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Досліджується проблема політичного спротиву УПА і збройного підпілля ОУН 

радянському режиму, аналізуються ідеологічні та політико-виховні заходи у боротьбі з 

тоталітаризмом, розкриваються основні цілі та завдання пропагандистської 

ідеологічної роботи в післявоєнний період. 

 

An issue of political resistance to Soviet regime by the Ukrainian Insurgent Army (the 

UPA) and the OUN’s armed underground (the Organization of Ukrainian Nationalists) is 

researched, ideological, political and educational events in a struggle against totalitarianism 

are analyzed, main goals and tasks of propagandistic ideological work in postwar period are 

revealed. 

 

Після закінчення радянсько-німецької війни УПА і збройне підпілля ОУН опинилася у важкій 

ситуації. Не виправдалися надії на сприятливе міжнародне становище, що пов’язувалося з 

зіткненням СРСР із країнами Заходу, радянський режим заполонив західноукраїнські землі 

військами Червоної армії, що дозволило йому активізувати боротьбу з визвольним рухом, а 

мобілізація і депортація населення вдарили по людських ресурсах армії, крім усього режим посилив 

морально-психологічний тиск шляхом оголошення амністії та різних обіцянок, наприклад, 

ненав’язування колгоспів та ін.  

У цій ситуації ставилася вимога докорінної зміни тактики визвольної боротьби. “Становий 

хребет повстанського руху було зламано, – вважав Ю. Киричук, характеризуючи ситуацію. Тепер 

ініціатива повільно, але неухильно почала переходити до радянської влади” [1, С. 199].  

У другій половині травня 1945 р. під проводом Р. Шухевича відбулася нарада вищого 

командного складу УПА, на якій було проаналізовано ситуацію, розроблено плани подальшої 

боротьби новими формами і методами. Головні завдання окреслювалися в наказі-зверненні 

командувача УПА до особового складу з нагоди закінчення війни. Тоді ж у травні 1945 р. 

проголошено “Декларацію проводу ОУН” – змістовний аналітичний документ, про що свідчать 

його розділи: “Наші ідейно-політичні основи”, “Підсумки II світової війни”, “Імперіалістичне 

обличчя СРСР”, “Становище на Україні”, “Що далі?” та ін. Провід ОУН заявляв, що головним 

завданням боротьби, яку слід продовжувати з неменшим завзяттям, є осягнення незалежності 

України. Війна не вирішила, а навпаки створила низку проблем у зв’язку з наміром СРСР: 

“большевізувати всю Європу”. Таким чином, резюмує провід ОУН, “нам треба й ми мусило вести 

дальше збройну революційну боротьбу”, водночас удосконалюючи її форми і методи [2, С. 121-

142].  

У червні 1946 р. УГВР і командування УПА дійшли до висновку про поступову 

демобілізацію всіх відділів УПА, зміцнити ними мережу ОУН й продовжувати боротьбу силами 

збройного підпілля методами терористичних акцій та розгорнутої активної пропаганди. Відтак усі 

дії, зокрема й бойові, повинні були мати “виразний політично-пропагандивний характер”. 

Рекомендовано діяти так, щоб не спровокувати репресій проти мирного населення, а збройні акції в 

селах де дислокувалися боївки ОУН заборонялися взагалі. Так, в інструкції Р. Шухевича від липня 

1946 р. було вказано ліквідувати станичні проводи, перейти цим структурам у глибоке підпілля, 

підкреслювалося, що “сьогоднішній момент, це тільки момент перестановки сил, це момент 



переходу з одних форм боротьби в другі” [3, С. 166-169]. На цьому етапі боротьби надавалося 

великого значення поширенню націоналістичної ідеології на усю територію УРСР та за її межі. 

Було кардинально змінено ряд ідеологічних засад, що завдяки соціальним ідеям зблизили 

націоналістичне підпілля з різними соціальними верствами населення. 

Зміцнювалася мережа ОУН, уся
 
боротьба, її форми і діючі сили, розглядаються як одне ціле.

