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ПЕРЕДМОВА 

 

Національна культурна та історична спадщина є 

важливим елементом історичної пам’яті. У історії кожної 

нації є трагічні й героїчні події та пов’язані з ними персоналії, 

які визначають характер буття, місце і роль народу в світових 

цивілізаційних процесах. Багатовікова історія України 

нараховує чимало помітних подій, які вписали її славне і величне 

ім’я у всесвітню історію та дозволили майбутнім поколінням 

пишатися українськими національними здобутками та 

перемогами. 

Історія ХХ століття має свої неповторні риси та 

особливості, оскільки є історичним плетивом загального і 

часткового, цілого й одиничного, глобальних процесів і 

повсякденного життя, перемог і поразок, прогресу та 

стагнації. У такій системі особливе місце посідають 

особистості, які надавали українському поступові знакових 

характеристик, змінювали своєю діяльністю духовне життя 

та ментальність, мораль та уявлення цілих поколінь, багатьох 

країн і народів. Серед таких особистостей варто згадати 

Вільгельма Франца фон Габсбурга, австрійського ерцгерцога 

династії Габсбургів, відомого як Василь Вишиваний, 

українського військового діяча, політика, дипломата, поета, 

полковника Легіону Українських Січових Стрільців. Він 

уславився своєю любов’ю до України, яку він оспівував у своїх 

віршах, та залишився чи не найбільшим прикладом у новітній 

історії України, коли особа з таким родоводом свідомо стала 

на захист українства.  

Будь-яку подію сучасники розглядають значущішою за 

попередні. Люди, які жили у ХХ ст., сприймали його емоційніше, 

ніж історію минулих епох, оскільки вони самі були учасниками і 

свідками багатьох подій. У цьому сенсі суб’єктивізм істориків 

проявляється більше порівняно з тими істориками, які 
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вивчають античність, середньовіччя чи нову історію до 

початку ХХ ст. Водночас, завдяки науковим дослідженням та 

державній політиці формується історична пам'ять, яка у 

свідомості учнів є результатом впливу школи, наслідком власної 

науково-пошукової роботи, репрезентації кінематографу та 

художньої літератури, спілкуванню з опонентами на 

конференціях та форумах.  

У цьому збірнику зібрані матеріали перших наукових 

досліджень учнів, які засвідчують, що учнівська молодь 

вирізняється розмаїттям світоглядних та філософських 

поглядів, стратегіями методологічних підходів, сферою 

наукових зацікавлень, все-таки робить вдалі кроки в науці і має 

що сказати шановному читачеві. 

Ірина Суховерська 
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Пастушенко Р. Я.,  

заступник директора – начальник управління  

дошкільної, загальної середньої освіти,  

позашкільної роботи, кадрового,  

організаційного та інформаційного забезпечення  

департаменту освіти і науки  

Львівської обласної державної адміністрації 

 

Вітаю учасників учнівської наукової конференції 

«Український національно-визвольний рух ХХ ст.».  

Спробую теж трохи поміркувати про ХХ ст. Напевне вам 

відомо, що ХХ століття історики часто називають коротким і 

датують як один період, початок якому поклала Перша світова 

війна, а кінець – розпад останньої світової імперії, Радянського 

Союзу. Що єднає численні події цього періоду, наймасштабніші 

з яких знають напевно всі? Маю на увазі дві світові війни, 

революції в Росії та Німеччині, утворення диктаторських 

режимів Леніна-Сталіна, Муссоліні, Гітлера і Мао Цзедуна, 

Голодомор і Голокост, розпад колоніальних імперій, створення 

Ліги Націй та Організації Об’єднаних Націй, інші. Уже сам 

перелік підказує відповідь: «коротке ХХ ст.» – це період «спроб 

і помилок», час, коли люди робили вибір між ринковою і 

плановою економікою, між демократією і тоталітаризмом, між 

академізмом і модернізмом, тобто між свободою і 

патерналізмом, між можливістю самостійно приймати рішення в 

умовах динамічних змін, спричинених науково-технічним 

прогресом, та можливістю довірити прийняття цих рішень 

особам чи групам, які позиціонують себе компетентними у 

питаннях економіки, політики та культури.  

Якщо ви екстраполюєте описану мною дилему європейської 

цивілізації у ХХ ст. на своє життя, то побачите, що ви теж у часі 

«спроб і помилок». Ви зараз теж обираєте свій життєвий шлях, 

свідомо чи підсвідомо вирішуєте: будувати своє життя за 
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власним планом, не будучи впевненими у собі й не маючи 

достатнього життєвого досвіду, щоб самостійно приймати 

рішення, чи покластися на чиюсь думку, на пораду тих, у 

компетентність кого вірите, про кого думаєте, що він/вона не 

може помилятися. І так само, як люди ХХ ст. ви ризикуєте, 

прагнучи свободи та достатку, помилитись і потрапити під 

владу творців ілюзій, які щиро вважають себе знавцями життя, 

хоча насправді є закомплексованими людьми, або ж спритників, 

які спробують використати вас для власних цілей: для 

збагачення, приходу до влади, отримання насолоди.  

Для знавців історії можу перечислити найбільші помилки 

людства ХХ ст.: лідери держав-переможниць у Першій світовій 

війні уклали так звану Версальську систему мирних договорів з 

переможеними державами, щоб не допустити ще однієї 

кровопролитної світової війни, а умови цих договорів зробили 

Другу світову неминучою, російські більшовики захопили 

владу, маючи намір втілити в життя ідею справедливого 

суспільства, але збудували один з найкривавіших і найбільш 

несправедливих режимів – комуністичний, оунівці, натхненні 

ідеєю відновлення національної держави, у пошуках сильного 

союзника зробили ставку на гітлерівський режим, у результаті 

залишивши український рух без міжнародної підтримки і 

визнання аж до 1991 року. 

Що мало б допомогти людям ХХ ст. і що може допомогти 

вам не робити помилок, які на довгий час визначатимуть ваше 

життя? Так виглядає з досвіду ХХ ст., що численні помилки 

вибору були пов’язані насамперед з несформованістю ціннісних 

пріоритетів. Оперті на релігійні вчення системи цінностей 

перестали бути каноном, бо в «довгому ХІХ ст.» ці вчення 

зазнали атаки ідеологій, а самі ідеології, від консерватизму до 

соціалізму, страждали ортодоксальністю трактувань. 

Найзнаменитішими прикладами такої ортодоксальності є 

марксизм в інтерпретації Леніна і Сталіна, відомий як марксизм-
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ленінізм, та ніцшеанство в інтерпретації Гітлера – нацизм. 

Українці теж не були вільні від лиха ортодоксії: інтегральний 

націоналізм Донцова-Сціборського під впливом обставин 

українського життя 30-40-х років для багатьох молодих 

романтично налаштованих людей теж став безсумнівною 

істиною, заради торжества якої люди готові були йти на смерть. 

Загроза через недостатню освіту, невміння мислити критично та 

бажання спростити для себе складні правила життя, перетворити 

чиїсь погляди та пояснення у догми, ради втілення яких можна 

переступити через загальнолюдські цінності: людську гідність, 

честь і свободу, усе ще існує. Вона існує для всіх, хто не став 

цілісною особистістю, або через вік, або через убогість 

духовного життя (думаю таких людей ви теж неодноразово 

зустрічали).  

Що допоможе вам виробити себе як цілісну особистість? 

Один із способів – це створення життєписів тих, хто такою 

особистістю був, і тих, хто не став. Історики називають людей, 

чиї життєписи створюють, історичними особами (героями, 

постатями). Хто з минулого може бути такою історичною 

особою? З досвіду вивчення шкільної історії випливає, що це 

тільки монархи, визначні політики, науковці і митці. Але їхні 

постаті обрані авторами так званих гранд-наративів – 

масштабних описів історії нації чи цивілізації, людства загалом. 

Якщо ви пишете історію локальну, її героями можуть стати ваші 

земляки, життєві позиції та діяльність яких визначала місцеві 

політичні, економічні, соціальні або культурні зміни, якщо 

особисту – ваші батьки, брати, сестри, друзі, усі ті, хто, на вашу 

думку, суттєво впливав на ваше життя.  

Чому персональна історія важлива? Бо інші люди, знайомі і 

не знайомі, відіграють для нас роль своєрідних дзеркал. Дехто 

мені подобається, це значить, що ця людина чимось мені 

близька, мені зрозумілі її вчинки та погляди, бо вони 

співпадають з моїми, я в подібній до їхньої ситуації хотів би 
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вчинити так само, висловити ці ж думки. Дехто – ні, бо я 

підсвідомо відчуваю, що в подібній ситуації можу вчинити так 

само ганебно, піддатися впливу, збрехати і т. ін. До багатьох я 

байдужий/байдужа, бо у них зі мною мало спільного, я думаю 

не так і не маю намірів чинити так як він/вона. Але інші люди, 

знайомі і незнайомі, можуть слугувати нам так би мовити 

книгою – джерелом самопізнання. Коли ми спробуємо людину 

не тільки «розглянути», маючи фото і біографію, а й 

«прочитати» – дослідити і описати її життя, ми відкриємо для 

себе смисл багатьох думок, які ми до того брали на віру, 

багатьох почуттів, які ми переживали мимохідь, не 

задумуючись, чому вони виникли і як на нас вплинули, багатьох 

рішень, які ми приймали або не приймали у своєму житті. Бо 

історичні особи, незалежно від того, коли вони жили, часто 

думали і діяли як ми тепер, у ХХІ ст. 

Одним з героїв української історії ХХ ст. є представник 

австрійської імператорської родини Вільгельм Франц Йозеф 

Карл фон Габсбурґ-Лотаринзький. Цього року ми відзначаємо 

125 років від Дня його народження і вшановуємо його пам’ять. 

Пам’яті Василя Вишиваного присвячена наша наукова 

конференція. 

Я тільки поставлю декілька запитань, на які ви може 

захочете собі відповісти, самостійно або в колі однолітків – 

членів Малої академії наук, однокласників, друзів. Маю надію, 

що пошук відповідей на ці запитання допоможе вам не тільки 

краще пізнати цю, здавалось би чужу нам і далеку від нас у часі 

людину, а й краще зрозуміти себе, обрати для себе якісь 

рішення щодо невирішальних досі питань вашого життя.  

Ось мої запитання: 

1. Чому етнічний німець (австрієць), хлопець знатного 

походження, який тільки в юні роки познайомився з українцями, 

й то переважно з селянами, вирішив називати себе українцем й 
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так ідентифікував себе навіть в ув’язненні, в Лук’янівській 

в’язниці Києва, під загрозою смерті? 

2. Чи, назвавши себе українцем, Вільгельм Габсбург 

перестав бути австрійцем, чи, борючись за незалежну Україну, 

уже не думав про Австрію, про її долю як держави? 

3. Чому, живучи у Відні, де спілкувався переважно 

німецькою, і знаючи декілька інших мов (н-д, італійську, 

завдяки матері) Василь Вишиваний писав і публікував вірші 

українською (Зб. «Минають дні…», 1921)? 

4. Чим загрожував радянському режимові, який нещодавно 

переміг у Другій світовій війні, український офіцер часів УНР і 

поет, громадянин Австрії Василь Вишиваний? Чому 1947 р. 

радянські спецслужби таємно схопили його у Відні, поділеному 

тоді на чотири окупаційні зони, і вивезли до Києва, присудили, 

після допитів з тортурами, до 25 років ув’язнення і не 

відвернули смерть у в’язниці? 

