при 
Університеті Торонто. 2004 р., 600 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.

Том 41. Президент УГВР Кирило Осьмак. Книга містить документи та матеріяли 
про Президента УГВР Кирила Осьмака, його життя, наукову діяльність і смерть. 2004 р., 
880 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.

Том 42. Петро Й. Потічний. Літопис УПА – Історія: Документи і матеріали. Вояки 
УПА, які в 1947-1949 роках пробилися рейдом у Західну Европу, вважали своїм обов’язком 
залишити для історії та майбутніх поколінь пам’ять про визвольні змагання в часі Другої 
світової війни та після її закінчення. Це стало реальністю в 1974 р., коли було створено 
видавництво “Літопис УПА”. Книга містить документи та матеріяли про нелегкі будні ста-
новлення та діяльності видавництва “Літопис УПА” за 30-літній період діяльності, короткі 
біографії членів видавничого комітету, адміністрації видавництва, редакторів, авторів, 
упорядників і фундаторів томів. 2005 р., 658 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.

Томи 43-44. Боротьба з аґентурою: Протоколи допитів Служби Безпеки ОУН 
в Тернопільщині. 1946-1948. Книги містять протоколи переслухань працівниками 
Служби Безпеки (СБ) ОУН Тернопільської області осіб, підозрілих у співпраці з орга-
нами державної безпеки СРСР. Матеріяли походять з підпільного архіву, віднайденого 
у 2004 р. в селі Озерна Зборівського р-ну Тернопільської обл., завдяки с. п. Софрону 
Кутному. На їх базі можна вивчати організацію, обсяг та дії підпільних структур щонай-
менше в межах однієї області у 1946–1948 рр., коли тиск на підпілля радянських силових 
структур був надзвичайно потужний. Також матеріяли протоколів яскраво відображають 
жорстокість, нелюдяність та брутальність радянських репресивних органів, які шляхом 
терору та насилля снували павутину імперії зла на теренах Західної України.

Том 43. Книга 1: В першій книзі поміщено 85 з 193 наявних протоколів допитів, 
що охоплюють 13 районів Тернопільщини, зокрема: Бережанський, Білобожницький, 
Борщівський, Бучацький, Великобірківський, Великоглибочоцький, Велико дедер-
кальський, Вишнівецький, Заліщицький, Залозецький, Збаразький і Зборівський райо-
ни. 2006 р., 1332 стор., тверда обкладинка, ілюстрації, схеми.

Том 44. Книга 2: Книга є продовженням 43 тому та міститить подальших 108 про-
токолів переслухань СБ ОУН, зокрема, з теренів таких районів як: Золотопотіцький, 
Золотниківський, Козівський, Козлівський, Коропецький, Кре менецький, Ланівецький, 



122

Микулинецький, Новосільський, Підволочиський, Під гаєцький, Почаївський, 
Пробіжнянський, Скала-Подільський, Скалатський, Тере бовлянський, Товстецький, 
Чортківський, Шумський, та з Рогатинського району Станиславівської області. Тут також 
поміщені Протоколи ТОС-у, Протоколи смерті, Лист підпільників на Далекий Схід, 
Протокол однієї події, списoк функціонерів МВД і МҐБ та список слідчих СБ. Вступна стат-
тя до обoх книг поміщена в т. 43. 2006 р., 1288 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.

Том 45. Генерал Роман Шухевич – “Тарас Чупринка” Головний Командир УПА. 
Книга містить спогади про ген. Романа Шухевича–Тараса Чупринку‚ його життя‚ підпільну 
діяльність і смерть. 2006 р., 572 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.

Томи 46. Боротьба з аґентурою: Протоколи допитів Служби Безпеки ОУН в 
Тернопільщині. 1946-1948. Книга 3. Книга є важливим доповненням і продовженням 
тт. 43-44 та містить протоколи переслухань СБ ОУН з п’яти районів Тернопільської обл., 
зокрема: Великодедеркальського, Вишнівецького, Збаразького, Золотниківського та 
Кременецького. Документи походять з повстанських архівів, віднайдених в околицях 
сіл Пліхів, Краснопуща Бережанського р-ну та Петриків Тернопільського р-ну. 2007 р., 
896 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.