 

Передбачаючи довготривалу боротьбу в умовах ізоляції Р. Шухевич вирішив застосовувати 

практику валлендоризму – проникнення у ворожі структури, що легалізувало частину підпілля 

[4, С. 18]. 

Ці заходи себе виправдали: вони дозволили підпіллю проіснувати ще десяток літ. На західних 

землях в той час діяло сотні боївок, що здійснювали збройні акції. Крім того, у 1947–1948 рр. кілька 

загонів УПА здійснили рейди до Німеччини і Австрії, зокрема групи М.  Дуди-Громенка, 

В. Щигельського-Бурлаки, С. Голяша-Мара та ін. Їх великою заслугою було те, що вони 

розголосили по світу правду про український національно-визвольний рух [5, С. 44]. 

На всіх етапах визвольного руху Головне командування УПА і провід ОУН чинили 

політичний опір тоталітарному режимові шляхом організації широкомасштабної активної 

ідеологічної роботи, яка набирала рис психологічної війни. Постійними об’єктами були особовий 

склад повстанських формувань і оунівське підпілля; населення України, насамперед західного 

регіону, яке підтримувало ОУН і УПА; населення України, яке підтримувало тоталітарний режим; 

збройні сили противника; Червона армія, війська НКВС і НКДБ, винищувальні батальйони; 

партійно-радянські органи влади та їх структури. Кожен із цих напрямків мав свої певні 

особливості у формах і методах, а також у термінах проведення. Були довгострокові політичні акції 

і, поряд з ними, цілеспрямовані разові психологічні операції (бойкот виборів, зрив мобілізації, 

боротьба проти колективізації та ін.). 

Головними завданнями ідеологічної роботи було: шляхом організованої політвиховної роботи 

зміцнювати УПА, домагатися консолідації українського народу на базі ідеї боротьби за  незалежну 

Україну, послаблення морального духу збройних формувань противника, нейтралізації ворожої 

пропаганди, забезпечити визнання українського визвольного руху провідними державами Заходу, 

викрити тоталітарний режиму, як антинародний, залучити до визвольного руху народи СРСР та 

населення східноєвропейських країн.  

Варто визначити кілька етапів визвольного руху, які впливали на зміст, форми і методи та 

інтенсивність ідеологічної роботи підпілля ОУН і військових формувань УПА. На першому етапі 

(лютий–жовтень 1944 р.) головним напрямком їх спротиву став радянський тоталітарний режим, 

війська Червоної армії та радянські партизани. Уживалися широкі заходи до зміцнення УПА 

піднесення її авторитету серед українського народу. Наступний відрізнявся акціями спрямованими 

на зрив мобілізації та перепис населення, підривання морального стану радянського 

адміністративного апарату. Після закінчення війни важливе місце зайняла пропаганда серед військ 

Львівського і Прикарпатського округів.  

Переломним моментом психологічної війни проти режиму став червень 1946 р., коли провід 

ОУН прийняв рішення про перехід від повстансько-партизанської тактики боротьби до підпільно-

диверсійної і на перший план, як вже згадувалося, виступила політико-пропагандистська 

ідеологічна робота. Саме на цьому етапі здійснено низку рейдів відділів УПА з метою 

ідеологічного впливу на населення України та сусідніх країн. У подальшому цю роботу провадили 

Закордонні частини ОУН, закордонне представництво УГВР, а також залишки підпілля в регіоні.  

Для проведення ідеологічної та політико-виховної роботи ОУН і УПА мали свої незалежні 

структури, пропагандистські відділи. В органах пропаганди проводу ОУН в регіоні працювали 

досвідчені П. Дужий-Дорош, Й. Позичанюк-Шугай, О. Безпалко-Остап, Л. Гайовська-Рута, 

редактор журналу і автор численних праць М. Прокоп-Володимир, керівник підпільної радіостанції 

і редактор “Українського перця”, автор багатьох теоретичних праць Я. Старух-Стяг та інші. 

