Борці за волю України
…народ, який мав у своїй історії таких
відданих борців за волю Вітчизни є незнищенним,
гідним бути господарем на своїй землі…
Василь Кук
ХХ століття поставило на чашу терезів долю духовних цінностей, долю
культури і долю людини. Ще ніколи в історії людства не було такого чорного
вихору, такої трощі, такої кількості пролитої крові. Кількість української
крові, пролитої завдяки комуністичному режиму, ні з чим не зрівняти. На
цьому полі крові мали зрости нові українські люди – люди сильного духу. Їх
поєднала боротьба за вільну національну державу під проводом ОУН
(Організації Українських Націоналістів) та збройні змагання в лавах УПА.
Українська Повстанська Армія – армія без держави – мала відвагу
воювати одночасно проти двох найпотужніших військових формацій, проти
двох найзлочинніших режимів (комуністів та нацистів), проти двох
найбільших імперій ХХ століття.
У ХХ столітті історія поставила перед українцями питання руба:
державна незалежність, виборювана всіма способами, або етнічна загибель у
складі чужих держав.

І. Витоки українського націоналізму
Непоборна, глибоко вкорінена сила
України лежить у її визвольному націоналізмі.
Степан Галамай
Борець Ю. З найкращими / Ю. Борець. – Київ :
Наукова думка, 1992. – 296 с.
Книга спогадів ветерана УПА Юрія Борця -Чумака
містить інформацію про становище українців на етнічних
землях у складі Австро-Угорської імперії, їх культуру,
господарювання, торгівлю, освіту і світогляд; про
стосунки з поляками; про зародження українського
націоналістичного руху, про німецьку окупацію; про
переходи кордонів, військовий вишкіл, перебування у
лавах повстанців, акції проти виселення українців, діяльність Служби
Безпеки; про роль ОУН та силу її ідей.
Для широкого кола читачів

Гордасевич Г. Л. Степан Бандера: людина і міф / Г. Л.
Гордасевич. – Львів : Апріорі, 2008. – 208 с.
Книга знайомить з біографією видатного провідника
українського націоналістичного руху на основі зібраних і
опрацьованих автором документів та історичних джерел.
Розраховано на масового читача.
Донцов Д. Єдине, що є на потребу / Д. Донцов. – Київ :
Діокор, 2002. – 64 с.
Збірка статей провідного ідеолога українського
націоналізму, публіциста, літературного критика і політичного
діяча Дмитра Донцова знайомить з ідейними основами
націоналізму та обґрунтуванням необхідності політичної
незалежності України.
Книга адресована юним читачам, студентству, членам і
керівникам молодіжних патріотичних організацій.
Панченко О. Микола Лебедь: життя, діяльність,
державно-правові погляди / О. Панченко. – Лохвиця :
видавництво «Кобеляки», 2001. – 220 с.
У центрі монографічного дослідження – особа
генерального секретаря закордонних справ Української
Головної Визвольної Ради М. Лебедя, узагальнення його
національно-визвольної та державотворчої діяльності.
Для викладачів і студентів історичних факультетів.
Перепічка Є. В. Феномен Степана Бандери / Є. В.
Перепічка. – Львів : Сполом, 2006. – 736 с.
У монографії досліджено період національновизвольної боротьби 30-50-х років ХХ століття, висвітлено
діяльність ОУН та роль Степана Бандери у боротьбі ОУНУПА з німецьким та радянським режимами.
Книга адресована науковцям, історикам та всім, хто
цікавиться боротьбою українського народу за незалежність.
Посівнич М. Степан Бандера / М. Посівнич. –
Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля»,
2015. – 256 с.
Автор, базуючись на архівних документа х і
матеріалах, розповідає про життя, погляди, ідеали та
людські якості лідера ОУН.
Для широкого кола читачів.

