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Ступчанська Ірина 

ЗА ВОЛЮ, ЗА ПРАВДУ, ЗА ВІРУ ЧУЖИНЦІ ЖОРСТОКО КАРАЛИ… 

(штрихи національно-визвольної боротьби УПА на Перемишлянщині) 

На основі писемних джерел, усних повідомлень учасників та очевидців подій 

зроблено спробу висвітлити організацію, особливості та перебіг національно-визвольної 

боротьби бойових підрозділів ОУН-УПА на території Перемишлянського району Львівської 

області. Підкреслено труднощі ведення бойових дій, жорстокість та підступність ворожих 

дій, самовідданість  українських повстанців у справі визволення України від ворога та їх 

надзвичайний героїзм. 

Ключові слова: боротьба, ворог, воля, незалежність, народ, національна ідея, 

націоналізм, історія. 

Українська Повстанська Армія – ще один яскравий смолоскип, запалений 

українською нацією у боротьбі за волю і незалежність. В складних умовах 

воєнного лихоліття та повоєнної розрухи УПА стала однією з найтрагічніших й 

найгероїчніших сторінок нашої історії. Найгероїчніша, бо народ без держави 

створив свою армію, яка мужньо боролася за визволення нашої землі проти 

двох могутніх імперій  німецько-фашистської та московсько-більшовицької. І 

найтрагічніша, бо ця боротьба була приреченою на поразку, численні жертви та 

майже півстолітнє паплюження комуністичним режимом на власній землі, за 

яку десятки тисяч українських повстанців віддали своє життя, та донині в 

Українській незалежній державі вони офіційно не є визнані. Але, окрім 

фізичної поразки, це була грандіозна перемога українського національного 

духу, яка допомогла нам сьогодні здобути незалежність1. 

Тому як і колись в державі надалі все залежатиме, врешті-решт, від 

патріотизму та рішучості нинішніх громадян України. А надихати нас буде 

воістину героїчний приклад попередників, які виросли на ідеях Тараса 

Шевченка і згинули від ворожих рук: творець українського націоналізму 

М.Міхновський, Головний Отаман військ УНР Симон Петлюра, Комендант 

УВО і перший Голова ОУН полковник Євген Коновалець, Голова Проводу 

ОУН Степан Бандера, Головний Командир УПА – Роман Шухевич – “Тарас 

                                                            
1Колесо історії. Історичний альманах. – Рівне, 2008.  – С.28, 29. 
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Чупринка” та інші герої. Маючи таких героїчних попередників, українці гідні 

національної позиції – бути гордими за себе і за свій народ2.  

Багато сучасних ідеологів неокомунізму та приближених до них 

політичних технологів і надалі намагаються перекрутити та очорнити історичну 

місію й велике значення діяльності українських повстанців, як послідовних 

борців за волю і незалежність України. ОУН-УПА мала двох основних ворогів: 

фашистів та радянську владу. На перших етапах українська визвольна армія 

намагалася знайти підтримку зі сторони німецької армії, але згодом стало 

зрозуміло, що фашисти такі ж іноземні окупанти, як і радянська влада. 

Перші партизанські загони українських націоналістів виникли на Поліссі 

та Волині й спочатку, як не дивно, не були пов’язані з ОУН. Як тільки 

вибухнула нацистсько-радянська війна, місцевий український діяч Тарас 

Бульба-Боровець, близький до петлюрівського уряду УНР, що перебував на 

вигнанні у Варшаві, сформував нерегулярну частину під назвою “Поліська Січ” 

(пізніше перейменовану на Українську повстанську армію) з метою очищення 

свого регіону від залишків Червоної армії. Коли під кінець 1941 р. німці 

спробували розпустити його частину, він повів своїх бійців “у ліси”, щоб 

воювати як із німцями, так і з більшовиками. У 1942 р. невеликі підрозділи 

створили на Волині члени ОУН-Б та ОУН-М, що ховалися від переслідувань. 