Том 47. Підпільна Пошта України. Книга містить ілюстрації ППУ з філателістичної 
збірки с.п. Степана Ґоляша, яка знаходиться в “Колекції Петра Й. Потічного про підпільну 
й антипідпільну боротьбу в Україні” при Університеті Торонто (Канада), з коротким опи-
сом рисунків марок і блоків, а також вступні статті, що привідкривають історію діяльності 
Підпільної Пошти України. 2009 р., 336 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.

Том 48. УПА в світлі словацьких та чеських документів (1945-1948); книга 
перша: Рейди УПА в документах військa та апарату безпеки ЧСР (1945-1946). 
Дві головні теми книги – перебіг пропагандивних рейдiв УПА теренами Півнiчно-Східної 
Словаччини в серпнi-вереснi 1945 p. i в квітнi 1946 p. (стратегія, цілі, поведінка відділів) 
та заходи чехословацької армії i органів безпеки ЧСР на припинення діяльностi УПА в 
країні (до вересня 1946 p.). Книга також містить матеріали про чехословацько-радянську 
та чехословацько-польську співпраці стосовно УПА, звіти та відомості військової розвід-
ки i національної безпеки ЧСР про дії повстанців, ситуацію українського населення на 
Закерзонні тa документи про реакцію чехословацького суспільства до УПА. 2010 р., 864 
стор., тверда обкладинка, ілюстрації.

Том 49. Тернопільщина: “Вісті з Терену” та “Вістки з Тернопільщини”. 1943-
1950; книга перша (1943-1947). В книзі подано підпільні інформації про діяльність ОУН 
і УПА та суспільно-політичну ситуацію в Тернопільській області і суміжних районах. 2010 р., 
832 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.

Том 50. Тернопільщина: “Вістки з Терену” та “Вістки з Тернопільщини”. 1943-
1950; книга друга (1948-1950). Книга містить подальші документи підпілля ОУН за 
1948-1950 рр. щодо суспільно-політичної та економічної ситуації в Тернопільщині. 2010 
р., 1240 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.

Готуються до друку:
– УПА в світлі словацьких та чеських документів (1948-1950); книга друга 

(1947-1948).

У НОВІЙ СЕРІЇ, т. зв. Київській, у співпраці з Інститутом української археогра-
фії та джерелознавства Національної Академії Наук України Державним коміте-
том архівів України та Центральним державним архівом громадських об’єднань 
(ЦДАГО) України появилися такі томи «Літопису УПА»:

1. Видання Головного Командування УПА. Книга містить такі видання: «До 
зброї», № 16, 1943, «Повстанець», № 1-6, 1944-1945, «Український перець», № 1-3, 
1943-1945 та «Бойовий правильник піхоти». Київ – Торонто, 1995 р., 482 стор., тверда 
обкладинка, ілюстрації.

2. Волинь і Полісся: УПА та запілля 1943 – 1944. Документи і матеріали. 
Книга містить документи Головної Команди УПА-Північ та документи Військових Округ 
«Заграва», «Богун», «Турів» та «Тютюнник». Київ – Торонто. 1999, 724 стор., тверда 
обкладинка, ілюстрації.
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3. Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: директивні документи ЦК 
Компартії України 1943-1959. Збірник містить найповніше зібрання документів ЦК КП(б)
У – постанови з’їздів, пленумів політбюро, оргбюро, секретаріяту, які супроводжуються 
інформативними записками, повідомленнями та довідками. У книзі також подано листи, 
стенограми засідань та виступів членів ЦК КП(б)У. Київ-Торонто. 2001, 652 стор., тверда 
обкладинка, ілюстрації.

4. Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: інформаційні документи 
ЦК КП(б)У‚ обкомів партії‚ НКВС–МВС‚ МДБ–КДБ (1943–1959). Книга перша: 
(1943–1945). У книзі зібрані документи з історії боротьби сталінського режиму проти 
українського національно–визвольного руху протягом 1943–1945 рр. Усі подані мате-
ріяли мають інформаційно–звітний характер. Київ–Торонто. 2002‚ 597 стор.‚ тверда 
обкладинка.

5. Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: інформаційні докумен-
ти ЦК КП(б)У‚ обкомів партії‚ НКВС–МВС‚ МДБ–КДБ. (1943–1959). Книга друга: 
1946–1947. У книзі зібрані документи з історії боротьби сталінського режиму проти україн-
ського національно–визвольного руху протягом 1946–1947 рр. Усі подані матеріали мають 
інформаційно-звітний характер. Київ–Торонто. 2002‚ 574 стор.‚ тверда обкладинка.

6. Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: інформаційні докумен-
ти ЦК КП(б)У‚ обкомів партії‚ НКВС–МВС‚ МДБ–КДБ. (1943–1959). Книга третя: 
1948. У книзі зібрані документи з історії боротьби сталінського режиму проти україн ського 
національно-визвольного руху протягом 1948 р. Усі подані матеріали мають інформаційно-
звітний характер. Київ–Торонто‚ 2003‚ 523 стор.‚ тверда обкладинка.

7. Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: інформаційні документи 
ЦК КП(б)У‚ обкомів партії‚ НКВС–МВС‚ МДБ–КДБ. (1943–1959). Книга четверта: 
1949–1959. У книзі зібрані документи з історії боротьби сталінського режиму проти україн-
ського національно-визвольного руху протягом 1949–1959 рр. Усі подані матеріали мають 
інформаційно-звітний характер. Київ–Торонто‚ 2003‚ 716 стор.‚ тверда обкладинка.

8. Волинь, Полісся, Поділля: УПА та Запілля 1944-1946. Документи і матерія-
ли. Збірник містить документи керівництва УПА-Північ і УПА-Південь, Краєвого проводу 
ОУН ПЗУЗ і НВРО та груп (Воєнних Округ) «Заграва», «Богун», «Тютюнник» і з’єднань 
груп «33» (ПЗК «Москва»), «44» (ПСК «Одеса»). Київ–Торонто. 2006‚ 1448 стор.‚ тверда 
обкладинка, ілюстрації.

9. Боротьба проти повстанського руху і націоналістичного підпілля: про-
токоли допитів заарештованих радянськими органами державної безпеки 
керівників ОУН і УПА. 1944-1945. Книга містить архівні документи з переслухань 
радянськими репресивними органами таких осіб, як: Михайло Степаняк, Євген Басюк, 
Мирослав Гайдук, Ярослав Білинський, Артемізія Галицька, Олександер Луцький, Юрій 
Стельмащук, Петро Дужий, Микола Дужий, Володимир Павлик, Омелян Польовий, 
Федір Воробець, Дмитро Вітовський, Василь Левкович. Київ–Торонто‚ 2007‚ 912 стор‚ 
тверда обкладинка, ілюстрації.

10. Життя і боротьба генерала “Тараса Чупринки” (1907–1950). Документи 
і матеріали. У книзі зібрані документи та матеріали за 1907–2005 рр., які характери-
зують основні віхи життя і діяльності керівника українського визвольно-революційного 
руху в 1943–1950 рр. ген. Романа Шухевича (“Тараса Чупринки”) та присвячені його 
пам’яті. Поряд з документами Галузевого державного архіву СБ України до збір-
ника увійшли документи Державного історичного архіву України у Львові і, частко-
во, – ЦДАВО України, а також матеріали, які публікувалися в “Літописі Української 
Повстанської Армії” (Торонто) та в інших виданнях. Київ–Торонто‚ 2007‚ 832 стор.‚ 
тверда обкладинка, ілюстрації.

11. Мережа ОУН(б) і запілля УПА на території ВО “Заграва”, “Турів”, “Богун” 
(серпень 1942 — грудень 1943 рр.). До книги увійшли 353 раніше не опублікова-
них документи з різних територіальних осередків ОУН(б) і запілля УПА на Волині й 
Південному Поліссі за серпень 1942 — грудень 1943 рр., які відображають діловодство 
КП, округ, районів ОУН(б) на ПЗУЗ (серпень 1942 — вересень 1943 рр.), а також округ, 
надрайонів, районів, кущів, підрайонів і станиць запілля УПА на ПЗУЗ (вересень — гру-
день 1943 р.). Київ–Торонто‚ 2007‚ 848 стор.‚ тверда обкладинка, ілюстрації.
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12. Воєнна Округа УПА “Буг” 1943–1952. Документи і матеріали. Книга 1. Том 
містить документи командування воєнної округи і окремих підрозділів, пресові видання 
“Буг”, як також звітно-інформативні документи керівництва ОУН на Львівщині. Київ–
Торонто‚ 2008 р.‚ 800 стор.‚ тверда обкладинка, ілюстрації.

