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Журнал “Орлики”,  як засіб  боротьби та пропаганди  з тоталітарним 

комуністичним режимом УРСР, ОУН -УПА в середовищі 

українських дітей в 50-х роках ХХ століття. 

 

У попередніх працях “До історії однієї могили на Закерзонні”, 

”Українська  Повстанська Армія – згідно зі свідченнями радянських та 

німецьких архівів,” Господарська діяльність ОУН  за свідченнями 

Окружного провідника господарки Дмитра Богуша -”Економа”,  згідно 

сукупності свідчень польських, українських та російських архівів була 

всебічно проаналізована військово-політична та господарська діяльність 

ОУН-УПА у 30-50 роках ХХ століття. 

Однак тема національно-визвольних змагань була б  автором висвітлена 

неповно без дослідження відділів референтури пропаганди ОУН-УПА, 

зокрема  професійних засобів масової агітації, газет та журналів які 

видавались ОУН-УПА у підпіллі. 

Тому наша праця, це аналіз щойно віднайденого друкованого  органу  

засобу масової пропаганди для дітей, журналу “Орлики”, що випускався 

референтурою пропаганди ОУН-УПА  в 50-х роках  ХХ століття. 

Беручи до уваги попередній етап боротьби, та ті обставини, що у 30 - 40 

– х роках,  українці вступили в ХХ століття нацією без держави, а більше 

як 300 років українські патріоти боролися за незалежність і утворення 

власної держави з Росією, Німеччиною, Австрією, Польщею й те, що в 

ХХ столітті український народ відкрито вступив в боротьбу за здобуття 

незалежності своєї держави з польським націоналізмом, гітлерівським та 

сталінським тоталітарними режимами, то виховання патріотичності дітей 

було одним із першорядним завдань ОУН-УПА в умовах радянської 

тоталітарної системи та її брехливої політичної пропаганди та агітації.  

 Тому і в 50 роках засобами масової інформації передусім таким 

журналом як “Орлики”, що поширювався на  українських дітей, ОУН-

УПА вела боротьбу за незалежність України, політичними методами 

сформованими  відділами  пропаганди у військовій організації УПА, на 

перспективу, формуючи на майбутнє національно - свідому молодь. 

Слід наголосити, що у 50-х роках УПА перейшла в глибоке підпілля 

тому, щоб будити національну самосвідомість в українського населення 

та підростаючого покоління, зокрема в українських дітей, ОУН-УПА 

видавало журнали та журнальчики у своїх підпільних друкарнях. Такі 

журнали видавалися на простому  та папіросному папері.  

Особлива увага, як бачимо із віднайденого журналу “Орлики”, із 

проаналізованих текстів якого ми бачимо, що у 50-х роках ОУН-УПА 
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розширила діапазон політичної та пропагандистської діяльності, що 

урізноманітнює діяльності борців в історії національно - визвольних 

змагань в історії нескореної України 50-х років ХХ століття, де ОУН-

УПА зробило основну свою пропагандистську ставку на  підростаюче 

покоління, зокрема українське юнацтво та молодь.  

Власне як бачимо із історичних джерел епоха 50 -х років, була одним із 

найжорстокішим періодів в  української історії.  

В цей час комуністичний режим розвернув усю свою силу пропаганди 

проти ОУН-УПА, намагаючись здискредитувати його боротьбу в очах 

українського народу, українського юнацтва та молоді, втягуючи 

українську молодь в тенети комуністичного рабства, міфотворення та 

мракобісся… 

Тому віднайдений засід масової журналістської інформації та агітації, 

журнал “Орлики”, що видавався референтурою пропаганди ОУН-УПА, є 

доказом високоінтелектуальної боротьби з комуністичним  тоталітарним 

режимом СРСР та його сателітом УРСР.  

Тому роль журналу “Орлики” для підростаючого українського 

покоління у 50-х роках ХХ століття важко переоцінити, оскільки це 

видання яскраво тільки по гаслу “Воля народам! Воля Людині” показує 

всю демократичність та українолюбство ОУН та УПА  як до власного 

українського так і до інших народів. 

 На жаль науково поки що не встановлено, хто був редактором цього 

журналу і де на якій території Західної України він видавався та 

поширювався.  

Можна тільки припускати, що він видавався у глибокому підпіллі 

очевидно проводом ОУН чи референтурою пропаганди УПА?.. 

Аналізуючи  Ч.3, від 1951 року журналу “Орлики”, можемо наголосити, 

що його редагувала  високоосвічена людина, великий український патріот 

- націоналіст, який палко любив свій народ і був повністю пов’язаний з 

службою пропаганди, науки і освіти ОУН-УПА.  

Загалом це був на той час високоосвічений чоловік чи жінка, який чи 

яка досконало знав українську історію, мову, всіх кращих патріотичних 

українських істориків, літераторів, письменників, митців ХІХ-ХХ століть.  