Переконавшись у ворожому ставленні гітлерівської влади до українського 

населення, керівники ОУН на Всенародних Зборах які відбулися у Львові в 

будинку “Просвіта” 30 червня 1941 р., заявили, що вони не відступають від 

плану проголошення незалежності України3. Отримавши відомості про рішення 

Всенародних зборів, гітлерівці не тільки не визнали їх законним заходом 

народу, але й повели проти них рішучу боротьбу, вважаючи себе повелителями 

України. Насамперед, вони наказали організаторам зборів скасувати акт 30-го 

червня. Керівництво ОУН категорично відмовилося виконати це 

розпорядження. І “визволителі Східної Європи від більшовизму” – як називали 

                                                            
2Колесо історії. Історичний альманах. – Рівне, 2008. – С.107. 
3Боротьба ОУН-УПА з іноземними окупантами.  2006 р. // http: // allscience. 
info/doc.phpid=80643 
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вони фашистів, відразу скинули свої маски і дали зрозуміти всім, хто вони такі і 

чого прийшли на Україну, що вони не визволителі, а поневолювачі. 15 вересня 

1941 р. тільки протягом одного дня гітлерівці схопили і кинули за ґрати понад 2 

тис. прибічників ОУН-бандерівців. Тисячі патріотів було страчено в Освенцімі. 

По-звірячому було закатовано рідних братів Степана Бандери – Василя й 

Олександра. Каральна акція нацистів знищила 80% досвідчених керівників і 

активістів ОУН. Ті, що залишились у живих, члени ОУН відразу порвали будь-

які стосунки з німецькими окупантами. Єдиною силою на Україні в цей час, яка 

б могла згуртувати український народ на знищення варварських планів та їх 

творців, була УПА, яка звалила на свої плечі це тяжке завдання. 

Варто відмітити, що героїчна боротьба воїнів УПА сприяла розгрому 

німецько-фашистських окупантів. Лише у липні 1943 р. українські повстанці 

провели 35 великих боїв та бойових операцій з фашистськими загарбниками, у 

серпні – 24, у вересні – 15, у жовтні і листопаді – 47. Взимку й весною 1944 р. 

підрозділам УПА довелося вести боротьбу в умовах прифронтової дійсності. 

Уже на початку 1944 р. Червона армія зайняла більшу частину Рівненської 

області, а в перших днях лютого вона почала продовжувати наступ на захід. 

Німці в цей час змінили тактику ставлення до УПА й українського населення. 

Було припинено карні поліцейські експедиції й практику спалення сіл. Німецькі 

фронтові штаби почали шукати контактів з відділами українських повстанців з 

метою налагодження  співпраці для спільної боротьби проти більшовизму. 

Головне командування УПА було рішуче настроєне проти всякої співпраці з 

німцями. Ще в 1943 р. ГК УПА видало суворі накази проти співпраці. 

Незважаючи на це, один з курінних Сосенко (Порфир Антонюк) з 

Володимирщини почав переговори і співпрацю зі штабом 16 німецької танкової 

дивізії у Володимирі – Волинському. Дізнавшись про це, командир “Вовчак” 

(Олексій Шум) зняв його з курінного і віддав до польового суду. Суд засудив 

“Сосенка” до смертної кари. 7 березня 1944 р. рішення суду було виконано4. 

                                                            
4Літопис Української Повстанської Армії.– Торонто, 1984. –Т. 5. – С.133. 
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У результаті героїчних зусиль УПА і радянських військ у 1944 р. Україну 

було звільнено від німецьких окупантів. Але боротьба УПА продовжувалась, 

тільки не з німцями, а з радянським режимом та його суспільним ладом, 

оскільки він продовжував ту саму ганебну політику, яку проводив і до початку 

війни 1941 р. 

Новий осередок боротьби з новим ворогом швидко формувався на 

Львівщині, яка репрезентувала одну із західних областей України. Цікаво, що 

ще й досі маловідомою залишається діяльність УПА на Перемишлянщині. 

Загалом відзначимо, що до кінця 1944 р. організаційна структура Організації 

Українських Націоналістів у Галичині базувалася на адміністративно-

територіальному поділі довоєнної Польщі. Повіти ОУН як правило співпадали з 

межами польських повітів періоду до 1939 р. Відповідно, існував 

Перемишлянський повіт, який входив до Бережанської округи Тернопільської 

області ОУН. Його межі співпадали із межами польського повіту, з тим 

винятком, що Глиняни і околиця творили окремий повіт у складі Золочівської 

округи Львівської області ОУН. Також слід зазначити, що містечко Поморяни і 

околиця відносилися до Зборівського повіту, який, як і Перемишлянський, 

входили до Бережанської округи Тернопільської області ОУН. 