Безпосередньо в політвиховних структурах і органах пропаганди УПА плідно д іяли П. Федун-

Полтава – керівник Головного осередку пропаганди і начальник політвиховного відділу Генштабу 

УПА (1946–1949), в групах і округах УПА керували Д. Маївський-Тарас, С. Слободян-Клим, 



П. Степанченко-Бистрий, головним редактором військово-політичних видань УПА був М. Дужий-

Вировий. Одним із головних ідеологів збройної боротьби, автором багатьох праць, сотником -

політвиховником УПА був О. Дяків-Горновий. Неможливо обійти увагою видатного діяча в галузі 

пропаганди, головного ілюстратора повстанських видань і автора проектів військових відзначень і 

біфонів Ніла Хасевича-Бея. Загальне керівництво ідеологічної роботою в ОУН здійснювали її 

політоргани, а в УПА – штатний апарат. 

У протистоянні з комуністичною ідеологією та радянською тоталітарною системою ОУН і 

УПА застосовували багато дієвих форм і методів боротьби, але основною слід вважати друковану 

пропаганду, яка ґрунтувалася на традиціях галицького суспільства і розвинутій матеріально-

технічній видавничій базі. “Підпільна публіцистика – це яскравий доказ великої зрілості підпільних 

авторів у ставленні проблем, їх розв’язуванні, в підході до різних життєвих питань українського 

народу або питань української визвольної боротьби, – відзначав зміст і масштаби друкованої 

пропаганди УПА Л. Шанковський. – Щодо кількості і якості підпільних видань український рух 

побив усі рекорди й порівняння з іншими рухами резистансу на свою користь” [6, С. 671]. 

У сфері пропаганди працювали сотні фахово-освічених працівників – журналістів, видавців, 

спеціалістів друкарства. Їх зусиллями, за далеко неповними підрахунками Л .Шанковського у 1944–

1950 рр. видано 21 назву газет і журналів, 60 найменувань брошур і книг, 81 листівку [6, С. 671-

672]. Він вважав, що це лише половина виявлених видань. Лише за документами архіву СБУ 

автором дослідження виявлено 34 найменування підпільних газет і журналів та більше ста 

найменувань книг і брошур. Деякі з них мають досить великий обсяг: “Причинки до ідеології ОУН” 

– 198 стор. машинописного тексту, “До питання нашої політико-пропагандивної роботи” – 106 

стор., “Історія України” Я. Старуха – 230 [7, Т. 10. Арк. 1-305; Т. 13. Арк. 1-250]. 

УПА та оунівське підпілля мало десятки добре облаштованих друкарень з чималим запасом 

паперу. Газети, журнали, брошури, листівки друкувалися на американських друкарських педальних 

машинах, розміщених у схронах на великій (до трьох метрів) глибині. Уживали також звичайні 

друкарські машинки. Друковану продукцію таємно вивозили у визначені місця, звідки її забирали 

кур’єри. Зокрема, журнал “Ідея і чин”, редакторами якого були почергово Д. Маївський, М. Прокоп, 

П. Дужий, а співробітником Й. Позичанюк, виходив накладом 5–10 тис. примірників. Авторство 

статей часто належало Р. Шухевичу, П. Федуну, Я. Буселу, М. Дужому та іншим. 

Найвідомішими друкарнями були: ім. С. Петлюри (Крайовий провід ОУН “Захід-Карпати”), 

ім. К. Савура і у м. Межиріччі (Провід ОУН на Північно-західних українських землях), “Воля 

народам” (УПА-Захід), ім. Арсенича (“Захід-Карпати”), ім. П. Голояда (Крайовий провід 

“Поділля”), а також друкарні групи УПА “Карпати-Захід”, Бережанського, Новосільського та 

Скала-Подільського надрайонних проводів ОУН на Тернопільщині та інші.  

У ході військово-чекістських операцій та інших заходів радянські органи постійно прагнули 

ліквідувати видавничі осередки УПА та ОУН. У своїх звітах керівництво західноукраїнських 

областей обов’язково відзначало кількість знешкоджених друкарень. Так у лютому 1945 р. 