Хома І. Євген Коновалець / І. Хома. – Харків : Книжковий Клуб
«Клуб Сімейного Дозвілля», 2015. – 256 с.
Науково-популярна книга присвячена життю та діяльності
творця Організації Українських Націоналістів та Української
Військової Організації.
Для широкого кола читачів.
Частий Р. В. Степан Бандера: мифы, легенды,
действительность / Р. В. Частий. – Харьков : Фолио, 2007.
– 382 с.
Спираючись на задокументовані факти, автор
показує, якою людиною був Бандера, як сформувалися
його націоналістичні погляди, як зміг зібрати під свій стяг
сотні тисяч прихильників української національної ідеї, що
рухало ним та його соратниками. Книга надає читачам
інформацію та можливість самим зробити висновки.
Книга адресована всім, хто цікавиться історією
українського спротиву тоталітарним режимам.
Шандрук П. Сила доблесті / П. Шандрук. – ІваноФранківськ : видавництво «Лілея – НВ», 2008. – 240 с.
Книга спогадів українського кадрового військовика,
учасника трьох воєн і чотирьох армій, журналіста,
редактора, генерала-хорунжого Генерального штабу
Української Національної Армії – результат пережитого,
пройденного на життєвих дорогах і роздуми про українське
вояцтво, яке своїми чинами і кров'ю писало літопис
національно-визвольної боротьби.
Книга розрахована на дослідників новітньої історії України, викладачів
історії, студентів, учнів, всіх, кому не байдуже наше минуле.
Додаткова інформація:
Cич О. Витоки і ґенеза українського націоналізму [Електронний
ресурс] // Режим доступу: http://ukrnationalism.com/publications/1128-vytoky-iheneza-ukrainskoho-natsionalizmu.html (дата звернення: 19.09. 18). – Назва з
екрана.
Створення ОУН: витоки українського націоналізму [Електронний ресурс]
// Режим доступу: https://ko-dmitriy.livejournal.com/635.html (дата звернення:
19.09. 18). – Назва з екрана.
Подорожній М. Український націоналізм: підсумки і перспективи
[Електронний ресурс] // Режим доступу:
http://cym.org.ua/2016.04/ukrayinskyj-natsionalizm-pidsumky-i-perspektyvy/
(дата звернення: 19.09. 18). – Назва з екрана.

ІІ. Cтановлення ОУН і організація УПА
Здобудеш українську державу або
загинеш у боротьбі за неї!
Декалог українського націоналіста
Борець Ю. ОУН і УПА в боротьбі за Українську
Державу / Ю. Борець. – Львів : Логос, 2002. – 64 с.
У своїй книзі відомий меценат, публіцист, учасник
руху опору полонізації на Засянні, учасник бойових дій
УПА проти нацистської та радянської армій, булавний
«Чумак» (псевдо Ю. Б.) схематично окреслює основні
віхи історії України; детальніше зупиняється на різних
етапах визвольних змагань, діяльності УВО, ОУН та
УПА; спонукає сучасну молодь задуматись над нашим
минулим і незавершеністю боротьби за дійсну
незалежність і соборність держави.
Книга адресована юним читачам, студентству, членам і керівникам
молодіжних патріотичних організацій.
Галамай С. У боротьбі за Українську Державу.
Спогади / С. Галамай. – Львів : «Мс», 2003. – 458 с.
Крізь призму особистості автора читачі побачать всі
види діяльності українського національно-визвольного
руху в умовах Австрійської монархії, польського
панування, радянської та німецької окупацій,
післявоєнного встановлення комуністичного режиму, а
також діяльність Закордонних Частин ОУН та АБН
(Антибільшовицького Блоку Народів). Автор надіється,
що жертовна посвята тисяч його побратимів справі визволення України не
була марною, що вона спонукатиме теперішнє покоління замислитися над
запитанням: «Що можу я … зробити для оборони чести своєї нації?»
Книга розрахована на широке коло читачів.
Дмитрук В. Г. Вони боролися за волю України / В. Г.
Дмитрук. – Луцьк : ВАТ «Волинська обласна друкарня»,
2007. – 1072 с.
У монографії на основі архівних документів, спогадів
очевидців та аналізу історичних подій відтворено захоплюючі
й трагічні сторінки боротьби українського народу за
незалежність.
Для спеціалістів-істориків, студентства і всіх, хто
цікавиться національно-визвольними змаганнями ХХ століття.