В листопаді 1944 р. було прийнято рішення про реорганізацію повітів. У 

випадку з Перемишлянським повітом, то він навесні 1945 р. був перетворений у 

надрайон у складі всього двох районів: Перемишлянського та Поморянського, 

хоча територіально на той час був найменшим у Західній Україні. У 

новоствореному надрайоні Перемишлянщини керівництво здійснював 

повітовий провідник “Грек”-“Ярема” (Андрій Какун). За підпільними 

документами, крім нього, у надрайонний провід ОУН Перемишлянщини станом 

на 1946 р. входили: організаційний референт – “Дем’ян”-“Чубатий” (Олекса 

Гривнак), референт пропаганди – “Роберт”-“Бувалий” (Василь Горлатий), 

референт Служби Безпеки – “Рольф”-“Бривий” (Василь Лютий), референт 

УЧХ– “Буря”. Зараз є також відомий склад районний проводів ОУН на 

середину 1944 р. У Перемишлянському районі очолював підпілля “Морозенко”-
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“Василь” (Олекса Карпій), пост організаційного референта займав “Чмелик”, 

референта СБ – “Голуб” (Василь Шабат), референта пропаганди – “Черник”-

“Євген” (Василь Дичук). У надрайоні тоді діяло 8 кущів – 5 у 

Перемишлянському районі (близько 70 членів ОУН), 3 – у Поморянському. 

Яскравою постаттю серед борців УПА на Перемишлянщині виділяється 

Андрій Какун, який тут більше двох років керував визвольною боротьбою 

українців. Спочатку він виступав як повітовий, а відтак як надрайонний 

провідник Організації Українських Націоналістів. Причому на ці роки (1944 – 

1946) припав найбільш героїчний та масовий період діяльності ОУН - УПА. 

Незважаючи на це, про особу “Грека” в районі відомо дуже мало, хоча 

збереглись короткі інформації про нього та фото вміщені у книзі “Рогатинці в 

боротьбі за волю України”, виданій в Івано-Франківську у 2005 р. 

Народився Андрій Какун 1912 р. у с. Фирліїв (тепер – Липівка) 

Рогатинського району Івано-Франківської області. До ОУН вступив на початку 

1930-х років, був організатором націоналістичного осередку у своєму селі. На 

початку 1941 р. радянськими “визволителями” були депортовані в Казахстан 

рідні А.Какуна – батьки і дружина. Батько Павло там і помер, а родину чекали 

багатолітні поневіряння на чужині. Проте, вірний ідеї борця за волю України, 

Андрій залишився у вирі боротьби. У 1943 р. він зайняв пост повітового 

провідника ОУН. Восени 1943 р. на Львівщині, а також й Перемишлянщині 

почали створюватися перші збройні відділи. В листопаді того ж року для 

прискоренння цього процесу з Карпат прийшла славна сотня “Сіроманці”, яка 

отаборилася в лісі біля сіл Яглуш і Дички на сусідній Рогатинщині, на так 

званій Золотій Поляні. Неподалік було локалізована сотня “Орли”. Обома 

відділами опікувалося підпілля Рогатинського та Перемишлянського повітів. 

Різдво 1944 р. “Грек” і його односелець, повітовий провідник Рогатинщини 

Олексій Демський (“Шувар”, “Добвак”), святкували із “Сіроманцями” – в той 

час йшла активна підготовка до бойового рейду на Холмщину. Згодом, коли у 

вересні 1944 р. сіроманці повернулися з Холмщини, нею далі опікувалося 

підпілля Перемишлянщини на чолі з А.Какуном. Зокрема, за його 
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посередництвом делегація на чолі із командиром Дмитром Карпенком 

(“Яструбом”) відвідала недалекий Унівський монастир, де була тепло прийнята 

і отримала продукти, шкіру на взуття та медикаменти. Це було напередодні 

славного бою під Уневом, в якому як керівник брав участь і Андрій Какун. 