Щоб ваші відповіді були більш повними, а отже й 

ціннішими для вас, прочитайте працю відомого американського 

історика Тімоті Снайдера «Червоний князь», яка вийшла кілька 

років тому в Києві в перекладі українською.  

Бажаю змістовних виступів та успішної праці на 

конференції!  
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Сімкін М., 

журналіст-міжнародник, 

громадський діяч 

 

ВАСИЛЬ ВИШИВАНИЙ, АБО ЖИТТЯ  

ЩИРОГО УКРАЇНЦЯ ЕРЦГЕРЦОГА ВІЛЬГЕЛЬМА 

ФОН ГАБСБУРГА 

 

18 серпня 1948 року в застінках Лук’янівської тюрми в 

Києві, в наслідок багатомісячних катувань кагебісткими катами, 

обірвалося життя ерц-герцога Вільгельма фон Габсбурга 

Лотаринзького (Wilhelm Franz von Habsburg-Lothringen), 

представника однієї із найславетніших європейських 

монархічних династій, якому судилося вписати яскраву сторінку 

у драматичний перебіг національно-визвольної боротьби 

українського народу, під ім’ям Василь Вишиваний. Ім’я Василь 

Вишиваний, за давньою козацькою традицію, він отримав від 

українських військовиків в період його активної участі у 

національно-визвольних змаганнях 1914-1920 років. Вільгельм 

Габсбург поповнив собою довгий список знищених радянською 

владою українських патріотів, починаючи від загибелі Євгена 

Коновальця до вбивства Степана Бандери. Драматично 

завершився життєвий шлях Вільгельма Габсбурга – Василя 

Вишиваного на його духовній Батьківщині – Україні. Заради 

України він пішов з батьківської домівки, розірвав зв’язки з 

родиною, аристократичними колами Європи, віддав свої молоді 

роки, високе становище, титули, кошти і, зрештою, своє життя. 

Василь Вишиваний, без сумніву, був одним із найбільш 

неординарних і найромантичніших постатей українського 

національного відродження. 

Вільгельм фон Габсбург, наймолодша дитина австрійських 

архікнязів Габсбургів-Лотаринзьких, народився 10 лютого 1895 

року у родинному маєтку, що знаходилося на острові Люсін 
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(сучасна Хорватія) в Адріатичному морі. Родина Вільгельма, 

певний час проживала в маєтку на острові. Оскільки мати 

Вільгельма, Марія-Тереза Тосканська архікнягиня, була 

італійкою, в родині спілкувалися італійською мовою. Завдяки 

батьку Карлу-Стефану діти навчилися німецької. 

Через суперечки з керівництвом збройних сил, батько 

Вільгельма подав у відставку та полишив службу у МВС 

Австро-Угорщини. Було прийнято рішення переїхати в 

родинний маєток в містечку Живець у тодішній австрійській 

частині Сілезії. В Живці почалося знайомство Вільгельма з 

польською культурою і мовою, яку теж вивчив завдяки частому 

спілкуванню із польською шляхтою в замку батька. 

Після закінчення навчання у Віденському реальному 

училищі, в 1913 році батько відправив Вільгельма на навчання 

до військової академії в місті Вінер-Нойштадт. Такий крок 

батька був досить незвичний, оскільки діти імператорської 

родини, зазвичай, автоматично отримували офіцерські звання в 

армії Австро-Угорщини. Однак в родині архікнязя Карла-

Стефана синів виховували у спартанському дусі. Батько хотів, 

щоб в академії Вільгельм не відрізнявся від інших і, не маючи 

нічого зайвого, мешкав в загальній кімнаті з усіма курсантами. 

Навчання в академії давалось Вільгельму легко. Крім військової 

справи він вивчав літературу та мови, серед яких вибрав 

факультативом українську. 

У лютому 1915 року Вільгельм Габсбург закінчив академію, 

отримав звання лейтенанта австрійської армії і був відправлений 

до 13 полку уланів. Ця військова частина формувалася 

переважно із українців Золочівського повіту (нинішньої 

Львівської області). У складі полку відбулося подальше 

ознайомлення Вільгельма з українцями, до яких він ставився з 

особливою прихильністю. Під його командуванням та з його 

ініціативи сотня повністю українізувалася, з її складу були 

вилучені угорці та поляки, місце яких заступили винятково 
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українці. Всі вояки мали синьо-жовті відзнаки на уніформі. У 

війську Вільгельм не тільки досконало опанував українську 

мову, але почав вважати себе українцем, а також постійно 

заохочував своїх підлеглих до активного національного 

самовизначення. Один із його солдат подарував йому вишиту 

сорочку, яку він почав відкрито носити, як в полку так і поза 

ним. За те, а також за його патріотизм та палку любов до 

України, його почали називати Василем Вишиваним. Разом із 

своїми бойовими побратимами-українцями він брав участь в 

боях за звільнення Галичини від російської окупації. За 

виявлену мужність та військову звитягу на полях боїв, був 

нагороджений декількома орденами Австро-Угорщини. 

За законами Австро-Угорщини кожний член імператорської 

сім’ї по досягненню 21-річного віку автоматично ставав членом 

сенату країни. Таким чином, Вільгельм Габсбург в 1916 році 

став членом парламенту та налагодив там контакти з 

українськими депутатами, особливо з Євгеном Петрушевичем, 

майбутнім президентом уряду ЗУНР. Детальніше ознайомлення 

з українськими справами Австро-Угорщини сталося після його 

знайомства з одним із провідних українських політиків імперії 

полковником К. Гуковським, через спілкування з ним Вільгельм 

прийшов до розуміння державного оформлення українських 

етнічних земель в складі Австро-Угорської імперії, де вони мали 

більше самоврядування та контроль. Ще більше Вільгельм став 

прикладати зусиль на перетворення імперії на федерацію, після 

його зустрічі в 1917 році з митрополитом Андрієм Шептицьким. 

Саме такою діяльністю він займався до осені 1918 року. 

Тим часом події на східному фронті розвивалися на користь 

Австро-Угорщини. Після більшовицького перевороту 1917 року 

в Росії, Ленін вирішив укласти Мирний договір з Центральними 

державами. Вільгельм Габсбург брав активну участь у 

переговорах у Брест-Литовському, які передували укладанню 

Мирного договору. Завдяки його зусиллям, в якості дипломата, 



14 

Австро-Угорщина стала одною із перших держав у світі, яка 

визнала незалежність УНР. Одним із проявів української 

політичної активності в Австро-Угорщині було формування в 

1914 році Легіону Українських Січових Стрільців. На весні 

1918 року Вільгельма Габсбурга було призначено командиром 

австрійської «Групи Архікнязя Вільгельма», до якої входив і 

курінь УСС. За Берестейським мирним договором австро-

угорські війська були передислоковані в Україну, серед них і 

загони Січових Стрільців. 1 квітня 1918 року Вільгельм 

Габсбург перейняв командування загонами УСС біля Херсону та 

став проводити політику підтримки українських сил. Вільгельм 

Габсбург, який своїми загонами охороняв селянство від репресій 

окупаційних військ, заслужив прихильність місцевого 

населення. 

Ця прихильність викликала занепокоєння гетьмана Павла 

Скоропадського – ставленика Німеччини, бо він відчув 

конкуренцію з боку Вільгельма Габсбурга. Через інтриги 

Скоропадського Вільгельма Габсбурга викликали до Відня, де 

він мусив давати пояснення. Не зважаючи на опір своїй 

діяльності та спроби ліквідувати УСС, молодому архікнязю 

вдалось відстояти цей українській підрозділ і після повернення в 

Україну знов очолити його. В 1918 році, після повернення з 

Відня, в Запоріжжі, де він був начальником гарнізону, відбулася 

його зустріч з генералами Болбочаном, Гнатівим та Петрівим, 

які вмовляли його взяти участь в заколоті проти Скоропадського 

і, після його повалення, очолити український уряд, але він 

відмовився. Причиною відмови було бажання отримати 

підтримку всього українського народу, а не тільки заколотників. 

Після повалення гетьманату Скоропадського в грудні 1918 

року Вільгельм Габсбург (Вишиваний) почав співпрацювати з 

урядом Директорії. Він отримав звання полковника УНР і у 

вересні 1919 був призначений головою відділу закордонних 

зв’язків Головного управління Генерального Штабу УНР. 
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Переїхавши до Кам’янця-Подільського, де в той були час 

розташовані керівні установи Директорії, Вишиваний, 

використовуючи своє знання іноземних мов, налагодив для цієї 

цілі контакти з військовими місіями держав Західної Європи та 

розпочав формування військових шкіл для армії УНР. Однак 

діяльність Вишиваного в армії Директорії була нетривкою. Він 

вкрай негативно відносився до бажання очільника Директорії 

журналіста Симона Петлюри, давати вказівки бойовим 

офіцерам. А після того, як він дізнався про укладену Петлюрою 

в квітні 1920 року Варшавську угоду з Польщею, за якою 

визнавалась приналежність західноукраїнських земель, і 

зокрема Галичини, до Польщі, в знак протесту подав у відставку 

і виїхав до Чехословаччини. У березні 1921 року, після 

перенесеного тифу, він, нарешті, прибув до Відня, де написав 

антипольську статтю з гострою критикою укладеної Петлюрою 

Варшавської угоди, назвав її «неприродною». Стаття мала дуже 

негативні наслідки для самого Вільгельма, оскільки розгнівала 

його батька Карла-Стефана, претендента на польську корону, 

який публічно його осудив і фактично зрікся свого сина. 

Опинившись в еміграції, Вільгельм Габсбург брав активну 

участь у житті української діаспори. В 1921 році він був 

обраний головою управи Українського національного вільного 

козацького товариства, в якому започаткував випуск газети 

«Соборна Україна». Вільгельм постійно цікавився подіями в 

Україні, так і діяльністю багаточленних українських 

емігрантських організацій, які після знищення незалежності 

України виникли в різних країнах світу. Використовуючи своє 

ім’я, він активно робив спроби вплинути на європейських 

політиків, заохочуючи їх до підтримки української справи. 

Постійно зустрічався з провідними діячами української 

еміграції: Євгеном Петрушевичем, Павлом Скоропадським, 

Євгеном Коновальцем та іншими, заради об’єднання їхніх 

зусиль в боротьбі за відновлення незалежності України. 
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У 1921 році Василь Вишиваний видав збірник своїх проникливої 

поезії «Минають дні», який присвятив своїм бойовим 

побратимам. У різні часи Вільгельм Габсбург, проживаючи в 

країнах Європи, робив не дуже вдалі спроби зайнятися власним 

бізнесом. Через свою багаторічну відданість українській справі 

та пов’язані з тим матеріальні негаразди, Вільгельм не спромігся 

створити сім’ю з Іванкою Шмериковською, видатною 

українською співачкою, яка була першим його коханням, і світлі 

почуття до якої він зберігав до свого кінця життя. 

Під час Другої світової війни він рішуче відмовився від 

співпраці з нацистами і знаходився під наглядом Гестапо, 

оскільки існували, небезпідставні підозри в його зв’язках 

антифашистським підпіллям та англійською розвідкою. 

Після війни, проживаючи в англійській зоні окупованої 

Австрії, Вільгельм Габсбург налагодив контакти з 

представниками ОУН та УПА з Р. Новосадом та М. Лебедем та 

іншими. Заради підтримки визвольної боротьби УПА, він також 

налагодив контакти з представником французької розвідки 

капітаном Пелесьє і через нього встановив зв’язок з Шарль де 

Голлем. Французький уряд виявив готовність допомогти 

українським повстанцям зброєю. Але через те, що про ці 

зустрічі дізнався завербований радянськими чекістами Василь 

Кочаровський, Вільгельм Габсбург відразу опинився під 

пильним наглядом радянської розвідки, яка прийняла рішення 

про його викрадення та арешт. …Після війни Вільгельм 

заснував власний лакофарбний завод у Відні, оженився. У нього 

народився син Франц, нібито особисте життя налагоджувалося. 