Книш З. Становлення ОУН / З. Книш. – Київ :
Видавництво ім. О. Теліги, 1994. – 128 с.
Книга подає науковий але доступний виклад історії
оформлення стихійно-масового руху українців у
політично організований активний спротив різним
окупаційним тоталітарним режимам, переліку завдань
Організації Українських націоналістів, її устрою,
військових та політичних засад.
Книга адресована науковцям, історикам та всім, хто
цікавиться боротьбою українського народу за
незалежність.
Куп’як Д. Спогади нерозстріляного / Д. Куп’як. –
Львів : Каменяр, 1993, – 432 с.
Книга є історичним документом, складеним простим
українцем, який боровся за Українську державність все
своє життя. Спогади зачіпають період польської окупації
(1918 – 1939), показують враження галичан від
більшовиків під час першої московської окупації,
розповідають про життя підпілля, акції спротиву
комуністичній владі. Далі йдеться про німецьку окупацію,
створення дивізії «Галичина», роботу ОУН та військової
референтури, концентрацію збройної боротьби навколо УПА, другий прихід
радянської армії, реорганізацію українського підпілля, провокації НКВД,
відходи повстанців за кордон. Зовсім коротко автор розповідає про своє
життя в Польщі, Німеччині, Великій Британії та Канаді.
Розрахована на широке коло читачів.
Літопис Української Повстанської Армії : у 30ти т. / за ред. Є Штендери. – Львів : СП «Літопис УПА»,
1995. – 600 с.
Т. 28 : Марія Савчин «Тисяча доріг». Спогади.
Розповідь авторки – це життєвий шлях цілого
покоління українців, яке свідомо пішло на службу
рідному народові, жертвуючи життям, надіючись
вибороти волю і незалежну державу.
Для спеціалістів-істориків, студентства і всіх, хто
цікавиться національно-визвольними змаганнями ХХ
століття.

Організація українських націоналістів і
Українська Повстанська Армія : фаховий висновок
робочої групи істориків при урядовій комісії з
вивчення діяльності ОУН і УПА / за ред. С.
Кульчицького. – Київ : Наукова думка, 2005. – 72 с.
У виданні наведені підсумкові тези, що
висвітлюють найбільш дискусійні історичні аспекти
діяльності ОУН і УПА. Висновки оформлені у вигляді 14
рубрик і додатку про основні засади, етапи роботи та
публікації істориків при урядовій комісії. Текст не
містить оціночних визначень описаних фактів, оскільки науковці робочої
групи по-різному кваліфікують зміст архівних матеріалів.
Книга розрахована на дослідників історії України, викладачів,
студентів, учнів, всіх, кому не байдуже наше минуле.
ОУН: минуле і майбуття. Збірка / за ред. С. Таран. –
Київ : «Фундація ім. О. Ольжича», 1993. – 304 с.
Книга містить статті про визначних діячів українського
націоналістичного руху, про ОУН в минулому, її сьогодення та
перспективи.
Видання буде корисним студентам-історикам, членам і
керівникам молодіжних патріотичних організацій.
Патриляк І. Перемога або смерть: український
визвольний рух у 1939-1960 роках / І. Патриляк. –
Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля»,
2015. – 512 с.
Видання неупереджено висвітлює ключові події
визвольної боротьби українського народу з польською,
німецькою та радянськими окупаціями; роль УПА;
сутність волинського конфлікту; протистояння
провокаціям НКВД, роботу українського підпілля в
1951-1960 рр.
Книга розрахована на широке коло читачів.
Українська дивізія «Галичина»: історикопубліцистичний збірник / за ред. М. Слабошпицького, В.
Стеценка. – Київ : ТОВ «Негоціант-Плюс», 1994. – 176 с.
Видання присвячене тим, хто вважав себе
спадкоємцями українських січових стрільців, хто
записався до 1-ої дивізії Української Національної армії,
що воювала проти більшовиків на боці німців, з єдиною
метою – вибороти для України волю і державність. 14
березня 1945 року дивізійники склали присягу на вірність
українському народу. Багато вояків загинуло, деякі