13. Воєнна Округа УПА “Буг” 1943–1952. Документи і матеріяли. Книга 2. Том 
містить документи командування Воєнної Округи і окремих підрозділів, пресові видання, 
як також звітно-інформативні документи керівництва ОУН на Львівщині. Київ – Торонто‚ 
2009 р.‚ 1232 стор.‚ тверда обкладинка, ілюстрації.

14. УПА і запілля на ПЗУЗ. 1943–1945. Невідомі документи. До збірника увійшли 
нещодавно виявлені у різних архівах України історичні джерела УПА (УПА–Північ) (266 доку-
ментів, світлини), що раніше були не відомі широкому загалові. У них висвітлюється історія 
керівництва, військових підрозділів, армійського запілля за 1943–1945 рр. Територіальний 
ареал: північний захід, центр, північний схід Волині, Південне Полісся. Київ – Торонто‚ 
2010 р.‚ 640 стор.‚ тверда обкладинка, ілюстрації.

Готуються до друку томи НС:
– Боротьба проти повстанського руху і націоналістичного підпілля: протоко-

ли допитів заарештованих радянськими органами державної безпеки керівників 
ОУН і УПА. 1946–1952. Книга 2.

– “Волинь і Полісся у невідомій епістолярній спадщині ОУН і УПА. 1944 – 
1954 рр.”

Серія «Літопис УПА» – Бібліотека

1. Юрій Ступницький. Спогади про пережите. Автор – волиняк – оповідає про 
свою родину та переживання від юнацьких років (кінець 30-х) до виходу з ув’язнення в 
середині 50-х років. Автор є сином начальника штабу УПА полк. Леоніда Ступницького, 
разом з яким у 1943 р. пішов до УПА, де навчався у старшинській школі «Дружинники». 
Після арешту в 1944 р. поневірявся по тюрмах і таборах Радянського Союзу. Київ, 2000, 
128 стор., м’яка обкладинка, мапи, ілюстрації.

2. Володимир В’ятрович. Рейди УПА теренами Чехословаччини. Монографію 
присвячено одному з маловідомих аспектів історії українського національно-визвольного 
руху 1940-1950 років – рейдам УПА чехословацькими теренами. Обрана тема дозволяє 
авторові показати розмах національно-визвольної боротьби в Україні, її вплив на події у 
післявоєнній Європі, без чого неможливе правильне і об’єктивне тлумачення суспільних 
процесів того часу. Львів, 2001, 208 стор., м’яка обкладинка, мапи, ілюстрації.

3. Ярослав Грицай – «Чорнота», Параскевія Грицай. А рани не гоїлися: Спомини 
«Чорноти». У книзі описані спогади чотового командира УПА «Чорноти» про події, що 
відбувалися в 1943-1945 роках на Закерзонні, та про його страдницьке життя в більшо-
вицьких тюрмах і концтаборах Сибіру. Мемуари підготовлені до друку дружиною автора 
Параскою Грицай (з дому Ротко), яка протягом довгих років відтворювала розповіді свого 
чоловіка, уточнювала, доповнювала та систематизувала їх. Львів, 2001, 332 стор., тверда 
обкладинка, ілюстрації.

4. Спогади вояків УПА та учасників збройного підпілля Львівщини і 
Любачівщини. Книга містить спогади Василя Левковича (“Вороного”)‚ його дружини 
Ярослави‚ сотен-ного Миколи Тарабана (“Тучі”)‚ вояків УПА Івана Філя (“Шеремети”)
‚ Івана Василевського–Путко (“Вуса”)‚ оргмоба Костя Міхалика (“Думи) та зв’язкової 
Катерини Когут–Лялюк (“Грізної”). В книзі подана коротка згадка про Якова І. Чорнія 
(“Кулю”‚ “Мушку”‚ “Ударника”)‚ командира Перемиської 6 ВО УПА, авторства Федора 
Лопадчака. Львів, 2003, 448 стор., тверда палітурка в суперобкладинці, ілюстрації.