У 1946 р.  в надрайоні діяло близько 100 підпільників. А.Какун 

характеризувався керівництвом як авторитетний провідник, хоча не мав жодної 

спеціальної освіти. В цей час він тісно співпрацював із членами надрайонного 

проводу – організаційним референтом Олексою Гривнаком (“Дем’яном”, 

“Чубатим”), який загинув 28.12.1950 р. біля с. Прибин, референтами 

пропаганди “Хріном” (загинув 21.01.1946 р.) та Василем Горлатим – 

“Робертом” (загинув 01.02.1948 р. біля с. Стратин на Рогатинщині), референтом 

служби безпеки Василем Лютим – “Рольфом” (загинув 13.04.1947 р. в с. Тучне), 

референткою Українського Червоного Хреста Настею Миркою – “Бурею”. 

Активна підпільна праця А.Какуна – у той час відомого під псевдонімом 

“Грек” привела до інтенсивних пошуків за ним з боку НКВС та радянських 

органів безпеки. 18 червня 1945 р. йому дивом вдалося врятуватися із криївки у 

рідному селі, з якої він вийшов за кілька хвилин до того, як її оточив ворог. 

Інші п’ятеро повстанців загинули. 

З 24 по 25 листопада 1946 р. внутрішні війська МВД проводили велику 

облавну операцію на стику Рогатинського, Перемишлянського Поморянського і 

Бережанського районів. У перший день облави о 16.00 год. друга рота 1 

стрілецького батальйону 332 стрілецького полку 62 стрілецької дивізії 

внутрішніх військ, при якій перебували оперативники Станіславівського 

обласного управляння МВД, виявила і блокувала бункер в лісі у квадраті 8818 

(за радянською картою масштабу 1:100000) між селами Яглуш і Мелна 

Рогатинського району. Пропозицію здатися повстанці відкинули, після чого в 

криївку ворог став запускати газ, щоб взяти їх непритомними. У безвихідній 

ситуації повстанці прийняли смерть, але не здалися ворогу. Наступного дня, 25 

листопада, о 12.00 год. зазначений бункер за допомогою вибухівки був 

підірваний. У ньому виявлено 7 трупів. Серед них був “Грек”, господарчий 
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референт “Залізняк”, надрайонна медсестра Катерина Вовк (“Мрія”) та 

зв’язковий “Грека”. Імена ще трьох вбитих повстанців залишилися невідомі. Їх 

трупи забрали до м.Бережани. У рідному селі “Грека” вважають, що вбиті 

безіменні герої – то є два його охоронці – односельчани: Володимир Пастернак 

(“Глинка”) та Михайло Савка (“Морозенко”). З бункера вилучено кулемет, два 

автомати, два карабіни, два пістолети, друкарську машинку і незначну кількість 

продуктів.  

У цій же облаві в ніч з 26 на 27 листопада біля с. Любша Рогатинського 

району загинуло у збройному опорі ще шестеро українських повстанців, 

зокрема, господарський референт краєвого проводу ОУН Львівського краю 

Григорій Коваль (“Перський”), який походив із с. Молодинче, що біля міста 

Ходорів. Також у радянських документах зазначено, що перед смертю “Грек” 

отримав призначення на пост заступника окружного провідника ОУН 

Рогатинського повіту.  

Після трагічної загибелі “Грека”, численних спецоперацій НКВС на 

переломі літа-осені 1947 р. Перемишлянський надрайон був розформований. 

Перемишлянський район був підпорядкований до проводу ОУН-УПА 

Рогатинщини, Поморянський – до Золочівщини. Зміна, перш за все, 

зумовлювалася браком кваліфікованих кадрів з досвідом підпільної боротьби 

для заміщення втрат, але незважаючи на це боротьба підпілля ОУН 

продовжувалась на Перемишлянщині до початку 1950 – х років.5  

Про героїчну діяльність окремих боївок ОУН-УПА багато нового 

розповідаюсь і самі учасники бойових дій, наприклад, повстанець Теодор 

Грицків – теперішній мешканець села Подусів Перемишлянського району6. 