потрапили в радянський полон і звідали гулагівського хліба, деякі здалися
союзникам та жили потім на чужині, а найбільше їх перейшло до лав УПА,
де продовжувало збройну боротьбу.
Для спеціалістів-істориків, студентства і всіх, хто цікавиться
національно-визвольними змаганнями ХХ століття.
Додаткова інформація:
Бігун І. УПА – 75 років : повстанський феномен XX cторіччя
[Електронний ресурс] // Режим доступу :
https://www.radiosvoboda.org/a/28793692.html (дата звернення: 19.09.18). –
Назва з екрана.
Бухало Г. Коротка історія УПА [Електронний ресурс] // Режим
доступу: https://kampot.org.ua/upa/history_upa/849-korotka-storya-upa.html
(дата звернення: 19.09.18). – Назва з екрана.
Wnuk R. Resent Polish Historiography on Polish-Ukrainian Relations during
World War II and its Aftermath [Електронний ресурс] // Режим доступу:
http://ece.columbia.edu/research/intermarium/vol7no1/wnuk/pdf (дата звернення:
19.09.18). – Назва з екрана.

ІІІ. Збройна боротьба повстанців
Такої геройської боротьби взагалі не знала історія
людства… На героїзмі УПА і визвольно-революційного
підпілля будуть виховуватися нові українські покоління…
Роман Шухевич
Бульба-Боровець Т. Армія без держави. Спогади / Т.
Бульба-Боровець. – Київ : видавництво «Фундація ім. О.
Ольжича», 1996. – 270 с.
Книга містить спогади одного з організаторів УПА –
отамана «Поліської Січі» Тараса Бульби-Боровця. Він
розповідає про своє життя і боротьбу з ворогами України під
час другої світової війни, про славу і трагедію повстанського
руху.
Книга розрахована на широке коло читачів.
В’ятрович В. М. За лаштунками «Волині-43».
Невідома українсько-польська війна / В. М. В’ятрович. –
Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля»,
2016. – 304 с.
У книзі, завдяки невідомим раніше документам
української та польської підпільних армій, архівним звітам
німецької окупаційної влади, зведенням радянських
партизан, розкривається увесь розклад кривавого доміно