5. Мирослав Горбаль. Довідник-пошуківець. Реєстр осіб, пов’язаних з визволь-
ною боротьбою на теренах Львівщини (без Дрогобиччини). 1944-1947 (за архівними 
документами). Книга є підсумком опрацювання архівних документів з фондів Державного 
архіву Львівської области за 1944-1947 роки. Ці документи мають інформаційно-звітний 
характер (також плани заходів, стенограми нарад, протоколи засідань та допитів, підпільні 
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документи, прокурорські аналізи, аґентурні справи тощо) й викривають суть боротьби 
комуністичного режиму проти національно-визвольного руху на вказаних теренах. У довід-
нику подані ключові ідентифікаційні дані про осіб, які були пов’язані з тим рухом, та джерела 
інформації цих даних. Львів, 2003, 416 стор., м’яка палітурка.

6. Мирослав Горбаль. Довідник-пошуківець. Реєстр осіб, пов’язаних з визволь-
ною боротьбою на теренах Дрогобиччини. 1939-1950 (за архівними документами). 
У цій праці зібрана траґічна інформація про особи та події, що, безпосередньо чи опосе-
редковано, у позитивному чи неґативному плані, були пов’язані з визвольною боротьбою 
на території тодішньої Дрогобицької области у 1939–50-х роках. Основна інформація – 
результат опрацювання документів архівних справ Державного архіву Львівської области 
(ДАЛО) та інших архівів, а також видань, публікацій і машинописів з цієї тематики; дописів, 
свідчень, спогадів та листів. Львів, 2005, 1312 стор., ілюстрації, тверда палітурка.

7. Володимир Ковальчук. Діяльність ОУН (б) та Запілля УПА на Волині та пів-
денному Поліссі (1941-1944 рр.). В книзі досліджено інформативний потенціал дже-
рел з історії діяльності мережі ОУН і запілля УПА на ПЗУЗ. Обговорюється формування 
первісної джерельної бази, особливості фондоутворення, діловодство, проводиться 
класифікація документального масиву джерел та з’ясовано особливості діяльності 
референтур ОУН(б) і запілля УПА. Львів, 2006, 512 стор., тверда палітурка.

8. Онишко Леся. «Нам сонце всміхалось крізь ржавії ґрати». Катерина Зарицька 
в українському національно-визвольному русі. У цій монографії на основі архівних доку-
ментів та матеріалів, спогадів учасників подій досліджено етапи становлення світогляду 
Катерини Зарицької, її участь в формуванні Українського Червоного Хреста; діяльність 
в референтурі пропаґанди ОУН (б) та налагодження зв’язків головнокомандувача УПА 
Романа Шухевича; показано її життєвий шлях в тюрмах і таборах СССР, а потім на волі. 
Львів, 2007, 928 стор., тверда палітурка, суперобкладинка, ілюстрації.

9. Коханська Галина. З Україною у серці. Спомини. Спомини присвячені істо-
рії національно-визвольного руху на Волині 1930-1950 рр. Вони відображають діяль-
ність польського окупаційного режиму та більшовицькі репресії 1939-1941 рр. Авторка 
детально розповідає про свій вступ в ряди ОУН, проходження вишколів, свою діяльність 
в Колківській республіці УПА у відділі розвідки. Окремий розділ споминів присвячений 
ув’язненню в комуністичних таборах. Львів, 2008, 400 стор., тверда палітурка, супероб-
кладинка, ілюстрації.

Серія «Події і люди»

1. Посівнич Микола. Нескорений командир. У нарисі висвітлюється життєвий 
шлях провідного члена ОУН та Головного командира УПА Романа Шухевича, незлам-
ного лідера національно-визвольної боротьби українського народу. Торонто-Львів, 
Видання 2-е, доповнене. 2008, 80 стор., ілюстрації.

2. Осьмак Наталка. Кирило Осьмак – нескорений Президент УГВР. 
Пропоноване дослідження розкриває на основі архівних документів і матеріалів невідо-
мі сторінки життя і діяльності одного з чільних керівників українського визвольного руху 
1940-х років. – Торонто-Львів, 2008, 128 стор., ілюстрації.

3. Посівнич Микола. Степан Бандера. Життя присвячене свободі. Пропоноване 
дослідження присвячене життю та діяльності Провідника ОУН та ЗЧ ОУН Степана 
Бандери в 1920–1959 рр. На основі спогадів та документів у книзі висвітлено бороть-
бу і роль ОУН і ЗЧ ОУН та її лідера у тогочасних суспільно–політичних процесах. Крім 
того, читач зможе довідатися про родинне, шкільне, студентське оточення, в якому 
формувалaся особистість майбутнього Голови проводу ОУН та ЗЧ ОУН. Торонто–Львів, 
2008, 112 стор., м’яка палітурка, ілюстрації.