26 серпня 1947 він вийшов з дому на вулиці Фазангассе у Відні 

й пропав назавжди. Його дружина вирішила, що він її зрадив і 

виїхала з Австрії. Про його долю в Австрії стало відомо тільки 

після його посмертної реабілітації 16 січня 1989 року в СРСР. 

Викрадений та заарештований радянською секретною 

службою СМЕРШ, Вільгельм Габсбург був перевезений до 
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Карлс-Баденської тюрми, де з нього хотіли під тортурами 

дізнатися про його контакти з ОУН і УПА та з розвідками 

західних держав. Не добившись від нього жодних зізнань, 

наприкінці листопада 1947 року його вивезли до Лук’янівської 

тюрми Києва, де продовжилися тортури та допити. Він 

відмовився видавати прізвища своїх побратимів та соратників. 

Слідчі рекомендували своїм московським господарям 

присудити Вільгельма Габсбурга до 25 років ув’язнення у 

радянському концтаборі. Але в Москві порахували цю 

пропозицію зам’якою і присудили його довічного ув’язнення в 

одиночній камері в одній із найжорстокішій тюрмі СРСР. Так 

Вільгельм розплатився за свою любов до України... 

Але вирок залишився невиконаний …18 серпня 1948 року, 

внаслідок нелюдських тортур, зупинилося серце незламного 

борця за волю України Василя Вишиваного. Не збереглося 

ніяких відомостей про місце його захоронення, ймовірно його 

поховали таємно біля огорожі Лук’янівської тюрми.  

Щира любов та відданість Вільгельма Габсбурга 

українському народу, його участь в боротьбі за державність, 

його епістолярна спадщина: спогади та багаторічне листування з 

духовним наставником українців Андреєм Шептицьким, його 

поетична творчість мають велику духовну цінність для 

нащадків. Вільгельм Габсбург, син італійського та австрійського 

народів, своїм жертовним життєвим прикладом доказав, що 

українцем може бути й представник іншого народу, який 

готовий жити та творити для своєї духовної Батьківщини – 

України та навіть віддати найдорожче, що є в кожної людини – 

власне життя.  
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Лялюк О.,  
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АНАЛІЗ ПЕРЕДВИБОРЧОЇ АГІТАЦІЇ  

УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ ГАЛИЧИНИ  

З 1907 ПО 1914 РОКИ 

 

Постановка проблеми. Виборчі кампанії українських 

партій Галичини є маловивченою сторінкою суспільно-

політичної історії України. Вибори найкраще демонстрували 

здобутки й проблеми національного руху і сприяли формуванню 

політичної культури. Здобутий досвід впливав на подальший 

розвиток українського суспільства в Галичині. Актуальність 

даної роботи в полягає в тому, що аналіз виборчих кампаній 

дозволяє зрозуміти тогочасні політичні вподобання різних 

верств населення, вивчити рівень політичної культури 

суспільства і порівняти його із сучасністю, віднайти найдієвіші 

методи агітації, визначити помилки при веденні політичної 

боротьби.  

Об’єктом дослідження є виборчі кампанії українських 

політичних партій Галичини у період з 1907 по 1914 роки. 
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Предметами дослідження стали українські політичні 

партії Галичини, їхня структура, партійні програми та 

ідеологічні засади, політичні цілі, методи впливу на електорат, 

участь в виборах. 

Завдання, які поставлено для виконання мети: 

проаналізувати структуру й ідейні платформи українських 

партій Галичини досліджуваного часу; прослідкувати та виявити 

особливості ведення виборчих кампаній українськими партіями 

в Галичині; порівняти та пояснити результати виборів; 

визначити найдієвіші методи тогочасної агітації. 

У політичному житті українців Галичини кінця XIX – 

початку XX століття брали участь п’ять партій: Українська 

націонал-демократична партія (УНДП), Русько-українська 

радикальна партія (РУРП), Руська народна партія (РНП), 

Українська соціал-демократична партія (УСДП), 

Християнський-суспільний союз (ХСС). На основі аналізу 

документів партій і спогадів тогочасних політичних діячів 

проаналізовано ідеологічні засади та виборчі програми партій. 

Це дозволило визначити методи агітації та суспільні прошарки, 

на які вона була спрямована. 

У кожній партії були як спільні методи роботи із 

виборцями, так і власні окремі особливості. Спільним для партій 

методом агітації стала участь членів партії на вічах і зборах 

громадських комітетів. Використовувався переважно популізм, 

як метод здобуття популярності при веденні виборчої кампанії. 

Однією з найуспішніших серед електорату українського 

суспільства стала агітація УНДП. Цьому сприяла наявність 

розгалуженої системи осередків партії на місцях, а також 

продумана виборча програма. РУРП підходила до питання 

агітації серед населення на кожних виборах по-різному. 

Успішним виявився приклад поділу сіл на три групи, в 

залежності від їхньої лояльності до партії з особливим акцентом 
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у виборчій кампанії на групі сіл, де позиції партії були 

недостатньо стійкі. 

Найкращі результати на виборах переважно отримувала 

УНДП. Успішну взаємодію з виборцями забезпечували 

розвинена система осередків партії на місцях і регулярний вихід 

періодики. Партія була популярною не лише серед селянства, а 

й серед більшості духовенства і світської інтелігенції. Досить 

успішна конкуренція з польськими партіями та русофілами, а 

також просування національно-культурних вимог українців в 

програмі партії дозволили сформувати авторитет УНДП серед 

населення як захисника інтересів українців. Вдало сприяла такій 

репутації партійна пропаганда. 

РУРП отримувала на кожних виборах різні результати. 

Партія мала розвинену структуру осередків на місцях і 

культурно-просвітницькі організації, що дозволило їй 

закріпитися в сільській місцевості. Основними виборцями 

радикалів були селяни, що пояснювалося ідеологією 

«селянського соціалізму». Конкурентами РУРП були націонал-

демократи та русофіли, які мали авторитет в селян та певної 

частини духовенства. Після розколу і занепаду РНП радикали 

змогли отримати кращий результат на виборах. 

Русофіли переживали на початку XX століття кризу, яку 

спричинила незначна популярність партії. Програма РНП 

орієнтувалася на селянство. Русофіли зберігали свої позиції 

також серед частини духовенства, що дозволило на початках 

діяльності отримувати високий результат на виборах. РНП під 

час виборчої кампанії об’єдналася із польськими партіями для 

протистояння українським партіям. Такий союз дозволив 

забезпечити певних успіх партії. Однак в 1909 році партія 

розкололася на дві групи: старокурсників і новокурсників, що 

остаточно підірвало позиції русофілів. 

УСДП залишалася маловпливовою політичною силою. 

Постійною її проблемою стало недофінансування і через це 



21 

нерегулярний вихід періодики. Партія опиралася на 

малочисельних галицьких робітників і частково на селян. 

Незважаючи на кілька спроб створити систему осередків на 

місцях, успіху це не дало. УСДП, залишаючись групою 

марксистських інтелектуалів, не змогла здобути високих 

результатів на виборах, а іноді взагалі не отримувала жодного 

мандату. 

Християнсько-суспільний союз був найменш вагомою 

українською політичною силою. Основна проблема партії 

полягала у відсутності методів електорату до партії. Члени 

партії спробували закріпитися у сільській місцевості, проте це 

не мало успіху. За релігійний характер, консерватизм і 

налаштованість на компроміс з поляками проти ХСС чинився 

тиск інших українських партій. Через вищезазначені фактори 

члени партії Християнсько-суспільного союзу не змогли 

отримати на виборах жодного мандату. 

Аналіз виборчих кампаній українських партій Галичини 

дозволив виявити найдієвіші методи тогочасної агітації: 

орієнтація на широку соціальну базу населення; використання 

осередків партії та громадських організацій на місцях; 

регулярний вихід періодики; організація віча та громадських 

комітетів; політичний популізм, як метод здобуття 

популярності.  
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СТРИЙСЬКИЙ ПЕРІОД ЛЕГІОНУ УКРАЇНСЬКИХ 

СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ У МІСЦЯХ ПАМ’ЯТІ 

 

Постановка проблеми. Історія Стрийщини нерозривно 

пов’язана з історією Українського Січового Стрілецтва, 

збройною боротьбою Української Галицької Армії, 

зародженням і розвитком Організації Українських 

Націоналістів, бойовими діями Української Повстанської Армії, 

функціонуванням правозахисних підпільних організацій, 

підняттям синьо-жовтого прапора вперше в історії та 

утвердженням незалежної Української держави. Витоки 

національно-визвольних змагань ХХ ст. Стрийщини беруть 

початок із стрілецької історії. У вересні 1914 року було створено 

Легіон Українських Січових Стрільців – першу в новітній історії 

українську державну військову формацію, яка стала основою 

для відродження національних збройних сил. Чотири дні 

перебування стрільців у місті історики називають стрийським 

періодом Легіону.  

Мета доповіді – охарактеризувати «місця пам’яті» 

стрілецької історії міста Стрия та окреслити їхні особливості.  
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Французький дослідник П’єр Нора на початку 1980-х років 

запровадив термін «місця пам’яті» для позначення місць, 

символічних об’єктів, з якими певна група людей пов’язує свої 

спогади, цінності, і де «пам'ять кристалізується і знаходить свій 

притулок». Поєднання слів «місце» («локус», «простір») і 

«пам’ять» уже понад два десятиліття як утвердилося в науковій 

літературі,ставши одним з базових для європейських 

історичних, політичних та культурологічних студій. Відтоді 

з’явилася ціла низка досліджень, які, покликаючись на 

концепцію П. Нора, оперують поняттям «lieuх de mémoire», що 

стало загальновживаним терміном. Ми вирішили провести 

екскурсію «місцями пам’яті» УСС у м. Стрию, використавши 

концепції французького історика.  

Мобілізація на початку Першої світової війни підштовхнула 

українську громадськість до організації власних добровольчих 

частин. Головна Українська Рада спільно з Українською 

бойовою управою опублікували заклик до українського народу 

увійти в лави Легіону Українських Січових Стрільців. З цією 

метою у Львові та інших повітових містах Галичини було 

організовано комітети з набору до Легіону Українських Січових 

Стрільців. У Стрию був сформований такий комітет, до якого 

входили добровольці з Стрийщини, Сколівщини, Болехівщини, 

Жидачівщини та Ходорівщини.  

30 серпня 1914 року російські війська підступили до 

Львова. Австрійське командування, зрозумівши, що не зможе 

втримати місто, видало наказ про евакуацію двох ешелонів 

добровольців до м. Стрия. Окрім них, до Стрия вирушили інші 

добровольці з галицьких міст. З усіх добровольців, які 

зголосилися (25 тисяч), до Стрия добралося лише 10 тисяч. 

На Стрийському вокзалі потяг з вояками урочисто зустріла 

стрийська громада, яка прибула на станцію з оркестром та з 

почесною сотнею «Сокола». Тут вишикувалася рота 

добровольців, які гуртувалися у Стрию. Новоприбулих привітав 
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сотник Іван Коссак, що привів групу з м. Чорткова. Однак 

керівні органи військової влади не були інформовані про приїзд 

стрільців, тому й зустрічати їх ніхто з командування не вийшов. 

