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пЕРЕдМОВА

Український народ завжди прагнув до свободи та волі. Історія 
українського народу героїчна і водночас трагічна. Українське минуле 
– це історія народу, який сотні років боровся за своє визволення від 
численних загарбників в межах єдиної держави своїх власних земель. 
У своєму щоденнику про волелюбний український народ геніальний 
син України Тарас Шевченко писав: «Історія України захоплює 
кожного своїми подіями і напівказковими героями, народ напрочуд 
оригінальний, земля прекрасна». 

Боротьба українців гідна подиву: не маючи можливості опертися 
на власну державність, вони перемогли могутню країну – Річ 
Посполиту і побудували найдемократичнішу на той час державу – 
козацьку Україну. А коли опинилися у межах Російської та Австро-
Угорської імперій, українці не розгубились, не змирились з тяжким 
вироком долі. На початку XX століття вони вдалися до рішучих 
заходів проголошення та розбудови незалежної держави. 

Впродовж століть боротьба за соціальне і національне визволення 
українського народу сприяла піднесенню духовного відродження 
нації. Воно не втратило і не втратить свого наукового і культурного 
значення, адже в ньому відображено духовний світогляд українців на 
кожному етапі історичного розвитку.

Серед загалу історія завжди вирізняє особистості, які 
виходять на перший план подій. Від їхнього характеру, світогляду, 
цілеспрямованості значною мірою залежить вирішення тих проблем, 
що виникають на історичному шляху народу. Згадуючи долі видатних 
діячів України, ми ніби гортаємо сторінки історії нашого минулого, 
вдивляємось у давні події, щоб не забути своїх героїв, скористатися 
сьогодні уроками минулого, відроджуючи духовність українського 
народу. 
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КОСТь лЕВИцьКИй: перший прем’єр України

Більше століття, як західно-українські землі входили до складу 
великої Австро – Угорської імперії. Більшість істориків переконані, 
що від цієї експансії Галичина лише виграла – отримала змогу 
стати частиною Європи, скористатись усіма здобутками розвиненої 
цивілізації. Австрійська влада, окрім культурного впливу, провела ще 
низку реформ (відмінено кріпосне право у1848р., поневолені народи 

Австрії отримали громадянські та політичні 
свободи, закріплені в Конституції). Проте, 
отримані права і свободи приносять користь 
лише тоді, коли ними вмієш користуватися.

У 2-ій половині 19 ст. провідну роль 
в громадсько-політичному житті краю 
починають відігравати адвокати (вони є 
опорою селян у боротьбі за право володіти  
землею, захищають українців в судах, 
створюють політичні партії, пишуть статути 
для громадських організацій).

Однією з характерних постатей того часу є відомий адвокат, 
публіцист, найвизначніший громадсько-політичний і державний 
діяч Східної Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст. Кость Антонович 
Леви́цький

За моральними якостями і відданістю українській справі Його, 
поряд із митрополитом Андреєм Шептицьким, називають «апостолом 
Галичини». Був він представником нового покоління української 
світської інтелігенції, людиною ерудованою (володів кількома 
мовами), дотичною до різних сфер життя тодішньої Галичини.

«Ми свідомі цього обов’язку, який прийняли серед граду куль 
і незвичайно важливих обставин. Вступаючи в уряд, вважаємо за 
відповідне зазначити, що стоїмо на демократичнім принципі. Ми 
вийшли з народу і для народу буде присвячена наша праця», – цими 
словами 10 листопада 1918 р. започаткував діяльність Тимчасового 
Державного секретаріату його голова Кость Левицький.

Визначний політичний діяч народився 18 листопада 1859 року 
в містечку Тисмениця, неподалік Станіславова (тепер – Івано-
Франківськ) в родині священика Антона Левицького. Дитинство 



6

Костя пройшло в селі Нижневі Товмацького повіту над Дністром, 
де батько згодом отримав власну парафію. Початкову освіту здобув 
у Тисменицькій середній школі; навчався у Станіславській гімназії. 
У гімназійній “Громаді” Кость долучився до народовецького 
руху. Восени 1878 р. вступив на правничий факультет Львівського 
університету. 

Після закінчення університету у 1882р., К.Левицький працював 
у канцелярії Галицького намісництва, 
здобувши перший управлінський досвід. 
У 1884р. захистив докторат у Віденському 
університеті, а у 1890-му році успішно 
склав іспит на адвоката та відкрив у 
Львові власну адвокатську контору, 
захищав на судових процесах художників 
К.Устияновича та С.Тимосевича (1893), 
студента М.Січинського (1910) і десятки 
інших українських патріотів. Значною була 
його участь у становленні правничої школи і 

заснуванні першого юридичного часопису «Часопись Правнича», в 
якому узагальнив і популяризував свій професійний досвід (1889–
1900рр.). Там опублікував і розвідку зі студентських часів про 
“Руську правду” Ярослава Мудрого. 

Молодий адвокат розумів, що народ потребував не лише правового 
захисту, а й елементарної освіти, “праці національної”. Саме задля 
цього у 1883р. Кость Левицький вступив до “Просвіти”. Разом із 
батьком Антоном та матір’ю Костянтиною залучив до читальні 
“Просвіти” в Нижневі кількасот селян, насамперед молодь і жінок, 
організував там позичкову касу та крамницю. Оселя Левицьких стала 
просвітнім і культурним центром для всієї округи.

Адвокат знаходить у собі журналістське покликання і стає 
активним автором часописів «Життя і право», «Діло», «Батьківщина», 
«Економіст»; навіть редагує «Часопис правнича». Аналізуючи у 
статтях адвокатські справи свої та колег, К.Левицький робить науково 
обгрунтовані висновки і дає рекомендації австрійському урядові 
щодо удосконалення правових норм.

Інтересам свідомого українця немає меж. Скажімо, ставши 
свідком пожеж у кількох Галицьких містах, і, упевнившись у невмінні 
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земляків рятувати своє майно, невдовзі очолив комісію при пожежно-
спортивному товаристві «Січ». 

Авторитет Левицького зростає. За його 
сприяння, товариство “Просвіта” придбала 
власний будинок у Львові (площа Ринок, 10), 
де розмістилися також Наукове товариство ім. 
Шевченка (НТШ) із бібліотекою та музеєм, 
“Клуб русинок”, численні громадські товариства: 
співацьке “Боян”, академічне “Ватра”, страхове 
“Дністер”, “Краєвий союз ревізійний” та інші. 

Разом з Іваном Франком, Кирилом 
Студинським, Олександром Барвінським, Анатолем Вахнянином, 
Олександром Колессою ввійшов до просвітянського “конкурсного 
суду”, який проводив різноманітні літературні конкурси. Також 
ініціював і розробив проект побудови руського Народного театру у 
Львові. Однак проти цього в Галицькому сеймі виступили польські 
ендеки, заблокувавши виділення коштів на будівництво українського 
театру. 

К. Левицький став одним із зачинателів та активних діячів 
кооперативного руху. 

Ще 1883-го р. молодий адвокат став співзасновником та автором 
статуту об’єднання української споживчої кооперації – “Народної 
торговлі”, яка перед світовою війною згуртувала понад сотню 
споживчих товариств і кілька тисяч фізичних осіб. У створеному 
1884р. товаристві українських ремісників і промисловців «Зоря», 
К.Левицького відразу ж обрали секретарем, а невдовзі – членом 
правління. 

К. Левицький домагався створення українцями незалежних 
економічних і фінансових інституцій, а це викликало опір польської 
адміністрації й у довоєнній і в післявоєнній Галичині, ініціював 
також відкриття у Львові ремісничо-промислової бурси.

У 1898 р. Кость Левицький став співзасновником, автором 
статуту та першим директором “Крайового союзу кредитового”, 
який забезпечував чотирьом сотням українських кооператорів доступ 
до дешевих кредитів системи Райфайзена й Австро-Угорського 
банку, виділяв кошти на спорудження церков, на видавничо-
виховну діяльність “Просвіти”, “Сільського господаря”, “Сокола”, 
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“Українського педагогічного товариства”, консультував у проведенні 
господарських операцій, зокрема парцеляції землі.

25 грудня 1906 року Контрольна рада обрала його генеральним 
директором цього союзу, який фактично став центральною ощадною 
касою української кооперації. Страхова компанія «Карпатія», що діяла 
з 1911-го під протекторатом Митрополита Андрея Шептицького, теж 
рекомендувала енергійного адвоката і громадського діяча на посаду 
голови наглядової ради. 

“Творити для себе економічні установи може тільки нарід 
самосвідомий, а дійти до свободи національної – може тільки 
нарід економічно незалежний, значить заможний”

К. Левицький. 
В цілому, у публічній діяльності К.Левицький поєднував 

політичну активність з працею в національно-культурних і наукових 
інституціях, створенням українських економічних і фінансових 
об’єднань, участю у кооперативному русі, видавничою та 
публіцистичною роботою, пропагуванням політичних прав і свобод 
серед широких верств населення. Така багатогранність відповідала 
тогочасним завданням українського національного руху, керівництво 
якого усвідомлювало, що політична сила народу залежить від усього 
комплексу національних надбань; лежала в руслі реалізації концепції 
«органічної праці».

Про потужну економічну базу тогочасної 
Галичини та про актуальність кооперативного 
руху в наш час говорить історик Степан Гелей.

Та найбільш відомий Кость Левицький, як 
адвокат, який став успішним політиком.

Політична кар’єра Костя Левицького 
розпочалася в середовищі народовців, ідеологія 
яких ґрунтувалася на засадах лібералізму та 
націоналізму, піднесенні соборного духу й 
національної свідомості не лише галицьких, 

а й наддніпрянських українців. Вона була невід’ємно пов’язана з 
національно-демократичною течією українського руху в Галичині. 
Молодий політик пройшов шлях від рядового члена товариства 
„Народна рада” до голови Народного комітету Української націонал-
демократичної партії – найвпливовішої політичної сили в Галичині.
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«Ми повинні вибирати на політиків сам цвіт нашої інтелігенції»
 К. Левицький

«В політиці потрібно брати що можна і поки час, щоб не було 
запізно»!

 К. Левицький
Як секретар «Народної Ради» розробляв умови польсько-

української угоди 1890-1894 рр., яка передбачала призна-чення на 
вищі посади свідомих українців, утворення в Крайовій шкільній раді 
української секції, рівноправність української мови у Львівському 
університеті, ведення цією мовою ділового листування з українцями 
тощо. Загалом підсумок угоди 1890-1894 рр. був позитивним: 
польські політики визнали окремішність української нації. У грудні 
1899р. К. Левицький очолив новостворену Українську національно-
демократичну партію (УНДП), яка оголосила своїм ідеалом 
«незалежну Русь – Україну» та фактично стала лідером українського 
політичного життя.

За період керівництва К.Левицького УНДП успішно поєднувала 
парламентську діяльність з організацією масових акцій на її підтримку. 
К.Левицький докладав чималих зусиль до розбудови партійної мережі 
УНДП й перетворення партії в масовий національно-демократичний 
рух. Він особисто займався формуванням штабів УНДП на всіх 
рівнях і базою для них стали адвокатські контори друзів-юристів 
К.Левицького, минулих випускників Львівського університету, 
які працювали по всій території Галичини. Як фаховий юрист 
К. Левицький багато зробив для створення й оновлення статутів 
українських товариств, програми яких відповідали програмним 
цілям Української націонал-демократичної партії. Дружина Ольга 
Огоновська, за освітою педагог, допомагала К.Левицькому у всіх 
починаннях. Була членкинею партії та економічних культурних 
товариств, організовувала заходи, конференції та фестивалі.

Важливою складовою політичної діяльності К. Левицького була 
його депутатська робота у двох основних законодавчих органах 
Австро-Угорщини – австрійському парламенті і Галицькому 
крайовому сеймі, де напередодні Першої світової війни він керував 
українськими фракціями. 
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Галицький крайовий сейм

Вибори до австрійського парламенту в травні 1907-го, які 
відбувалися за новим законом, збільшили українське представництво 
до 32 осіб (більшу кількість мали тільки німці, чехи та поляки). 
До цього складу було обрано і К. Левицького. А загалом історія 
репрезентації українців в австрійському парламенті — це безперервна 
боротьба за визнання українців як нації.

Він відразу ж вступив до економічної та правничо-
адміністративної секції української фракції (клубу), невдовзі до 
земельної та бюджетної комісії парламенту. У правозахисних 
зверненнях до міністерств він виступав проти переслідувань україн-
ських товариств, українських залізничників, полонізації шкіл.

Водночас чимало часу та зусиль приділив роботі в Галицькому 
крайовому сеймі, послом якого його обрали від Рогатинського 
повіту в лютому 1908 року. За ініціативою К. Левицького Сейм 
розглядав законопроект про зміну закону щодо мови викладання в 
школах Галичини, питання реформування органів громадського 
самоврядування тощо. Українські депутати Галицького сейму під 
керівництвом К. Левицького вели „голосну обструкцію” (блокування 
трибуни протягом певного періоду) на засіданнях, паралізувавши на 
кілька років роботу крайового парламенту до ухвалення виборчої 
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реформи.Українські парламентські представництва змушували 
рахуватися з собою як із політичними чинниками. Здебільшого, 
К.Левицький особисто представляв інтереси українців на виснаж-
ливих переговорах з австрійськими й польськими політиками й 
входив до елітної верхівки імперії Габсбургів.

 
Галицький крайовий сейм

“Працювати треба ідейно, щоб дати свою духовну лепту для 
рідного народу”                                                         Кость Левицький
“Конституція є гарантом життя та свободи кожного 
громадянина держави”                                            Кость Левицький

К.Левицький домагався запровадження в Галицькому сеймі 
національних курій, які мали б вирішувати проблеми національно-
культурного розвитку народів регіону.

На сеймових виборах 30 червня 1913 р. за Костя Левицького 
проголосувало втричі більше виборців Рогатинщини, ніж за його 
опонента-поляка. Головою Українського сеймового клубу, що об’єднав 
представників різних партій, обрали К. Левицького, заступниками – 
Є. Петрушевича, І.Макуха, секретарем – І.Цегельського. Відтак знову 
продовжено боротьбу за проведення сеймової виборної реформи 
та український університет. З цією метою К. Левицький домігся 
зустрічей із цісарем Францом Йосифом, до переговорів залучив 
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теж Митрополита А. Шептицького. Врешті-решт 11 лютого 1914р. 
Сейм ухвалив компромісний проект виборчої реформи, який мав 
забезпечити українцями 62 із 241 депутатського місця. 

У роки Першої світової війни Кость Левицький залишався одним 
із чільних українських політиків.

Він вважав, що без зовнішньої політики українці не зможуть 
відродити власну державу. 1 серпня 1914 року він очолив міжпартійну 
Головну українську раду (ГУР). Першою великою акцією цього 
міжпартійного об’єднання стало формування легіону українських 
січових стрільців, які в австрійській армії мали боронити рідні терени 
від російських зайд. 

3 серпня за підписом К. Левицького (під псевдонімом П. 
Сенатович) у пресі з’явилася заява: 

“Український народе!
ГУР кличе тебе до діла, що ним ти здобудеш нові права, утвориш 

новий період історії, займеш місце в ряді країн Європи. 
До бою, до здійснення ідеалу, що в теперішню хвилю об’єднує 

ціле українське громадянство. 
Нехай на руїнах царської імперії зійде сонце Вільної України!”
Зусилля К. Левицького спрямовувалися на відстоювання 

українських геополітичних інтересів, налагодженні співпраці 
з представниками Наддніпрянської України зі сторони Союзу 
Визволення України. Логічним наслідком позицій К. Левицького в 
українському політикумі стало зайняття ним посади голови першого 
уряду Західно-Української Народної Республіки – Державного 
Секретаріату.
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5 травня 1915 р. на базі реформованої ГУР у Відні 
засновано «Загальну українську раду» (ЗУР), яку знову очолив 
К. Левицький. 29 членів Ради утворили три територіальні 
секції – галицьку, буковинську та наддніпрянську. 
12 травня К. Левицький підписав відозву, в якій головною метою ЗУР 
проголошено створення на підросійських теренах Наддніпрянщини 
Української Держави й українського автономного краю в межах 
Австро-Угорщини. 

       
                 Є. Петрушевич                           К. Левицький

Певну конкуренцію ЗУР становила Українська парламентська 
репрезентація (УПР), яку наприкінці війни очолив Є. Петрушевич. 
Стосунки з ним не завжди були приязними. Політичний конфлікт у 
парламенті змусив К. Левицького залишити провід репрезентації й 
зосередитися на політичній діяльності в УНДП. 

10 лютого 1918 р. перед будинком “Просвіти” у Львові на мітингу 
К. Левицький вітав проголошення незалежної Української Народної 
Республіки (УНР), укладення нею Брестського мирного договору. А 
вже в серпні 1918 р. з ініціативи керівництва УНДП відбулися наради 
галицького політикуму щодо необхідності створення українського 
війська й адміністрації, яка мала добровільно перейняти владу від 
австрійців у Східній Галичині. Народний комітет УНДП домагався, 
щоб Українській Народній Республіці також передали Холмщину й 
Підляшшя. 
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31 жовтня 1918 р. львівська делегатура 
УНРади під проводом К. Левицького 
ухвалила рішення негайно брати владу за 
допомогою зброї. Керівником повстання 
призначили представника військового 
комітету, сотника Українських Січових 
Стрільців (УСС) Дмитра Вітовського.

Вранці 1 листопада він відрапортував 
К. Левицькому, що українське військо без 
кровопролиття зайняло головні стратегічні 
об’єкти Львова. 

29 жовтня 1918 року від грипу, так 
званої іспанки, померла єдина дочка доктора 
Костя Левицького, Стефанія. 1 листопада її 
поховали. Одразу після похорону делегація, 

яку очолював Левицький, прибула до резиденції галицького намісника 
у Львові, щоб прийняти зречення від влади графа Карла Ґеорґа фон 
Гуйна. Розповідаючи про цей епізод із життя держсекретаря ЗУНР, 
дослідник його діяльності, доктор історичних наук, професор кафедри 
теорії та історії держави і права Прикарпатського юридичного 
інституту Львівського державного університету внутрішніх справ 
Ігор Андрухів, наголошує на  інтелігентності й стриманості політика.

Будинок Народного дому у Львові,  
де діяв штаб Першолистопадового повстання 

Д. Вітовський
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«При тому Кость Левицький подякував Гуйнові за його роботу 
намісника – без ніякої злості, без ніякої ненависті, незважаючи 
на те, що у нього було величезне горе», – каже фахівець. 
Перший день державотворення ЗУНР започаткував і 9-ти місячну 
українсько-польську війну. Львів став фронтовим майданчиком між 
польськими бойовиками і українськими частинами.

Ввечері 9 листопада, коли на центральних вулицях обабіч 
Головної пошти тривали запеклі бої, під головуванням К. Левицького 
відбулося чергове засідання УНРади. Його учасники ухвалили нову 
назву держави – Західноукраїнська держава, схвалили опрацьовану за 
його участі тимчасову конституцію, обрали Тимчасовий державний 
секретаріат на чолі з К. Левицьким, якому доручили сформувати 
склад уряду. Окрім того, він отримав портфель міністра фінансів.

10 листопада в будинку недавнього намісництва відбулося 
заприсягнення державних секретарів, а опісля – перше засідання 
уряду.

Будинок державного намісництва (ЛОДА)

13 листопада К. Левицький від імені уряду виніс на розгляд 
УНРади Тимчасовий основний закон про державну самостійність 
українських земель колишньої Австро-Угорської монархії, який 
одностайно схвалили. Згідно з ним, уконституйовано нову назву 
держави – Західноукраїнська Народна Республіка, затверджено її 
герб і прапор.
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Одночасно, К. Левицький намагався, щоб працювала і господарка 
Львова. На жаль, це йому не вдалося. Почалися авіанальоти польської 
авіації, до Львова наспіли регулярні частини. 

21–22 листопада українській частині уряду довелося покинути 
Львів.

Голова Державного секретаріату не хотів покидати столицю, але 
військовики попередили, що вивезуть силою, інакше уряд потрапить 
у полон. Після короткочасного перебування в Золочеві (23 листопада) 
Держсекретаріат осів у Тернополі до кінця грудня.