повідомлялося, що у Р івненській області було розгромлено п’ять друкарень, а у Станіславській – 

чотири й захоплено 16 друкарських машинок, 16 радіостанцій і 9 радіоприймачів [8,  Спр. 923. 

Арк. 1; Спр. 1697. Арк. 7-8]. У лютому 1947 р. М. Слонь повідомляв М. Хрущова про те, що в 

Станіславській області за 1946 р. у підпільників вилучено 39 друкарських машинок і 23 

радіоприймачі [8,  Спр. 4974. Арк. 46]. 

Але підпільні видання продовжували виходити, зокрема в друкарні ім.  К. Савура до 1952 р., 

ім. Я.Старуха, Новосільського проводу ОУН до 1952 р., під Львовом до 1954 р. Наклад видань був 

надзвичайно великим В одному із звітів відділу пропаганди осередку на ПЗУЗ за 1947 рік, 

віднайденому в архіві Служби безпеки України, доповідалося, що за цей період одержано 78 

найменувань різних видань у кількості 47 тис. примірників, які розповсюджені на теренах, де 

проживають 207 тис. населення. В іншому суспільно-політичному звіті надрайонний провід із 

Шумська повідомляв центр, що ним у трьох районах розповсюджено більше 100 тис. примірників 

різної літератури. Того ж року із м. Щирець під Львовом провідник ОУН інформував, що у вересні–



жовтні ним отримано і розповсюджено близько 4000 примірників листівок і брошур [7, Т. 73. 

Арк. 35, 40, 44, 77-86]. 

Повстанські підпільні видання були чи не єдиним джерелом правдивої інформації як для 

бійців УПА, так і місцевого населення. Вони користувалися широкою популярністю. “Кожна наша 

листівка, – писав 1945 р. П. Федун-Полтава, – кожне наше пропагандивно-революційне видання, 

розповсюджене нами... це далекобійне стрільно, вистрілене нами в глибокий тил ворога... Дія цього 

стрільна в пропагандивному відношенні не менш ефективна від дії справжнього динамітного 

стрільна: кожне наше революційне видання, відчиняючи підсовєцьким людям очі на всю 

злочинність большевицької системи, закликаючи їх до активної боротьби проти большевицьких 

гнобителів,.. знищує, так би мовити, “живу силу” противника – відбирає йому людей” [9, С. 361].  

Ідеологічну та політвиховну роботу серед повстанських формувань проводили спеціальні 

структури в частинах, загін політвиховників, а також оунівський актив. Слід зауважити, що 

більшість командирів УПА були членами ОУН, а партійний прошарок в армії складав близько 50%. 

Політвиховна робота в армії ставила за мету формування в особового складу високого морально-

політичного духу. Досягненню цього сприяли національна свідомість, релігійність та висока 

освіченість бійців і командирів УПА. Курс політичної освіти проходили всі повстанці, для чого 

відводилося 20% часу від військового вишколу. На заняттях читалися лекції з історії України, ОУН, 

роз’яснювалися завдання національно-визвольного руху. Широко використовувалися хоровий співи 

повстанських пісень патріотичного змісту. Розповсюджувалися газети, журнали, брошури. 

Популяризувалися героїчні вчинки однополчан, повідомлення про нагородження бійців і 

командирів.  

В одному з наказів командир групи УПА на Волині “Турів” наголошував: “Всім 

політкерівникам, і війська, і запілля провести інтенсивну роботу над політичною освітою у війську, 

запіллю, в народі... Всі політичні керівники, весь політично вироблений актив – на фронт 

політичного навчання війська, робітників запілля, народу. Приготовитись до остаточної і 

політичної, і збройної розгри з імперіялістами за Вільну Українську Державу” [10, Ф. 3838. Оп. 1. 

Спр. 4. Арк. 4]. 

Вагомий внесок у виховання українських патріотів зробило греко-католицьке духовенство. 