“Місяць виглядав з-за рогу хати – слухали ми у спогаді колишнього повстанця 

Теодора. Тихий травневий вечір наганяв на душу сум, а спомини про далекий 

1943-й рік роєм тиснулися в голову. Згадую собі як було гарно довкола. 

Перепелиця в траві відзивалася, а садами плив чарівний солов’їний спів. До 
                                                            
5Мороз В. Надрайонний провідник “Грек” // Повстанець. Видання Перемишлянської станиці 
ОУН-УПА. 24 травня 2012 р., с.5 
6 Пастернак Р. Повстанець Теодор Грицків // Повстанець. Видання Перемишлянської станиці 
ОУН-УПА. 24 травня 2012 р., с.5 
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такої гарної української природи прислухались двадцять двоє молодих 

хлопців– повстанців, які у теплий весняний травневий день вивчали військову 

справу, а проводив вишкіл командир сотні “Полтавці”  на ім’я “Максим”. 

Стрілці сотні “Максима” жили по сільських хатах. Аж ось тихо-тихенько, а 

потім чимраз сміливіше почала продиратися крізь дерева патріотична пісня. Всі 

стихли та слухали. То співав хор сотні “Полтавці”. “Ой ви хлопці січовії, раз, 

два, три …” Молоді голоси бриніли чисто, як бджоли весною. І неслася 

стрілецька пісня над селом. У пам’яті зринають ті часи, а на душу лягає жаль за 

давнім повстанським життям, - продовжує пан Теодор. – Командир “Максим” 

лежав під молодою грушею і тихо розмовляв з повстанцями. Він не витримав і 

запропонував підійти ближче. Співали з почуттями. Але ось прибіг ад’ютант 

сотенного. Передав “Максимові” терміновий наказ: Готуйтесь до відходу! За 

півгодини йдемо на бій із ворогом! –  рішуче сказав командир. Без вагань 

двадцять двоє молодих хлопців із Подусова, серед яких був і Теодор Грицків, 

пішли у бій з сотнею “Максима”. 

Теодор Андрійович Грицків народився у селі Подусів Перемишлянського 

повіту 29 травня 1921 року. Ходив у сільську школу. Вчила його з першого 

класу Наталія Орловська. Вона була вимоглива, але більше уваги приділяла 

вивченню польської мови. Теодор Грицків згадує, що вже тоді вони, маленькі 

діти, розуміли, що в них є своя, рідна мова. З молодих років батьки заохочували 

Теодора до сільськогосподарських робіт, а він охоче допомагав їм. Із приходом 

більшовиків (1939) заможних людей з села стали вивозити у Сибір. Молоді 

хлопці – члени товариства “Пласт”, колишні січові стрільці, учасники армії 

УГА стали чинити опір. Згодом в часи війни добре навчені військовій справі і 

тепер уже як повстанці вони провели кілька боїв проти облавних загонів НКВД. 

Перший бій відбувся у Конюхах. Хлопці засіли у вигідному місці. Чотирьох 

повстанців було поранено, але втрати більшовиків були значно більшими. 

Основне, що звільнили тоді людей і вберегли від вивезення у Сибір. 

Часто на жителів сіл нападали озброєні загони поляків. Хлопці охороняли 

наших людей, але іноді доводилося вступати у бій із поляками. 
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Із часом Теодора Грицківа було переведено у сотню “Бурлаки” (командир 

“Чорний”), яка в цей час перебувала у бібрських лісах. “Надійшла команда 

терміново і непомітно уночі перейти до Унева, - продовжує ділитися спогадами 

пан Теодор. – Це було 28 вересня 1944 р. Повстанці вишикувались у ряди. 

Настоятель Унівського монастиря відправив Службу Божу, освятив курінь. 

Цього ранку накрапував дрібненький дощ. Розвідка донесла, що більшовики 

концентрують свої сили в Перемишлянах (районному центрі), куди з Золочева, 

Глинян та Львова прибувають військові. Вдосвіта, о четвертій годині вартові 

донесли, що до Унівського монастиря приїхало на підводах близько сотні 

більшовиків. На ранок 30 березня 1944 року хоружний “Яструб” зіграв тривогу. 