У Тернополі урядові установи розмістилися у великій будівлі 
польської гімназії в центрі міста. Відтак продовжено працю над 
розробкою закону про вибори до Сейму, військової, грошової і 
земельної реформ, підготовкою злуки з УНР. 

Будинок уряду в Тернополі
3 грудня 1918 р. К. Левицький взяв участь в урочистому освяченні 

1-го подільського полку УСС Галицької армії, який відбув на фронт. 
Розробляли і плани визволення Львова, участі галицької делегації 
в Паризькій конференції, налагодження економічних відносин із 
Чехословаччиною й Угорщиною. 

Наприкінці грудня 1918 р. К. Левицький подав у відставку з 
посади керівника уряду. Деякі сучасники вважають, що це стало 
наслідком внутрішньопартійної боротьби в УНДП, зокрема між 
прихильниками К. Левицького та Є. Петрушевича. Втім він іще 
залишався членом УНРади та головою партії. 
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Будинок уряду в Станіславі)

Після відставки з посади голови Держсекретаріату ЗУНР, 
Кость Левицький з частиною уряду переїхав до Тернополя, потім 
до Станіслава (нині Івано-Франківськ), а в березні 1919 р. – до 
Кам’янця-Подільського. З боку ЗУНР він здійснив усю підготовчу 
роботу до Злуки з УНР, яка відбулася 22 січня 1919 р.

 
Газета «Республіка»

Серйозні спроби створити ефективну виконавчу владу та 
використати політичну ситуацію на свою користь, уряд ЗУНР, все-
таки, здійснив на початку 1919 року, саме в той період, коли його 
резиденцією став Станіслав. 
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Про акт Злуки УНР та ЗУНР 22 січня 1919 року написано багато. 
А ухвалення новоутвореним сеймом ЗУНР виборчого закону — 
подія, справді гідна уваги. 

Одним з основних авторів документа був саме Кость Левицький. 
Цей важливий правовий акт надавав виборчі права всім громадянам 
ЗУНР. У ньому було записано, що право обирати гарантовано 
особам, яким на день виборів виповнився 21 рік, а бути обраними — 
25 років. Новий виборчий закон відіграв важливу роль у примиренні 
різних національностей, які проживали на західноукраїнських 
землях, бо гарантував національним меншинам 30 відсотків 
місць у майбутньому парламенті. Того ж дня, 14 квітня 1919 року, 
сейм проголосував і за інший доленосний закон – про наділення 
селян землею. Про це теж мріяв К.Левицький. У документі було 
передбачено розподіл великих приватних землеволодінь, церковних 
і монастирських земель між малоземельними та безземельними 
селянами. Та закладені в ньому ідеї не встигли втілитися в реальність. 
ЗУНР у серпні 1919р. зазнала військової поразки у протистоянні з 
переважаючими силами поляків. 

К.Левицький переїхав до Відня, де знову увійшов до складу 
уряду ЗУНР, в якому працював з 1919 р. – 1924 р. 

Був уповноваженим у справах преси та пропаганди, а згодом 
керував Міністерством закордонних справ. Разом з іншими членами 
уряду – С. Витвицьким, В. Сінгалевичем, Й. Ганінчаком, – брав 
участь у написанні низки державно-правових документів, які мали 
сприяти визнанню ЗУНР на міжнародній арені.

Фото уряду в екзині
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Очолював делегації ЗУНР на міжнародних конференціях у Ризі 
(1920), Женеві (1921) та був членом делегації ЗУНР на Генуезькій 
конференції (1922). Водночас очолював Комітет політичної еміграції, 
який об’єднував усіх західноукраїнських політемігрантів у Європі, 
надавав їм моральну, правову й матеріальну допомогу.

Після самоліквідації 1923 р. екзильного уряду К. Левицький 
повертається на Галичину і очолює Центробанк у Львові, працює 
у товаристві «Просвіта» та НТШ. Він завжди «молодий духом і 
зразково точний» (І.Витанович, Нью-Йорк,1964р.). 

Належав до Українського національно-демократичного 
об’єднання, проте вирішальної ролі в політиці вже не відігравав. 

В 1920-30-х рр. – був керівником Союзу українських 
адвокатів. А також проявив себе як історик, написав низку 
фундаментальних праць з історії українського національно-
визвольного руху, насамперед таких, як «Історія політичної думки 
галицьких українців 1848–1914 рр.» (1926), «Історія визвольних 
змагань галицьких українців в часи світової війни 1914–1918 рр.» 
(1928–1930), «Великий зрив» (1931)

“Міжнаціональні суперечності шкодять соціальному, культурно-
му й економічному прогресу й роблять його майже неможливим, 
і тому всі повинні бути готовими співпрацювати над справою 

національного порозуміння”
22 вересня 1939р. танки Червоної Армії пройшли бруківкою 

Личакова і почався новий виток в історії Галичини. 
Одразу ж після вступу Червоної Армії у Львів, К. Левицький як 

голова Українського допомогового комітету прибув до керівництва 
нової влади, щоб налагодити відносини, але за особистим наказом 
народного комісара внутрішніх справ УРСР І. Сєрова його 
заарештували. М. Хрущов негайно доповів про це Сталіну. Сивочолий 
доктор сидів спочатку у Львівській тюрмі, пізніше 80-річного 
галицького діяча вивезли до Москви, де він провів у Луб’янці 
майже півтора року. Його справою займалися особисто Л. Берія та 
В. Молотов, які розуміли, що репресії й ув’язнення К. Левицького 
спричинять різко негативну реакцію українців приєднаного краю. 
«Визволяти» К. Левицького намагалися усі його колеги-адвокати, 
які з ним працювали в різних організаціях. Внаслідок наполягань 
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Кирила Студинського та інших галичан, на думку яких зважала 
радянська влада, навесні 1941р., за відсутності доказів, К. Левицький 
був звільнений і повернувся до Львова.

Пам’ятник К. Левицькому та іншим членам уряду ЗУНР
 в м.Івано-Франківську

30 червня 1941 року, на початку радянсько-німецької війни, у 
Львові заходами бандерівського крила ОУН проголошено утворення 
Української Держави. 6 липня утворено представницький орган – 
Українську раду сеньйорів (від 24 липня – Українська національна 
рада) у кількості 45 членів; її головою став К.Левицький, а почесним 
президентом – Митрополит А.Шептицький. Попри утиски й 
перешкоди німецької окупаційної адміністрації, УНРада захищала 
інтереси українців, намагалася пом’якшити окупаційний режим. 
22 липня 1941р. за підписом А.Шептицького та К.Левицького Рада 
сеньйорів надіслала Й.Ріббентропу телеграму протесту проти 
включення Галичини до Генерального губернаторства, наголосивши, 
що українці прагнуть «проголошення самостійної Української 
Держави». К.Левицький неодноразово вів переговори з керівництвом 
нової влади, зокрема з губернатором, вимагав припинити безпідставні 
репресії, звільнити з ув’язнення українців. На початку 1942-го 
нацисти поставили перед УНРадою ультиматум про саморозпуск, 
проте К.Левицький не дожив до цього моменту.
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Він помер 12 жовтня 1941року, його 
поховали у присутності вищого духовенства 
та численної громадськості Львова на 
Янівському меморіальному цвинтарі 
УСС-УГА поряд із генералом Мироном 
Тарнавським. В надгробному слові 
Митрополит Йосип Сліпий, відзначаючи 
величезні заслуги К.Левицького, назвав його 
«керманичем політичного життя народу до 
останньої хвилини».

Опитування пересічних людей 
показують: про Костя Левицького щось чули, 
але знають мало.

Радянська історіографія віднесла Костя 
Левицького до «буржуазних націоналістів». 
До цього часу професор Ігор Андрухів не може вивчити архівні 
матеріали, пов’язані з кількамісячним ув’язненням 82-річного Костя 
Левицького на Луб’янці в Москві.

Цікавими були б глибші дослідження й віденського періоду, коли 
він був депутатом австрійського парламенту і галицького сейму.

Відкриття меморіальної дошки К. Левицькому  
в м. Тисмениці 28.08.1992

Важливим вивчення подій того часу є, навіть із огляду на 
сьогоднішній день, міжпартійні чвари, боротьба за лідерство в 
українській історії повторюються, каже історик. 

Барельєф
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У Тисмениці, де народився Кость Левицький, одна з вулиць 
названа його іменем, встановлений барельєф, є куточок у місцевому 
музеї. А в Івано-Франківську, де він вчився вісім років, де працював 
в уряді ЗУНР, навіть вулиці на його честь нема.

Монета
З 26 листопада 2009 року введено в обіг ювілейну монету «Кость 

Левицький». Номінал монети – 2 гривні, метал – нейзильбер, маса – 
12,8 г, діаметр – 31,0 мм, тираж – 35 тис. штук.

Вулиця К. Левицького у м. Львові

Характеризуючи Костя Левицького, як політика, історик з 
діаспори Ілля Витанович писав: 

“Кость Левицький був у своїй службі громаді і народові 
переконаним і щиро відданим демократом, правим і послідовним. 
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Великої уваги викликала швидкість і глибочінь його думки, 
збережена до пізньої старости, логічна послідовність мислення і в 
кожній діловій справі – опертя на її правну основаність”. 

До цього необхідно додати, що він був завжди обережним 
у судженнях, стриманим і коректним у громадських ситуаціях.  
К. Левицький не дозволяв собі погано говорити про своє оточення 
і про своїх політичних суперників. (Євген Олесницький, Євген 
Петрушевич) та опонентів. В ухваленні конкретних рішень зважував 
всі “за” і “проти”, йому була властива прогнозованість.

Книжка І.Андрухіва
Книжка видана науковцями Прикарпатського юридичного 

інститути до 150 річчя політика, громадського діяча і правника.
Можна стверджувати, що таких політиків, як Кость Левицький, 

народив час розпаду імперій. Доля наказала йому більше, аніж 
здобути та вдосконалювати фах юриста. Українець, який прагнув 
суспільного прогресу для своїх земляків, активно поринає у вир 
громадського життя. Глибокі патріотичні почуття задали орієнтир у 
його житті. Разом з представниками провідних політичних партій та 
церковних діячів Східної Галичини і Буковини, Левицькому довелося 
виконувати визначальне для західних українців завдання – «об’єднати 
їх в одне ціле та визначити їх державну долю».

Та про тих, хто щось створює, в Україні знають значно менше, 
ніж про тих, хто воює, каже Ігор Андрухів.

«У нас було багато видатних осіб у різні періоди історії. Але 
більшість із них були пов’язані з війнами, з революціями, зі збройною 
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боротьбою. А Кость Левицький був прихильником мирного шляху 
розвитку держави, здобуття влади. Він мав величезний досвід, 
оскільки йому довелося жити в п’яти політичних режимах – Австрія, 
Польща, ЗУНР, перша радянська окупація, німецька окупація. І цей 
досвід міг бути використаний», – вважає дослідник.

Нести тягар заступництва та політичного самовизначення 
великої частини українців — справді нелегко. Але історія початку 
ХХ століття розпорядилася, що цю важку і доленосну роботу виконає 
саме, галичанин Кость Левицький. І він з честю проніс свій хрест 
до кінця і довів світові – українці теж здатні творити своє державне 
життя.
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ОлЕНА СТЕпАНІВНА: слідами героїчної звитяги

 «Там то приступом до бою ішла Степанівна
 І не знайдеться в Європі дівчина їй рівна. 

Йде сміливо, в руках зброя, гарна як лілея: 
Ідіть вперед, стрільці мої, на вас вся надія!..»

(з народної пісні )

Так цю легендарну дівчину оспівав народ ще за її життя. Чим 
же ж заслужила собі таку шану ця всенародна улюблениця? І саме 
тут спадають на думку слова видатного українського педагога, 
людини з особливими заслугами в царині виховання, слова Григорія 
Ващенка: «Завдання служити Батьківщині мусить бути усвідомлене 
як особистий обов’язок перед нею. Отже, чітко уявляючи, чого 
потребує від нас Батьківщина, кожен має здати собі справу в тім, що 
він повинен зробити для неї особисто»! Бо, власне, у цих словах – 
вся сутність життєвого кредо героїні пропонованої доповіді, котру в 
народі з любов’ю називали “наша славна Степанівна”.

У цьому будинку народилася майбутня героїня
Продовжуючи роботу над розробкою матеріалів на допомогу 

вчителям та вихователям учнівської молоді з серії «Сторінки життя 
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українських героїв», автор пропонує матеріали конференції та 
мультимедійну презентацію (диск додається) про життя, боротьбу, 
наукову та громадську діяльність видатної нашої краянки, славетної 
героїні українських національно-визвольних змагань ХХ століття, 
легендарної Олени Степанів-Дашкевич, що повела за собою тисячі 
нескорених українців – січових стрільців, і своїм прикладом запалила 
інших до змагань за незалежну українську державу.

Крім того, ця легендарна постать цікава ще й тим, що була 
багатогранною особистістю, різносторонньою в плані розвитку і 
діяльності, та до якої б сторінки її життя ми не торкнулися, бачимо 
повну віддачу і самопожертву.

Запропонований матеріал може стати доповненням до навчальних 
програм у вивченні історії, краєзнавства (зокрема, львовознавства) 
школярами 8–9 класів, він буде корисним зацікавленій аудиторії, 
а також усім тим, хто хоче глибше пізнати історію рідного краю. 
Принагідно, даним матеріалом можуть скористатися педагоги 
загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів для 
проведення уроків-пам’яті, вечорів-зустрічей з учасниками змагань 
за незалежність нашої держави, незважаючи на період, до котрого 
належать останні, або будь-яких інших виховних заходів. Матеріал 
підготовлено до 120-х роковин від дня народження легендарної 
жінки, котра ще за життя, при відсутності власної держави, була 
визнана народом національною героїнею.

Жінка – воїн, жінка – герой…
• український історик, географ;
• громадський і військовий діяч;
• перша в світі жінка, зарахована 

на військову службу в званні офіцера;
• чотар УГА (Укр. Галицької Армії);
• викладач гімназії сестер Василія-

нок та  львівського університету;
• в’язень радянських таборів;
• гарна жінка, чудова дружина, 

талановитий педагог та мати.

Основні життєві заслуги Олени Степанів
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Отже, хто така ця жінка, жінка-легенда, жінка – воїн, жінка 
– герой або ж просто Олена Степанів-Дашкевич? Пропонується 
звернути увагу на основні життєві віхи, заслуги чи здобутки нашої 
героїні.

Вишнівчик – рідне село, де пройшли дитячі роки Олени
Недаремно ми можемо говорити про Олену Степанів-Дашкевич 

як про небуденну і багатогранну особистість. Адже це була в свій 
час жінка – воїн, жінка – герой, громадський і військовий діяч, 
перша в світі жінка, зарахована на військову службу в званні 
офіцера, згодом – чотар Української Галицької Армії (УГА), а крім 
того – український історик і географ, член наукового товариства ім. 
Шевченка, талановитий педагог, викладач гімназії сестер Василіянок 
та Львівського університету, науковець, автор багатьох наукових 
праць та популярних видань, а ще – в’язень російських і радянських 
таборів і просто гарна жінка, чудова дружина та мати.

Дзвіниця та церква арх. Михаїла, в якій служив о. Іван
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Народилася Олена Степанів 7 грудня 1892 року в селі Вишнівчик 
теперішнього Перемишлянського району на Львівщині в родині 
священика. Отцеві Іванові та його дружині мабуть і в голову не 
приходило, що їхнє миле дівча з золотим волоссям і волошками 
очей, понесе войовничість на справжнє поле бою. Проте вже 
змалку формувався характер майбутньої героїні, котра була завжди 
організаторкою і провідницею дитячих забав-змагань зі своїми 
однолітками-односельцями.

Семінарія  Українського Педагогічного  Товариства  
(нині – Педагогічний коледж ЛНУ ім. І. Франка)

Отець Іван Степанів, батько Олени, багато працював на ниві 
просвітництва своїх парафіян. Так, він ініціював створення в селі 
хати-читальні «Просвіта», передав їй багато власних книжок, 
передплачував для селян популярні на той час часописи «Зоря» та 
«Діло», доклав чимало зусиль до побудови церкви у їхньому селі. 
Очевидно, і своїх власних дітей він виховував в дусі патріотизму та 
любові до рідного краю. Тому вже змалечку Олена постановила собі 
боронити свою батьківщину – Україну.

Дівчинка змалку мала неабиякі здібності до навчання, тому 
батьки вирішили дати їй добру освіту. Тож, після закінчення середньої 
школи, Оленка їде у Львів, щоб поступити на навчання до семінарії 
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Українського Педагогічного Товариства. Тут у 1910-1911рр. вона 
потрапляє під вплив таких вихователів, як професор Іван Боберський, 
вчений-географ Степан Рудницький, директор закладу Алиськевич 
та поет Василь Пачовський.

Львівський університет на поч. ХХ ст.
Одночасно, вона екстерном навчалася у класичній гімназії. У 

1912 вступила на філософський факультет Львівського університету, 
де навчалася до 1914 року. 

Крім основного навчання, Олена 
займається великою громадською 
роботою. Так, вона – член таємної 
організації середньо шкільників, 
член пластової організації  (військова 
підготовка), а навесні 1912 р. стає 
членом Повітової Січі, членом 
секції Українського студентського 
союзу Академічної громади, членом 
Просвітнього гуртка, а також в той 
самий час посилено студіює музику. У 
своїх спогадах “ Напередодні великих 
подій ”, Олена Степанів писала про 
свої напружені дні навчання так: Фото студентських років



31

«Університетські виклади, бігання по лекціях, приготування до 
гімназійної матури і музика, яку я тоді пристрасно студіювала. Я не 
тратила й хвилини часу. Кожний день, від вчасного ранку до пізньої 
ночі, мав свій поділ годин, якого я точно придержувалася. Працювала 
я тоді повнотою моїх молодечих сил і не чула втоми. Все було для 
мене гарне, цікаве і варте пізнання. Прегарний був світ і життя в моїх 
очах». 

Львів. Організація «Пласт» на поч. ХХ ст.

В університеті активна студентка швидко втягнулася у громадсько 
-політичну роботу та молодіжний рух. Разом з молодим педагогом 
Олександром Тисовським, сином «Каменяра» – Петром Франком, 
студентськими ватажками – Романом Сушком, Іваном Чмолою, 
Ганною Дмитерко, Олена Степанів була засновником і активним 
діячем “Пласту”. 

В цій організації львівська гімназійна молодь знайомилася з 
військовою історією України, займалася спортом, оволодівала зброєю, 
брала участь у походах по рідному краю, виховувалася на кращих 
традиціях українського війська. Львівська пластова організація 
об’єднувала понад 2 тисячі юних галичан. 

Наприкінці 1912 року Олену Степанів разом з Костянтиною 
Малицькою, Марією Білецькою, Ольгою Залізняковою вибрали до 
виконавчого комітету Жіночого союзу. Таким чином, Олена пов’язала 
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свою долю з історією жіночого руху в Україні. Як відомо, зародження 
феміністичного руху в Галичині бере початок від імені Наталії 
Кобринської, котра заснувала в Станіславі (нині Івано-Франківськ) 
«Товариство руських жінок». Хоч товариство не проіснувало довго, 
все ж його ініціаторка знайшла інші вияви популяризації жіночого 
руху, головним чином через видавничу діяльність, наприклад 
альманаху «Перший вінок» у 1887 році. Однак, молоді жінки 
покоління Олени Степанів, Костянтини Малицької та інших вважали 
фемінізм як такий обмеженим рухом. Вони заявляли, що український 
жіночий рух є частиною загальнонаціонального руху українського 
народу за соціальне та національне визволення.

На початку ХХ ст. широкого розмаху в Галичині й на Буковині 
набрав український січовий рух, як наприклад: “Січ”, “Сокіл”, 
формація “Січові стрільці”, створена у 1913 році. Олена прилучилася 
і до цього руху. Вона вступила у львівську організацію “Січові 
Стрільці-ІІ”, яка готувала українське юнацтво за програмою 
армійських підстаршин під проводом 23-х річного Романа Дашкевича. 
На відміну від інших, ця організація приймала у стрілецькі лави 
жінок. Олена Степанів сформувала й очолила жіночу стрілецьку 
чоту. Під її командуванням навчалися військовій справі 33 дівчини, 
серед котрих була і Ольга Басараб, пізніше активний діяч Української 
Визвольної Організації ( УВО).