Зазвичай, для духовної опіки вояків УПА користувалася послугами парафіяльних священиків з тих 

місцевостей, де дислокувалися її курені і сотні. Водночас у складі армії були й польові капелани, 

які благословляли вояків на успіх у боротьбі з ворогами, відправляли Служби Божі у недільні та 

святкові дні, сповідали і причащали бійців та командирів, освячували місце постою, підтримували 

поранених, проводжали в останню земну дорогу полеглих. Зокрема, в групі УПА-Північ діяли 

військові священики о. Даміян, о. Іларіон, о. Михайло Мисечко, о. Полієвкт Скрипник. 

Найвідомішими в групі УПА-Захід були капелани о. Роман, о. Андрій і о. Кадило (Василь Шевчук). 

Колишній повстанець із сотні М. Дуди-Громенка Іван Кривуцький у спогадах писав, що о. Кадило 

був капеланом куреня М. Савченка-Байди на Перемищині військової округи “Сян”. Він 

обслуговував духовною опікою чотири сотні, а також навколишні українські села. Зокрема, 

Великодню Службу Божу 1946 р. у Володському лісі для 600 повстанців і 1000 місцевих жителів. 

Водночас у кожній сотні організував добірні хори, які співали Служби Божі, панахиди та давали 

концерти. Захоплений карателями, священик був страчений поляками у вересні 1946 р. в 

Ряшівській тюрмі [11, С. 17; 39-41]. 

Підсумками цієї широкомасштабної роботи можуть послужити красномовні характеристики 

вояків УПА, дані представниками протилежних сил. Так, син наркома Л.  Берії Серго у 1945 р. 

згадував, як після поїздки до Львова він доповідав батькові: “Надзвичайне  враження справили на 

мене захоплені повстанці. Багато з них були моїми ровесниками. Освічені, переконані в своїй 

правоті молоді люди. Нерідко серед них зустрічалися студенти... Коли я розповів про побачене в 

Західній Україні батькові, він відреагував так: “А чому ти дивуєшся? Ці люди воюють за 

самостійну Україну. І в Грузії було так, і в любому іншому місці буде. Зброєю на свій бік їх не 

залучиш” [12, С. 272]. 



Велике значення на першому етапі протистояння режимові у 1944–1945 рр. надавалося 

ідеологічній роботі, скерованій на особовий склад Червоної армії і радянських партизан. Уже в 

жовтні 1943 р., невдовзі після того, як на території Волині і Полісся з’явилися партизанські 

з’єднання Ковпака, Федорова, Маликова та інші, Головне командування видало листівку – 

звернення “Червоні партизани!”. У ній схвалювалася їх боротьба проти німецьких окупантів і в той 

же час попереджалося, що на зміну одного тоталітарного режиму повертається більшовицький. 

Вказуючи на голодомор 1932–1933 рр., масові репресії в Україні, командування УПА 

наголошувало, що “кремлівські імперіалісти такі самі вороги народу, як і берлінські”, воно 

закликало єднатися з народами, які розгортають боротьбу за вільне життя і самостійні національні 

держави. Листівка була видрукувана в друкарні УПА “Воля народам” [13, С. 308].  

Коли частини Червоної армії вступили на західноукраїнські землі, їх зустріли тисячі 

написаних яскравими фарбами гасел на парканах, стінах будівель: “Геть сталінську кліку!”, 

“Смерть Гітлеру і Сталіну – винуватцям народного горя!”, “Хай живе народна влада!”, “Хай живе 

вільна Росія без сталінського терору!”, “Геть більшовицькі колгоспи. Землю селянам!”, “Геть 

поліцейських бузувірів Гімлера та Берію. НКВД – на фронт!” та багато інших. У ті часи в СРСР за 

такі гасла розстрілювали, отож на червоноармійців вони справляли неабияке враження [1, С. 95]. 

Крім всього серед бійців, насамперед українців, розповсюджувалися численні листівки: “За що 

бореться УПА?”, “Лист колгоспників України до ката народів Й.  Сталіна”, “Пораненому бійцю. 