На Двірцевій площі гостей чекали фіакри, тут же 

розташовувалися готелі. У 2004 році на стіні біля центрального 

входу до приміщення вокзалу встановили меморіальну дошку з 

наступним написом: «3 вересня 1914 року в Стрию сформувався 

Перший Легіон Українського Січового Стрілецтва, який здобув 

невмирущу славу в національно-визвольній боротьбі за ідею 

української державності. Встановлено з нагоди 90-річчя УСС». 

Наступним місцем пам’яті стрілецької історії нашого міста 

стане вулиця Львівська (у цей період – передмістя Стрия – Лани). 

Станційна команда скерувала туди добровольців, бо саме там 

раніше квартирували відділи австрійського війська. Разом з 

оркестром стрільці помарширували центральною вулицею Стрия 

до місця дислокації. Збірною станицею для добровольців зі Стрия 

та околиць стала Бурса Педагогічного Товариства на Ланах. 

Очевидці так описували ці події: «Там ми збирались і харчувались, 

а на військові вправи виходили за місто». Лани стали основним 

місцем таборування добровольців. За словами професора 

Стрийської гімназії І.Бондарука, «кожна хатина, кожна стодола, 

кожний садок… пам’ятає… тих наших ідейних хлопців, які 

гостили тут у тому пам’ятному році і пішли звідсіля в бій, щоб 

підняти Червону калину і здобути славу своєму народові». 

Молодь співала пісень, хтось читав книжечку, а дехто 

відпочивав біля вогнища. Очевидці стверджують, що саме в цей 

час Григорій Трух, доброволець з Гірного, склав слова для пісні 

«Червона калина». Не всіх добровольців вдалося розмістити на 

Ланах, тому багато спали просто неба в садах біля парку 

«Вільшина», який став ще одним символічним «місцем пам’яті». 

Новозбудована «Руська Бурса» пожертвувала для стрілецтва 

весь свій інвентар. Добровольцями займалася винятково 

українська громада, австрійська влада не цікавилася цим 
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питанням. Міщани прийняли хлопців на нічліг, селяни довозили 

харчі. 

Патріотично налаштовані стрийські жінки на вогні у 

великих казанах готували їжу: кулешу, каву, вареники. В той 

час велися переговори щодо подальшої долі стрільців між 

колишнім директором Рогатинської української гімназії 

М. Галущинським та австрійським командуванням. Австрійське 

командування видало наказ дозволити скласти присягу лише 

двом тисячам добровольців, представникам інтелігенції, а 

решту – розпустити по домівках. Рішення мотивували браком 

амуніції. М. Галущинському вдалося домовитися про присягу 

ще 500 осіб.  

Добровольці були глибоко обурені двома фактами – 

кількісним обмеженням Легіону і присягою на вірність Австрії. 

Лунали вимоги скликати «чорну раду» і ультиматуми «всі або 

ніхто». 2 вересня 1914 року найактивніші стрільців зібрали на 

однім з панських городів віче, на ньому з промовою виступив 

Дмитро Вітовський і зумів переконати добровольців погодитися 

на умови австрійського командування. Вирішальним стали його 

слова «треба за всяку ціну задержати для української справи 

наш зав’язок українського війська». Після цього розпочався 

відбір до лав Стрілецтва. Переваги віддавали найосвіченішим і 

найспритнішим юнакам, студентам вищої школи, випускникам 

гімназії. 

Наступ російська армія на м. Стрий, активізував негайне 

складання присяги після відбору. 3 вересня в другій половині 

дня. Дві з половиною тисячі добровольців пройшли головною 

вулицею міста до площі військових вправ, яка знаходилася на 

розі вулиць Крашевського і Дрогобицької між парком 

«Вільшина» та казармами 33-го полку крайової оборони. Тут, 

приблизно в районі теперішньої стрийської міської лікарні, де 

знаходилося це місце, у 2004 році встановлено меморіальний 

камінь з написом на відзначення події. Відтворити цю подію 
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складно, бо всі, хто залишив спогади про присягу, описують її 

по-різному, різнобій пояснюється і тим, що ці люди не були 

стриянами, і тим, що спогади писалися через багато років, тож 

не можуть бути особливо точними. На присягу прибуло кілька 

австрійських офіцерів та отець Остап Нижанківський. Текст 

присяги не зберігся. Читали саму присягу так невиразно, глухо, 

що важко було зрозуміти, хто справді присягав, а хто просто 

декламував вірші Т.Шевченка. Є також спогади очевидців, котрі 

знаходять підтвердження і в дослідженнях істориків, що 

існувала ще інша присяга, яку приймав отець О. Нижанківський. 

Зберігся її текст. На жаль, її автор не відомий. Були ще виступи 

ораторів, потім тричі прозвучало «Ура!», а потім «Ще не вмерла 

Україна» і «Боже, будь покровитель». Присяга була складена. З 

того моменту Українські Січові Стрільці переходили на 

утримання Австрійської армії. 

4 вересня, стрільці вже зранку прибули на вокзал. О сьомій 

вечора пролунав прощальний гудок паровоза і поїзд рушив. Так 

закінчився Стрийський період Легіону УСС, що тривав усього 

чотири доби, але, за визначенням історика Богдана 

Якимовича, – це «одна з вирішальних сторінок української 

військової історії». 
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ПОДІЇ ЛИСТОПАДОВОГО ЧИНУ В СТРИЮ 

 

Постановка проблеми. Напередодні Першої світової війни 

значна частина українських земель – Східна Галичина, Буковина 

та Закарпаття – перебували у складі Австро-Угорської імперії. В 

жовтні 1918 року в умовах воєнної поразки австро-німецького 

блоку та національно-визвольної боротьби народів Австро-

Угорська імперія сформувалася специфічна геополітична 

ситуація, яка багато в чому і визначала дії українських політиків 

та їхні підстави для правового декларування самостійності. 

Саме в цей період відбулася подія, що стала відомою в історії як 

Листопадовий зрив (чин) або Листопадова революція. Саме 

Листопадовий зрив спричинив проголошення Західно-

Української Народної Республіки (ЗУНР) та ознаменував 

початок польсько-української війни за контроль над 

західноукраїнськими землями. Услід за Львовом листопадові 

події розгорнулися в інших повітах, зокрема, у м. Стрию.  

Мета статті – проаналізувати події Листопадового зриву у 

м. Стрию, визначити особливості перебігу подій та суспільно-

політичний контекст сприйняття очевидців, який корелює з 
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історичним, військовим і культурологічним, індивідуальним 

досвідом пережитих подій. 

Імператор Карл І 16 жовтня 1918 р. видав маніфест про 

перебудову держави на федеративних засадах, де «кожне плем’я 

та область, яку воно заселяє, творить свій власний державний 

організм». Цим спробували скористатися українці, які ще 

наприкінці вересня 1918 р. у Львові сформували Український 

Генеральний Військовий Комісаріат (УГВС), який розпочав 

роботу з підготовки збройного повстання. 18 жовтня 1918 р. 

після проголошення маніфесту в Народному домі у Львові 

збираються українські політики – депутати Віденського 

парламенту, Галицького та Буковинського сеймів та 

представники політичних партій і, користуючись заявою 

імператора, створюють головний репрезентативний орган 

українців у імперії Українську Національну Раду. Її головою 

обрали Євгена Петрушевича.  

З’їзд Української національної ради мав відбутись 19 

жовтня за участю делегатів від повітів та міст Галичини і 

Буковини, зокрема й м. Стрия. Саме на цій нараді мала 

вирішитись доля українців в Австро-Угорщині. Однак, делегати 

від галицьких партій, парламентарі та сеймові посли зібрались 

18 жовтня. Вони прийняли рішення про створення самостійного 

державного організму – ЗУНР. У делегатів з’їзду, які приїхали 

до Львова 19 жовтня, були наміри не проголошувати своєї 

окремої держави, а об’єднуватись із Наддніпрянською 

Україною. «Проголошення ЗУНР – це була зрада ідеалів 

соборності. Делегатів із міст та повітів Галичини та Буковини, 

які приїхали до Львова 19 жовтня, просто поставили перед 

фактом. Такий вчинок галицьких політиків викликав хвилю 

протестів з боку української молоді та Української народної 

партії, які почали скликати віча з вимогою про негайне 

об’єднання із Великою Україною. Євген Петрушевич та Кость 

Левицький почали аргументувати свою позицію нестабільністю 
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на Наддніпрянщині – влада гетьмана Павла Скоропадського 

була на межі краху. Це дещо заспокоїло галичан». 19 жовтня 

УНРада ухвалює Маніфест: «Ціла українська етнографічна 

область в Австро-Угорщині, зокрема Східна Галичина з 

граничною лінією Сяну з влученням Лемківщини, північно-

східна Буковина … та українська смуга північно-східної 

Угорщини – творить одноцільну українську територію. Ся 

українська національна територія уконститовується отсим як 

Українська держава».  

20 жовтня 1918 р., на площі Святого Юри після літургії 

збирається урочисте віче. Кость Левицький з благословення 

митрополита Андрея Шептицького проголошує створення 

Української держави в межах Австро-Угорщини. Однак 

проголошення державності ще не означало її фактичне 

становлення. Ситуацію загострили новини про створення 

поляками Ліквідаційної комісії. На початку листопада ця комісія 

повинна була зайняти Львів, який вона бачила частиною 

майбутньої польської держави. Рахунок пішов на дні. Українці 

готувалися перейняти владу двома фронтами: дипломатичним та 

військовим. 29 жовтня в палац намісника на Губернаторських 

валах навідалися Кость Левицький та Льонґин Цегельський. 

Вони від імені Української Національної Ради попросили 

намісника Галичини генерала Карла фон Гуйна передати їм 

владу легальним шляхом. Той відмовився, посилаючись на 

відсутність наказу зі столиці: «А поки цісар мені не накаже, 

доти я зв’язаний присягою та честю і нікому влади передати не 

можу, хоч і як вам симпатизую. А вірності ще жоден Гуйн не 

зломив». Отримавши відмову, Льонґин Цегельський відразу 

поїхав до Відня, де його чекав голова УНР Євген Петрушевич. 

Після деяких нарад прем’єр-міністр Лямаш запевнив українців, 

що найближчим часом до Львова з відповідним дорученням 

передати владу Раді вирушить кур’єр. Проте в той же час у 

Львові у будівлі «Народної Гостинниці» вже діяв Центральний 
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військовий комітет. 30 жовтня до них долучився сотник Дмитро 

Вітовський, запрошений очолити повстання через величезну 

популярність серед стрільців. 31 жовтня в Народному домі 

відбулося вирішальне спільне засідання Української 

Національної Ради та Військового комісаріату. Льонґин 

Цегельський, щойно повернувшись зі столиці, повідомив 

результати переговорів у Відні. Стало очевидно, що обіцяного 

кур’єра можна і не дочекатися, а на завтра до Львова повинна 

була прибути польська Ліквідаційна Комісія. Сотник Дмитро 

Вітовський виступив категорично проти будь-якого 

відтермінування виступу: «Якщо нині не займемо Львів, завтра 

його займуть поляки!». Саме тому було вирішено не переносити 

вже запланованого перевороту. Із Народного дому негайно 

вийшли кур’єри з наказами та інструкціями. До початку 

повстання залишалися лічені години. 

Подій набули розвитку о 4-ій годині ранку. Першочерговим 

завданням було знешкодити ті сили, що могли чинити збройний 

опір. Загін поручика Теодора Мартинця роззброїв супровідний 

батальйон 41-го полку піхоти, що складався зі солдат інших 

національностей. У школі ім. Конарського окремо містилися 

угорські солдати, туди вирушив загін поручика Іллі Цьокана. 