У Львівському університеті Олена слухала лекції Михайла 
Грушевського, Степана Рудницького (відомого географа, знищеного 
органами НКВД у 1937 році), Кирила 
Студинського (загинув від рук енкаведистів 
у 1941 році). Вона була членом Академічної 
громади, радикальної партії, створеної 
Іваном Франком, Драгоманівського гуртка, 
працювала разом з Євгеном Коновальцем у 
проводі Українського студентського союзу. 

І ще до багатьох хороших справ була 
б, безперечно, причетна ця молода дівчина, 
але 1 серпня 1914 року розпочалася Перша 
світова війна, котра спричинила розпад 
Австро-Угорської імперії і дала поштовх 
багатьом державам, що входили до 

Улюблена вчителька  
і соратниця 

Костянтина Малицька
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складу цієї імперії, змагатися за незалежність 
своїх держав! Перша світова війна відома в 
історії як Велика війна (англ. The Great War, 
фр. La Grande guerre). Це був глобальний 
воєнний конфлікт, який відбувався в Європі 
між 1914 і 1918 роками. Під час цієї війни 
загинуло понад 9 млн. людей! Конфлікт мав 

вирішальний вплив на весь подальший процес історії ХХ століття! 
А яке ж місце України у цьому конфлікті? – Звичайно, Україна не 
залишилася осторонь цих подій, а включилася у боротьбу за своє 
національне визволення. А почалося все із Західної України!.. Коли 
формували легіон Українських Січових Стрільців, Олена без вагань 
пішла на Зелену,5, де січовиків збирав Дмитро Вітовський. З іншими 
дівчатами вона день і ніч оформляла документи, супроводжувала 
групи добровольців, готувала їжу у Народному домі. Потім молода 
дівчина попросила, щоб і її Вітовський відправив до бойової сотні. 
Це була сотня Івана Чмоли. 

Головна Рада Студентського Союзу, 1912 р.  
(стоять: Степан Індишевський, нерозпізнаний, Іван Бабій, Юрій 

Полянський, В. Котецький, Олена Степанів, Роман Дашкевич, 
Петро Дідушок, Юліян Охримович) 

Ольга Басараб, активний член 
Української Визвольної Організації, 

закатована 1924 року польською 
поліцією у львівській в’язниці
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 Олена Степанів разом із  своїм братом Ананієм
Наприкінці серпня 1914 року російські війська наблизилися 

до Львова. Стрілецькі сотні переходили до Стрия. На головному 
вокзалі Олена потрапила на очі командирові легіону Михайлу 
Галущинському. Він наказав Чмолі відрахувати дівчину й відправити 
до батьків. Але вона звернулася до провідного діяча Бойової Управи, 
Кирила Трильовського, і залишилася у лавах січовиків. Таким чином, 
вже з серпня 1914 року Олена – у лавах Легіону Українських Січових 
Стрільців (УСС).

Вона особливо відзначилася у наступі на Дрогобич та в боях під 
Синєвидним, за що й отримала звання підхорунжого. Але першими і 
вагомими боями Олени Степанів були бої під Комарником, на Маківці 
та під Болеховом. За проявлену велику мужність під Комарником її 
разом з Софією Галечко було нагороджено медаллю «За хоробрість». 

Різдво 1915 року січовики зустрічали на Бескидах, потерпали 
від сильних морозів, глибокого снігу. У січні вони обійшли Лавочне 
по гірських вершинах і напали на противника несподівано. Операція 
мала величезний успіх. 

 «Осколками посічено весь ліс, а ворог суне хвилями густими.
– Лежать стрільці і ти стискаєш кріс,і ти, о горда панно, межи 

ними», – такими поетичними рядками описав наш сучасник Петро 
Шкраб’юк «романтику» буднів тих днів. 
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«Романтика» військових  буднів січових стрільців
А взагалі, треба сказати, що період січового стрілецтва, як, 

зрештою, й інші періоди змагань за волю і незалежність України 
характеризувався величезним проривом народу на ниві духовності. 
Бо саме в такі часи вивільняється весь потенціал народного духу, 
котрий здавалось був приспаний, а от тепер виходив на широкі 
простори творення. І це виражалось у піснях, віршах, літературних та 
драматичних творах, творах образотворчого мистецтва і т.д. Багатьох 
відомих і маловідомих поетів, письменників, музикантів, художників 
– різнопланових митців подарувала нам епоха січового стрілецтва! 
Варто лише згадати імена Богдана Лепкого, Петра Карманського, 
Михайла Яцківа, Василя Пачовського, Остапа Луцького, Михайла 
Гайворонського, Романа Купчинського, Левка Лепкого, Осипа 
Куриласа, Юрка Назарука, Осипа Сорохтея, Івана Іванця, Юліана 
Буцманюка, Олеся Бабія і багато інших. Поетичні рядки останнього 
пропонуються вашій увазі:

 « Верхів’я гір, верхів’я слави. Шумить, шумить, шепоче ліс: 
 По битві на полях Полтави тут вперше український кріс 
 Спиняв московських полчищ лави, і вперше по літах недолі 
 Слова упали тут стрільцеві: «Ми не поклонимось цареві! 
 Ми прагнем волі!!! » 
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Бої за гору  Маківку (29.04. – 2.05. 1915 р.)
Але повернімося до Олени Степанівни. З 29 квітня по 2 травня 

1915 року відбувалися бої на Маківці, це гора Сколівських Бескидів 
у Карпатах, її висота – 958 метрів над рівнем моря. Тут відбувались 
бої Легіону УСС з російськими військами.

Так виглядала схема бою за гору Маківку



37

Після захоплення восени 1914 року Галичини, російська 
армія генерала Іванова розгорнула наступ через Карпати з метою 
прориву в Угорщину. Легіон УСС, що займав оборону на Маківці, 
входив до складу 129 та 130-ї бригад австрійської армії. У тих боях 
Олена Степанів командувала чотою, яка мала близько 40 стрільців. 
Внаслідок запеклих боїв російські війська були відкинуті за річку 
Головчанку. 

Під час бою загинуло 47 стрільців, а 76 було поранено. Полеглих 
поховали на схилах гори, де згодом впорядкували цвинтар і 
встановили пам’ятний знак.

Меморіал Січових Стрільців на г. Маківка (сучасний вигляд)
Щодо російських військ, то учасник боїв Богдан Гнатевич 

згадував так: “На боєвищі залишилися гори трупів, від смерті 
врятувалися лише ті, що потрапили в полон”. Після битви на Маківці 
дівчина отримала срібну медаль «Хоробрості» і звання хорунжого.

А далі була битва під Болеховом, що перетворилася у справжнє 
пекло. 1915 року біля села Лісовичі під Болеховом розгорівся 
кровопролитний бій. Російським частинам вдалося завдати сильного 
контрудару й оточити в селі дві сотні січовиків, серед котрих і чоту 
хорунжої Степанівни. Так Олена потрапила у російський полон. 
Їй на той час було 22 роки. Військовополонених росіяни зібрали 
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у польовому таборі під Журавним. Їх нараховувалося близько 
2-х тисяч. Вишикували полонених у колони. І у першій колоні 
Олена пройшла через Журавне, Рогатин, Бережани, Тернопіль 
до Волочиська. Хотіла втекти по дорозі, але її пильнував окремий 
вартовий. З Волочиська в товарних вагонах їх привезли до Києва. 
Опікувався дівчиною сотник Букшований, який також потрапив у 
полон, але котрому пощастило приховати якісь гроші, тому Олена 
не голодувала. З Києва військовополонених привезли у Вольськ, 
що на Волзі. Там вони пробули три місяці, а звідти через Оренбург 
ешелон з військовополоненими прибув у далекий Ташкент в 
Узбекистані. Серед них – близько двох сотень галичан, з ними – 
Олена Степанівна і сотник Букшований. Доречі, останній таки втік з 
Ташкента і через пустелю дістався до Персії, звідти через Туреччину 
повернувся до легіону УСС. Олена ж ще два роки перебувала в 
таборах військовополонених у Ташкенті. Перші десять місяців вона 
проживала у таборі в маленькій кімнаті-коморі. У цьому таборі 
були переважно австрійські та німецькі офіцери й генерали. Вони 
з великою пошаною ставилися до дівчини, допомагали їй у всьому. 
Генерал Вайцендорф, наприклад, зібрав для неї серед офіцерів 276 
рублів. Це була досить значна сума, якої вистачило б харчуватися рік. 
Коли вона спробувала відмовитися, генерал примусив наказом взяти 
гроші. Олена працювала на пошті під конвоєм, а у вільний від роботи 
час вивчала англійську та французьку мови і німецьку стенографію, 
адже німецькою мовою володіла вільно. На той час у Ташкенті 
перебувало близько 14 тис. українців. Великою радістю для всіх них 
була Лютнева революція у Петрограді і падіння царату. У березні 
1917 року українці організували Туркестанську українську громаду, 
в організації котрої О.Степанівна брала активну участь. Одним з 
провідників громади став січовик Дмитро Левицький, у майбутньому 
видатний діяч УНДО (Української націонал-демократичної 
організації), котрий загинув в радянських концтаборах. У квітні 1917 
року Олена була одним з авторів листа до голови Центральної Ради – 
Михайла Грушевського.
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1917р. - за допомогою активної діячки
Червоного Хреста

графині Горн
і австрійського полковника Пішелі
Олену Степанів звільнили з табору
полонених і дали дозвіл виїхати на

батьківщину!

Сповіщення про дозвіл виїхати на батьківщину
Наприкінці липня 1917 року завдяки втручанню Червоного 

Хреста і при активній допомозі німецької діячки Червоного Хреста – 
графині Горн та австрійського полковника Пішелі дівчину звільнили 
з табору військовополонених і дали дозвіл виїхати на батьківщину.

Дорога додому виявилася дуже складною. Щодо переходу через 
фронт на той час не було й мови. Олена виїхала до Петрограда, а звідти 
до Фінляндії. Дівчина проїхала скандинавські країни – Норвегію, 
Швецію, а далі зі шведського порту Мальме вона кораблем дісталася 
до Німеччини і через Берлін до столиці імперії – Відня. 

Схема повернення Олени Степанівни додому
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Поїздка через скандинавські країни стала для дівчини 
тріумфальною. Ім’я Олени, як національної героїні, появилось на 
шпальтах газет всіх провідних європейських країн, заполонило всі 
засоби масової інформації. Санітарний поїзд, в котрому вона їхала 
до Фінляндії дві доби, оточували на кожній станції фінські жінки 
з квітами, а також і представники місцевої преси. Так само було й 
у Швеції. В Австрії ж випустили й широко розповсюдили марки і 
поштівки з портретами легендарної жінки... А для Олени, перш за все, 
це була можливість ще і ще раз заявити на весь світ про причетність 
до своєї поневоленої, загубленої на теренах Європи, країни – України!

Повернувшись додому, Олена 
Степанів продовжує брати активну 
участь у військово-політичному 
житті Галичини: разом з іншими 
старшинами готує Листопадовий 
Зрив, бореться за встановлення 
української влади у Львові і на 
всій Західній Україні. Як чотар 
Української Галицької Армії, Олена 
пройшла бойовий шлях від Львова до 
Старокостянтинова. Вона працювала 
референтом преси у держсекретаріаті 
закордонних справ Західно-
Української Народної Республіки і 
одночасно навчалася в Кам’янець-
Подільському університеті. Після поразки визвольних змагань у 
листопаді 1919 року, в складі уряду ЗУНР, Олена прибула до Відня. 
Там вона вирішила продовжити своє навчання в університеті, 
котрий успішно закінчила у 1921 році. І, написавши та захистивши 
дисертацію на тему: «Розподіл і розвиток суспільства в старій Русі до 
половини ХІІІ століття», отримала ступінь доктора філософії.

Тут, у Відні, її розшукав полковник, а згодом генерал-хорунжий, 
Роман Дашкевич, з котрим вона зналася ще зі студентської лави. 

Він був громадським, політичним і військовим діячем, генерал-
хорунжим Армії УНР, командував гарматною батареєю у полку 
Євгена Коновальця, був організатором корпусу Січових Стрільців у 
Києві 1917 року.

Роман Дашкевич
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І саме тут, у Відні, Олена та Роман одружилися 14 липня 1920 року. 
Гостями на весіллі були: Євген Коновалець, Костянтин Трильовський, 
Степан Рудницький та ін. Збереглася навіть фотографія молодих поруч 
з головою УВО Євгеном Коновальцем. Цікаво також, що на їхньому 
весіллі, кажуть, старостою був не хто інший, як Степан Рудницький, 
котрий був «хрещеним батьком» Олени Степанів в науці. 

 

Обкладинка книги спогадів О. Степанів

До Львова Олена Степанів – Дашкевич повернулася 1921 
року, озброєна цього разу знаннями та науковою кваліфікацією. У 
1922 році одразу ж стає до праці, як викладач історії і географії, в 
гімназії сестер Василіянок та у Львівському таємному Українському 
університеті. Доктор Олена Степанів не була так званою «лагідною» 
вчителькою. У школі, де панувала певна метода викладів, вистачало 
знати лише те, про що говорив професор. Вона ж вимагала більше, 
ніж давав її виклад, виголошений немов військовий наказ. Щоб 
заслужити на її добру оцінку, треба було прикладатися до лекцій 
самостійно так, як цього вимагає тепер новітня методика або в той 
час університетські студії. Та, незважаючи на це, її дуже любили 
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студенти за справедливість, строгість, вимогливість, але разом з тим 
за якийсь невловимий ореол героїчного романтизму.

Гімназія сестер Василіянок (нині – лінгвістична гімназія)

Тут Олена Степанів працювала з такими видатними науковцями 
і педагогами, як: В. Щурат, І. Крип’якевич, М. Кордуба, Ф. Колесса, 
С. Людкевич. Згодом, польська влада заборонила їй вчителювати, 
бо співорганізаторка Листопадового Зриву не була бажана в ролі 
виховника молодого покоління. Але ця брутальна заборона не 
відштовхнула Олену Степанів від громадського життя, не зменшила 
її присутності в українському Пласті, наприклад, чи в інших 
організаціях, таких як Товариство жінок з вищою освітою, а навпаки 
дозволила з головою зануритись у громадську роботу, а також у 
роботу Наукового товариства ім. Шевченка у Львові. І в будь-яких 
починаннях її завжди можна було бачити, як людину пунктуальну, 
точну, досвідчену і з вояцьким запалом. 

Будучи членом Наукового товариства ім. Т. Шевченка, Олена 
Степанів стає одним з ініціаторів створення Географічної комісії, 
очолює термінологічну секцію. З 1932 по 1938 рр. працює секретарем 
фізіографічної комісії при НТШ та референтом оргвідділу Ревізійного 
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Союзу Українських кооперативів. Крім того, вона виявила себе 
талановитим науковцем, стала автором загалом 75 наукових праць 
та низки мемуарів з часів визвольних змагань. А у другій половині 
30-х років ХХ століття виходять 2 колективні праці за редакцією 
Володимира Кубійовича – «Атлас України і сумежних країв» (1937) 
та «Географія українських і сумежних земель» (1938, т. І). Олена 
Степанів підготувала для другого тому два великі нариси про 
Київ та Львів. Але з приходом до Львова радянської влади майже 
готова книга була знищена. Володимир Кубійович висловився про 
основну мету виходу книги «Географія українських і сумежних 
земель» таким чином, що це було завдання «виповнити частинно 
одну з дошкульних прогалин в українознавстві – подати географію 
наших етнографічних земель». А праця Олени Степанів «Сучасний 
Львів», перша комплексна і найбільш повна економічна і географічна 
характеристика міста, не втратила своєї актуальності й нині, адже 
перевидавалась кілька разів, зокрема, останній раз 1992 року. 

 

Будинок Наукового товариства імені Т. Шевченка (НТШ) у Львові

Та настав «золотий» вересень 1939 року. Збулась віковічна мрія 
українського народу про об’єднання всіх українських земель в одну 
державу. Правда, частина земель, згідно пакту Рібентропа – Молотова, 
таки залишилась на території Польщі, але більша частина Західної 
України була приєднана до Української Радянської Соціалістичної 
Республіки. З приходом радянської влади на західноукраїнські землі, 



44

Олена Степанів дістала дозвіл на викладання географії в середніх 
школах м.Львова та в Інституті радянської торгівлі. Та недовго 
тривала ця праця, адже 22 червня 1941 року друга світова війна 
поширилась й на територію України. Легендарна Степанівна стала 
свідком кривавої розправи, яку влаштувало НКВД напередодні втечі 
зі Львова у червні 1941 року. 

Інститут економіки Академії наук УРСР у Києві

В роки німецької окупації по лінії Червоного Хреста Олена 
Степанів допомагає військовополоненим в концтаборах недалеко від 
Львова та у Львівському шпиталі для військовополонених, працює 
в статистичному бюро міста і пише книгу «Сучасний Львів». В 
цій книзі містилися фотографії, що приніс отець Степан Василів – 
товариш Ананія, брата Олени. Це була перша комплексна і найбільш 
повна економічно-географічна характеристика міста. В даній 
праці О.Степанів писала про часткове зруйнування Львівського 
головного вокзалу у 1939 році внаслідок бомбардування та його 
повільну відбудову. Вона подала статистичні відомості про кількість 
зруйнованих внаслідок воєнних дій житлових і промислових 
будинків, про винищення довколишніх лісів у важкі зими 1939-40 
та 1941-42 років, коли мешканцям міста нічим було палити. Значну 
вартість для історичної демографії Львова мали статистичні дані про 
зміни в кількості населення міста у 1939-42 роках, про тенденцію 
до зростання кількості українців в цей час. Крім того, Олена пише 
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нарис «Промисловість Львова за часів німецької окупації 1941-1944 
років» та книгу «Крим – ключ до Чорного моря», особливо актуальну 
й сьогодні. А ще вона зазнає погроз від бойовиків польської Армії 
Крайової (АК), котрі готували її вбивство, та незважаючи на цю 
небезпеку, все ж виступає проти польсько-української ворожнечі.

Після відновлення радянської влади влітку1944 року, Олена 
Степанів виконує обов’язки доцента кафедри економічної 
географії Львівського університету ім. Івана Франка. У стінах 
цього найстарішого вищого навчального закладу України і одного 
з найстаріших в Європі вона підтримує традиції, започатковані 
фундатором української географічної науки і своїм учителем – 
Степаном Рудницьким. А крім того, Олена Степанів керує сектором 
економіки промисловості Львівського відділення Інституту 
економіки Академії наук УРСР впродовж 1944-1948 років.

В цей час пише наукові праці: «Трудові резерви Львівщини», 
«Енергетичні ресурси і сировинна база промисловості західних 
областей УРСР», «Дністер – важлива транспортна магістраль», 
«Крим (геополітичний нарис)» і інші.

Природничий музей  у Львові
Під приводом ліквідації у Львові деяких академічних установ 

у жовтні 1946 року велику групу так званих “неблагонадійних” 
науковців «делегують» до Києва, серед них і Олену Степанів старшим 
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науковим співробітником відділу економічної географії Інституту 
економіки Академії наук УРСР, котру незадовго після того звільнили.

Повернулася Олена Степанів до Львова влітку 1948 року і після 
кількох місяців безробіття ледве влаштувалася простим науковим 
співробітником у Природничий музей, але не надовго. 

Адже вже у грудні 1949 
року караюча рука радянського 
“правосуддя” наздогнала 
Олену Степанів і вдома, її було 
заарештовано і запроторено на 
10 років до мордовських таборів 
на тяжкі роботи – копати торф. 
Доречі, у книзі професора Олега 
Шаблія читаємо: «18 лютого 1950 
року МҐБ спалило всі “речові 
докази вини ” – понад 200 позицій 

літератури, і зокрема, такі “ націоналістичні ” видання, як: «Слово 
о полку Ігоревім», «Галицько-Волинський літопис» і т.д. Прокурор 
вимагав засудити Олену на 25 років та особлива нарада при МҐБ у 
Москві “ змилосердилася ” і присудила лише 10 років!