протистоянь між українцями та поляками у 1942 – 1947 рр. на територіях
Холмщини, Волині, Галичини і Закерзоння.
Видання розраховане на дослідників історії України, викладачів,
студентів, учнів, всіх, кому не байдуже наше минуле.
В’ятрович В. М. Друга українсько-польська війна.
1942 - 1947 / В. М. В’ятрович. – Київ : Видавничий дім
«Києво-Могилянська Академія», 2012. – 368 с.
Автор розглядає причини, перебіг та наслідки
довготривалого конфлікту між українцями та поляками на
теренах сучасних Західної України та Східної Польщі.
Окрема увага приділена ролі та місцю цієї війни в
спілкуванні та пам’яті обох народів.
Книга розрахована на науковців, викладачів,
студентів і всіх, хто цікавиться українсько- польськими історичними
питаннями.
Ісаюк О. Роман Шухевич / О. Ісаюк. – Харків : Книжковий
Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2015. – 256 с.
Книга базується на архівних матеріалах та спогадах
сучасників і є науково-популярною біографією Романа
Шухевича. В ній описується життя Головного командира УПА
та аналізуються його вчинки у складних ситуаціях підпільної
діяльності в боротьбі за українську державність.
Для широкого кола читачів.
Кекіш П. По свіжих слідах минулого / П. Кекіш. –
Тернопіль : «Збруч», – 1993. – 180 с.
У першому розділі спогадів автор приділяє увагу юнацтву
з ОУН, його ролі у боротьбі з окупантами, участі у роботі школи
радіозв’язку УПА, таборів підстаршинського вишколу, праці
підпільної сітки на Тернопільщині. Другий розділ описує його
ув’язнення, суд та перебування у Воркуті.
Для спеціалістів-істориків, студентства і всіх, хто цікавиться
національно-визвольними змаганнями ХХ століття.
Лебедь М. УПА. Українська Повстанська Армія.
Її ґенеза, ріст і дії у визвольній боротьбі українського
народу за Українську Самостійну Соборну Державу:
репринтне видання / М. Лебедь. – Дрогобич :
«Відродження», 1993. – 208 с.
Книга висвітлює сторінки боротьби повстанців
проти основних ворогів українського народу гітлерівської
Німеччини та більшовицької Москви і є першим
духовним пам’ятником загиблим у боях за волю України.

Автор – провідний член ОУН з юнацьких років, відповідальний за основні
питання її функціонування, один з організаторів УПА, згодом Генеральний
секретар Української Головної Визвольної Ради та учасник інших структур
української політичної еміграції – опублікував свою працю в 1946 році
підпільно.
Розрахована на дослідників історії України, викладачів, студентів,
учнів, всіх, кому не байдуже наше минуле.
Мірчук П. Українська Повстанська Армія 1942 – 1952.
Документи і матеріали: репринтне видання / П.
Мірчук. – Львів : «Просвіта», 1991. – 448 с.
Це перший систематичний огляд побудови та
діяльності УПА за десять років її існування у форматі
збройних протистоянь, який був виданий підпільно 1953
року у Мюнхені. УПА ще продовжувала підпільну
боротьбу з радянськими окупантами і була армією
безіменних (псевдо людини не було сталим, а мінялось на
різних етапах), і це додавало труднощів при написанні
книги. З конспіративних причин не були подані назви
деяких частин, підрозділів, боїв та акцій повстанців. Документи і архівні
матеріали доповнюють працю історика.
Для спеціалістів-істориків, студентства і всіх, хто цікавиться
національно-визвольними змаганнями ХХ століття.
Панченко О. Українська Головна Визвольна Рада /
О. Панченко. – Лохвиця : «Зоря», 2000. – 256 с.
Монографія містить ґрунтовний політикоправовий аналіз діяльності УГВР з липня 1944 року в
Україні та на еміграції. УГВР розглядається не тільки
як верховне політичне керівництво організованої
визвольної боротьби українського народу, а перед усім
як структуру державно-правового характеру. Автор
аналізує історичні передумови та юридичні принципи
її створення, побудову, устрій і платформу.
Видання буде корисним науковцям, історикам,
викладачам правознавства, студентам.
Роман Шухевич у документах радянських органів
безпеки (1940 – 1950). – Київ : ПП Сергійчук М. І., 2007. – Т. 1.
– 640 с.
У збірці документів з колишніх таємних архівів
розповідається про життя, діяльність і жертовний чин Головного
командира УПА. Тільки ці документи висвітлюють постать
Романа Шухевича, бо його нечисленні соратники не мали змоги
або не встигли написати мемуари.