Дорогий брате!”, “Брати червоноармійці!” та інші. В останній з них підкреслювалося, що повстанці 

і вояки Червоної армії “сини одного народу і однієї землі. Нас з вами одинаково вішали і стріляли 

гестапівці і сталінські кати... Ми хочемо жити у вільних, приязних самостійних країнах без 

гітлерівської і сталінської терористичної диктатури”. Червоноармійців закликали не застосовувати 

зброю проти повстанців [14, С. 316-317]. 

Після закінчення війни, коли війська Червоної армії заполонили землі Західної України і 

влада намагалася використати їх проти визвольного руху, пропаганда і агітація серед 

червоноармійців набрала особливо великих масштабів. 20 серпня 1945 р. Головний осередок 

пропаганди УПА надіслав у всі свої структури спеціальну інструкцію, яка рекомендувала, крім 

розповсюдження повстанських видань, вести широку усну пропаганду. Визначалися основні 

напрямки пропаганди: викривати сталінський тоталітарний режим, його злочини проти 

українського та інших народів, доносити правду про важке становище радянського народу, 

переконувати їх, що все можна змінити шляхом ліквідації режиму. Водночас командування УПА 

розпорядилося із полоненими червоноармійцями поводитися ввічливо, проводити з ними політичну 

роботу, забезпечувати пропагандистською літературою й відпускати до своїх частин. В доповідних 

записках М. Хрущову вказувалося, що “ОУН–УПА активізували націоналістичну пропаганду серед 

військовослужбовців частин Червоної армії”; інформувалося про те, що повстанці і підпільники 

широко розповсюджують листівки, засилають молодих красивих жінок до червоноармійців, які 

проводять антирадянську пропаганду і роздають націоналістичну пресу. Захоплених у полон 

червоноармійців агітують проти влади, забезпечують літературою й відпускають [8, Спр. 930. Арк. 

44-49, 145-148]. 28 грудня 1945 р. начальник політуправління ПрикВО Л. Брежнєв доповідав 

М. Хрущову, що в частинах округу широко розповсюджуються листівки, оунівці ведуть 

антирадянську агітацію, особливо в Станіславі (в 223 зенітно-артилерійському полку в один день 

вилучено 40 друкованих листівок), Калуші, Войнилові та ін.; у с. Гошів це робила настоятелька 

жіночого монастиря. В результаті такої пропаганди спостерігається зміна переконань солдатів. 30 з 

них, призваних із Тернопільської та Станіславської областей, дезертирували [8, Спр. 2958. Арк. 1-

20].  

Серед документів архівів та спогадів колишніх повстанців наводиться чимало прикладів, 

коли червоноармійці й навіть командири відмовлялися брати участь у каральних акціях, вели себе 

пасивно, чи навіть допомагали повстанцям. Були випадки переходу їх на бік повстанців. 

Пересвідчившись, що фронтові частини не годяться для боротьби з визвольним рухом, у другій 

половині 1946 р. Москва частково вивела їх за межі регіону, частково розформувала та замінила 

іншими, з Росії. Отже, можна вважати, що пропагандистська робота ОУН і УПА мала певні успіхи 



у цій ділянці. Хоча, слід визнати, в результаті злочинних дій військовослужбовців Червоної армії 

стосовно мирного населення, сталося чимало випадків знищення повстанцями солдатів і офіцерів.  

Важливою ділянкою ідеологічної роботи була пропаганда ідей визвольного руху серед 

місцевого населення, яка мала формувати патріотичні почуття, готовність надати моральну і 

матеріальну підтримку збройній боротьбі з окупантами. З цією метою розповсюджувалися видання 

ОУН і УПА; в місцях постою, а особливо у ході рейдів проводилися мітинги, колективні бесіди з 

населенням. Опрацьовано спеціальні тематики для ведення пропаганди та агітації серед різних 

прошарків суспільства. Водночас велася пропаганда, розрахована на представників інших 

національностей. Пропагандистський вплив скеровано також на українців східних областей УРСР, 

видано ряд звернень, які розповсюджувалися на Придніпрянщині. Особливо успішною була акція в 

період голоду 1946–1947 рр. За твердженням Л. Шанковського, тоді у Західну Україну, де були 

гарні врожаї, у пошуках хліба, незважаючи на перепони влади, потоком йшли голодуючі. 