Будинок на вул. Козацькій, 11а
Тяжко працювала немолода жінка на торфорозробках у Мордовії 

і тільки, коли дистрофія звалила її з ніг, їй дали інвалідну категорію і 
скерували на роботу палітурницею. Водночас заарештували й заслали 

Листівка  50-і рр. ХХ ст.
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у концтабір під Караганду її сина Ярослава Дашкевича. Лише у червні 
1956 року смертельно хворій Олені Степанів вдалося повернутися 
до Львова. Хоча опиняється на вулиці без власного помешкання, 
родинних пам’яток, документів та знову і знову знаходить у собі 
сили, винаймає будиночок на околиці міста на вулиці Козацькій, 11а. 
і поселяється у ньому. Трохи пізніше сюди ж приїжджає із заслання 
її син.

Влаштуватися на роботу не виходило, отож жила на пенсію у 89 
крб. Трохи листувалася з друзями, які опинилися за кордоном. Треба 
сказати, що влітку 1941 року Олена теж могла виїхати за кордон, адже 
вона не мала жодних ілюзій щодо радянської влади. Але не захотіла ця 
легендарна жінка покидати свою Батьківщину. А Батьківщина в особі 
держави УРСР знаємо як “віддячила” своїй вірній дочці!.. На початку 
1963 року Олена Степанів-Дашкевич потрапила до Львівської лікарні. 
А 11 липня цього ж року її вимучене серце зупинилося. Поховали 
національну героїню на Личаківському кладовищі у скромній могилі 
її матері, а вже незалежна Україна вшанувала свою славну дочку ось 
таким пам’ятником на могилі:

Пластуни і козаки 
товариства Кіш біля 
пам’ятника на могилі Олени 
Степанівни.

Могила на Личаківському 
кладовищі (сучасний вигляд)
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На будинку, в якому провела останні роки свого життя Олена 
Степанів, встановлено меморіальну дошку.

Меморіальна дошка на будинку на вул. Козацькій

А от музею, про який мріяв син легендарної жінки, всесвітньо- 
відомий вчений, історик, археограф Ярослав Дашкевич, як зрештою 
і вся передова інтелігенція та громадськість нашого міста, нема й по 
сьогоднішній день. Зрештою це міг би бути спільний музей славних 
і безстрашних патріотів України – матері і сина. Впродовж багатьох 
років, незважаючи на бюрократичні перепони, громадськість міста 
намагається створити меморіальний музей Степанівни на вулиці 
Козацькій. Сподіваємось, що ці намагання увінчаються успіхом. 
Адже слава України настане тільки тоді, коли настане слава її Героям!
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В и с н о в к и
До кращих представників українського жіноцтва першої 

половини ХХ століття по праву належить славна дочка українського 
народу, відомий громадсько-політичний діяч, вчений та педагог 
Олена Степанів-Дашкевич. Її ім’я, активної учасниці визвольних 
змагань 20-30-х років у Галичині, звучало і звучить як символ 
звитяги і боротьби за незалежність Української держави, незламність 
і непереможність українського духу. Люди з таким життям і легендою 
як Олена Степанівна не вмирають. Ми завжди будемо дякувати їй за 
те, що збагатила нашу історію своєю героїчною участю у визвольних 
змаганнях та своїм життям не заплямувала чудової легенди про жінку-
воїна, жінку-героя. Але ми також маємо бути вдячні цій славній жінці 
за її педагогічну, наукову та громадську діяльність.

Сьогодні, як і в прийдешні роки, на прикладі таких особистостей 
нам належить виховувати молоде покоління. Адже відомо, що про 
націю судять за її діячами і чим більше вона їх має, тим помітніше 
місце народу у світовій історії. Олена Степанів належала саме до 
таких діячів. І це ім’я треба донести до кожного українського школяра, 
студента, педагога, звичайного львів’янина і гостя нашого міста. 
Пропонуємо ще один спосіб, за допомогою якого можна познайомити 
зацікавлену аудиторію з життям і діяльністю цієї непересічної жінки, 
а саме за допомогою екскурсії. І тому, кількома роками раніше, 
автор презентації уклала екскурсійний маршрут «Слідами Олени 
Степанівни у Львові», з котрим можна познайомитись в окремій 
книжечці.
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РОМАН шУХЕВИЧ: життя,  
покладене на вівтар Незалежності

до 105-річчя від дня народження

Цього року 105-літній ювілей від дня 
народження непересічної особистості в 
історії України – головного командира 
Української Повстанської Армії – 
Романа Шухевича. 

Галузевий державний архів СБ 
України містить найбільшу колекцію 
документів з історії ОУН і УПА: десятки 
тисяч кримінальних справ на учасників 
підпілля, матеріали ОУН і УПА, 
пошукові матеріали органів НКВС-
НКДБ-МДБ-КДБ УРСР. У грудні 2007 
року при СБ України створено робочу 

групу істориків для активізації вивчення цих документів. 
Співробітники архіву беруть участь в інформуванні громадськості 

про діяльність ОУН і УПА. Зокрема, матеріали СБ України 
використовувалися для підготовки кількох томів документальної 
серії книг «Літопис УПА», яка на сьогодні є найбільшою збіркою 
про діяльність українського підпілля, а також у спільній українсько-
польській серії книг «Польща та Україна у тридцятих-сорокових 
роках ХХ століття. Невідомі документи з архівів спеціальних служб». 
У 2007 році видано двотомник «Роман Шухевич у документах 
радянських органів державної безпеки (1940-1950)», в листопаді 
2007 року в Центральному офісі СБУ в Києві відкрито виставку, 
присвячену цьому Герою України.

Дана доповідь покликана розкрити маловідомі сторінки з життя 
командира, а саме, як формувалась його особистість, і як він з 
дитинства йшов дорогою служіння іншим…

Адресується тим, хто шанує своїх національних героїв, щоб краще 
зрозуміти величну постать Романа Шухевича, і тим, хто покликаний 
популяризувати героїку українського визвольного руху, а молодому 
поколінню, щоб отримати найкращий приклад для наслідування.
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Храплива леся – У двадцятиліття (1970)

— Ти куди поспішаєш, юначе? 
Пожди! 
Глянь у лісі на сніг: 
Там криваві  сліди! 
Сніг кривавий від двадцяти літ .. . 
Двадцять літ  розцвітає підсніжників квіт, 
Де в очах, у промінних, потьмарився світ. 
Над застиглим  – криваві зірки похилились 
І ствердив комісар: 
— Ну, нарешті самого ми вбили!  
Ти, юначе, поглянь 
Понад буднів затиснене коло, 
На стрункий обеліск, 
У шляхетному мармурі  чоло 
І на руки камінні, 
Що міцно держать  автомата: 
Україна нова 
В Білогорщу  прийде святкувати. 
На світанні серця 
Там зійдуться  на прощу юрбою. 
Тихий ліс оживає 
Синьо-жовтим, мільйонним пробоєм, 
Де стоятиме Він — 
Понад крони  глядітиме оком орлиним 
На розбуджений  Львів, 
На воскреслу  свою Україну. 
Довкруги, на гранітних східцях, 
Ті, що з Ним  в хуртовину боролись, 
Що проходили  месників шлях, 
Не вертались  ніколи, 
Не жаліли життя  свого квіт 
Обтрясати своїми ж руками .. . 
Незрушима когорта  стоїть 
В незнищимий захована камінь.  
Це туди покоління  прийдуть 
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Причаститись  снаги пантеону.  
Ти, юначе, в той ліс теж прийдеш, 
Як розквітнуть  підсніжники в ньому, 
Щоб збагнути вагомість  життя  
Від вершин до безодні. 
І поклонишся низько Йому   
... Ні, не жди: 
           поклонися сьогодні!

 (Нью-Йорк, березень 1970 р.)



54

ВСТУп
«…Хто нам сказав – нема Чупринки, 
Хто похилив на щоглі стяг, 
Коли ще пишуться сторінки 
Його безприкладних звитяг.» 
(В.А.Ш. – НІ!(1950 рік))

Тарас Чупринка, Тур, Роман Лозовський, Чернець, Туча, Степан, 
Щука, Дзвін – усі ці псевдо належать одній особі, генерал-хорунжому 
УПА, Головному командирові Української Повстанської Армії, 
Голові Генерального секретаріату Української Головної Визвольної 
Ради та Голові Проводу Організації Українських націоналістів (ОУН) 
Романові Шухевичу. 

«Ми не будемо боятися вмирати, бо вмираючи, 
будемо свідомі того, що станемо добривом української землі» 

Роман Шухевич
Вшановуючи пам’ять Героя України – Романа Шухевича, ми ще і 

ще раз повертаємось до його життєпису.
Зважаючи на значимість цієї постаті, про його життєвий шлях та 

його роль в історії України написано і опубліковано чимало статей, 
досліджень, розвідок, рівно як і спогадів його соратників, родичів, 
знайомих і супротивників.

   



55

До 95 річниці від дня народження Романа Шухевича (це був 
2002 рік), в Петропавловську-Камчатському в україномовній газеті 
«Батьківщина», редактором якої була моя мама Едіта Познякова 
з’явилася стаття «17 ЛИПНЯ ЦЬОГО РОКУ МИНУЛО 95 РОКІВ 
З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ РОМАНА ШУХЕВИЧА – легендарного 
генерал-хорунжого, Головного командира Української Повстанської 
Армії (УПА), Голови Проводу Організації Українських Націоналістів 
(ОУН), від травня 1943 року, та Генерального Секретаріату 
Української Головної Визвольної Ради (УВГР)». 

(Дата і місце народження є спірними. Старіші праці про Романа 
Шухевича вказують Краківець як місце народження, а як дату - 17 
липня 1907 року)

Ось ця стаття.
Статтю підготував учень 10 класу Евген Герасименко. Герої не 

вмирають, вони живуть в серцях і славу та пам’ять про них нічим 
не заглушити. Вона, як дзвін. Піднімається десь високо в космос 
і повертається то в Нью-Йорк, то на Камчатку, то в Торонто, то 
…всюди, де живуть УКРАЇНЦІ, живе пам’ять про їх ГЕРОЇВ... 
І, як пригадує мама, кагебешники і сьогодні бояться Шухевича, як 
«живого». Пішли дзвінки залякування, критичні статті в газетах 
та погрози. Що правда, три дні мама боялась підходити до дверей, 
особливо боялась за сина, мого брата, який якраз вступав до 
університету. Та коли зрозуміла, як вони бояться Шухевича, десь 
взялася сила і страх пропав. 

Діти Шухевича Юрко і Марійка 
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Ось тут хочу зазначити, що для батьків, головне їх діти. У Романа 
Шухевича було двоє діток Юрко і Маруся. Був знайдений лист його 
доньки, в якому вона просить татуся, коли він приїде, привести 
її олівці для малювання. Можна собі тільки уявити який страх 
переживав Роман Шухевич за своїх діточок та дружину…

1930 р. після звільнення від служби в польській армії, Роман Шухевич 
одружився з дочкою пароха села Оглядів Наталією Березинською (*13 
березня  1910 — †28 лютого  2002). Там  28 березня 1933 р. у них 
народився син Юрій. Після окупації Західної України  більшовиками, 
Наталія Шухевич із сином, щоб не потрапити в тюрму, перейшла 
нелегально кордон і добралася до Кракова, де зустрілась із 
чоловіком. Тут 16 жовтня 1940 р.  народилася їхня донечка  Марія.  

Весільне фото. Шухевич 2 зліва
Під час Другої світової війни  у  липні  1941 р. Наталія Шухевич 

перебралася до Львова. Тут із двома дітьми проживала до арешту 17 
липня 1945р.. 
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Батьки Шухевича: батько – Йосип-Зенон, 
 мати – Євгенія-Емілія (у дівоцтві – Стоцька)

Посада Головного Командира Української Повстанської Армії 
вплинула на подальшу долю родини Шухевича. Його батьків 
Йосипа (1879—1948) та Євгенію (1883—1956) Шухевичів радянські 
спецслужби тримали під постійним наглядом, поки ті мешкали у 
Львові. Коли стало зрозуміло, що  МҐБ не зможе використати батька 
для арешту сина, то його, важко хворого, відправили на заслання 
у Кемеровську область, де він помер у 1948 р. Мати Євгенія була 
заслана до Казахстану, де і померла 30 червня 1956 р.

Брата Юрія (1910 – †24 – 26 червня 1941), інженера-геодезиста, 
НКВД замордувало у львівській тюрмі на вул. Лонцького (сучасна 
вул. С. Бандери, 1) у червні 1941 р.

Сестра Наталія (*1922 — †21 лютого 2010), студентка Львівського 
медінституту, була заарештована 7 вересня 1940 р. і засуджена на 
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процесі 59-ти членів ОУН на 10 років каторжних робіт на лісоповалі 
на Уралі й 5 років заслання в Казахстан, де вона познайомилася зі 
своїм майбутнім чоловіком, балкарцем Муталіфом Геграєвим. Після 
весілля подружжя переїхало на батьківщину чоловіка — до столиці 
Кабардино-Балкарії, м. Нальчик.

Роман Шухевич із сестрою Наталією
Дружину Шухевича Наталію заарештували 17 липня 1945 р. 

Обох дітей від неї забрали й віддали до дитячого будинку. Згодом 
Наталя зі своєю матір’ю Осипою також була відправлена на заслання, 
а діти — син Юрій та дочка Марія – були передані до дитячого 
будинку в Донецьку.

9 липня 1947 р. Юрко Шухевич втік із спецдитбудинку, що у 
місті Рутченково Сталінської області, і повернувся у Західну Україну. 
Спочатку він переховувався у селі Бусовисько Дрогобицької області 
у батькового приятеля Михайла Цапа.

У жовтні 1947 р. Юрко зустрівся з батьком, який забезпечив 
його документами на ім’я Б.Левчука і влаштував у середню школу 
міста Кам’янка-Бузька. Саме тоді, як згадував Ю. Шухевич, його 
батько сказав: «Юрку, ми не мстимося за наші родини, ми боремося 
за те, щоб раз і назавжди повалити цей страшний антинародний 
комуністичний режим».

У січні 1948-го вони зустрілися ще раз у Львові.
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20 березня 1948 р. Юрко разом із зв’язковою Шухевича Галиною 
Дідик виїхав з метою викрасти сестру Марію (якій на той час було 
7років) з дитячого будинку. План не вдалося зреалізувати, а 25 
березня Юрія знов захопили. Його засудили у чотирнадцять років, 
а на волю він вийшов лише у 1989 р. у віці 55 років, втративши зір.

Сьогодні Юрій Шухевич — відомий громадсько-політичний діяч.
Усе своє життя Роман Шухевич поклав на вівтар боротьби за 

свободу і незалежність України.
Поруч із тим пересічний українець ще дуже мало знає про цю 

людину. Бо ж стереотипи радянської епохи дуже живучі. Це тому, 
що вони нав’язані найпотужнішою пропагандистською кампанією. 
Більше того, вони дуже продуктивно і могутньо вводилися в 
суспільну свідомість впродовж десятиліть. Ці стереотипи до цього 
часу підживлюються окремими політичними силами.

Для боротьби з цим найкращий інструмент – доступ до правдивої 
інформації, відкриття архівів. Розсекречення відповідних документів 
радянських органів держбезпеки – це якраз дуже важливий крок до 
звільнення сучасного суспільства від усіх тих стереотипів.

Крім відкриття архівів, в Україні також необхідно проводити 
інформаційну роботу – зацікавлювати всіх українців доступною 
архівною правдою, а особливо молодь.

І тоді вже дуже скоро всі ті стереотипи відійдуть у минуле. На 
сьогодні студенти і школярі знають про історію набагато більше, ніж 
їх батьки. 
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штрихи до портрета
У  серці він носив  народний біль  
І прагнення до вільної держави —  
Як генерал – з’єднав у собі ціль,  
А мов Спартак поліг на щиті слави. 
(Мурович Лариса – Тарас Чупринка (1962)) 

дитинство
30 червня 1907 року народився Роман Шухевич у селі під 

Львовом, сучасна вулиця Довбуша, будинок № 2, квартира 
належала Володимиру Шухевичу (діду) та його дружині 
Герміні.  Батьки— Осип-Зиновій Шухевич та Євгенія Шухевич(дівоче 
прізвище Стоцька).  Шухевичі належали до тих галицьких священичих 
родів, громадська активність яких протягом ХІХ століття сприяли 
українському національному відродженню. З роду Шухевичів вийшла 
когорта політичних, культурно-громадських та військових діячів, що 
формували модерну українську націю та боролися за її державність.

Світлина з дитячих років, 1908 рік
Дитинство Шухевича минуло у містечку Краківці на Львівщині, 

де його батько працював у повітовому суді. 1914 року його родина 
переїхала до Камінки-Струмілової (тепер місто Кам’янка-Бузька), де 
Осип Шухевич обіймав посаду судді. Тут Роман Шухевич закінчив 
початкову школу.
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Навчання у гімназії: 1917—1925
Продовжив навчання у Львові у філії Академічної гімназії. У цей 

період (1917—1925) молодий Шухевич мешкав під опікою Герміни 
Шухевич на вулиці Довбуша, 2 (Собіщини, № 7). Завдяки творам 
народного мистецтва, що їх зібрав його дід  Володимир, у будинку 
панував дух патріотизму.

Оceлившись у Львoвi, Poмaн cтaв cвiдкoм подій 1 листoпaдa 
1918 p., пoв’язaних з утвopeнням 3axiднo-Укpaїнськoї Hapoднoї 
Pecпyблiки (ЗУHP) тa гepoїчнoю бopoтьбoю Укpaїнськoї Гaлицькoї 
Apмiї (УГA) з польськими військами. У цeй чac йoгo бaтькo 
oбiймaв пoсaду пoвiтoвoгo пoлiтичнoгo кoмiсapa 3УHP в Kaм’янцi-
Cтpyмилoвiй, a йoгo дядькo Cтепан Шуxeвич cтaв дo лaв вoякiв УГA.

Рідня і свояки Романа Шухевича. Стоять (зліва направо): Тарас 
Шухевич, Осип-Зиновій Шухевич — батько Романа, Володимир 

Старосольський, Уляна Старосольська, Одарка Старосольська, 
Ірина Шухевич, Володимир Шухевич, Теодор Рожанковський. 

Сидять (зліва направо): Осипа Рожанковська, Ольга Шухевич, 
мати Романа — Євгенія Шухевич з братиком Юрком Шухевичем, 

бабуня Романа — Герміна Шухевич з Ігорем Старосольським, 
дід Романа — сеньйор Володимир Шухевич, Ірина Рожанковська 
з синами Степаном та Ярославом. Перший ряд (сидять): Юрій 
Старосольський, Роман Шухевич, Володимир Рожанковський.
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Родинні військово-патріотичні традиції, прищеплені юнакові 
батьком Йосипом та дядьком Степаном, зміцнив полковник Євген 
Коновалець— командант УВО, який у 1921—1922 роках разом 
з колишнім старшиною УГА С. Шахом деякий час винаймали у 
Шухевичів кімнату. Гімназист Роман неодноразово розмовляв із 
полковником та прислухався до його розмов, які мали великий вплив 
на формування свідомості й характеру майбутнього провідника. 
С. Шах згадує: «Poмкo Шyxeвич цінував високо наше товариство 
і шукав його. Запрошував його до своєї кімнати не раз полковник 
Євген Коновалець і там вів з ним розмовляв».

Роман Шухевич добре вчився в гімназії, його річні свідоцтва 
за 1921—1924 pp. містять переважно відмінні оцінки з основних 
предметів («дуже добре»). Лише в 1923—1924 навчальному році він 
мав з релігії, польської та давньогрецької мови оцінки «добре», а з 
німецької – «достаточну». Юнак також успішно займався музикою 
та співом, а на початку 1930-х років став студентом заочного курсу 
музичного інституту ім. М. В. Лисенка по класу фортепіано. Музичний 
інститут закінчив також його брат Юрій. Разом вони виступали 
у Львівському оперному театрі, де Юрій співав під акомпанемент 
Романа. Улюбленими композиторами Шухевича були  Ґріґ  та Шопен.