Розрахована на дослідників історії України, викладачів, студентів,
учнів, всіх, кому не байдуже наше минуле.
Сергійчук В. ОУН - УПА в роки війни. Нові
документи і матеріали / В. Сергійчук. – Київ : Дніпро, 1996.
– 496 с.
В збірник увійшли знайдені, упорядковані й
прокоментовані автором недоступні раніше архівні
документи й матеріали, що стосуються діяльності ОУН –
УПА в роки Другої світової війни і свідчать про боротьбу
українських націоналістів за відродження й утвердження
незалежної української держави на етнічних землях власного народу.
Для спеціалістів-істориків, студентства і всіх, хто цікавиться
національно-визвольними змаганнями ХХ століття.
Сергійчук В. Український здвиг: Волинь. 1939 –
1955. / В. Сергійчук – Київ : Українська Видавнича
Спілка, 2005. – 840 с.
У книзі показано пробудження національної
свідомості українців-волинян, поневолених протягом
століть чужинцями, їх жертовність у боротьбі за власну
державу, їх участь у підготовці плацдарму для
розгортання визвольних змагань на Великій Україні.
Видання розраховане на всіх, хто цікавиться
історією України.
Скорупський М. Туди де бій за волю. Спогади
курінного УПА «Макса» / М. Скорупський. – Київ :
МСП «Козаки», 1992. – 352 с.
У спогадах безпосереднього учасника українських
визвольних змагань яскраво змальовані невідомі сторінки
героїчної боротьби УПА в роки Другої світової війни.
Для широкого читацького загалу.
Додаткова інформація:
Зашкільняк Л. В українсько-польській дискусії з'явився серйозний
аргумент [ Електоронний ресурс] // Режим доступу:
http://zaxid.net/blogs/showBlog.do?v_ukrayinskopolskiy_istorikchniy_disku
siyi_zuavivsya_seryozniy_argument&objectld=1239789 (дата звернення: 19.09.
18). – Назва з екрана.
Kabachij R. Ukraine – Poland: history wars rage on [Електронний реcурc]
// Режим доступу: http://opendemocracy.net/od-russia/roman-kabachij/ukrainepoland-history-wars-rage-on (дата звернення: 19.09. 18). – Назва з екрана.

Патриляк І. На війні як на війні [Електронний ресурс] // Режим
доступу: http://istpravda.com.ua/columns/2011/10/11/58861 (дата звернення:
19.09. 18). – Назва з екрана.

IV. Подвиги УПА в історії та літературі
Минуло вже 27 років після скасування радянської цензури, та тільки
тепер з’являються художні твори про інший нешаблонний вимір Другої
світової та «війни після війни», останні салюти якої прозвучали аж 1960
року, коли українські повстанці дали свій останній бій… Шкода, що так
мало літераторів ризикнули осмислити той час, розкрити наміри і показати
характери дійових осіб… Драма українців, затиснутих двома
тоталітарними «соціалізмами» – інтернаціональним та нацистським, …
варта того, щоб її розповіли…
Вахтанг Кіпіані
Андрусяк М. Брати грому / М. Андрусяк. – Коломия
: Вік, 2005. – 832 с.
Художньо-документальна повість Михайла
Андрусяка є своєрідним літописом героїчного й трагічного
періоду українських національно-визвольних змагань під
проводом ОУН. Дія відбувається у 40-50-х роках на
Прикарпатті та у радянських концтаборах.
Розрахована на дослідників історії України,
викладачів, студентів, учнів, всіх, кому не байдуже наше
минуле.
Галамай С. Боротьба за визволення України
1929 – 1989: репринтне видання / С. Галамай. – Львів :
Каменяр, 1993. – 344 с.
Видатний науковець та громадський діяч Степан
Галамай у своїй історичній праці висвітлює основні
етапи визвольних змагань за самостійну Україну.
Книга адресована науковцям, історикам та всім,
хто цікавиться боротьбою українського народу за
незалежність
Гуменюк Н. Танець білої тополі : роман / Н. Гуменюк. –
Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля»,
2016. – 304 с.
Окупація, боротьба в УПА, 20-річне заслання для сільського
костоправа Левка були тими шляхами, що ведуть до нового
життя…
Для широкого читацького загалу.