4. Петро Й. Потічний. Моя дорога. Короткий біографічний спомин Петра-Йосифа 
Потічного, написаний англійською мовою, охоплює період від народження до часу, коли 
він, як юнак, вояк УПА, прибув зі своїм відділом до Західної Німеччини під кінець 1947 р. 
Торонто–Львів, 2008, 124 стор., м’яка палітурка, ілюстрації.

5. «Грім» – полковник УПА Микола Твердохліб. Спогади і матеріали. / 
Упорядник Роман Грицьків. Видання присвячене полковнику Української Повстанської 
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Армії Миколі Твердохлібу – «Грому». Крізь призму спогадів безпосередніх учасників подій 
та інших матеріалів у збірнику зображено життя і діяльності видатного повстанського 
командира, а також висвітлено національно-визвольну боротьбу 1930-х – 1950-х років у 
Карпатах. Торонто–Львів, 2008, 128 стор., м’яка палітурка, ілюстрації.

6. Михайло Романюк. Петро Федун – «Полтава» – провідний ідео лог ОУН 
та УПА. Пропоноване видання присвячене життю та діяльності одного із керівників 
збройного підпілля ОУН та УПА Петра Федуна – «Полтави». На основі архівних документів 
висвітлено процес формування світо глядних позицій, національно-патріотичних 
переконань та його творчої спадщини. Торонто–Львів, 2009, 128 стор., м’яка палітурка, 
ілюстрації.

7. Українська Головна Визвольна Рада / Упорядники П. Й. По тіч ний, 
М. Посівнич. У книзі про УГВР поміщено статті Р. Шухевича, М. Дужого і А. Камінського, 
спогади Л. Шанковського, Д. Ребет у яких висвітлено боротьбу і роль УГВР у тогочасних 
українських суспільно-політичних процесах. Торонто–Львів, 2009, 136 стор., м’яка палі-
турка, ілюстрації.

8. Володимир Іванченко. Квітка у червоному пеклі: життєвий шлях Людмили 
Фої. Брошура присвячена життю Людмили Фої (“Оксани”, “М. Перелесник”), 1923–
1950, котра була одним із організаторів підпілля ОУН (б) у м. Києві під час Другої світової 
війни. Арештована вона витримала тортури в’язниці НКДБ. Будучи ключовою фігурою 
у протистоянні радянських спецслужб з СБ ОУН, зірвала потужну чекістську операцію 
з виявлення та знищення керівників українського визвольного руху. Одночасно вона – 
авторка чудових літературних творів. Людмила Фоя загинула в нерівному бою з 
військовою групою МДБ, рятуючи пораненого друга. Торонто – Львів, 2009, 128 стор., 
м’яка палітурка, ілюстрації.

9. Олександр Іщук. Життя та доля Михайла Дяченка – “Марка Боєслава”. 
Книга присвячена життю та долі Михайла Дяченка – поета, письменника, підпільника й 
одного з керівників Карпатського КП ОУН, автора чималої кількості поетичних творів та 
оповідань, у яких чітко продемонстровано мету та завдання українського визвольного 
руху середини ХХ століття. Вперше оприлюднено раніше невідому інформацію про 
заходи радянських каральних органів із розшуку М. Дяченка, виявлену в ГДА СБУ, окремі 
його твори та маловідомі фотографії. Торонто – Львів, 2010, 140 стор., м’яка палітурка, 
ілюстрації.

10. Олександр Іщук, Володимир Іванченко. Життєвий шлях Галини Голояд – 
“Марти Гай”. У книзі чи не вперше на основі архівних документів МДБ УРСР, збережених 
в Галузевому державному архіві СБ України, детально висвітлено життя та долю однієї 
з чільних діячок українського визвольного руху Галини Голояд – “Марти Гай”. Книгу 
доповнено творами письменниці, маловідомими фотографіями та документами з 
архівів радянської державної безпеки. Торонто – Львів, 2010, 128 стор., м’яка палітурка, 
ілюстрації.