Велику увагу Роман Шухевич приділяв спорту. Він добре грав 
у баскетбол, волейбол  і футбол, займався бігом, плаванням, лижним 
та планерним спортом. На Запорозьких іграх 1923 р. у Львові Р. 
Шухевич зумів поставити рекорди у бігу з перешкодами на 400 м і у 
плаванні на 100 метрів.

Членство в пласті
У роки навчання у гімназії та в політехніці Роман Шухевич 

був активним членом «Пласту» (1-й курінь ім. П. Сагайдачного, 
7-й курінь ім. князя Льва, 1-й курінь УСП(Улад старших 
пластунів) ім. Ф. Черника, 3-й курінь УСП «Лісові Чорти», 10-й 
курінь УСП «Чорноморці») та різних спортивних товариств. Ще 
гімназистом він був одним із організаторів пластового гуртка «Ясний 
тризуб» (1922), а пізніше куреня «Чорноморці» (1927). В одній із 
облікових пластових карток юнака йому дається така характеристика: 
«Найліпший з гуртка. Честолюбивий. Войовничий. Енергійний».
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Пластовий табір на схилах гори 
Сокіл в Карпатах, літо 1926 року

Активне громадське і політичне життя:  
1926—1934

Закінчивши філію Академічної Гімназії, юнак восени  1925 р. 
вступив вільним слухачем на навчання до Львівської Політехніки 
по курсу будівельної архітектури. Цього ж року Р. Шухевич став 
членом УВО.

Після закінчення гімназії планував вступати до Львівської 
політехніки, однак, хоч і здав вступні іспити на «дуже добре», не був 
прийнятий до університету з політичних причин. Тому перший рік 
Шухевич вчився у Данцигу. Лише у вересні 1926 Шухевич вступив 
до Львівської політехніки на дорожньо-мостовий відділ. У своїй 
книзі «Роман Шухевич — командир армії безсмертних» П. Мірчук 
зазначає, що батькові Романа Шухевича вдалося знайти протекцію 
професора Львівської політехніки Антона Ломніцького, і, за його 
посередництва, Романа прийнято на другий рік студій у Львівській 
політехніці на відділі будівельної архітектури. У червні 1934 р. 
закінчив навчання з дипломом інженера. 
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У 1925 р.  Роман Шухевич вступив у ряди Української Військової 
Організації. Крайова Команда УВО доручила йому виконати 
замах на польського шкільного куратора у Львові Станіслава 
Собінського, який проводив жорстоку антиукраїнську політику в 
галузі шкільництва. 19 жовтня 1926 р. 19-річний Шухевич разом 
із Богданом Підгайним виконав поставлене завдання. До цієї справи 
були покликані добровольці і «Роман зголосився одним з перших».

За словами Б. Підгайного: «атентат на куратора Собінського 
був остаточною пробою для Романа». На думку Анатолія Кентія 
та Володимира Лозицького, участь в цій акції мала вирішальний 
вплив на подальшу його долю як активного учасника українського 
визвольного руху. «Від цього часу життя Романа стало ходінням „по 
лезу“, балансуванням на межі екзистенції та смерті».

Військова служба
У 1928—1929 роках Роман Шухевич відбував військову службу в 

польській армії. Так як він був студентом, то його зарахували спочатку 
до артилерійської частини у Володимир-Волинському, а потім — до 
підстаршинської школи, так званої «підхорунжівки», яку він успішно 
закінчив. Але через донос до поліції про приналежність Романа 
Шухевича до таємної української організації, його було позбавлено 
права однорічної служби у війську і направлено простим вояком до 
однієї з гарматних частин. Свою військову службу він продовжив 
рядовим гарматником в артилерійській частині на Волині.

Після завершення військової служби Р. Шухевич виїхав 
до Данціґа. Тут він не тільки продовжив студії в місцевій Політехніці, 
але й взяв участь в одному з військових вишколів Української 
Військової Організації, яка мала в тому місті свою організаційну 
станицю.

діяльність в ОУН
2 лютого 1929 р. у Відні була створена Організація Українських 

Націоналістів. У 1930—1934 рр. Шухевича (псевдо «Дзвін») було 
призначено бойовим референтом Крайової Екзекутиви ОУН. У1930 
р. він був одним із керівників масових актів непокори — Саботажної 
акції, що охопила цілу Галичину. Польський уряд у паніці 



65

застосував тотальну пацифікацію, що 
посилило революціонізацію українського 
селянства та сприяло поширенню ідей 
українського націоналізму.

Як бойовий референт Крайової 
Екзекутиви ОУН Шухевич брав участь в 
організації низки заходів, спрямованих 
проти антиукраїнської політики польської 
влади.

Роман Шухевич брав активну участь 
у дискусії щодо побудови та організації 
армії в ОУН. Існували дві діаметрально 
протилежні точки зору. Згідно з першою, 
українська армія має формуватися як 
регулярна на еміграції; згідно з другою, 
національну армію необхідно творити на 
західноукраїнських землях, опираючись на власні сили.

Роман Шухевич, Юрій Березинський і 
 невідомий на Волині. 1930рік

Цю думку обстоювали «крайовики» — Степан Бандера, Іван 
Габрусевич, Зенон Коссак, Олекса Гасин, Дмитро Грицай, Василь 
Сидор та інші, у тому числі й Роман Шухевич.

Ще за життя Євгена Коновальця у 1938 р. розглядалася 
можливість призначення Романа Шухевича крайовим провідником 

Фото зі студентських 
часів, 1926 рік
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ОУН на ЗУЗ замість Лева Ребета. Але, як згадував М. Ганушевський, 
«Шух» відмовився від цієї пропозиції і запропонував замість себе 
Мирослава Тураша (В. Грабовський). Однією з причин відмови, 
на думку істориків, могло бути бажання Романа Шухевича пройти 
військовий вишкіл в Німеччині. Вважається, що в 1938 р. він закінчив 
спеціальні курси у Баварській військовій академії, хоч з приводу 
місця його навчання є інші версії.

період ув’язнення: 1934—1937
У червні1934 р. у зв’язку з убивством Перацького поліція провела 

масові арешти серед членів ОУН. 18 червня арештовано Романа 
Шухевича і згодом, 6 – 7 липня, заслано до концентраційного табору 
у Березі Картузькій без достатніх доказів вини. Цей табір славився 
нелюдськими умовами життя в’язнів. Постійне знущання над 
арештованими, фізичне й моральне, стало системою і доведене було 
до тупого садизму. Кожен із них отримував власний номер, який мав 
носити великий на плечах, а малий – на лівому рамені (наприклад, 
Дмитро Грицай мав № 44). У таборі Шухевича приписали до групи 
кочегарів, які взимку носили вугілля та розпалювали печі. Але й тут 
він очолив націоналістичну організацію самооборони.

На Варшавському процесі над ОУН (18 листопада 1935 року 
– 13 січня 1936 року) Роман Шухевич виступав у ролі свідка. Усі 
свідки обстоювали право говорити рідною мовою. За таку поведінку 
головуючий суддя В. Посемкевич оштрафував їх на 200 злотих, а 
за привітання: «Слава Україні!» – наказував покинути залу суду та 
карав однією добою ув’язнення. Тоді ж, на зaпит свого aдвoкaтa, щo 
спонукало його до вступу в ОУН, він відповів: «Цe бyв нaкaз мoгo 
cepця».

Хоч на Варшавському процесі група чільних членів ОУН на ЗУЗ 
на чолі з Степаном Бандерою була засуджена за вбивство польського 
міністра внутрішніх справ, проте польська влада не обмежилась 
цим актом. Було вирішено провести у Львові окремий процес 
над крайовим активом ОУН, щоб звинуватити всю організацію у 
виключно терористичній діяльності, у підриві законного порядку 
на західноукраїнських землях і викликати до неї недовір’я в 
поміркованих колах української громадськості.
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19 січня 1935 року Романа Шухевича відправлено на слідство 
до Львова, де він сидів у тюрмі «Бриґідки» на вул. Городоцькій. На 
Львівському процесі над ОУН (25 травня – 26 червня 1936) першим в 
акті обвинувачення стояло прізвище Р. Шухевича. Адвокатом Романа 
Шухевича був його дядько Степан Шухевич.

На допиті «Дзвін» визнав свою приналежність до УВО і ОУН (бо 
проти нього були деякі свідчення), але підкреслив, що був зв’язаний 
з цими організаціями «тільки націоналістичним світоглядом». Він 
заперечував приналежність до Крайової Екзекутиви ОУН, відкидав 
причетність до підготовки атентатів проти В. Кособудзького та 
А.Майлова.

Вміла поведінка на судовому процесі, фахові дії його адвоката 
дозволили «Дзвону» уникнути тяжкого покарання. Вердиктом 
присяжних він був звинувачений лише у приналежності до ОУН 
і з нього зняли обвинувачення у намовленні Миколи Лемика до 
вбивства секретаря генерального консульства СРСР у Львові Алєксєя 
Майлова. За вироком польського суду Р. Шухевича засудили на 4 роки 
ув’язнення, але згідно з амністією цей термін знизився до 2-х років.

На підставі проголошеної у 1935 року урядової амністії він 
вийшов на волю 27 січня 1937 року, пробувши півроку у концтаборі 
та два роки у тюрмі.

Успішний бізнесмен (1937)
Після звільнення у 1937 р. Роман Шухевич проживав із родиною, 

яка на той час складалася з дружини Наталії та сина Юрія, у Львові 
на вул. Косинерській, 18 а (сучасна вул. І. Карпинця). Родина 
перебувала у важкому матеріальному становищі. Очевидно, що 
незважаючи на дві вищі освіти, «політично ненадійний» Роман не міг 
розраховувати на прийом на роботу в якомусь перспективному місці. 
Створена ним в березні 1937 р. фірма (кооператив) «Фама» стала 
першою українською рекламною компанією в Галичині. Вона мала 
виконувати подвійне завдання – політичне й фінансово-економічне. 
Ця фірма стала легальним прикриттям для діяльності ОУН. Дуже 
скоро були створені осередки «Фами» у багатьох містах Галичини 
й Волині й навіть поза межами тодішньої Польщі. Працівниками 
кооперативи були переважно члени ОУН – колишні політв’язні, яким 
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дуже важко було влаштуватися на роботу. Тепер вони отримували 
легальний заробіток і могли успішно поєднувати працю на фірмі з 
організаційною діяльністю.

Зважаючи на активний розвиток української кооперації на основі 
принципу «свій до свого по своє», клієнтура фірмі була забезпечена. 
Розвиваючи свою діяльність, Шухевич виявив неабияку креативність, 
проводячи несподівані рекламні кампанії та створюючи власний 
оригінальний стиль. Це теж стало запорукою фінансового успіху: 
Роман Шухевич став успішним бізнесменом.

«Фама» розробляла та розміщувала рекламні оголошення 
кооперативів «Центросоюз», «Маслосоюз» та інших у газетах «Діло», 
«Новий час». Завдяки вмілому менеджменту фірма розрослась у 
розгалужене підприємство, і незабаром були зорганізовані й успішно 
працювали відділи оголошень у пресі, кінорекламі, друкування 
рекламних буклетів, виготовлення фірмових вивісок та рекламних 
щитів, рекламного оформлення вітрин (дизайн), організації 
рекламних виставок і ярмарків, виробництва мінеральної води, 
виготовлення «адресарія» (книги адрес установ і фірм) та власний 
транспортний відділ.

Шухевич був реалістом і багато що розумів. Зокрема, ілюзорність 
надій на глобальне зіткнення США і СРСР. Дружина його близького 
приятеля Олекси Гасина («Лицаря»), члена Центрального Проводу 
(ЦП) ОУН і полковника УПА (застрелився при спробі захопити його 
у Львові 31 січня 1949 року) розповідала, що Шухевич висміяв мрії 
її чоловіка про радянсько-американську війну. Америка, саркастично 
зауважив він, чомусь ніяк не прислуховується до думки Лицаря. Ольга 
Гасин поцікавилася, чому ж їм, втомленим і виснаженим, не піти на 
Захід? З гіркою усмішкою Шухевич відповів, що вони потрібні тут, в 
Україні, і нікому не потрібні там, на Заході.
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заключне слово
Сучасники Шухевича згадують, що “…він був вільним від 

комплексів і легко встановлював зв’язки з людьми, був з природи 
людиною веселої вдачі, твердо обстоював свої погляди, але не 
відмовлявся їх ревізувати у зустрічі з переконливими аргументами” 
(Мирослав Прокоп) і “Боротьба 
за волю українського народу, 
за його суверенне державне 
існування і розквіт стала змістом 
життя Романа Шухевича – 
людини виняткового гарту” 
(Петро Дужий).

У 1950 році в українській 
емігрантській пресі з’явилися 
численні некрологи у зв’язку із 
загибеллю головнокомандувача 
УПА. Однак жодних подробиць 
його загибелі не подавалося.

Василь Охримович, 
який, перебуваючи у підпіллі, 
підготував рукопис брошури про 
Шухевича під назвою «Перший 
серед рівних», писав, що «…
напевно ніколи не стануть відомі 
точні дані про обставини, які 
призвели до нападу військ МДБ 
на його квартиру в Білогорщі 
5 березня 1950 року. У всякому разі не спритність і не переваги 
більшовицької поліції відіграли тут свою роль, а безмежна довіра 
людям з боку генерала».

Ось як це описано в одному із звітів: «Під час обшуку з-за 
дерев’яної перегородки на площадці сходів були здійснені постріли.

У цей час по східцях піднімались начальник відділення 
Управління 2-Н МДБ УРСР майор Ревенко і заступник начальника 
УМДБ Львівської області полковник Фокін. У стрілянині, що 
виникла, тов. Ревенка на площадці сходів було вбито.

Обкладинка книги «Фама 
– рекламна фірма  

Романа Шухевича»
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Під час стрілянини з укриття вискочив бандит з пістолетом і 
гранатою в руці і кинувся вниз по східцях, де наскочив на полковника 
Фокіна, який сходив вниз.

У цей час сержант П-к, який стояв у дворі, підбіг і автоматною 
чергою вбив бандита».

Із спогадів Юрія Шухевича: слідчий Гузєєв привів його до гаража 
Львівського обласного управління МДБ, де він побачив тіло свого 
батька: «Батько лежав на соломі у вишитій сорочці, на правому боці 
обличчя було видно слід кулі, а під грудьми було три рани, на голові 
поруч із кульовим отвором обпалене волосся. „Значить, застрелився“, 
– подумав я».
Дійсно, на фото чітко видно кульовий отвір на скроні.

На 43 році життя він відійшов до свого Творця, віддавши 
Батьківщині все своє героїчне життя, без останку…Це сталося 
5 березня 1950 року в селі Білогорщі, що під Львовом (тепер вулиця 
Білогорща у Львові)…

В.А.ш. – ТИ ВІЧНИй СЕРЕд жИВИХ
«…Смерть відступила – Вічність встала, 
В промінні діл його святих. . . 
Над ним Вкраїна проспівала: 
Ти, вічний є серед живих!» 
(Визвольний шлях. – 1985. – Кн. 3. – С. 260–261)

ТРЕБА пАМ’ЯТАТИ: УпА була високо боєздатною, 
дисциплінованою і чітко структурованою армією, яка 
опиралася винятково на українському патріотизмі і всенародній 
підтримці. Головнокомандувачу вдалося підтримати бойовий 
дух повстанської армії, чисельність якої перевищувала 200 тис. 
вояків. шухевич, командир і провідник ОУН, так досконало вмів 
організувати роботу, щоб всі працювали натхненно і злагоджено. 
Головнокомандувач пишався тим, що йому, як сам казав, 
довелося очолити ту славну армію героїв, якій рівної не знає 
історія України.

РОМАН шУХЕВИЧ пОВИНЕН СлУГУВАТИ пРИКлАдОМ длЯ 
СУЧАСНОЇ МОлОдІ. йОГО ОРГАНІзАТОРСьКІ здІБНОСТІ, 

НЕпЕРЕСІЧНИй ТАлАНТ пОлІТИКА ТА ВІйСьКОВОГО 
КОМАНдИРА І САМОпОжЕРТВА, зАСлУГОВУЮТь НА ВІЧНУ 

пОВАГУ УКРАЇНСьКОЇ НАцІЇ. 
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Нагороди Романа Шухевича: Герой України (орден Держави), 
Золотий Хрест Заслуги першого класу, Хрест Бойової Заслуги

Найвище військове звання, яке мав Роман Шухевич – це генерал-
хорунжий УПА.

«Українські націоналісти намагалися використати будь-які 
можливості для реалізації свого головного завдання – здобуття 
Української держави. До моменту, поки їхні цілі не розходилися 
з цілями німців, вони співпрацювали. Це тривало до 30 червня 
1941 року. Співпраця полягала у створенні військових підрозділів. 
Як тільки стала зрозумілою політика нацистів щодо українців, як 
тільки вони забажали розігнати уряд і відкликати проголошену 
незалежність, ця співпраця припинилась. Більше того, Шухевич 
згодом очолив антинацистський рух опору, який вилився в Українську 
повстанську армію. Цей приклад абсолютно характерний для історії, 
коли учасники визвольних рухів співпрацювали з іншими державами 
до моменту, поки їхні дороги не розходились. Не слід забувати, що з 
Третім Рейхом співпрацювали спочатку держави Заходу (Мюнхенська 
угода 1938 року). Її підписували керівники Франції, Великої Британії 
й Італії. Співпрацювало і керівництво Радянського Союзу.

Герой – людина, яка присвятила своє життя боротьбі за 
національні інтереси народу, Роман Шухевич без сумнівів заслуговує 
на це звання. Заради здобуття незалежності України він пожертвував 
найціннішим, що має людина, – власним життям. Робив усе заради 
загального добра і створення Української держави. Це найкращий 
приклад того, кого можна назвати національним героєм. Саме за 
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такими критеріями визначаються національні герої інших націй. У 
цьому українці не унікальні.

Частину України досі годують стереотипами і міфами, які не 
мають нічого спільного з життям та діяльністю Романа Шухевича. 
Стикався з людьми старшого покоління, які стояли під червоними 
прапорами і кричали про те, що УПА – фашисти. Вони навіть не 
намагалися вникнути у те, чим була УПА. Однак це лише питання часу. 
Покоління, виховане на радянській пропаганді, поступово відходить. 
Нове буде готове самостійно перевіряти інформацію. Молодь сама 
вирішить, кому належить право називатись національним героєм. 
Переконаний, що Роман Шухевич буде серед тих людей».

(Володимир В’ятрович, екс-директор архіву СБУ, голова Вченої 
ради у Центрі Досліджень Визвольного Руху, член Наглядової 
ради Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів 
«Тюрма на Лонцького»)

Вшанування пам’яті Романа шухевича  
за Незалежної України

12 жовтня 2007 року Президент Віктор Ющенко присвоїв Роману 
Шухевичу звання Герой України.

21 квітня 2010 року: Донецький апеляційний адміністративний 
суд позбавив Романа Шухевича звання Героя України.

23 червня 2010 року: у Донецькому адмінсуді відмовили в 
апеляційних скаргах 23 апелянтам і залишили рішення суду першої 
інстанції без змін.

2 серпня 2011 року: Вищий адмінсуд не скасував рішення 
Донецького апеляційного суду і залишив без задоволення касаційні 
скарги.

1 вересня 2011 року: Віктор Ющенко подав заяву до Вер-
ховного суду України з проханням переглянути рішення Вищого 
адміністративного суду.

2003 рік: в околицях місця, де спалили тіло Романа Шухевича, 
поставили пам’ятний хрест.

13 жовтня 2005 р. на тому місці урочисто відкрили пам’ятний знак.
Роман Шухевич — одна з найпопулярніших особистостей 

на Західній Україні. Про Шухевича знято фільми: Олеся Янчука 
«Нескорений» та «Роман Шухевич(Тарас Чупринка)//кінохроніка 
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часів УПА», автор сценарію та режисер Тарас Коляндрук, текст читає 
Богдан Коник (Львів, 2007 рік).

Генерал-хорунжому Української Повстанської Армії присвячені 
пісні: «Хорунжий» (слова і музика Олега Покальчука).