Вільчинський О. К. Останній герой: повість / О. К.
Вільчинський. – Київ : КЕТС, 2013. – 224 с.
Герой повісті – вцілілий повстанець, який повертається у
рідні ліси після поневірянь у південних портах та донецьких
шахтах, щоб продовжити боротьбу з радянською системою і
помститися зраднику за смерть побратимів.
Для широкого кола читачів.
Вільчинський О. К. Криївка: повість / О. К.
Вільчинський. – Харків : Фоліо, 2015. – 219 с.
Книга про покоління, чиє дитинство припало на
початок 70-х років минулого століття, коли людська пам’ять
про хлопців з лісу була ще свіжою раною майже в кожній
родині на західно-українських теренах, коли селяни
знаходили зруйновані та цілі криївки, документи, листівки,
зброю, припаси. Для широкого читацького загалу.
Вовк Ю. Доки смерть не розлучить нас: роман /
Ю. Вовк. – Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного
Дозвілля», 2016. – 192 с.
На історичному тлі трагічних і кривавих подій ХХ
століття замальовується історія кохання хлопця з
Волині та дівчини з Наддніпрянщини, які зустрінуться в
лавах УПА і поклянуться любити й боротися за вільну
Україну до загину.
Книга розрахована на широке коло читачів.
Вовк Ю. Пам'ять крові: роман / Ю. Вовк. – Харків :
Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2017. – 192 с.
Під час Другої світової війни на Волині точиться ще
одна страшна війна – «війна у війні», спровокована
радянськими окупантами. Головні герої – друзі з дитинства,
однокласники, музики з одного сільського гурту, закохані в
одну дівчину – опиняються по різні боки барикад у
польсько-українському протистоянні Армії Крайової та
УПА.
Книга буде цікавою широкому колу читачів.
Забужко О. С. Музей покинутих секретів : роман /
О. С. Забужко. – Київ : Факт, 2009. – 832 с.
Родинна сага трьох поколінь, події якої охоплюють
період від 1940-х років до 2004 р. Епічна розповідь про
героїку боротьби українських повстанців у пеклі Другої

світової війни та післявоєнний спротив радянській системі, про кохання і
смерть, про владу минулого над майбутнім.
Для широкого читацького загалу.
Іваничук Є. Холоднеє небо Півночі : повістьспогад, документальні хроніки, спогади / Є. Іваничук.
– Львів : Піраміда, 2010. – 328 с.
Історія юного вояка УПА, який мужньо пройшов
радянські тюрми, табори і поселення в тундрі, залишився
незламним українським націоналістом та зберіг свою
душу доброю й світлою.
Розрахована на дослідників історії України,
викладачів, студентів, учнів, всіх, кому не байдуже наше
минуле.
Іваничук Р. І. Торговиця : роман / Р. І. Іваничук. –
Харків : Фоліо, 2013. – 220 с.
Про духовне і політичне життя маленького містечка
Коломия від 30-х років минулого століття до нашестя
польських, а потім радянських окупантів.
Книга буде цікавою широкому колу читачів.
Брати Капранови. Забудь-річка : роман /
В. Капранов, Д. Капранов. – Київ : Нора-Друк, 2016. – 544 с.
Назва книги походить від язичницького символу, що
розділяє світ живих та світ мертвих. Саме така Забудь-річка
протікає між поколіннями у більшості українських родин.
Герої роману зустрічаються, закохуються і ведуть історичне
розслідування трьох доль, які переплуталися під одним іменем,
і стали однією долею – долею українця у Другій світовій війні.
Для широкого читацького загалу.
Кокотюха А. Багряний рейд : роман / А. Кокотюха. – Харків :
Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2016. – 288 с.
Реальні події та художній домисел автора утворюють
полотно роману, який переносить читача у 1944 рік, коли
командування УПА працювало над розгортанням
антирадянського підпілля на Житомирщині і Київщині, над
поширенням повстанського руху в наближених до столиці
лісових масивах, над проникненням повстанських загонів у
чернігівські ліси. В небезпечний рейд відправляють бойову
групу з командиром відділу УПА – бувшим міліціонером,
політв’язнем Гулагу, диверсантом – на псевдо Східняк. Не всі
дійдуть живими…