Слід наголосити, що журнал “Орлики” є дуже схожим за макет - 

оригінам з таким популярним журналом для українським дітей, як 

Дзвіночок,  що виходив у Західній Україні у 30 - х роках ХХ століття, в 

умовах польського  тоталітарного режиму… 

Число  журналу “Орлики” відкривається “Піснею Орликів”, які повинні 

підноситися вгору, щоб осягнути безмежну даль та побачити праведні 
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шляхи… Завершується вірш наголосом, що чужинецький шлях в Москву 

нас заведе, а отже орлята повинні йти тими шляхами, які їх тільки в рідну 

Україну приведуть! 

Дальше журнал “Орлики” продовжує віршований твір  С.Черкасенка  

“За рідний Край” в якому наголошується, що укракїнські діти повинні 

любити рідний Край… Святую Україну…” 

Дальше журнал “Орлики” статтею невідомого автора “Чому ми, 

Українці, боремося за Самостійну Соборну Українську державу?”   

наголошує:” що сьогодні  Росія загарабала Україну…, і тому українці 

пішли в Українську Повстанську Армію, щоб боротися протии 

загарбницької Росії за Самостійну Українську державу. Тут же автор 

звертається до дітей, щоб вони допомагали батькам і сестрам, що пішли в 

УПА… боротися проти російських загарбників…”. 

У вірші  С.Черкасенка “У шахті” описується тяжка примусова  робота 

українських шахтарів в радянських шахтах. 

Дальше у оповіданні “Як Федь став повстанцем”, яке супроводжується 

прекрасним графічним малюком, розповідаєтьтся на прикладі кровавої 

діяльності НКВС на Волині, як простий хлопець внаслідок політичних 

переконань  за наслідками каральної   діяльності НКВС  у 40-50 роках, у 

50- році вступив  разом з друзями в УПА і став примірним повстанцем… 

Дальше в журналі Орлики вміщено “Оповідання повістанця  Олеся” в 

якому подано порівняльний аналіз Олеся відмінності УПА від карарльної 

системи СРСР - НКВС та людиноненависницької колгоспної системи, яка 

прийшла в Україну з приходом радянської тоталітарної системи. Зустріч 

Олеся з воїнами УПА  та дискусія з ними спонукає його в подальшому до 

боротьби з тоталіторною структурою НКВС, перебусім  рабською   

колгосною системою УРСР. Олесь  береться за справу пропаганди 

летючок УПА серед населення… 

Дальше “Орлики” подають вірш І.Воробкевича “Рідна мова” і 

спонукають дітей любити рідну мову і тільки нею розмовляти… 

Рубрикою “Вивчайте історію України” журнал “Орлики” викладає 

українську історію з XVII яка тоді була у польськівй неволі. Дальше 

стаття описує визволення України гетьманом Богданом Хмельницьким, 

який боронив Україну від Росії і підступне “приєнання до Росії”, якого не 

було і яке вигадали росіяни, заставило  Б.Хмельницького зі зброєю в 

руках борони самостійність Української держави… 

В оповіданні ” Чесний українець” показано, як діти Гриць і Галя не 

видали своїх воїнів УПА приїхавшим під ліс нкаведистам… 
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Віршем “Річечка” журнал “Орлики” закликає зміцнювати своє здоров’я 

спортом,  сонцем, водою, повітрям!  

В кінці журнал “Орлики” подає рубрику “Загадки” та “Ребус” у якому 

наголошує: ”Серп і молот -  смерть і голод…”, закликає: ” ховати 

таємниці від ворога”. 

У висновок редакція журналу “Орлики” наголошує: ”Орлики, що 

видають Українські Повстанці, більшовики не хочуть, щоб діти читали 

цей журнал, бо там написана правда, вони бояться правди і тому всіх, хто 

читають журнал “Орлики” арештовують. 

Вам діти, треба читати цей журнал, бо вам українцям треба знати 

правду, як будувати Українську Державу. Тому читайте “Орлики”, щоб 

ніхто не  бачив. Не говоріть ні з ким про прочитане. 

Читайте журналики: Малі друзі, Діти України. 

Журнал “Орлики” розрахований  на дітей від 10 до 13 років”, 

наголошено у висновок...  

  Дальше подаємо  автентичну копію  журналу “Орлики”. 
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Отже у висновок наголосимо, поданий та прокоментований  журнал  

“Орлики”, який є автентичним  джерелом журналістської, мистецької та 

пропагандистської діяльності ОУН-УПА в 50-х років ХХ ст. в умовах 

підпільної діяльності в середовищі українських дітей пропаганди проти 

тоталітарного комуністичного режиму УРСР, потребує подальшого 

наукового дослідження… 
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