Для перемовин з ними напередодні було надруковані спеціальні 

листівки угорською мовою, які передали офіцерам корпусу. 

Через деякий час на будівлі школи з’явилося повідомлення про 

нейтралітет угорців. О 4-ій до казарм поліції увійшов загін на 

чолі з Любомиром Огоновським, одним із командувачів 

військового комітету. Поліція, у складі якої було чимало 

іноземців, добровільно склали зброю. Додатково було захоплено 

Головну пошту, всі залізничні двірці, радіо, відключено міський 

телефон та міжнародну телеграфну лінію. Врешті, загін Т. 

Мартинця зайняв головну споруду міста – Ратушу. Зразу 

з’явилася ідея вивісити на вежі український прапор, однак тут 

виникли труднощі. Спершу стрільці мусили знайти саме 
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полотно. Як згадував учасник цих подій Микола Пачовський, 

сукно знайшли врешті у будівлі «Народної торговлі» на Ринку, а 

дружина директора Лазорка особисто сіла за машинку, аби 

зшити синю та жовту тканину докупи. Взявши готовий прапор, 

Пачовський разом із відомим художником, стрільцем Левом 

Ґецом та 17-річним Степаном Паньківським спробував 

піднятися на Ратушеву вежу. Щоразу двері, вхідні до вежі та ті, 

що виводять на саму платформу, виявлялися зачиненими – 

приходилось бігати у пошуках ключа, сторожа, навіть 

погрожувати пострілами, аби врешті потрапити на вершину. Та 

о 6-ій годині ранку прапор таки замайорів над головною вежею 

міста. Львів вперше з 1349 року перебував в українських руках. 

Сталося це протягом двох годин без жодної краплі крові та 

майже без жодного пострілу. Українська Національна Рада 

утворила свій тимчасовий виконавчий орган, який був 13 

листопада 1918 р. трансформований на уряд – Державний 

Секретаріат. 13 листопада 1918 р. на сесії Української 

Національної Ради було прийнято Основний тимчасовий закон.  

Услід за Львовом листопадові події розгорнулися в інших 

повітах, зокрема, у м. Стрию. У Стрию діяли філія Українського 

Генерального Військового Комісаріату, повітова Українська 

Національна Рада під проводом адвоката, доктора Антона 

Гарасимова як голови і о. Андрія Перенського із с. Лисятичі як 

його заступника. Кур’єр від УГВК привіз наказ із докладними 

інструкціями і вказівками як провести Листопадовий зрив.  

А. Гарасимів змобілізував свій кур’єрський відділ, до якого 

належали пластуни. У Стрию, на відміну від інших міст 

Галичини, не було кадрових полків з українськими військовими, а 

було тільки народне ополчення зі старшими вояками, не 

здатними до військової служби. Отже, оскільки на місцеву залогу 

не можна було надіятися, то вирішили мобілізувати для 

Листопадового зриву пластунів Стрийського коша, поповнили їх 

шкільною молоддю, не приналежною до Військового Пласту, а зі 
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сіл повіту спровадили перш за все колишніх австрійських вояків. 

До них мали приєднатися з окремих сіл військові добровольці, 

зокрема, ті, що бажали служити в українській армії. Місцем збору 

в Стрию був будинок Руської бурси, організація Військового 

Пласту, де зберігалося чимало військової зброї та амуніції. 

Отримавши наказ з інструкціями, всі військові пластуни 

зібралися 31 жовтня у будинку Руської бурси. Усі добровольці 

прибули без зброї та у цивільному одязі. Їхньою організацією 

займалися Степан та Нестор Нижанківські, Осип Васильчишин, 

Євген Яцкевич, Семен Гнатківський та інші.  

У ніч на 1 листопада у будинку Руської Бурси зібралися 

вояки, які зайняли всі військові казарми та установи, крім 

грабовецьких казарм, а також захоплено будинок Повітової 

ради, залізничну станцію, пошту, військові магазини та склади. 

Святкове проголошення української влади у місті призначили на 

п’ятницю 1 листопада. О 8 годині рану на щоглі Народного 

дому повісили синьо-жовтий прапор. У великій залі урядував 

Народний Комітет під проводом доктора Антона Гарасимова, 

якому австрійський полковник передав символ влади шаблю та 

підписав уже погоджений акт передачі влади, викрикнувши при 

цьому тричі «Ейлен», що означає «хай живе». Стриийська 

ратуша мала на подвір’ї вмуровану щоглу, на якій у дні 

державних свят вивішували австрійський державний прапор, 

деколи в дні польських національних свят польський, але ніколи 

не вивішували український. Біля ратуші зібралося багато людей 

побачити цю визначну подію, бо влада в місті перейшла до 

українців. Незважаючи на описаний формальний акт передачі 

Стрия українській владі, ситуація в місті була нестабільною до 

понеділка 4 листопада через угорський артилерійський полк, що 

стояв у грабовецьких казармах та погрожував здійснити 

гарматний обстріл. Михайло Брик стрийським делегатом УНР, 

знав угорську мову, тому довідався у вояків, що полк має 

гармати, але немає жодної гранати чи шрапнелі. Полковник, 
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отримавши ультиматум від українців, здав українській владі 

гармати і вимагав потягів для виїзду в Угорщину. Так у місті 

Стрий утвердилася українська влада.  

І сьогодні як ніколи актуальними, а головне – зрозумілими 

стають слова одного з найвидатніших українських правників та 

політиків епохи – Костя Левицького, який, підсумовуючи 

власний досвід «великого зриву», 1931 р. написав: «Кожний 

народ має таких провідників яких з себе видав і вибрав до 

проводу. А молодше покоління – нехай учиться, осягає знання 

та користується досвідом старших, працюючи над тим, щоби 

виховалися кращі провідники нації, але не годиться, щоб 

забувало про історію визвольних змагань народу, легковажило 

своїх діячів, що працювали в незвичайно важких умовинах і 

добули те, що наше покоління є українське, що народні маси 

національно освідомлені та що ми стали нацією». 
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МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ 

У ПІДТРИМЦІ ПОЛІТИЧНИХ В’ЯЗНІВ 

РОДИНОЮ МАРТИ КРАВЦІВ 

 

Постановка проблеми. Численні приклади впливу 

мистецтва на настрій людей та їхню мотивацію до життя є 

показовими як фактор, що рухає процесом еволюції соціуму 

засобами духовної культури. Особливо це явище помітно 

прослідковується у місцях позбавлення волі. Стрийська тюрма 

(сьогодні – Меморіальний комплекс «Борцям за волю України») 

була збудована наприкінці XIX століття. Тоді вона була 

розрахована на 300 місць. З 1919 по 1939 слугувала для 

польської влади місцем ув’язнення політичних опонентів. 

Умови перебування у тюрмі були важкими. Єдиною розрадою 

політв’язнів у цей період були музичні концерти родини 

Кравців, яка у такий оригінальний спосіб морально 

підтримували ув’язнених та надихали боротися.  

Мета статті – проаналізувати мотиви підтримки 

політичних в’язнів родиною Кравців, охарактеризувати ці 

заходи та їхнє значення у побуті ув’язнених.  
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Українське музичне мистецтво презентують визначні 

постаті, які своєю сподвижницькою працею підіймали і 

підіймають культурно-освітній рівень українців. Особливе місце 

серед них посідає сімейство Кравців, в якому зростала Марта 

Михайлівна, талановита піаністка, композиторка, педагог, 

видавець музичних творів, громадська діячка та засновниця 

Українських музичних організацій, а також фестивалів у 

Торонто. 

Марта Михайлівна Кравців народилася 13 грудня 1917 року 

в м. Стрий на Львівщині, в українській національно-

патріотичній родині. Її батько був інженер-землемір Михайло 

Кравців, а мати Меланія – письменниця та громадська діячка. 

Вони виховували доньок Марту та Дарію національно 

свідомими українками.  

Михайло Кравців – український політичний діяч, сотник 

УГА, інженер-землемір, член-засновник УВО та ОУН. Він 

народився 1887 р. у с. Станькова, Калуського району Івано-

Франківської області. У 1939 році еміґрував до м. Сянока, 

Польща. У 1941 році увійшов до складу Українського 

державного правління (УДП) у Львові. 15 вересня 1941 року 

Михайло Кравців був заарештований. Відбував ув'язнення в 

тюрмах у Львові, Кракові, нацистському концтаборі Аушвіц–

Біркенау. Звільнений 19 грудня 1944 р. 

Після війни очолював філію Ліги українських політв'язнів 

(ЛУПВ) в Інсбруці. З 1949 року працював в Канаді. У 1954 році 

переїхав у Торонто, де працював у видавництві «Гомін 

України», в Головній управі Ліги Визволення України (ЛВУ). 

М. Кравців був засновником та керівником музею-архіву 

визвольної боротьби України ім. С. Бандери. Дружина – 

Меланія Кравців, письменниця, співачка. Також була членом 

УВО та ОУН. Михайло Кравців помер 28 серпня 1974 року в 

Торонто. 
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Сім’я Кравців проживала в Стрию з 1915 р. на вулиці 

Трибунальській (сьогодні Олесницького) у будинку під номером 

сім, що був розташований навпроти Стрийської тюрми. 

Діяльність та погляди членів сім’ї Кравців викликали підозри у 

польської поліції, тому їхнє житло часто обшукували, а голову 

сімейства навіть тричі арештували. Однак конспіративні заходи 

та розсудливість М. Кравціва не дозволяли його довго тримати у 

в’язниці, не зважаючи на повагу серед молодих націоналістів.  

Переслідування сім’ї розпочалися з 1928 р. Карали навіть за 

те, що юна Марта Кравців «давала концерти» – грала на 

фортепіано для політичних в’язнів, які сиділи в камерах за 20-

25 м від вікна помешкання Кравців. Промовистим був її виступ 

у Великодню неділю, коли вона заграла «Христос Воскрес» і у 

в’язниці запанувала повна тиша. Під час звучання пісні навіть 

сторожа притихла, а в’язні наприкінці пісні влучно і 

многоголосо підхопили «Воскресне Україна».  

Польська адміністрація тюрми стерпіла цей концерт Марти, 

так само як мирилася з її щоденним виконанням творів світової 

класики, який розважав в’язнів. Однак 3 травня 1928 р. на 

національне польське свято день Конституції Марта заспівала 

«Ми – гайдамаки, всі ми однакі».  

Ми – гайдамаки, всі ми однакі,  

Всі ненавидим ляцькеє ярмо.  

Йшли діди на муки, підуть і правнуки,  

Ми за народ життя своє дамо.  

Польська адміністрація після виконання цієї пісні покарала 

Михайла Кравціва «за неналежне виховання доньки» та 

відправила його до концентраційного табору Берези-Картузької 

на три місяці. Водночас, виховання Марти високо оцінили 

політв’язні Стрийської тюрми. Старостою політв’язнів був тоді 

ще студент Олекса Гасин, який від імені друзів послав Марті дві 

«грипси» з подякою за чудову музику. Ці «грипси» згодом були 

надруковані у «Студентському віснику» у м. Львові. Марта 
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переживала за батька та з острахом чекала на його звільнення. 

Після ув’язнення батько поцілував доньку і сказав, що 

пишається нею.  