І. Грушецький у червні 1946 р. писав до ЦК КП(б)У: щодня в райони Львівської області 

прибувають по 100–400 осіб [8, Спр. 3940. Арк. 40-42]. У серпні того ж року ЦК КП(б)У 

констатував, що у червні–липні органи МВС зняли лише із товарних поїздів 160 тис. осіб, які 

намагалися потрапити в західні області [8, Спр. 3940. Арк. 45-46]. Збройне підпілля розгорнуло 

кампанію допомоги українцям зі сходу, закликало населення регіону поділитися продовольством. 

Водночас розповсюдило серед придніпрянців видане величезним накладом “Слово до братів 

українців”, в якому роз’яснено причини голоду як наслідок панування антинародного режиму, а 

також відозви “Всі на допомогу голодуючим братам-українцям”, “До української молоді східної 

України” та інші [6, С. 673]. 

Пропагандисти відділу Головного командування УПА організували низку акцій, спрямованих 

на вплив серед народів СРСР: росіян, білорусів, грузинів та інших. У зверненнях до них містилися 

заклики до спільної боротьби за розвал СРСР і побудову національних самостійних держав. 

Зверталася увага і на військовиків тих національностей, яких чимало служило в частинах НКВС, 

НКДБ, Червоної армії, та дислокувалися в Західній Україні. Наголос робився на національні 

проблеми, брутальне ставлення до цілих народів, наочним прикладом чого були масові депортації 

чеченців, кримських татар, калмиків, інгушів та інших.  

Відчутного удару по тоталітаризму завдали великі політичні акції ОУН і УПА. Однією з них 

була психологічна операція з метою зірвати вибори 1946 р. до Верховної Ради СРСР. Попереджені 

про широкомасштабні акції бойкоту і зриву, радянські органи зосередили військові гарнізони у 

великих селах. Незважаючи на труднощі, ОУН і УПА розгорнули широку пропагандистську 

роботу. Було видано кілька листівок, зокрема “Україна проти сталінських виборів”, відозва ОУН 

“Українці!”. Були проголошені заклики, для використання їх у листівках, на транспарантах, або на 

стінах будівель: “Сталінські вибори – це глум над демократією! Геть такі вибори! Ні один не йдемо 

до виборів!”, “Шляхом повного бойкоту перетворім день виборів у всенародний протест проти 

поневолення України кремлівськими імперіалістами!”, “Хто голосуватиме за сталінських депутатів,  

той допомагає поневолювати Україну!”. Окремі заклики звернено до селян, колгоспників, 

робітників, інтелігенції, української молоді, червоноармійців, переселенців з Польщі.  

Набула розголосу шкільна акція збройного підпілля 1947 р., спрямована проти набору 

школярів до ФЗУ на сході, залучення їх в комсомольські, піонерські організації, проти політизації 

та русифікації шкіл. З цією метою видано велику кількість листівок, зокрема “Слово до учителів, 

братів із східних областей України”, яких чимало надіслано до  західного регіону. В архівах 

виявлено багато свідчень про цю акцію. Наприклад, звіт надрайонного провідника з м. Щирця на 

Львівщині, який повідомляв, що, лише у місцевій школі розповсюджено 40 листівок для учителів і 

103 – для шкільної молоді [7, Т. 73. Арк. 40]. Зокрема, вчителям і директорам шкіл наказувалося: не 

використовувати на уроках читанки і вірші, які прославляють Сталіна та радянську владу, вивчати 

лише українські народні пісні, припинити атеїстичну пропаганду, не допускати створення 

комсомольських та піонерських організацій, а отже, виховувати патріотів України. Водночас 

попереджали про сувору відповідальність за недотримання цих вимог [8, Спр. 1716. Арк. 4-4зв.]. 