«Пісня про Шухевича»(Роман Ковальчук).
Іменем Шухевича названо юнацький пластовий курінь ч. 25 

станиці Стрий.
Наступного 2013 року в Калуші Івано-Франківської області 

встановлять пам’ятник генералу-хорунжому, головнокомандувачу 
Української повстанської армії Роману Шухевичу.

Музеї
Згідно з рішенням виконавчого комітету Львівської міської 

ради від 20 серпня 1991року «Про створення музею командуючого 
УПА генерал-хорунжого Романа Шухевича», 23 жовтня 2001 року 
у Львові, в Білогорщі, в колишньому підпільному штабі ОУН, де 
помер Шухевич, було урочисто відкрито музей. 5 березня 2009 року 
навпроти нього відкрили пам’ятник генералу.

30 червня 2007 року у селі Тишківці Івано-Франківської області 
урочисто відкрито Будинок-музей родини Шухевичів

Тоді ж відкрито музей «Конспіративна квартира Романа 
Шухевича у Княгиничах», що в Івано-Франківській області

пам’ятники
	Пам’ятний хрест Романові Шухевичу в селі Гуків Чемеровецького 

району Хмельницької області
	Пам’ятник Романа Шухевича у селі Тишківці Городенківського 

району Івано-Франківської області (28 серпня 1995) 
	Пам’ятник Романа Шухевича у мікрорайоні Білогорща 

Залізничного району Львова
	Пам’ятник Романові Шухевичу на Личаківському цвинтарі у Львові
	Пам’ятник Романа Шухевича у селі Заболотівка Чортківського 

району Тернопільської області
	Меморіал «Борцям за волю України» з барельєфом Романа 

Шухевича у місті Моршині Львівської області
	Пам’ятник Романа Шухевича у селі Княгиничі Рогатинського 

району Івано-Франківської області
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	 Пам`ятник борцям за 
свободу України з скульптурою 
Романа Шухевича у селі Горішнє 
Миколаївського району Львівської 
області
	 Пам’ятник Роману Шухевичу 
у Калуші, встановлений 30 червня 
2012 року.

Вулиці
Іменем Романа Шухевича 

названі дві вулиці у Львові 
(вулиця Чупринки в і вулиця 
Романа Шухевича на Білогорщі), 
Славському (названа 26 липня 
2007 року), Чернівцях (названа  
28 лютого 2008 року), Луцьку 

(названа 23 серпня 2009 року), Тернополі, Дрогобичі, Ужгороді, 
Рівному та інших містах.

Ювілейна 5-гривнева монета із серії «Знамениті особистості 
України», присвячена Роману Шухевичу, 2008 рік

Пам’ятник Р. Шухевичу 
поблизу с. Гуків
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Попередник: 
Микола лебідь

Роман шухевич 

 
4-й Голова проводу 

ОУНР 
на українських 

землях 
(травень 1943 - 5 

березня 1950)

Наступник: 
Василь Кук

Попередник: 
посада 

запроваджена

 

 
Головний 

командир УпА 
(травень 1943 - 5 

березня 1950)

Наступник: 
Василь Кук

Попередник: 
посада 

запроваджена

 

 
1-й Голова 

Генерального 
СекретаріатуУГВР 

(липень 1944 - 5 
березня 1950)

Наступник: 
Василь Кук

пацифіка́ція (лат. Pacification – умиротворення, замирення, 
успокоєння) – урядова політика, спрямована на замирення(певною 
мірою, пацифізм, що впроваджується насильницькими методами) 
злокалізованих етносів (національних меншин).

В різних контестах термін охоплює:
	Акцію, проведену урядом Польщі у другій половині 1930 р. (за 

наявними даними – акцію було розпочато 16 вересня).
	Політику уряду Польщі у період 1930—1939 рр. (часом включають 

період до 1943 р., а інколи і період кінця 40-х рр., включно з 
операцією Вісла).
	Аналогічну політику і у Чехо-Словаччині, Радянському Союзі 

тощо, що охоплює примусові відселення етносів з місць їх 
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корінного проживання, що є злочином проти людства і осуджується 
сучасним міжнародним законодавством (конвенціями).
Атентат (замах на вбивство) – один з терористичних методів 

діяльності УВО та ОУН (поряд з саботажами та ексами). Атентати 
являли собою убивства відповідальних за антиукраїнські дії 
чиновників або українців, що пропагували угодованство (лояльне 
ставлення до окупаційної влади).
Найвідоміші атентати:
	25.11.1921 р. – невдалий замах на керівника ІІ Речі Посполитої 

маршала Й. Пілсудського, вчинений членом УВОС. Федаком у 
Львові
	15.10.1922 р. – убивство українського письменника-лояліста С. 

Твердохліба, вчинене бойовиками УВО у Кам’янці-Струміловій
	05.11.1924 р. – невдалий замах на президента ІІ Речі Посполитої 

С. Войцеховського, вчинений членом УВО Ольшанським у Львові
	19.10.1926 р. – убивство польського шкільного куратора-шовініста 

Собінського, вчинене членом УВО Р. Шухевичем
ЕКзЕКУцІЯ 

екзекуція; ж. (лат., виконання, покарання) 
1. Тілесне покарання. 
2. юр. У праві – добровільне чи примусове виконання рішень 
судових і адміністративних органів.

Екзистенція
Існування (від екзистенція) – центральне поняття 

екзистенціалізму, унікальна особистісна сутність людини, що втілює 
в собі духовну, психоемоційну неповторність особи.

Особистісний характер екзистенції робить її недосяжною для 
будь-яких логіко-дискурсивних, раціонально-об’єктивних методів 
пізнавального осягнення. Внаслідок загальності методи виявляються 
принципово «несумірними» з особистісною (неповторно-
унікальною) природою екзистенції. Тому екзистенція, як принципово 
несумірна із «загальним», речово-предметним об’єктивним світом, 
з його раціонально-логічною структурою виступає як те, що «не є» 
(сукупність можливостей, майбутнє та ін., що на них переважно і 
орієнтована екзистенція як на предмет своїх бажань, задумів, планів, 
проектів), як небуття, ніщо.



77

джерела:
http://uk.wikipedia.org/wiki/
1. Гривул Т., Мороз В., Муравський В., Окаринський В. Матеріали 

до пластового мартиролога. – Львів, 2003.
2. Дужий П. Генерал Тарас Чупринка. – Львів, 1997.
3. Дужий П. Роман Шухевич – політик, воїн, громадянин. – Львів: 

Галицька видавнича спілка, 1998.
4. ДАЛО. – Ф. 27 (Львівська політехніка). – Оп. 5. – Спр. 18001 

(Особова справа студента Львівської політехніки Романа 
Шухевича). – Арк. 4.

5. ДАЛО. – Ф. 121 (Львівське воєводське управління поліції). — 
Оп. 3. – Спр. 1020 (Відомості про діяльність українських 
націоналістичних організацій УВО і ОУН). – Комунікат № 6: 
Діяльність Української Військової Організації (УВО), сучасної 
Організації Українських Націоналістів (ОУН). – Арк. 17; Мірчук 
П. Нарис історії ОУН….

6. ДАЛО. – Ф. 255 (Львівська кримінально-слідча тюрма). – Оп. 1. 
– Спр. 1532 (Особова справа арештованого Романа Шухевича). 
– Арк. 1-6; Макар В. Береза Картузька: спомини // Спомини та 
роздуми. Зібрання творів в 4-х томах / За редакцією М.Кулика, 
Р.Кулика, П.-Й.Потічного. – Торонто – Київ, 2001.– Т. 4.

7. ДАЛО. – Ф. 255 (Львівська кримінально-слідча тюрма). – Оп. 1. 
– Спр. 1744 (Особова справа арештованого Романа Шухевича). – 
Арк. 1.

8. ДАЛО. – Ф. 255 (Львівська кримінально-слідча тюрма). – Оп. 1. 
– Спр. 1744 (Особова справа арештованого Романа Шухевича). 
– Арк. 

9. Івах С. «Фама» – рекламна фірма Романа Шухевича (за 
матеріалами книги Богдан Чайківський «Фама»: рекламна фірма 
Романа Шухевича») // Націоналістичний портал

10. Кальба М. Роман Шухевич як провідник, командир, людина // 
Літопис УПА. Т. 45. – Торонто – Львів.

11. Кентій А., Лозицький П. Від бойовика УВО до Головного 
Командира УПА // Літопис УПА. – Т. 10. – Українська Головна 
Визвольна Рада. Документи, офiцiйнi публiкацiї, матерiяли. Книга 
третя: 1949-1952. – Торонто.: 1984. Державний архів Львівської 
області (далі – ДАЛО). – Ф. 27 (Львівська політехніка). – Оп. 5. 



78

– Спр. 18001 (Особова справа студента Львівської політехніки 
Романа Шухевича). — Арк. 3. 

12. Кравців Б. Людина і вояк // Збірник на пошану ген. Романа 
Шухевича. – Мюнхен – Лондон: Українська Видавнича Спілка, 
Український Інститут Освітньої Політики, 1990.– С. 93 – 95. 

13. Книш З. Варшавський процес ОУН. На підложжі польсько-
українських відносин тієї доби. – Том. 1, Торонто, 1986.

14.  Кук В. Роман Шухевич – Головний Командир УПА. – Київ: 
«Видавництво Біблотека Українця», 1997 . 

15. Макар В. Береза Картузька: спомини… – Т. 4.
16. Мірчук П. Шухевич – командир армії безсмертних. – Нью-Йорк 

– Торонто – Лондон, 1970. – стор. 13 
17.  Посівний М. Роман Шухевич (30.VI.1907 – 5.III .1950) // Літопис 

Української Повстанської Армії. Том 45. – Торонто – Львів, 2007. 
18. Рен Є. Спогади про генерала Романа Шухевича //Літопис УПА. 

Т.45. – Торонто – Львів, 2007.
19. Чайківський Б. «Фама». Рекламна фірма Романа Шухевича / 

Науковий редактор і упорядник В. Кук, М. Посівнич. – Львів: 
Медицина світу, 2005.

20. Чайківський Б. «Фама»… – С. 75-76; Стахів Є. Крізь тюрми, 
підпілля й кордони. Повість мого життя. – Київ: Рада, 1995.

21. Шах С. Роман Шухевич – символ незламності. (Спомин) // 
Збірник на пошану ген. Романа Шухевича. – Мюнхен – Лондон: 
Українська Видавнича Спілка, Український Інститут Освітньої 
Політики, 1990.

22. Шуxeвич С. Moє життя (Уpивки iз спoминiв пpo Poмaнa 
Шуxeвичa) // Лiтoпиc Укpaiнськoї Пoвстaнськoї Apмiї. Toм 45. 
Гeнepaл Poмaн Шyхeвич – Тарас Чупринка. Головний Командир 
УПА – Topoнтo – Львiв, 2007.Рен Євген. Спогади про генерала 
Романа Шухевича //Літопис УПА. Т.45. – Торонто – Львів, 2007.



79

БІй пІд КРУТАМИ: герої українського 
студентства

до 95 річниці героїчної битви

передісторія. Розклад сил
Неоголошена війна Радянської Росії проти УНР розпочалася 

в середині грудня 1917 року. Центральна Рада УНР проголосила 
Четвертим універсалом про незалежність України, а 22 січня 1918 
року країна опинилася у фактичному стані війни з більшовицькою 
Росією. «Маніфестом до українського народу» Володимир Ленін дав 
зрозуміти, що Радянська Росія не змириться з існуванням незалежної 
України, – так що більшовики передбачали поширення революції і 
на терени України. 12 грудня 1917 року Всеукраїнський з’їзд Рад у 
Харкові проголосив Україну радянською республікою і вже в половині 
грудня надходила військова й інша допомога більшовицьким силам 
в Україні. Під командуванням Антонова-Овсієнка 20-тисячний 
більшовицький загін прямував на схід України, а з північного сходу 
наступав загін Михайла Муравйова. Попри те, що загін названо 
Східним фронтом, він становив більше, ніж шість тисяч чоловік, 
переважно московських і петроградських червоногвардійців та 
матросів Балтійського флоту. Наприкінці грудня 1917 року радянську 
владу вже було встановлено у Харківській, Катеринославській та 
Полтавській губерніях. На черзі був Київ. Загальне командування 
захопленням столиці здійснював Михайло Муравйов; більшовицьке 
угрупування під його особистим керівництвом нараховувало до 6 тис. 
чоловік, мало кулемети і артилерію. Наступ на місто більшовицькі 
війська вели двома групами: одна залізницею Харків-Полтава-Київ, 
друга у напрямі Курськ-Бахмач-Київ.

Тим часом із, майже, 300 тисяч війська, яке було прихильним 
до Центральної Ради ще влітку 1917 до січня 1918 кількість військ 
вірних УНР зменшилася до близько 15 тисяч людей в усій країні. 
Історики звертають увагу на здеморалізований стан українських 
військ, на їхню стомленість війною та, передусім, на відмінну систему 
революційних агітаторів у складі більшовицьких військ, які схиляли 
на свій бік цілі загони армії УНР. Іншою загрозою для УНР, до речі, 
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була велика кількість більшовицьких прихильників у країні, навіть у 
Києві. Вирішальним для долі бою під Крутами і реально загрозливим 
для уряду УНР було і більшовицьке повстання на заводі Арсенал, 
яке успішно придушено. За таких умов єдиною надією і опорою 
Центральної Ради залишилась патріотично налаштована студентська 
молодь Києва, яку і було залучено на захист столиці України.

Формування загонів

 

У  Четвертому Універсалі уряд УНР закликав до 
боротьби з більшовицькими військами – и вже 5 січня 
1918 р. на зборах студентів молодших курсів Київського 
університету св. Володимира і Українського народного 
університету було ухвалено створення студентського 
куреня Січових Стрільців. Незабаром з'явилося у 
київських газетах
звернення до 

українського 
студенства. 

Звернення до «До
українського 
студентства»: («Нова 
Рада» з 11 січня 1918 
р.) 

У Четвертому Універсалі уряд УНР закликав до боротьби 
з більшовицькими військами – і вже 5 січня 1918 р. на зборах 
студентів молодших курсів Київського університету св. Володимира 
і Українського народного університету було ухвалено створення 
студентського куреня Січових Стрільців. Незабаром з’явилося у 
київських газетах звернення до українського студенства. 
Слайд 3

звернення до « до українського студентства»: 
(«Нова Рада» з 11 січня 1918 р.)

«Прийшов грізний час для нашої Батьківщини. Як чорна 
гайворонь, обсіла нашу Україну російсько-«большевицька» 
грабіжницька орда, котра майже щодня робила у нас нові 
захвати, і Україна, одрізана звідусіль, може врешті опинитись 
в дуже скрутному стані. В цей час Українська фракція центру 
Університету св. Володимира кличе студентів-українців усіх 
вищих шкіл негайно прийти на підмогу своєму краєві і народові, 
одностайно ставши під прапор борців за волю України проти 
напасників, які хочуть придушити все, що здобуто нами довгою, 
тяжкою героїчною працею. 
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Треба за всяку ціну спинити той похід, який може призвести 
Україну до страшної руїни і довговічного занепаду. Хай кожен 
студент-українець пам’ятає, що в цей час злочинно бути 
байдужим… Сміливо ж, дорогі товариші, довбаймо нашу скелю і 
йдімо віддати, може, останню послугу тій великій будові, яку ми 
ж самі будували – Українській державі! Записуйтесь до «Куреня 
Січових Стрільців», який формується з студентів Університету 
св. Володимира та Українського Народного Університету, звідки, 
мабуть, ми будемо розподілені серед декотрих українських 
військових частин, для піднесення культурно-національної 
свідомості та відваги…»

Усупереч радянським теоріям, вступ до куреня був винятково 
добровільний, єдиною погрозою для небажаючих був бойкот та 
можливе виключення зі складу студентів. До новоствореного куреня 
навіть вступили учні старших класів української гімназії імені 
Кирило-Мефодіївського братства м. Києва. Внаслідок цього вдалося 
скласти дві сотні, на чолі яких поставили студента Українського 
народного університету – старшину (сотника) Андрія Омельченка. 

 
Для охорони кордонів України з півночі на станції Бахмач 

із середини грудня 1917 року перебував український гарнізон у 
складі чотирьох сотень (старших курсів) 1-ї Київської юнацької 
(юнкерської) школи імені Богдана Хмельницького. 26 січня прийшло 
повідомлення від командира цього загону Аверкія Гончаренка з-під 
Бахмача, що негайно потрібно допомоги проти більшовицьких 
загонів, що нападають. А вже 27 січня прибуло підкріплення: 
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перша сотня новоствореного Студентського куреня. Переважна 
більшість студентів була без жодної військової підготовки, дві 
швидкосформовані сотні мали недостатньо боєприпасів та були 
погано озброєні: мали лише 16 кулеметів та саморобний бронепоїзд 
у вигляді артилерійської гармати на залізничній платформі. На 
додаток, вже під час самого бою, приєдналося ще й 80 добровольців 
з підрозділів місцевого Вільного козацтва.

 
16 (29) січня 1918 року на залізничній станції 

поблизу селища Крути за 130 кілометрів на північний
схід від Києва стався бій, який тривав 5 годин між 4-
тисячною більшовицькою армією Михайла 
Муравйова та 300-ми національно свідомими 
київськими студентами, що захищали підступи до 
Києва. У перебігу військових дій битва вирішального 
значення не мала 
та у свідомості 
багатьох особливого 
значення набула завдяки 
героїзму української 
молоді, яка загинула в 
нерівному бою біля Крут. 

16 (29) січня 1918 року на залізничній станції поблизу селища 
Крути за 130 кілометрів на північний схід від Києва стався бій, який 
тривав 5 годин між 4-тисячною більшовицькою армією Михайла 
Муравйова та 300-ми національно свідомими київськими студентами, 
що захищали підступи до Києва. У перебігу військових дій битва 
вирішального значення не мала та у свідомості багатьох особливого 
значення набула завдяки героїзму української молоді, яка загинула в 
нерівному бою біля Крут. 

Битва під Крутами 
Українсько-радянська війна 1917—1921рр. 

Сторони УНР – Радянська Росія
Командувачі: Аверкій Гончаренко – Михайло Муравйов

Військові сили: Близько 500 чол. (Загін Вільного Козацтва 
армії УНР, Помічний студентський курінь) – Близько 4000 (Загін 

петроградських і московських червоногвардійців та матросів 
Балтійського флоту)

Втрати: близько 300 – незначна кількість



83

 
незначна кількістьблизько 300

Втрати

близько 4000
Загін петроградських і
московських
червоногвардійців та
матросів Балтійського флоту

близько 500
Загін Вільного Козацтва армії
УНР,
Помічний студентський
курінь

Військові сили

Михайло МуравйовАверкій Гончаренко
Командувачі

Радянська РосіяУНР
Сторони

Українсько-радянська війна 1917—1921рр.
Битва під Крутами

Схема бою під Крутами
Особливих тактичних ходів немає: кількагодинна перестрілка, 

маневри артилерії і відступ до своїх ешелонів. 
Правому крилу було легше – його прикривав насип залізниці на 

Прилуки. 
А частина студентів з лівого флангу, як бачимо, відступити не 

встигла. 
Не наважуючись зустріти ворога у Бахмачі, де перебувало до 2 тис. 

по-більшовицькому налаштованих робітників, Аверкій Гончаренко 
наказав відступити до залізничної станції Крути і зайняти оборону. 
Туди вони дісталися вже 28 січня 1918 року. Позиції, розташовані за 
кілька сотень метрів від самої станції, були непогано підготовлені 
для бою. 

На правому фланзі вони мали штучну перешкоду – насип 
залізничної колії, на лівому – студентська сотня в складі вже наявного 
там загону почала риття окопів і спорудження земляних укріплень. 
Командувач загону в Бахмачі Аверкій Гончаренко мав у своєму 
розпорядженні 4 сотні бійців, переважно студентів та юнкерів. 
Студентський курінь був поділений на чотири чоти (взводи) по 28-30 
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чол. Три з них зайняли позиції в окопах, четверта, що складалася з 
наймолодших та тих, хто не вмів стріляти, перебувала у резерві.