У 1997 р. на будинку, де мешкала родина Кравців, 

встановлена пам’ятна дошка-барельєф. Це був ювілейний рік 

для родини Кравців: М. Кравціву виповнилося 110 років від дня 

народження, а його дружині Меланії – 100. Ініціаторами 

встановлення виступили громада міста та Марта Кравців з 

чоловіком Мироном Барабашем.  
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ДІЯЛЬНІСТЬ СТЕПАНА СТЕБЕЛЬСЬКОГО «ХРІНА»  

В НАЦІОНАЛЬНО - ВИЗВОЛЬНІЙ БОРОТЬБІ  

УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 

 

Постановка проблеми. Майор Степан Стебельський 

(псевдо «Хрін») в 40-х роках ХХ ст. очолив 24-ий Тактичний 

Відтинок Української повстанської армії «Маківка» (Дрогобич). 

Показовим був бойовий шлях командира і очолюваної ним сотні 

в районі Закерзоння. Бойові дії УПА, які велися проти двох 

тоталітарних режимів: радянського та німецького, а також проти 

польського вторгнення на землі Західної України та участь у 

них Степана Стебельського зумовлюють вибір дослідження. 

«Мала УПА багато відважних героїчних командирів, але на 

Закерзонні вславився своєю відвагою, своїми акціями саме 

командир «Хрін», якого поляки називали «Гринь» і дуже його 

ненавиділи». 

Метою статті є показати роль командира УПА, керівника 

24-го Тактичного Відтинку УПА «Маківка» (Дрогобич) Степана 

Стебельського у формуванні Української держави, 

проаналізувати його заходи щодо популяризації української 

визвольної війни та підтримки військового духу на окупованих 

територіях.  

Степан Стебельський народився 18 жовтня 1914 року в селі 

Голинь (Старий Голинь) Калуського повіту на Станіславщині 

(нині – Калуський район Івано-Франківської області). Батько 

був вчителем і після його виходу на пенсію сім’я переїхала до 
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Самбора. Тут Степан отримав педагогічну освіту (закінчив 

Самбірську державну учительську семінарію в 1935 р. ), котра 

знаходилась на другому поверсі головного корпусу школи №2, 

теперішня Самбірська гімназія. Працював учителем в с. Лещава-

Горішня на Закерзонні. В молодості закінчив старшинську 

школу польської армії, військова освіта – капрал-інструктор. 

Був членом Пласту в 37 курені ім. полковника Дмитра 

Вітовського в м. Самборі, а також інструктором з тіловиховання 

у молодіжних організаціях «Луг» та «Сокіл». 

У 1934 році вступає в ряди Організації Українських 

Націоналістів. З того часу бере собі псевдо «Хрін», за яким 

знатимуть його побратими. Закінчив старшинську школу 

підхорунжих польської армії.Після закінчення навчання і 

служби у війську зосереджується на активній громадській 

роботі. Його позиція полягала в тому, що громадянські права 

українців можна здобути лише, якщо буде незалежна держава, 

бо це – передумова розвитку як нації в цілому, так і кожного 

громадянина зокрема. За таку активну позицію наприкінці 30-х 

років був заарештований поляками і відправлений у 

концентраційний табір для політичних злочинців Береза 

Картузька.  

З початком Другої світової війни Стебельський виходить на 

волю, повертається у Самбір, але радянська влада теж 

виявляється не менш жорстоким окупантом, тож «Хрін» 

переходить на територію сучасної Польщі, на Закерзоння, яке 

було окуповане Німеччиною. Там продовжив активно 

працювати як член Організації Українських Націоналістів і 

повернувся до улюбленої справи – вчителювання, став 

директором однієї із сільських шкіл біля Перемишля. 

Вчительську діяльність проводив в 1939-1941 роках. Згодом був 

обраний війтом села.  

Німецьке гестапо, як свого часу польська влада, не 

пробачило Степану Стебельському такої активності. У 1942 році 
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його заарештовують, відправляють до краківської в’язниці, 

погрожують суворим покаранням. 

Повернувшись вже після німецького арешту він розумів, що 

пропаганда вже не діє. Потрібна справжня боротьба зі зброєю в 

руках і він до неї долучивмся. З червня 1944 бере активну участь 

у формуванні УПА. Для захисту населення разом з побратимами 

створює спочатку боївку, потім чоту. 

24 жовтня 1944 року біля села Горня Лещава (район 

Перемишля) відбувся бій під час якого зазнав важкого 

поранення у руку. Після одужання, весною 1945 року «Хрін» 

сформував власну сотню в складі куреня «Рена», яка діяла на 

Закерзонні. Саме ця сотня «Ударник-5» 28 березня 1947 року 

нав'язала бій конвою польського генерала Свєрчевського між 

селами Балигород і Тісна на Лемківщині. 

«Весна і літо 1947 року були для підпілля важкими часами, 

повними небезпек та важких боїв. Навесні мали початися 

виселенчі акції на терені Лемківщини. У березні прибув до 

Балигорода генерал Кароль Свєрчевський зі своїм почтом та 

охороною. Розвідка наша донесла, що приїхали якісь вищі 

військові представники, тому що збільшили охорону міста, 

всюди контроль документів ... Сотня командира «Хріна» весь 

час була в рейді, користала з гостинності селян та з місця 

постою інших сотень, щоб якось пережити зиму. Саме в березні 

командир «Хрін» подався в бік сіл Яблінки та Тісної, щоб 

дістатися в так званий «трикутник» і дати змогу стрільцям трохи 

відпочити у цих неприступних горах, куди польське військо до 

цього часу майже не доходило. Доля хотіла, щоб польський 

генерал, легковажачи силою сотень УПА, із малим почтом 

вибрався легковими машинами з Балигорода до Тісної. Там і 

була сотня «Хріна». Командир, почувши гуркіт моторів, 

нашвидкуруч зарядив засідку….». 

У цій засідці 28 березня 1947 року загинув від руки УПА 

польський генерал Кароль Свєрчевський та один офіцер і 
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жовнір із його почту. Як опісля писали польські газети, 

Свєрчевський не вірив, що УПА має таку велику силу і добру 

розвідку. Смерть генерала Свєрчевського була претекстом до 

виселення українців із всього Закерзоння. Почалася довга, 

затяжна боротьба членів мережі ОУН і відділів УПА з 

польською, радянською, чеською арміями, а також із міліцією і 

пограничними відділами. «То було справжнє пекло на землі. 

Ворожі війська великою силою наїжджали на українські села, 

змушували людей покидати рідну від віків землю, залишали 

майже все майно.» Це – одна з наймасштабніших акцій УПА 

після Другої Світової війни, яка підштовхнула польську сторону 

до явно протизаконних дій – депортації всіх українців краю на 

колишні німецькі території (акція «Вісла»). 

Більшість боїв майор Стебельський провів проти 2-ої 

польської армії та Окремого 18-тисячого корпусу армії 

Чехословаччини, висланої на підмогу Польщі. Стебельський 

(Хрін) був беззаперечним повстанським лідером, адже авторитет 

командира тримається не тільки на відвазі, але й на його 

здатності втримати дисципліну серед повстанців, оскільки це не 

регулярне військо і тут всі були добровольцями. Тому, «Хрін» 

ставився до молодших по-батьківськи, часто був жорстким до 

старших, але поважав кожного і був прикладом. З кожної 

ситуації намагався знайти вихід і не тільки в бою, але і в 

стосунках з населенням, адже населення – це основа і тил, база 

яка підтримувала повстанців. Володів талантом тактика і 

стратега і тому дуже мало втрачав повстанців. Загалом на 

рахунку Стебельського-Хріна до сотні боїв: засідки, напади, 

захисти. 

Після початку акції «Вісла» він повертається в радянську 

Галичину де стає командиром тактичного відтинку «Маківка». 

Згідно з наказом Головного командування УПА у 1948 році 

майор Степан Стебельський розпустив усі п’ять сотень 

тактичного відтинку. 
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Степан Стебельський є автором споминів «Зимою в 

бункері», «Крізь сміх заліза». Завдяки цим матеріалам 

дослідники історії УПА розкрили індустрію побудови славетних 

бандерівських бункерів - криївок. Змальовано досконалу роботу 

інженерних військ УПА, унікальні технології безпеки, 

постачання харчів, повітря, комунікації із поверхнею. 

Подробиці підпільного життя С. Стебельського у 1947-1949 

рр. частково описані в його спогадах, але все ж в цілому досі 

малодосліджені. Та це й не дивно, адже повстанці у своїй 

діяльності притримувалися максимальної конспірації. У 1949 р. 

керівництво ОУН(б) в Україні прийняло рішення відправити 

його за кордон, де була можливість підлікуватися і розповісти 

українській еміграції про збройну боротьбу ОУН(б) і УПА 

проти совєтського режиму. Таємні маршрути підпільних 

кур’єрів пролягали через територію Польщі, Чехословаччини, 

Австрії. Він на чолі охорони групи кур'єрів Української 

Головної Визвольної Ради прямував до американської зони 

окупації, мав завдання передати до Мюнхена пошту від підпілля 

в Україні. Треба сказати, що подібні місії неодноразово були 

успішними, хоча шлях кур’єрів був довгим і непростим, слід 

було пройти пішки понад 1000 км. Але цього разу місія не 

вдалася: з якихось причин приблизний час і шлях просування 

підпільних кур’єрів став відомий радянським та чехословацьким 

оперативникам. Є підстави вважати, що про цю місію їх 

поінформувала агентура, які потаємно діяла в підпіллі ОУН(б) в 

Україні.  

Вже на території Чехословаччини підпільна група кур’єрів 

була вистежена і потрапила у засідку. С. Стебельський загинув в 

бою з чехословацькими жандармами та військовими 9 вересня 

1949 р. в околиці біля села Погорільце (Pohorilce). Згодом 

існували припущення, що він не загинув, а був захоплений 

живим і переданий для суду полякам, як і командир Володимир 

Щигельський – «Бурлака». Але на сьогодні вони документально 
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не підтверджені. Місце поховання С. Стебельського досі 

невідоме. Очевидно, що вилучені у нього та його бойовиків 

матеріали згодом опинилися в архівах чехословацьких 

спецслужб або були передані до МГБ СРСР або МГБ УРСР. За 

свою діяльність в підпіллі С. Стебельський посмертно був 

нагороджений Золотим Хрестом Заслуги І-го класу. 

  



47 

Погорілов А.,  

учень 11 класу СЗШ №1 м. Самбора 

 

Науковий керівник: Лісна О., 

керівник гуртка «Всесвітня історія», 

КЗ «Центр позашкільної освіти  

м. Самбора» 

 

ЗОРЯН ПОПАДЮК: 

ДИСИДЕНТ «БЕЗ СТРАХУ І ЗАКИДУ», 

ТВОРЕЦЬ І БУДІВНИЧИЙ НЕЗАЛЕЖНОЇ 

УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 

 

Постановка проблеми. Зорян Попадюк – дисидент, в’язень 

радянських таборів, створював протидію імперії СРСР. 

Дослідження фактів, які вплинули на формування його 

особистості та національної свідомості, висвітлення діяльності 

молодіжної антирадянської організації «Український 

національно-визвольний фронт» (УНВФ), яку він очолив,  є 

прикладом для нащадків історії людини - патріота, яка живе 

серед нас. Постановка проблеми полягає у тому, що вперше 

висвітлюються і систематизуються досі невідомі факти з життя 

Зоряна Попадюка, вводяться до наукового обігу зібрані 

матеріали: спогади, інтерв’ю, особисті документи. 

Мета статті: показати силу, роль та можливості 

особистості протидіяти імперським амбіціям, здавалось б 

непорушної імперії СРСР на прикладі історії боротьби Зоряна 

Попадюка. 