Для широкого кола читачів.
Кокотюха А. Біла ніч : роман / А. Кокотюха. –
Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля»,
2017. – 288 с.
Книга продовжує захоплюючі події «Чорного лісу»
та «Багряного рейду». Навесні 1945 року радянська влада
оголосила тотальний террор на Західній Україні. Проти
повстанців кинули підрозділи НКВС. Про летючий відділ
УПА, що здійснює диверсійні операції проти окупантів,
ходять легенди…
Для широкого читацького загалу.
Кокотюха А. Червоний : роман / А. Кокотюха. –
Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля»,
2017. – 320 с.
Головний герой – командир летючої групи УПА
Данило Червоний на псевдо «Остап» – це збірний образ
покоління безіменних героїв, бійців без лінії фронту,
борців за українську Україну.
Для широкого кола читачів.
Кокотюха А. Чорний ліс : українські хроніки 1943
року / А. Кокотюха. – Харків : Книжковий Клуб «Клуб
Сімейного Дозвілля», 2015. – 304 с.
В романі описані реальні події, які відбувалися на
Волині. Українські повстанці ведуть бої на три фронти: з
німцями, червоними партизанами і поляками. Головному
героєві – колишньому міліціонерові з Миргорода,
радянському диверсантові – непросто розібратися в тому,
хто є ворогом для його народу. Його мета – зрозуміти на
чиєму боці правда і відстоювати її зі зброєю в руках.
Для всіх, хто цікавиться справжньою історією
України.
Криштальський А. Чорноморець, матінко :
роман-дилогія / А. Криштальський. – Харків : Книжковий
Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2016. – 320 с.
У центрі твору – доля легендарного воїна УПА
Чорноморця. Сміливий і заповзятливий, невловимий і
безпощадний до зрадників повстанець воює за право
вільно жити на рідній землі, але хитрий і підступний ворог
не відступає…
Для широкого читацького загалу.

Лис В. Століття Якова : роман / В. Лис. – Харків :
Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2017. – 240 с.
Роман розповідає про долю окремої людини у
кривавому вирі ХХ сторіччя, яка побувала в більшості
західно-європейських армій і була пов’язана з боротьбою
українських повстанців проти всіх окупантів рідної землі.
Це сто повних років української історії з усіма її
непроговореними й неосмисленими трагедіями.
Для всіх, хто цікавиться справжньою історією
України.
Портяк В. Охоронителі діви / В. Портяк. – Брустурів :
Дискурсус, 2016. – 192 с.
У книзі зібрані новели, більшість яких присвячена темі
УПА.
Книга буде цікавою широкому колу читачів.

Романчук Л. Лицарі любові і надії / Л. Романчук. –
Тернопіль : Богдан, 2011. – 672 с.
У романі змальовано життя жінок-зв’язкових та воїнів
УПА, повстанських капеланів та сподвижників віри, поетів та
вчених, які потрапили до радянських тюрем і таборів за
найтяжчий злочин проти комуняк-нелюдів – любов до своєї
землі, мови, традицій і віри.
Книга адресована всім, хто цікавиться боротьбою
українського народу за незалежність.
Шкляр В. Троща : роман / В. Шкляр. – Харків :
Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2017. – 417 с.
Для відчайдушного повстанця вже минула війна і 25
років таборів, проте боротьба триває в його серці. Минуле
накочується з новою силою, щоб він розгадав таки таємницю
зради перш, ніж почати нове життя.
Для всіх, хто цікавиться справжньою історією України.
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