Того року лише на Львівщині органам МДБ вдалося викрити шість молодіжних націоналістичних 



організацій в середніх школах, які виготовляли й розповсюджували антирадянські листівки та 

здійснили кілька терористичних акцій, зокрема у с. Сілець Велико-Мостівського району 

[8, Спр. 4972. Арк. 100-102]. 

В радянських джерелах можна зустріти чимало загадок про вбивство вчителів сільських шкіл 

оунівськими боївками. Щоправда, у звітах областей про втрати вчителі майже не згадуються. 

Зауважимо, що у розпорядженнях і вказівках керівних органів ОУН і УПА щодо прибулих 

педагогів постійно наголошувалося: “Встановити тісні зв’язки з вчителями із Східної України, 

виховувати їх, готувати до вступу в ОУН і дотримуватися дружніх взаємовідносин” [7, Т. 17. 

Арк. 291]. Серед документів із фронтів НКДБ виявлено донесення агента “Сокола” від 17 липня 

1945 р., який доповідав, що до підпілля надійшли вказівки Львівського обласного проводу, серед 

яких є вимоги: “Стежити за діяльністю шкіл… Із східняками на селі (а ними були виключно вчителі 

– авт.) звертатися як можна ліпше, допомагати їм в національному дусі” [7, Т.19. Арк. 45]. 

Активною агітацією та з виданням численних листівок, бюлетенів пропаганди та інформації 

ОУН супроводжувалася акція проти колективізації 1947–1949 рр. У листівці “Українські селяни!” 

висловлено заклик: “Не вступайте до колгоспів, хоч би як скаженів і що не робив ворог! Знайте 

одне: Сибір – це каторга і голод для частини людей, колгоспи – це каторга, голод і смерть для всіх!” 

[15, С. 189]. У листівці “Геть сталінські колгоспи!”, розповсюдженій на Волині, розповідалося про 

голод 1932–1933 рр., стверджувалося, що колгоспна система безперспективна, що селянин має 

право на власну землю [15, С. 195]. В іншій листівці 1949 р. відзначалося: “УПА і революційне 

підпілля широко підтримують західноукраїнське селянство в його боротьбі проти більшовицької 

колективізаційної акції. Саме завдяки цій підтримці західноукраїнське селянство до сьогодні ще не 

сколективізоване” [14, С. 334]. 

Дійсно, завдяки протидії селянства і збройного підпілля, владі не вдалося форсувати 

колективізацію, і вона розтягнулася на кілька років.  

Слід відзначити також такі важливі політичні акції, як збір матеріалів і документів про 

злочини комуністичного режиму проти українського народу від 1947 р., оприлюднені закордонним 

представництвом УГВР, а також акцію проти депортацій українського населення у віддалені 

райони СРСР, чому присвячувалася низка листівок та інструкцій.  

Таким чином, як слушно зауважував Л. Шанковський: “…в своїй ідейно-політичній офензиві 

проти більшовизму збройне підпілля досягнуло значних успіхів” [6, С. 670]. 

Підсумовуючи політичний спротив та ідеологічну боротьбу, психологічні акції ОУН та УПА 

проти радянського режиму, слід відзначити їх головні позитивні вартості: агітаційно-

пропагандистська робота не була хаотичною, а велася постійно і цілеспрямовано, на основі фахово 

розроблених програм та різноманітних наказів й інструкцій Проводу ОУН і УПА; вона мала 

ефективний вплив на бійців УПА та місцеве населення; певний вплив на особовий склад Червоної 

армії, винищувальних батальйонів та військовиків національних меншин; широкий фронт 

політвиховної та ідеологічної роботи, який охоплював широкі верстви суспільства в Україні та 

помітні – за її межами; успішна протидія комуністичній пропаганді. Все це зумовило довголітню 

боротьбу проти утвердження в західних землях тоталітарного режиму, гальмувало заходи влади 

щодо повної радянізації краю. 
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