29 січня 1918 р., близько 9 години ранку розпочався наступ. Загін 
матросів Ремньова потрапив під обстріл захисників Крутів. З тилу їх 
підтримував ще й бронепоїзд і гармата, які здійснювали виїзди у тил 
наступаючого ворога та вели їх обстріл. На залізничній платформі 
також була гармата сотника Лещенка, якою також стримували наступ 
більшовиків. Втрачаючи вбитих і поранених, більшовики вперто 
просувалися вперед. Їхня гарматна батарея, що до часу стріляла не 
досить вдало, зосередила вогонь по українських позиціях. 

 

29 січня 1918 р., близько 9 години ранку 
розпочався наступ. Загін матросів Ремньова

потрапив під обстріл захисників Крутів. З тилу їх 
підтримував ще й бронепоїзд і гармата, які 

здійснювали виїзди у тил наступаючого ворога та 
вели їх обстріл. На залізничній платформі також 

була гармата сотника Лещенка, якою також 
стримували наступ більшовиків. Втрачаючи 

вбитих і поранених, більшовики вперто 
просувалися вперед. Їхня гарматна батарея, що 
до часу стріляла не досить вдало, зосередила 

вогонь по українських позиціях.

Бій тривав більше 5 годин. Українці відбили кілька атак, під 
час яких зазнали, значних втрат. Приблизно у цей час на допомогу 
Ремньову почали надходити інші загони Муравйова (зокрема, 1-й 
Петроградський загін), а з боку Чернігівської колії підійшов ворожий 
бронепоїзд і почав обстріл обороняючих з тилу.

 

Б
Бій тривав більше 5 годин. Українці відбили 

кілька атак, під час яких зазнали, значних втрат. 
Приблизно у цей час на допомогу Ремньову

почали надходити інші загони Муравйова 
(зокрема, 1-й Петроградський загін), а з боку 

Чернігівської колії підійшов ворожий бронепоїзд і 
почав обстріл обороняючих з тилу.

Тим часом, за свідченням очевидців у студентів та юнкерів почали 
закінчувалися набої і скінчилися снаряди для гармати. Наступаючі 
загони більшовиків почали обходити позиції обороняючих з лівого 
флангу – настала небезпека оточення і юнкери зі студентами почали 
відхід в напрямку Києва. Більшості вдалося відступити на потязі, 
який їх чекав. Коло станції Бобрик знаходився більший загін під 
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керуванням Симона Петлюри, але, отримавши звістку про повстання 
на заводі «Арсенал», Петлюра рушив на Київ, оскільки, на його 
думку, найбільша небезпека була саме там.

 

Тим часом, за свідченням очевидців у студентів та 
юнкерів почали кінчатися набої і скінчилися снаряди 
для гармати. Наступаючі загони більшовиків почали 

обходити позиції обороняючих з лівого флангу —
настала небезпека оточення і юнкери зі студентами 
почали відхід в напрямку Києва. Більшості вдалося 

відступити на потязі, який їх чекав. Коло станції 
Бобрик знаходився більший загін під керуванням 

Симона Петлюри, але, отримавши звістку про 
повстання на заводі Арсенал, Петлюра рушив на 

Київ, оскільки, на його думку, найбільша небезпека 
була саме там.

Юнкери відступали під прикриттям насипу, а у студентів попе-
реду і позаду була відкрита місцевість. Командир студентської сотні 
сотник Омельченко вирішив спочатку багнетною атакою відбити во-
рога, а вже потім відступати. Атака виявилася невдалою, адже юна-
кам протистояли професійні вояки. Сотня понесла втрати, загинув і 
сам Омельченко. Допомога резерву не дала більшовикам оточити та 
знищити студентів. Забравши вбитих і поранених, українське військо 
відходило до ешелону. Росіяни, або не хотіли, або, швидше за все, не 
могли наздогнати основні сили і продовжувати наступ на Київ того ж 
дня – залізницю заздалегідь розібрали ще в Крутах.

Коли близько 17 години зібралися всі українські підрозділи, 
виявилося, що не вистачає однієї чоти студентів, що стояла найближче 
до станції: у сум’ятті бою в полон потрапив розвідувальний 
взвод (близько 30 чоловік). Відступаючи у сутінках, студенти 
втратили орієнтир та вийшли прямо на станцію Крути, вже зайняту 
червоногвардійцями. Один із більшовицьких командирів Єгор 
Попов втратив рівновагу, коли дізнався, що втрати склали не менше 
300 чоловік. Щоби якось їх компенсувати, він наказав ліквідувати 
полонених. За свідченнями очевидців з 27 студентів спочатку 
знущалися, а потім розстріляли. Учень 7-го класу Пипський перед 
розстрілом перший почав співати «Ще не вмерла Україна» і всі інші 
студенти підтримали спів. Після розстрілу місцевим жителям деякий 
час забороняли ховати тіла померлих.
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Існувало багато версій, чому сталися трагічні події під Крутами. 
У загибелі студентів звинувачували керівництво українських 
збройних сил, яке кинуло їх напризволяще перед загрозою сильного 
і небезпечного ворога. 

Ось як описує ці події колишній голова Генерального секретаріату 
Центральної Ради УНР Дмитро Дорошенко:

«Коли з боку Бахмачу і Чернігова рушили на Київ більшовицькі 
ешелони, уряд не міг послати для відсічі ані єдиної військової 
частини. Тоді зібрали нашвидкуруч загін зі студентів і гімназистів 
старших класів і кинули їх – буквально на забій – назустріч прекрасно 
збройним і численним силам більшовиків. Нещасну молодь довезли 
до станції Крути і висадили тут на «позиції». В той час, коли хлопці 
(які у більшості не тримали ніколи в руках рушниці) безстрашно 
виступили проти більшовицьких загонів, що насувалися, начальство 
їх, група офіцерів, залишилася в потягу; більшовики без зусиль 
розбили загін молоді і погнали його до станції. Побачивши небезпеку, 
ті, що знаходилися в потягу, поспішили дати сигнал до від’їзду, не 
залишившись ні на хвилину, щоб захопити з собою когось з бігучих... 
Шлях на Київ був тепер абсолютно відкритий. Говорять, ініціатива 
відправлення на видиму загибель декількох сотень нещасної молоді 

належала військовому міністрові Н. В. Поршу.»
Останні розвідки доводять, що командування 

армії УНР розуміло стратегічну важливість 
оборони бахмацького напряму. Туди 
передбачалося відправити частину Гайдамацього 
кошу Слобідської України на чолі з Симоном 
Петлюрою, але ці плани зазнали краху через 
січневі події у Києві.

Володимир Винниченко у своїй книзі 
«Відродження нації»:

«…Це була війна впливом… Наш вплив 
був менший. Він був уже остільки малий, що 

ми з великими труднощами могли складати якісь невеличкі більш-
менш дисципліновані частини й висилати їх проти більшовиків. 
Більшовики, правда, теж не мали великих дисциплінованих частин, 
але їхня перевага була в тому, що всі наші широкі маси солдатства 
не ставили їм ніякого опору, або навіть переходили на їхній бік, що 

 Коли близько 17 години зібралися усі 
українські підрозділи, виявилося, що не 
вистачає однієї чоти студентів, що стояла 
найближче до станції: у сум'ятті бою в 
полон потрапив розвідувальний взвод 
(близько 30 чоловік). Відступаючи у 
сутінках, студенти втратили орієнтир та 
вийшли прямо на станцію Крути, вже 
зайняту червоногвардійцями. Один із 
більшовицьких командирів Єгор Попов 
втратив рівновагу, коли дізнався, що 
втрати склали не менше 300 чоловік. 
Щоби якось їх компенсувати, він наказав 
ліквідувати полонених. За свідченнями 
очевидців з 27 студентів спочатку 
знущалися, а потім розстріляли. Учень 7-
го класу Пипський перед розстрілом 
перший почав співати «Ще не вмерла 
Україна» і всі інші студенти підтримали 
спів. Після розстрілу місцевим жителям 
деякий час забороняли ховати тіла 
померлих.
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майже все робітництво кожного міста ставало за ними; що в селах 
сільська біднота явно була більшовицька; що, словом, величезна 
більшість самого українського населення була проти нас. 

Єдиною активною мілітарною нашою силою була наша 
інтелігентна молодь і частина національно-свідомого робітництва, 
яке гаряче стояло за українську державність, розуміючи за нами ту 
державність так само, як і ми її розуміли»…

Трагічна загибель студентського куреня під Крутами стала 
символом патріотизму і жертовності у боротьбі за незалежну Україну. 
Вже в березні 1918 року, після підписання більшовиками Брестської 
мирної угоди і з поверненням уряду УНР до Києва, за рішенням 
Центральної Ради від 19 березня 1918 року було вирішено урочисто 
перепоховати полеглих студентів на Аскольдовій могилі у Києві. 
Тіла 27 вояків-студентів було перевезено до Києва, де відбулася 
громадська жалоба і поховання. 

До нашого часу збереглися імена тих, хто був похований на 
Аскольдовій могилі: 

 

Сотник Андрій Омельченко 
Володимир Шульгин

Лука Дмитренко 
Микола Лизогуб 

Олександр Попович 
Андріїв 

Божко-Божинський
Ізидор Курик

Олександр Шерстюк
Головощук

Чижів 
Кирик 

Андрій Соколовський
Микола Корпан

М.Ганькевич
Євген Тарнавський 

Гнаткевич
Пипський

На церемонії виступив Михайло Грушевський, який назвав цей 
вчинок київської молоді героїчним. Протягом десятиліть існували 
різні суперечливі трактування перебігу подій і кількості загиблих – 
від декількох до декількох сотень. Павло Тичина присвятив свій вірш 
«Пам’яті тридцяти»
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пам’яті тридцяти
На Аскольдовій могилі 
Поховали їх – 
Тридцять мучнів-українців, 
Славних молодих... 
На Аскольдовій могилі 
Український цвіт! – 
По кривавій по дорозі 
Нам іти у світ. 
На кого посміла знятись 
Зрадницька рука? 
Квітне сонце, – грає вітер 
І Дніпро-ріка...
На кого завзявся воїн? 
Боже, покарай! 
Понад все вони любили 
Свій коханий край. 
Вмерли в Новім Заповіті 
З славою святих. 
На Аскольдовій Могилі 
Поховали їх. 

Павло Тичина, 1918 рік

 

На похороні у Києві біля Аскольдової 
могили президент Михайло Грушевський
назвав юнаків, які загинули в нерівній 
боротьбі, героями, а поет Павло Тичина
присвятив героїчному вчинку вірш. 
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Про подвиг молоді під Крутами було забуто більше, ніж на 70 
років. Натомість, про бій під Крутами завжди пам’ятали українці, 
які проживали за кордоном. Відзначаючи дату проголошення 
незалежності України, вони згадували й про крутян. Один із яскравих 
представників української діаспори Євген Маланюк наголошував: 
«…народ, творячи з якоїсь події легенду – а Крути без сумніву, є й 
будуть однією з найвеличніших легенд нашої нації, – знає, що він 
робить. Народна мудрість і національний геній – це найвища земна 
справедливість – творячи свої легенди і міти, цебто підносячи дану 
історичну подію до височини надісторіччя, ніколи – щодо вибору тієї 
події – не помиляються. Не помилилися вони й у випадку Крут». У 
Галичині культ героїв Крут поширився серед пластової молоді, яка у 
1926-му створила «Курінь Старших Пластунів ім. Бою під Крутами». 
Згодом, ініціативу вшанування Героїв Крут перейняло львівське 
студентство. ІІ Студентська конференція, що відбувалася 1931 
року, ухвалила «вважати роковини бою під Крутами українським 
всестудентським святом». Тоді у Києві діяв Пластовий курінь ч.75 
імені Героїв бою під Крутами. Вже 1952 року заходи на вшанування 
крутянців було проведено у Празі та інших містах Європи. Надалі 
вони ставали невід’ємним атрибутом громадського життя українців, 
особливо молоді. Львівський журнал «Студентський шлях» виступив 
ініціатором збору матеріалів про вшанування геройського чину.

Інтерес до Крутянської події посилився під час Другої світової 
війни, що було пов’язано із боротьбою ОУН та УПА за незалежність 
України. Керівництво ОУН та командування УПА приклад Героїв 
Крут використовувало для патріотичного виховання своїх членів. 
У 1944-му одне із з’єднань групи (військової округи) «Тютюнник» 
отримало назву «Крути». Майже у всіх навчальних і виховних про-
грамах для бійців УПА обов’язковим для вивчення був пункт про 
героїзм молоді під Крутами. В УПА та її запіллі була встановлена 
традиція відзначення пам’яті Героїв Крут як національного свята. В 
одному із директивних документів командування УПА наголошува-
лося, що «в дні 29 січня відсвяткувати величаво Свято Крут». Вико-
навцям доручалося «виробити у вояків святочний настрій, щоб вони 
глибоко застановилися над значенням цих річниць та назавжди за-
кріпили твердо у своїх серцях».
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Урочисте перепоховання студентів
у Києві 19 березня 1918 року

Урочисте перепоховання студентів у Києві 19 березня 1918 року

лоський Ігор
Син історика права, українського громадського та політичного 

діяча, дипломата Костянтина Володимировича Лоського. 
Навчався у 2-й Українській гімназії імені Кирило-Мефодіївського 

товариства у Києві. Разом з іншими гімназистами у січні 1918 року 
вступив до Студентського куреня армії УНР. Брав участь у Бою 
під Крутами, в якому був важко поранений. Написав спогади про 
цю подію під назвою «Крути». Згодом працював у Міністерстві 
закордонних справ УНР.

На еміграції
Після Визвольних змагань на еміграції. Спочатку перебував у 

Відні, де 1921 року став студентом Українського вільного університету. 
Згодом університет переносять до Праги, де Ігор Лоський продовжує 
навчання до 1927 року. Під час навчання брав також активну участь 
в українському громадському житті, став одним із засновників 
товариства «Український стяг».

У 1927 році продовжив навчання в Українському науковому 
інституті в Берліні. Навчався під керівництвом професора Дмитра 
Дорошенка, що дало йому можливість значно поглибити знання з 
історії. Особливо цікавився Ігор Лоський періодом Гетьманщини, 
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підготував монографію про Івана Богуна. У Німеччині написав 
праці «Українці на студіях у Німеччині в XVI-XVIII ст.» (1931) й 
«Українські студенти в Ростоку й Кілі» (1932).

У львові
1932 року переїхав до Львова. За сприяння митрополита Андрея 

Шептицького отримав посаду учителя Малої греко-католицької 
семінарії, де викладав історію та французьку мову, а також одночасно 
обіймав посаду співредактора часопису «Хліборобський шлях».

Писав та друкував історичні нариси та статті в багатьох 
українських часописах та видавництвах, зокрема, „Новий час”, 
„Червона Калина”, „Нова хата”, „Життя та знання”. Написав ряд 
монографій з історії Гетьманщини XVII й XVIII століття.

Ігор Лоський помер раптово на 36-му році життя. Його поховали 
на 71-му полі Личаківського цвинтаря у Львові.

Сім’я
Дружина – Ольга Кіндратівна Лоська-

Приходько (уроджена Приходько). 
Народилася 5 червня 1904 року в Кам’янці-
Подільському. Сестра Віктора та Олекси 
Приходьків. У січні 1919 року у складі 
Української республіканської капели 
під керівництвом Олександра Кошиця, 
адміністратором якої був її брат Олекса, 
виїхала на гастролі по Європі. Навчалася 
на матуральних курсах при Українській 
господарській академії в Подєбрадах, де 
познайомилася з Оленою Телігою. 1924р. 

чи 1925р. одружилася з Ігорем Лоським. Кілька років навчалася на 
філософському факультеті Українського вільного університету, але 
курсу не закінчила. 1932 року родина Лоських переїхала до Львова. 
1949 року Ольга була репресована, до 1955 року відбувала покарання 
в таборі в Горьковській області (нині Нижньогородська область, 
Росія). Померла 5 травня 1996 року у Львові.

Донька Ольги та Ігоря Лоських Олена (у заміжжі Сікора) 
народилася 3 квітня 1927 року, лікар за фахом, проживає у Львові.

 
Лоський Ігор

Син історика права, українського 
громадського та політичного діяча, 

дипломата Костянтина Володимировича 
Лоського

Навчався у 2-й Українській гімназії 
імені Кирило-Мефодіївського 

товариства у Києві. Разом з іншими 
гімназистами у 1918 року січні вступив 

до Студентського куреня армії УНР. 
Брав участь у Бою під Крутами, в якому 
був важко поранений. Написав спогади 

про цю подію під назвою «Крути». 
Згодом працював у Міністерстві 

закордонних справ УНР.

Народився 15 грудня 1900
м. Люблін – помер 27 травня 
1936 м. Львів
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Ще в середині 90-х років, коли я працювала у школі для хлопців, 
ми почали пошук родичів Ігоря Лоського. Тоді постало питання про 
присвоєння школі імені Героїв Крут. 

Зараз у військовому ліцеї відкрито музей, де є вітрини з 
матеріалом про битву під Крутами

 

15 грудня 2011 р. на личаківському цвинтарі  
урочисто перепоховано Ігоря лоського –
учасника бою під Крутами.

15 грудня 2011 р. на Личаківському цвинтарі урочисто перепоховано 
Ігоря Лоського – учасника бою під Крутами.

Десятиліттями історія битви або замовчувалась, або обростала 
міфами і вигадками, як у закордонній, так і у вітчизняній історіографії. 

Лише згодом, у 2006 році, на місці битви встановлено пам’ятник 
Січень 1991 року. Перший патріотичний мітинг у Крутах

 
Символічна могила і дерев'яний хрест крутян на 

Аскольдовій могилі у Києві
Символічна могила і дерев’яний хрест крутян 

 на Аскольдовій могилі у Києві
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У 80-ті роковини битви монетним двором 
випущено в обіг пам'ятну гривню.

Пам'ятна монета номіналом у 2 гривні, 
присвячена Битві під Крутами. 

 

У 80-ті роковини битви монетним двором 
випущено в обіг пам'ятну гривню.

Пам'ятна монета номіналом у 2 гривні, 
присвячена Битві під Крутами. 

У 80-ті роковини битви монетнй двір випустив в обіг пам’ятну 
монету номіналом у 2 гривні, присвячена Битві під Крутами. 

 

Меморіал Героїв 
Крут у селищі 
Крути — урочисте 
відкриття

Меморіал Героїв Крут у селищі 
Крути – урочисте відкриття

 

 Військовий ліцей ім. Героїв Крут

• В музеї ліцею

Пам’ятник на Аскольдовій 
могилі у Києві
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ЄВГЕН КОНОВАлЕць: лицар героїчної слави  
до 75-ти річчя від дня загибелі

Вступ
У всіх народів живе пам’ять про національних героїв, на 

вчинках яких вчаться молоді покоління у всі часи. Для України це – 
королі, князі, гетьмани, люди, які вплинули на історичні події тощо.  
У ХХ столітті серед них виділимо Євгена Коновальця. 

Євген Коновалець – визначний 
український військовий і політичний 
діяч, Керівник Галицько-Буковинського 
куреня Січових Стрільців, полковник 
Армії УНР, комендант Української 
Військової Організації, голова Проводу 
Українських націоналістів.

Він – одна з тих особистостей, 
які залишили глибокий слід в історії 
не лише Визвольних змагань України 
початку минулого століття, а й 
вплинули на весь процес здобуття 
Україною незалежності. Його життя 
– це послідовне чітке слідування 
ідеям соборності та державності, 
відстоювання національних інтересів. 

Євген Коновалець в першу чергу – «символ послідовного і чесного 
служіння самостійницько-соборницькій ідеї, мужнього та незламного, 
безкомпромісного прямування по раз і назавжди вибраному шляху».  

Відновлена держава Україна, проголошена 24 серпня 1991р. 
українським Парламентом та підтверджена національним 
референдумом 1 грудня 1991р., постала і завдяки діяльності, що 
започаткував Євген Коновалець.