11. Володимир Мороз. Портрет Осипа Дяківа-“Горнового”. Книга присвячена 
життю та діяльності одного з провідних публіцистів воюючої України, члена Проводу 
ОУН на українських землях та заступника Голови генерального секретаріату УГВР, 
підполковника-політвиховника УПА Осипа Дяківа. На підставі широкого масиву дже-
рел з’ясовано його внесок в український національно-визвольний рух, висвітлено 
основні ідеї понад двох десятків публіцистичних праць. Торонто – Львів, 2010, 128 
стор., м’яка палітурка, ілюстрації.



“ЛІТОПИС УПА” В МЕРЕЖІ INTERNET

Заходами Адміністрації видавництва “Літопис УПА” детальну інформа-
цію українською та англійською мовами про видання та споріднені матеріали 
можна знайти в мережі Іnternet за адресою:

httр://www.litopysupa.com

Ця інформація складається з чотирьох груп.
1. Вступ до серій (Introduction to the Series), який дає загальні інформації 

про “Літопис УПА” та цілі видавництва.
2. Інформації про замовлення (Оrdering information), які дають короткі 

інформації про кожний том серій та як їх замовляти.
3. Книги “Літопис УПА” (Litopys UPA volumes), де про кожний том подано 

не тільки повну бібліографічну інформацію (титульна сторінка, дата і місце 
публікації, число ІSBN, ціна та редактор книги), але також повний текст вступ-
ної статті та резюме матеріaлів тому. Текст ілюстрований знимками, які зна-
ходяться в книзі.

4. Споріднені матеріяли (Related Materials). У цій групі подані публіка-
ції інших видавництв, що відносяться до теми УПА та Збройного підпілля в 
Україні.

Аналогічну інформацію англійською мовою 
можна знайти також на web сторінці за адресою:

httр://www.іnfoukes.com/commercial/litopysupa/index.html

Про подальші інформації можна звертатися на адресу
Адміністрації:

— Микола Кулик — mykola.kulyk@litopysupa.com

або Редакції:

— Петро Й. Потічний — peter.potichnyj@litopysupa.com

Адміністрація в Україні — litopys@bs.lviv.ua

Будемо вдячні за відгуки читачів на наше видання.

Пишіть на подані адреси або також на
www.litopysupa.com

www.litopysupa.com
litopys@bs.lviv.ua
peter.potichnyj@litopysupa.com
mykola.kulyk@litopysupa.com
htt%D1%80://www.%D1%96nfoukes.com/commercial/litopysupa/index.html
htt%D1%80://www.litopysupa.com


ОБ’ЄДНАННЯ КОЛИШНІХ ВОЯКІВ УПА В США Й КАНАДІ
та

ТОВАРИСТВА КОЛИШНІХ ВОЯКІВ УПА
 ім. ГЕН. ХОР. ТАРАСА ЧУПРИНКИ В США Й КАНАДІ

ВИДАВНИЧИЙ КОМІТЕТ “ЛІТОПИСУ УПА”

М. Бохно, І. Василевський-Путко, І. Гомзяк, Параска Грицай, 
О. Дольницький, О. Жигар, Б. Ковалик, М. Ковальчин, М. Кошик,

М. Кулик, Р. Кулик, Катерина Лялюк, М. Лущак, М. Міґус, П. Мицак, 
Емілія Нагірна-Зінько, Марія Пискір, А. Потічний, П. Потічний, 

С. Рогатинський, М. Рошецький, І. Росіл, Наталя Солтис, 
І. Терефенко, Ярослава Філь,O. Цилюпа, С. Шпак, Є. Штендера

Адміністрація:
М. Кулик, Р. Кулик, Емілія Нагірна-Зінько, Наталя Солтис

Адреса:
LITOPYS U.P.A.

Р.О. Вох 97, Station “С”
Тоronto, Ontario, М6J 3М7, Canada

mykola.kulyk@litopysupa.com

Адміністрація в Україні:
Ігор Гомзяк, Богдан Столяр

Благодійний Громадський Фонд “Літопис УПА”
ім. Володимира Макара

Микола Посівнич

Адреса: “Літопис УПА”
пл. Міцкевича, 6/7, Львів  79000  Україна

тел.(38-032) 272-4064 e-mail: litopys@bs.lviv.ua

litopys@bs.lviv.ua
mykola.kulyk@litopysupa.com
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