Сотня “Бурлаки” зайняла оборонні позиції в напрямах сіл Лоні, Словіта та 

Якторів. На правому крилі вона стикалася з сотнею “Полтавців”, а на лівому – 

із сотнею “Довбні”. 

Упродовж денного бою, який тривав від 9-ої до 23-ої години більшовики 

зробили 22 наступи з метою оточити повстанців. Хоружний “Яструб” вчасно 

дав наказ вийти з оточення. Вириваючись від більшовицького оточення, 30 

вересня 1944 року о 24-ій годині основа куреня форсованим маршем стрімко 

пройшла лісами між селами Липівці та Боршів. Повстанець Теодор та значна 

частина повстанців була відрізана кулеметним вогнем від куреня “Яструба”. 

Але у болотнянських лісах тоді діяла сотня “Шпіцера”, яка несподівано для 

НКВС надала нам підтримку. Згодом, як зауважив пан Теодор, він брав участь у 

Пнятинському, та Стратинському боях. В останньому був поранений та ледь не 

потрапив у більшовицький полон …”. Теодору Андрійовичу вдалося 

врятуватися. 29 травня 2012 року Теодору Грицківу виповнилося 91 рік7. 

Не менш важливими є спогади жительки села Кореличі Стефанії Сивої, 

яка стала свідком героїчної загибелі поблизу її хати молодого українського 

повстанця, що вступив у нерівну боротьбу з ворогом. “Він був такий ладний, 

що передати не можу” - згадує невідомого героя жителька села Стефанія Сива. 

                                                            
7Пастернак Р. Повстанець Теодор Грицків // Повстанець. Видання Перемишлянської станиці 
ОУН-УПА. 24 травня 2012 р., с.5 
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Історія смерті хлопця, якого у роки війни убили енкаведисти на городі 

жительки місцевого хутора С.Сивої, досі покрита таємницею. Невідомим  

залишається його ім’я та прізвище. З’ясували лише псевдо – “Орлик”. Та 

встановити особу за цим конспіративним назвиськом не допомогла жодна 

робота у архівах. Надто популярним воно було серед повстанців. Тільки на 

теренах Перемишлянщини налічувалося їх близько трьох десятків.  

Довго Стефанія Сива мовчала про те, що на її городі похований 

невідомий український партизан. Лиш два роки тому вдалося організувати 

розкопки і перезахоронити героя на місцевому кладовищі. Цього року на Зелені 

свята у Кореличах громада села урочисто посвятила пам’ятник невідомому 

герою та численними спогадами, творчими виступами вшанувала пам’ять 

загиблих за волю України. Пам’ятник йому встановили за кошти мешканців та 

вихідців з Корелич. Першим запропонував вшанувати невідомого повстанця 

Михайло Дума, що походить з Корелич і зараз проживає у Австралії. Крім 

цього, поминальну панахиду було відправлено у центрі села біля пам’ятника 

жертвам репресій, а також в урочищі “Мочари”, де у нерівному бою впали 

смертю героїв 18 повстанців. “Кожного року на Зелені свята ми вшановуємо 

загиблих українських націоналістів, - розповідає Микола Войтович, - виходець 

із Корелич. У лісах є ще багато безіменних могил, які потребують 

справедливого відновлення та народного вшанування. 

Перемишлянський район і справді унікальне, героїчне та маловідоме 

місце, де відважно боролися й падали героїчною смертю українські патріоти. 

Унікальне географічне розташування району на межі Львівської, 

Тернопільської  та Станіславівської областей нерідко ставало в пригоді 

повстанцям. Так, коли облаву проводили львівські підрозділи НКВС, то 

рятівною була Тернопільщина або Станіславіщина. Крім цього за де’ять 

кілометрів від Корелич знаходиться легендарна Золота поляна, де була 

військова школа, яку пройшло багато відомих та безіменних українських 

повстанців.  
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Кращою пошаною тим, хто загинув, буде пам’ять, а тим, хто пережив 

страшні роки – повсякденна турбота. Нехай величним монументом для 

загиблих стане могутня незалежна Українська держава, за волю й незалежність 

якої платили життям, терпіли неймовірні тортури патріоти національно-  

визвольного руху ОУН-УПА.  
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