Львівщина виявилася батьківщиною, місцем активної 

громадської діяльності цілої плеяди шістдесятників – 

представників творчої інтелігенції, що стали на захист честі й 

гідності нашого народу перед обличчям тотальної русифікації 

українського суспільного життя. 
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Валентин Мороз, Михайло Осадчий, В’ячеслав Чорновіл, 

Іван Гель, Ігор та Ірина Калинці, Стефанія ІІІабатура, Олена 

Антонів, Ірина Сеник, Мирослав Маринович, десятки інших 

відомих і невідомих захисників наших національних і 

громадянських прав. Серед них були люди різних професій, а 

також студенти, навіть школярі. Наприклад, наші самбірчани – 

учні середньої школи № 1Зорян Попадюк, Яромир Микитко, 

Геннадій Погорілов, Роман Радонь, Ігор Ковальчук, Ігор Вовк. 

Свідомо чи, можливо, підсвідомо, всі вони стали послідовними 

продовжувачами справи своїх батьків і прабатьків, що зі зброєю 

в руках боролися за незалежність України, а також продовжили 

справу шістдесятників, наповнивши її яскравим політичним 

змістом. Тобто, вони почали говорити те, про що попередникам 

не можна було навіть згадувати під карою смерті, а саме: про 

необхідність виходу України з так званого Союзу Радянських 

Соціалістичних Республік, який, фактично, був тогочасною 

формою Російської імперії і проводив планомірне закабалення 

українських земель, ліквідацію українського народу, як 

окремого народу, що має свою мову, культуру, історію та право 

на власну державу. 

Зорян Володимирович Попадюк народився у м. Львові 21 

квітня 1953 року. Мати – викладач німецької мови Львівського 

державного університету ім. Івана Франка Любомира Попадюк. 

Батько – лісничий інженер Володимир Мисаковець, мешкав 

окремо і не підтримував зв’язків із сином та його матір’ю. Зорян 

виховувався у своєї бабусі Копистинської Софії Михайлівни, 

колишньої вчительки математики, вдови українського січового 

стрільця, учасника оборони Маківки, шкільного інспектора на 

Тернопільщині Івана Попадюка. У Самборі Зорян провів своє 

дитинство, навчався у середній школі № 10 до 9-го класу, після 

чого повернувся до матері у Львів і закінчив Львівську середню 

школу № 55. У 1970 році вступив на українське відділення 



49 

філологічного факультету Львівського державного 

університету.  

На початку 60-х років мати Зоряна близько зійшлася з 

колом людей, що згодом в історії України були названі 

шістдесятниками. Серед них подружжя Гелів, Калинців, 

Чорноволів, Осадчих, Гнатенків, Косівих, Михайла і Богдана 

Горинів, а також Василь Стус, Ніна Караванська, інші відомі 

діячі українського культурно-національного відродження. Вони 

брали участь в етнографічних обрядово-релігійних заходах, 

зокрема, різдвяно-новорічних, великодніх, купальських, що 

несли у собі велику енергію спротиву ненависній чужинській 

системі.  

У 1968 році учнями старших класів різних шкіл м. Самбора 

була утворена молодіжна організація під назвою «Український 

національно-визвольний фронт»(УНВФ). Зі слів Зоряна 

Попадюка, назву групи вони запозичили від івано-франківської 

організації, до якої входили Зеновій Красівський, Михайло Дяк, 

Дмитро Квецко, Ярослав Мелень та інші, додавши до їхньої 

назви (Український національний фронт - УНФ) слово 

«визвольний», або «В». Таким чином вони натякали на 

спадковість своєї організації і самої боротьби. З кримінальної 

справи дізнаємося, що засновник організації Зорян Попадюк 

разом з однокласником Ігорем Ковальчуком виготовили синьо-

жовтий прапор із зображенням тризуба, на вірність якому всі 

присягнули. 

Члени організації передруковували та розповсюджували 

тексти, що мали тоді назву «самвидав», тобто самовидавництво, 

яке не було санкціоноване державою і не піддавалося цензурі. 

Така форма опозиційної діяльності була поширена як у Москві, 

так і в так званих національних республіках. У 1972 році Зорян 

Попадюк разом з однокурсником Г.Хвостенком засновують 

журнал «Поступ» і роблять основні дописи до нього (пізніше Г. 
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Хвостенко виявив слабкодухість, спричинившись до арештів 

студентів у березні 1973 року). 

У м. Самборі, на міському цвинтарі є дві братські могили. В 

одній з них поховано 117 учнів старших класів самбірської 

української гімназії («Рідної школи»), закатованих 

комуністичними зайдами і живцем засипаних землею та 

утрамбованих гусеничним трактором на березі Дністра. В іншій 

могилі поховано понад 900 жертв масового розстрілу в’язнів у 

самбірській тюрмі напередодні втечі російських військ перед 

наступом німців у червні 1941 року. Сьогодні це доглянуті 

могили, з пам’ятними надписами, де завжди є квіти та вінки, і де 

самбіряни щорічно поминають невинно замордованих. Однак, у 

1972 році на цих місцях росли лишень бур’яни. Про події, з 

якими пов’язані ці могили, та про похованих там людей, малому 

Зорянові розповіла бабуся і показала місце. Уночі напередодні 1 

листопада 1971 року Зорян зі своїм однокласником Геннадієм 

Погоріловим встановили великий дубовий хрест з написом про 

закатованих, у якому, як сказано у вироку львівського обласного 

суду від 13 серпня 1973 року по справі 3оряна Попадюка, 

«зводиться наклеп на діяльність органів радянської влади в 

1939-1941роках». Цей факт, до речі, не був доведений на суді, 

оскільки інкримінувався ще й у вироку по справі Івана Геля, теж 

колишнього мешканця Самбора. Члени УНВФ також 

розповсюджували пропагандистські матеріали, присвячені 

визначним подіям в житті українського народу, розклеювали 

летючки, в яких засуджували тодішній режим за колоніальну 

політику у національних республіках СРСР, за депортацію 

сталінським режимом цілих народів, зокрема, кримських татар, 

за окупацію Чехословаччини у 1968 році, за переслідування 

намагань вшановувати пам’ять воїнів Української Галицької 

Армії на Янівському цвинтарі у Львові чи Січових Стрільців на 

горі Маківці у Сколівському районі. 
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На заборону відзначення Шевченківських днів у Львові 

1973 року у ніч на 28 березня організація масово розповсюдила 

написану Зоряном Попадюком листівку – протест такого змісту: 

«Цього року, вперше у Львові плюнули в нашу любов. Чого не 

зробили цісарська Австрія і панська Польща, – зробив червоний 

фашизм «соціалістичної» імперії Росії. Обшук у помешканні 

Зоряна Попадюка розпочався о 2-й годині вночі і закінчився о 8-

й ранку 28 березня 1973 року. Одночасно обшуки проводились 

ще у шести самбірчан – учасників організації. Усіх їх було 

затримано. А З1 березня 1973 року прокуратура дала санкцію на 

арешт і утримання в слідчому ізоляторі Комітет Державної 

Безпеки у Львові по вул. Миру (тепер Степана Бандери, 1, де в 

наш час працює музей жертв окупаційних режимів «Тюрма на 

Лонцького»). Однак чекісти не зуміли вилучити усі виготовлені 

листівки, які до ранку були розклеєні і розповсюджені іншими, 

незатриманими членами організації. А вже за кілька годин 

західні інформаційні агенції повідомили про цю подію, подавши 

імена затриманих осіб. На Заході відразу відбулися акції 

протесту, мітинги й демонстрації на захист заарештованих. Саме 

це врятувало більшість учасників акції. Через деякий час їх було 

звільнено, однак відраховано з вищих навчальних закладів і 

скеровано в радянську армію за «поведінку, несумісну зі 

званням радянського студента». Для розправи залишили 

керівника угруповання Зоряна Попадюка та найактивнішого 

його товариша, однокласника, випускника Самбірської 

середньої школи №1 Яромира Микитка. До 20 квітня матеріали 

слідства фіксують щоденні, з перервами на обід, допити. 21 

квітня 1973 року Зоряну Попадюку виповнилося 20 років. 

Наступні слідчі дії продовжувалися до серпня 1973 року. Для 

показів були викликані 53 свідки. 13 серпня 1973 року Судова 

колегія у кримінальних справах Львівського обласного суду 

оголосила вирок: Зоряну Попадюку – 7 років позбавлення волі у 
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таборах суворого режиму та 5 років заслання, Яромирові 

Микитку – 5 років позбавлення волі у таборах суворого режиму. 

Як розповідає Зорян Попадюк, свій перший термін він 

розпочав з мордовського табору №19, що був недалеко від 

станції Потьма в Мордовії. Буквально з перших хвилин, 

молодого в’язня оточили турботою і увагою старі каторжани, 

котрі відбували свої 25-річні й більші терміни за участь у 

визвольних змаганнях 40-50-х років, воїни Української 

Повстанської Армії, «лісові брати» з країн Прибалтики, що теж 

воювали за свою незалежність з радянськими окупантами. 

Особливо вразила його, початкового філолога, висока 

освіченість тих понищених переслідуваннями і поважними 

роками людей та їхня обізнаність з тогочасним літературним 

життям в Україні, новітньою поезією і прозою. Такі люди, як 

колишній тереновий пропагандист Дмитро Синяк, стрільці Іван 

Мирон, Роман Семенюк, Микола Кончаківський, здавалося, |ні 

на хвильку не полишали нагоди якось допомогти, підгодувати, 

застерегти від необачних кроків, навчити табірних 

«премудростей». У карцері цього табору Зорян Попадюк зустрів 

поета Василя Стуса та філософа Василя Лісового, потім 

познайомився з Василем Овсієнком - відомим публіцистом та 

біографом. У листі до Любомири Попадюк Василь Стус пише: 

«Ваш син, Любомиро, - загальний улюбленець. Знаю, з якою 

повагою ставились до нього усі порядні в’язні. Навіть непорядні 

відчували підсвідому симпатію, яку доводилось їм долати задля 

собачої юшки - «хлебавки». Так бувало мало з ким. ... Я дуже 

шаную Вашого сина...хочете, скажу: Із молодих хлопців 

кращого я не здибав. Михайло Хейфец, літератор із Ленінграду 

просто закоханий був у нього, Паруйр Гайрікян, (дуже славний 

хлопець із Єревану, казав : «Зоріан - то найкращий українець, 

якого він бачив». 

Улітку 1974 року разом з Василем Стусом Зорян Попадюк 

відбував 4 - місячне ув’язнення у так званому ПКТ, 
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(приміщення камерного типу), або БУРІ (барак посиленого 

режиму), під час якого вони оголосили голодування, вимагаючи 

припинити переслідування табірною адміністрацією В’ячеслава 

Чорновола, доведеного до виснаження надто частими 

покараннями за найдрібніші порушення табірного режиму, і 

домоглися свого. Після бурхливого літа 1974 року Зоряна 

Попадюка перевозять на 17-ту зону, що була значно меншою і 

відзначалася суворішим режимом. Там він познайомився з 

Михайлом Хейфецом - російським письменником і режисером, 

автором книжок про народницький рух у Росії середини XIX 

століття. У своїй книзі «Українські силуети» Михайло Хейфец 

присвятив Зоряну Попадюку цілий розділ під назвою «Зорян 

Попадюк - диссидент без страха и упрека». За систематичне 

«порушення табірного режиму, участь у різних акціях табірної 

непокори, голодуваннях та інших протестах, за підписування 

документів, метою яких було ознайомлення світової 

громадськості зі станом дотримання прав людини в СРСР 3орян 

Попадюк постановою місцевого (мордовського) суду був на три 

роки відправлений до владимирської «критої» тюрми. Тут він 

познайомився з Габріелем Суперфіном, який пригадує: 

«Втомлений, блідий, він ввесь час тримався за серце, його 

відрядили у Володимир, не дивлячись на постійні серцеві 

напади (підозрювали навіть інфаркт, а потім з’ясувалося - 

щитовидна залоза).... В тюрмі ми просиділи разом близько двох 

з половиною років... Він навіть із неволі намагався допомогти 

рідним, які виживали на невелику зарплату матері і крихітну 

пенсію бабусі,» - продовжує Г.Суперфін, - «Зорян и в тюрмі жив 

згідно з високими моральними цінностями – що говорить, то і 

робить і вимагає цього, насамперед, від самого себе, ...регулярно 

і усердно вивчав мови, історію політичних і соціальних 

теорій...». 

Наприкінці жовтня 1978 року після закінчення тюремного 

терміну 3орян Попадюк повернувся до мордовського табору 
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№ 19. Приблизно через рік його перевели у зону № 3/5, де він 

познайомився з відомим українським радянським поетом, 

письменником і філософом Миколою Руденком, який був на 10 

років старший за Зоряна, «але він, молодший, зумів переконливо 

довести мені необхідність визнання права будь-якого народу 

жити незалежно від інших...»  

      Другий арешт у 1982 році – 10 років тюрми суворого 

режиму і 5 років ув’язнення і заслання. У вироку, винесеному в 

м. Актюбинськ Зоряна Попадюка визнано особливо 

небезпечним рецидивістом. Державними злочинами визнали 

цитати листів до матері, спілкування з мешканцями села 

Саралжин, які засвідчили антирадянські його висловлювання: 

засуджував Жовтневу революцію, СРСР називав «страшною 

державою», схвалював дії польської «Солідарності», заявив, що 

ціль його життя – від’єднання України від СРСР. 

Місця ув’язнення і заслання Зоряна Попадюка: 

 Слідчий ізолятор КДБ у м. Львові (нині тюрма на 

Лонського); 

 19-й табір Мордовської АРСР; Володимирська тюрма (3 

роки, з них 44 дні в карцері); 

 17 табір Мордовської АРСР; Золоторудна шахта 

Магаданська обл. (Колима); 

 м. Дебін (Магаданська обл.); 

 с. Матросово (Казахська РСР); 

 м. Саралжин, м. Актюбинськ (Казахська РСР); 

 Виправно-трудова колонія суворого режиму Перм-36 

для засуджених за «особливо не безпечні державні злочини» в 

селищі Кучино Пермської обл. 

  Минули роки, змінилися часи. « Імперія зла», як СРСР 

називали у світі, почала розвалюватися під вагою власних гріхів 

і злочинів, останнім з яких виявилася загарбницька війна в 

Афганістані. З тюрем і концтаборів почали повертатися 
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політичні в’язні і засланці. Серед них був і Зорян Попадюк. У 

лютому 1987 року він повернувся до Самбора і влаштувався 

вантажником хліба в управління торгівлі.  

Після повернення в Україну Зорян Попадюк продовжив 

боротьбу за політичні і національні права українців, разом з 

дружиною Оксаною Гуменною добивався визнання української 

мови державною. На сесії міської ради у травні 1990 року Зорян 

Володимирович Попадюк був обраний першим демократичним 

головою Самбірської міської ради, а у січні 1991 року – 

призначений Представником Президента України у 

Самбірському районі. З 1996 року – у Старосамбірському 

районі. 1998 рік – заступник голови Самбірської 

райдержадміністрації. Указом Президента України № 726/2008 

від 19 серпня 2008 року нагороджений орденом «За заслуги» 

ІІІ ступеня. 
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Балабанська А., 

учениця 11 класу НВК «Школа І ступеня –  

гімназія ім. Митрополита А. Шептицького м. Стрия»,  

кандидат у дійсні члени МАН  

Стрийського міського наукового товариства учнів  

Центру творчості дітей та юнацтва 

 

Науковий керівник: Суховерська І., 

кандидат історичних наук, 

керівник секції історії 

Стрийського міського наукового товариства учнів  

Центру творчості дітей та юнацтва 

 

ДІЯЛЬНІСТЬ СТРИЙСЬКОЇ ФІЛІЇ «СОЮЗУ 

УКРАЇНОК» У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТ. 

 

Постановка проблеми. Актуальність теми полягає в 

потребі осмислити жіночий досвід громадської діяльності у 

другій половині ХХ ст. На зламі XIX-XX ст. відбулися суттєві 

зміни в усвідомленні жінкою своєї ролі у громадському житті. 

Світові війни змусили жінок подивитися на власні можливості з 

іншого боку, а громадськість осучаснити уявлення щодо місця 

жінок у суспільстві. Жінки розпочали громадську діяльність, 

виборюючи права нарівні з чоловіками. Драматичні події 

минулого століття стали поштовхом для розвитку жіночого 

руху, який згодом дозволяє змінити суспільну роль жінки.  

Мета статті – визначити найголовніші напрямки діяльності 

стрийської філії «Союзу Українок» у другій половині ХХ ст., 

проаналізувати дилеми й перешкоди, які поставали перед 

жінками у цьому просторі громадського повсякдення та 

визначити їхній вплив на соціальний розвиток жінок. 

Після закінчення Другої світової війни радянська влада 

змінила звичний побут стриян, встановивши нові незрозумілі 
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порядки, а м. Стрий зі значного культурного центру 

перетворився в пересічне провінційне містечко. Образ відважної 

поборниці жіночих прав трансформувався у образ ударниці 

комуністичної праці, тобто виснаженої, розтерзаної в 

гулагівських таборах, змореної постійними дефіцитами 

злиденної жінки з постійним страхом за себе і родину, 

слухняного гвинтика тоталітарної системи. Атена Пашко, лідер 

жіночого руху зауважила, що за цей час «в українки відбирали 

все жіноче, морили голодом, садили в тюрми, заганяли в шахти, 

виселяли до Сибіру, примушували відмовлятись від батьківської 

віри, від рідної мови, від своїх переконань. Зрозуміло, що за 

таких обставин не могло бути й мови про діяльність жіночої 

організації. Жінок позбавили права автономно організовуватись 

для участі у громадському житті. 

Стрийське жіноцтво зуміло зберегти вогник національної 

ідеї, не зважаючи на усі прояви тоталітарного життя. Колишні 

союзянки-педагоги Омеляна Колодницька, Ольга Кравчишин, 

Софія Диба, Ольга Новицька, Ольга Заяць зуміли виховати у 

своїх учнях повагу до національної культури і любов до рідної 

землі всупереч радянській ідеології. Шануючи національну 

історію, традиції, мистецтво, жінки прагнули єднатися. Пісня і 

вишивка стали для них тим поприщем, де можна було 

зреалізувати свої організаторські здібності, пропагувати рідне, 

національне, сповідувати ідеї, прищеплені ще в довоєнному 

«Союзі Українок». Наприкінці 1949 року в Стрию силами 

жіноцтва створено хорову капела «Ватра». Ватрівчанські вечори 

пам’яті Т.Шевченка, якими керувала союзянка Ольга Заяць, 

були священнодійством для Стрия. Вкоренилися традиції 

«Союзу Українок” серед членок клубу вишивальниць, який 

зародився у Стрию на початку 60-х рр. ХХ ст. Спочатку 

вишивальниці збиралися в домі п. Михайлини Петришак. 

Символічним вхідним квитком була вишивка – серветка, 

рушник, сорочка, а також ґердан, силянка, кептар, свита.  
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У 1964 році при Будинку працівників освіти було створено 

літературно-мистецьке об’єднання «Хвилі Стрия», яке стає 

центром нагромадження національних ідей. Незважаючи на 

природне для того часу нашарування комуністичної ідеології, 

зуміло зберегти і підтримати національну основу, розвивати і 

збагачувати українське мистецтво, значно активізувати 

культурне життя міста. Довкола об’єднання «Хвилі Стрия” 

гуртувалися музиканти, художники, поети, актори, майстри 

різьби і художнього скла. До об’єднання влилися колектив вже 

згаданої хорової капели «Ватра» та вишивальниці, які утворили 

при об’єднанні свою секцію. 

Члени клубу пам’ятали про довоєнні традиції стрийських 

вишивальниць. Дехто з них був особисто знайомий з покійною 

Ольгою Бачинською, у всьому керувалися її настановами. Ірина 

Ольшанська перейняла від О. Бачинської бажання пропагувати 

вишивку, єднати довкола неї жінок. Вона викладала рукоділля в 

жіночій середній школі №1, збирала та вивчала орнаменти 

різних регіонів України, їздила по селах, відшукувала 

самодіяльних майстринь, переймала їх досвід. Згодом створила 

домашній музей старовинної вишивки. Секція вишивальниць, 

яка з часом трансформувалась у клуб, розгорнула велику 

діяльність. Найбільше уваги майстрині приділяли виставкам. 

Спочатку експозиції влаштовували у вітринах стрийських 

магазинів. Перша виставка була організована в 1968 р. в 

районному Будинку культури, друга – в 1970 р. Вишивальниці 

брали участь у кожному мистецькому представленні об’єднання 

«Хвилі Стрия», які, за відсутністю на той час виставкового залу, 

проводились у приміщенні клубу вагоноремонтного заводу. 

Експонували твори хатнього вжитку: подушки, доріжки, 

серветки, рушники, а також сучасний, оздоблений вишивкою 

одяг, прикраси з бісеру, ткацтво.  

Згодом у вишивальниць виникла ідея відродити призабуте 

мистецтво воскового розпису писанок. Вітальня Будинку 
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працівників освіти перетворилася на мистецьку робітню: на столі 

розкладені мисочки з фарбами, збоку нагрівається віск, в руках – 

писачки. Ідейним натхненником такого заходу стала писанкарка-

аматорка зі Львова, викладач музики Ірина Стернюк. 

Жінки влаштовувалимандрівки до історичних місць. Для 

прикладу, у липні 1988 р. клуб вишивальниць відвідав Олеський 

замок і музей Шашкевича у Підлиссі. До того ж жінки побували 

на персональній виставці М. Біласа у Львові, а також в музеї 

його творчості в Трускавці.  

Незважаючи на тиск тоталітарної системи, жінки зуміли 

зберегти і увіковічнити пам’ять про відомих діячок громадського 

руху на Стрийщині. Вони долучилися до створення кімнати-музею 

Остапа та Нестора Нижанківських, який було відкрито 1 лютого 

1986 року у Стрийській музичній школі. Оксана Бурин, викладач 

школи та автор експозиції, зібрала велику колекцію експонатів про 

життєвий та творчий шлях цих музикантів. Клуб вишивальниць 

вийшов далеко за межі своїх зацікавлень. 19 грудня 1987 р. вперше 

у місті жінки вирішили провести українські вечорниці з 

відродженими традиціями, народними стравами і призабутими 

піснями. Взяли з собою дітей, онуків. Дідух, прялка, веретена, 

куделя – все стало в пригоді. Вечорниці відбувалися в затишному 

куточку півпідвального приміщення Будинку працівників освіти. 

Вечорниці клубу вишивальниць не були поодиноким заходом з 

відродження українських традицій. Такі свята з ініціативи громад 

відбувалися в установах, педагогічних колективах. У січні 1989р. 

Стрийщина з захопленням і сльозами радості вітала самодіяльних 

акторів під час загальноміських різдвяних вечорниць. 

Отже, зароджений у кінці ХІХ ст., феміністичний рух під 

впливом Наталії Кобринської поширений на Стрийщині, 

утвердився через діяльність організації «Союз Українок», яка 

зосередила увагу на збереженні національних традицій та 

культурних цінностей українства.  
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