Згадуючи 75-у річницю вибуху пекельної машини, який обірвав 
життя Євгена Коновальця, поглянемо на життя та діяльність 
Провідника ОУН.
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дитячі та юнацькі роки Євгена Коновальця
Євген Коновалець народився 14 червня 1891 р. у родині сільської 

інтелігенції в селі Зашкові неподалік від Львова. Батько Михайло був 
управителем місцевої народної школи, мати Марія, яка походила з 
священичого роду Венгриновських, в ній же вчителювала. Дід Євгена 
– отець декан Михайло Коновалець був парохом у Зашкові, прадід – 
отець Скоробогатий також. Брати батька – о. Володимир Коновалець, 
який брав дуже активну участь в українському громадському і 
політичному житті і мав великий вплив на Євгена, був парохом 
села Малехів; о. Орест Коновалець – парохом села Страдче. 

Батько Михайло впливав на національну свідомість сільських 
ґазд, вважав, що їх діти повинні далі вчитися. Євген зростав в 
атмосфері любові до свого рідного, до українського народу, слухав 
розповіді про його славне минуле, читав українську патріотичну 
літературу, карбував стійкість, твердість і непохитність характеру.

Мати Марія займалася вихованням дітей. Синів, Мирона, Євгена 
та Степана, виховувала твердо, по-спартанськи. Будучи авторитетною 
фаховою вчителькою, вона дотримувалась засад, вироблених 
Песталоцці: «Діяти й виконати – це головна справа». «Мудра 
опіка матері виховала-викувала залізного командира Визвольних 
змагань…» 

Дім у Зашкові, де проживала родина Коновальців

На навчання дітей українців впливало кілька факторів. Сільські 
діти з одного боку були обмежені інструкцією «Politische Verfassung 
der Schulen in der K.K.Erbstaaten», яка стверджувала: «Бажанням 
Високого Уряду є – не заохочувати селян до вищої освіти, щоб вони 
не ухилялися від робочого стану своїх батьків», а «були добрими й 
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згідливими сусідами, вірними підданими 
свого Монарха і свого дідича». З іншого – 
домінування польської шляхти у місцевих 
урядах, яка прав українців ні в сфері 
політики, ні в сфері культури чи освіти 
визнавати не бажала. Нарешті російська 
ідеологічна експансія, яка здійснювалась 
москвофільським «обществом ім. Міхаїла 
Качковского», та була розрахована на 
освічену частину українців, займалася їх 
мовно-ідейним баламученням.

Євген Коновалець завдяки батькам 
отримав добру 
освіту. У селі 
Зашкові закінчив 
народну школу. 
Рік займався у 

4-му класі народної (початкової) школи при 
державній учительській семінарії на вул. 
Калічій у Львові.

У 1901 р. здав іспит до першого 
класу української Академічної гімназії у 
Львові. У науці Євген був весь час одним 
з найкращих учнів. Та все ж не успіхами у 
навчанні звертав на себе увагу всіх з ким 

стрічався, а «живим своїм заінтересуванням 
з молодших літ суспільно-громадськими 
справами, дружністю щодо своїх товаришів 
та імпонуючою шляхетною впертістю в 
прямуванні до наміченої цілі».

Коли Євген підріс, то і сам почав 
формуватись як організатор громадянського 
життя.

Великий вплив на національне 
виховання Євгена мав вчитель німецької 
мови та фізичного виховання Іван 
Боберський. Він також – голова товариства Марія Коновалець

Михайло Коновалець

Зашків 1897 р., 
Євген Коновалець у 
п’ятирічному віці
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військово-спортивного виховання українців у Галичині, «Батько-
Сокіл». Євген грав у гімназійній футбольній команді «Україна». Він 
організував футбольну команду у Зашкові при читальні «Просвіта». 
У цей же час (6-й клас гімназії) Євген вступив до таємного гуртка 
учнів Академічної гімназії, основним завданням якого ставилось 
домагатися справедливого політичного представництва українців 
у австрійському парламенті та права на вищу освіту українською 
мовою. Це виробляло в учасників національну свідомість та 
підготовляло до громадянської праці.

Політичні переконання гімназиста Євгена Коновальця:
1) Непримиренні вороги національного відродження галицьких 

українців – поляки. Тому і вся політично-суспільна праця мусить 
мати виразний протипольський характер.

2) Друга перешкода в національному відродженні українців – 
москвофільство. Воно щедро піддержувалось царською Москвою. 

Він організовує дружню допомогу між українськими 
гімназистами: здібніші учні безкоштовно допомагають незаможним 
товаришам.

«Українці, – повторював неодноразово Євген Коновалець своїм 
товаришам гімназистам, – мусять бути добрими учнями, мусять собі 
засвоювати знання якнайкраще, якнайосновніше, якнайбільше, щоб 
надолужити те, що нам пограбувала неволя».

У 1909 р. закінчив Академічну гімназію іспитом зрілості та 
вступив до Львівського університету на правничий факультет. 
Мовою навчання була польська. Зрівняти з нею українську влада 
всяко опиралася. Читати лекції та приймати 
іспити українською мали право лише окремі 
професори. (Михайло Грушевський, Кирило 
Студинський, Олександр Колесса, з 1913 р. 
– директор Національного музею Ілларіон 
Свєнціцький, кілька професорів на теологічному 
та філософському факультетах).

З студентських років Євген вів активну 
громадсько-політичну діяльність. Одразу після 
вступу записався членом «Академічної громади» 
(об’єднання вело початок ще від «Академічного 
кружка» Івана Франка та Михайла Павлика). ІV клас, 1905 р
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У 1910-11 роках брав участь у боротьбі студентства за український 
університет у Львові. Протистояння у боротьбі за національні права 
набрало дуже гострої форми, свідченням чого є справа Мирослава 
Січинського та вбивство польськими шовіністами українця Адама 
Коцка.

Студент Євген Коновалець із батьками (Зашків, 1912 р.)

За організацію відсічі був заарештований і попав на лаву 
підсудних у розголошеному «Процесі 101 українських студентів» 
у Львові. Був виправданий на цьому австрійському суді. Авторитет 
Євгена Коновальця як безстрашного борця зріс. У часі своєї 
гімназійної та університетської науки був Євген Коновалець «одним 
з найкращих учнів між гімназистами і студентами, а одночасно – вже 
від наймолодших років одним з передових борців на студентських 
барикадах; студентом-громадянином і студентом-бойовиком».4 

У 1912 р. Євген Коновалець склав успішно перший правничий 
іспит. Складав 
його разом із своїм 
ще гімназійним 
товаришем Петром 
Бубелою, пізніше 
заступником 
державного секретаря 
ЗУНР з військових 
справ. 
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Восени він переїжджає на постійне проживання до Львова, де 
занурюється у вир громадського життя.

У 1912 р. Євген Коновалець став секретарем і організатором 
Львівської філії «Просвіти», тісно співпрацював з друкованим 
органом організації місячником «Письмо з Просвіти».

Зашків, 1913 р. Перший ряд, зліва направо: пані Коновалець, панна 
Коцко, пані Коцко;  другий ряд, зліва направо: брати Мирон і Євген 

Коновальці, Петро Бубела, Степан Коновалець
Ще молодим гімназистом у рідному селі Зашкові оживив 

«Просвіту», при ній запрацював гурток і хор, в селі будується 
Народний Дім, засновується споживчий і кредитний кооператив, 
організовується гніздо «Сокола». Поширює таку ж роботу на весь 
Львівський повіт. Вперше влаштував у Львові Шевченківську 
академію силами сільських хорів.

З 1913 р. Євген Коновалець 
як один з лідерів українського 
студентського руху був обраний до 
складу головної управи Українського 
Студентського Союзу, де належав до 
національно-демократичної секції. 

Усі 8 обраних залишили слід 
в історії Галичини та України: 
Осип Когут, Петро Дідушок, Осип 
Навроцький, Олена Степанівна, 
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Юліан Охримович, Володимир Котецький, Роман Дашкевич і Євген 
Коновалець.

У цей час як студент відслужив добровольцем однорічну службу 
у старшинській школі, отримав звання чотаря. Військова служба 
звернула увагу Коновальця на те, що українській молоді обов’язково 
потрібно мати військову підготовку, бо українцям потрібно мати 
свої військові частини. Він був ініціатором організування окремого 
студентського товариства для військового вишколу його членів під 
назвою «Січові Стрільці». Його ініціативу підхопили спортивно-
руханкові товариства «Січ» і «Сокіл» і дуже швидко вся Галичина 
була покрита мережею військово-вишкільних організацій «Січових 
Стрільців».

Перед загрозою війни з Росією пожежно-руханкові січові 
організації перетворилися у структури військового виховання. 
Австрія робить ставку на національні відділи у своїй армії, дозволяє 
військову підготовку в руханкових організаціях, що призвело до 
створення Українських Січових Стрільців (УСС).

Д-р Дмитро Донцов, ідеолог українського націоналізму 
Одне з періодичних видань під редакцією Д. Донцова 

У липні 1913 р. відбувся Всеукраїнський Студентський Конгрес, 
який відомий проголошеним на ньому рефератом Дмитра Донцова 
«Сучасне положення нації і наше завдання». Д. Донцов відкидав 
будь-яку можливість автономії України в межах Російської імперії 
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і прагнув відокремлення України від Росії в будь-якій формі. Євген 
Коновалець теж виступав на цьому Конгресі з рефератом «Про 
університетську справу». Конгрес мав великий вплив на українську 
молодь.

Євген Коновалець у спогадах «Зіставлення найважливіших  
подій мого життя» 1937р. писав: «обіч науки у професора Боберського 
в гімназії та акту Мирослава Січинського (в 1909 р.) знайомство 
з Дмитром Донцовим – це третій найважливіший момент моєї 
молодості».

Незабаром він став членом Української Національно-Демокра-
тичної партії. У 1913 р. як представник від студентства входив 
до «Тіснішого народного комітету» УНДП, на засіданнях якого 
провідні галицькі політики обговорювали і приймали рішення з 
найактуальніших питань українського політичного життя в Австро-
Угорщині. Спілкування з українськими представниками у віденському 
парламенті – Костем Левицьким, Лонгином Цегельським, Євгеном 
Петрушевичем та ін. – це був політичний університет, який допоміг в 
майбутньому ефективно діяти на ниві української політики.

З початком Першої світової війни 2.8.1914 р. Євген Коновалець 
був мобілізований до австрійської армії у 19 полк Крайової оборони 
Львова. 

Він наочно бачив як вишколюється окремий український легіон 
– Українські Січові Стрільці (УСС), але перейти туди йому військове 
командування не дозволило.

У червні 1915 р. під час боїв на Маківці він потрапив у російський 
полон. У 1915 р. та на початку 1916 р. перебував у таборі для 
військовополонених у Чорному Яру (між Царицином і Астраханню), 
а з кінця 1916 р. – у таборі в Царицині (тепер Волгоград). Після 
Лютневої революції 1917 р. у Росії Євген Коновалець разом із 
галицькими старшинами з табору у Дубовці (неподалік Царицина) 
А. Мельником, І. Чмолою, Р. Сушком, В. Кучабським, Ф. Черником 
розгорнув широку організаційну і пропагандистську роботу серед 
полонених українців. 

Ця група буде тісно пов’язана з самим Євгеном Коновальцем. 
Вони вважали, що коли імперія почне розпадатися, то новостворений 
уряд почне обов’язково створювати українську армію, а це дуже 
важка до виконання справа.
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Українські Січові Стрільці
На прикладі полонених царської 

армії Василь Кучабський показує, на яких 
засадах вони бачили її розбудову. В полоні 
перебували вояки УСС різних звань та вояки 
різних національностей: українці,чехи, 
поляки. Вони постановляють установити 
зв’язок з Євгеном Коновальцем, збирати 
гроші для допомоги іншим полоненим і 
поглиблювати свої знання. 

Різниця між УСС та українцями 
інших полків австрійської армії стерлася 
непомітно. Вони стали однією суцільною 
групою українців. Ініціатива, переважно, 
виходила від УСС, проте справи 
обговорювались і вирішувались спільно 
всіма українцями.

У вересні 1917 р. утік з табору і незабаром добрався до Києва. У 
жовтні-листопаді 1917 р. Євген Коновалець спільно з Р. Дашкевичем 
та іншими членами Галицько-Буковинського Комітету сформував 
Галицько-Буковинський Курінь Січових Стрільців, який згодом 
перетворився в одну з найбоєздатніших частин Армії Української 
Народної Республіки.

Михайло Коновалець після 
звільнення з табору

Андрій Мельник, 
помічник командира 

Куреня

Василь Кучабський, 
сотник

Михайло Матчак, 
ад’ютант
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Революція розвивалася, події ширилися з блискавичною 
швидкістю. Відбувалися могутні маніфестації по всій Україні з 
приводу падіння царату та створення українського передпарламенту 
– Української Центральної Ради.

У січні 1918 р. Євгена Коновальця після проведення реорганізації 
Галицько-Буковинського Куреня Січових Стрільців було обрано 
командиром Куреня Січових Стрільців. 

Організовуючи формації Січових Стрільців дотримувались 
засади «якість перед кількістю». Небайдужий, не «дресований», а 
свідомий труднощів, невигод, потреб батьківщини і своїх обов’язків 
громадянин-вояк потрібен Україні зараз і на майбутнє. Український 
вояк в їх розумінні – не платний найманець. Гідність Січового 
Стрільця як вояка-громадянина мала бути збережена на найвищому 
рівні. Помічником Євгена Коновальця був обраний Андрій Мельник, 
ад’ютантом – Михайло Матчак. Цей підбір команди Коновалець-
Мельник дуже вдалий для всієї формації Січових Стрільців. Вони 
гармонійно злилися у співпраці. Вони самовіддано, невідхильно 
від обраного напрямку, чесно і безпретензійно служили Україні під 
час революції і відродження української державності, в добу війни з 
агресорами, в добу боротьби з окупантами.

У кінці січня на початку лютого 1918 р. частини Січових Стрільців 
відзначились у ході придушення 
антидержавного заколоту в Києві та в 
боях проти більшовицьких військ на 
підступах до міста. У період діяльності 
Української Центральної Ради Січові 
Стрільці на чолі з Євгеном Коновальцем 
фактично виконували функції 
національної гвардії, забезпечуючи 
роботу уряду в найскладніші часи 
української державності. 1-2.03.1918 р. 
стрілецькі частини під командуванням 
Євгена Коновальця спільно з 
Запорізьким Корпусом та Гайдамацьким 
Кошем Слобіцької України звільнили 
від більшовиків Київ. Євген Коновалець, 

командир Куреня
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З приходом до влади гетьмана П. Скоропадського полк Січових 
Стрільців 1.05.1918 р. на вимогу німецького командування було роз-
зброєно і розформовано. Євген Коновалець, залишившись у Києві, 
разом з кількома старшинами здійснював організаційні заходи по 
створенню нової стрілецької частини. В кінці серпня 1918 р. Євген 
Коновалець отримав від гетьмана П. Скоропадського дозвіл на фор-
мування Окремого Загону Січових Стрільців з осідком у Білій Церк-
ві. На початку листопада 1918 р. він через Д. Дорошенка, а згодом і 
особисто, вів переговори з гетьманом про умови надання національ-
но-демократичними силами (у тому числі і Січовими Стрільцями) 
підтримки гетьманському уряду та наголошував на недопустимості 
укладення федеративного союзу з Росією. В листопаді 1918 р. Січові 
Стрільці під командуванням Євгена Коновальця підтримали Дирек-
торію УНР у повстанні проти влади П. Скоропадського і в Мотови-
лівському бою 1918 р. розбили гетьманські частини. (200 Січових 
Стрільців проти 2000 з іншого боку отримали перемогу).

Євген Коновалець брав активну участь у зміцненні боєздатності 
республіканської армії. У 1918-1919 роках Євген Коновалець 
командував дивізією, корпусом і групою Січових Стрільців під час 
бойових операцій проти більшовицьких і денікінських військ. Після 

прийняття 6.02.1919 р. на нараді 
Головного Отамана з представниками 
уряду та військовими керівниками 
УНР рішення про розформування 
українських регулярних частин, 
Євген Коновалець видав наказ про 
самодемобілізацію підрозділів 
Січових Стрільців. 

У листопаді 1919 р. Євген 
Коновалець потрапив у польський 
табір для військовополонених у 
Луцьку. Весною, звільнившись 
з ув’язнення, він перебрався в 
Чехо-Словаччину. Намагався 
у порозумінні з С. Петлюрою 
організувати з колишніх бійців УГА 
і українських полонених з таборів в 

Телергоф з сином Євгеном 
(початок 1915 р.)
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Італії військове формування та робив спроби організувати збройне 
підпілля на окупованих українських землях. Поразка національно-
визвольних змагань 1917-1921 рр. та чотирьохстороння окупація 
України, спонукали Євгена Коновальця до пошуку нових методів 
боротьби за незалежність України. У цих обставинах у липні 1920 р. 
він здійснює заходи по створенню принципово нової організації, яка 
б в умовах підпілля могла ефективно боротися проти окупаційних 
режимів.

Українська Військова Організація
Євген Коновалець писав у цей час про його бачення УВО. «Навіть 

серед найбільше несприятливих обставин нам не треба закладати 
рук чи попадати в зневіру, а по змозі і по своїм силам проявляти 
існування нашої організації. Це повинні ми робити всі, де би не 
знайшлись ми, використовуючи для цього всі можливі середники». 
Залежати це буде від різних умов і діяльність буде рівномірна та 
різна, але лише щодо методик. Треба підтримувати вироблений в 
громадян про нашу активність погляд, про нашу поставлену мету 
та бажання діяти до неї. Молодь хоче орієнтуватися на Центр, ми 
мусимо бути джерелом їх надій та сподівань. Це необхідно і для 
громадян Галичини, так і України, так і на еміграції. Наші громадяни 
і політики мають з нашою організацією рахуватися. Однак для цього 
«не вистачить тільки слів, за котрими немає змісту, а треба праці, 
треба порозуміння між нами, виміни думок, взаїмного інформування 
себе і таким способом корегування наших вчинків, виступів, нашого 
загального пляну роботи». Мусимо бути в курсі всіх справ нашого 
загальнонаціонального життя. Наші громадяни дезорієнтовані, 
поділені, зневірені дотеперішніми невдачами, є дуже добрим грунтом 
для всякого роду авантюристів. «Закінчу на загальних умовах, а 
приступаю до самої справи». 

У серпні 1920 р. за безпосередньою участю Євгена Коновальця 
було створено Українську Військову Організацію (УВО). 

УВО створили колишні українські вояки для продовження 
збройної боротьби за державне визволення українського народу. Не 
всіх охопила організація, але ніхто не відмовився від співпраці з нею, 
якщо до нього зверталися її представники. Адже кожний, «хто служив 
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у рядах котрої-небуть з українських військових частин, автоматично 
здавався здатним до праці в УВО, бо всіх зв’язувала присяга на вірність 
українській державі та її урядові, на послух своєму військовому 
командуванню». Поза всяким сумнівом для співтворців УВО було те, 
що голова її буде – полковник Євген Коновалець, знаний всіма «як 
давній військовий командир і старий воєнний друг». 

20.07.1921 р. Євген Коновалець повернувся до Львова і очолив 
Начальну Команду УВО. Він був співорганізатором Другого Зимового 
походу Армії УНР. 

Зліва направо: стоять: Іван Чмола, Михайло Матчак, 
Ярослав Чиж; сидять: Іван Андрух, Євген Коновалець, 

Василь Кучабський (Прага, 1920 р.)

З грудня 1922 р. Полковник був змушений жити за кордоном: у 
Чехо-Словаччині, Німеччині, Швейцарії та Італії. 

УВО загалом налічувала менше тисячі осіб, тому всіх її 
членів можна вважати керівниками визвольного руху. Члени УВО, 
крім підготовки мобілізаційних акцій та актів саботажу і терору, 
займались організацією українського духовного і культурного 
життя, шкільництва, зокрема організацією таємного українського 
університету у Львові, а також господарського життя. Євген 
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Коновалець як керівник УВО звертав увагу і на виховання молоді, 
оскільки вважав, що саме вона має бути майбутніми провідниками 
визвольної боротьби. Більшість кадрів ОУН пройшли через 
національну скаутську організацію «Пласт». (готував їх Іван Чмола).

Поступово Євген Коновалець і керівники визвольного руху 
усвідомили, що успіхів у боротьбі за державу можна досягти 
мобілізувавши всі сили власного народу, а це завдання є не стільки 
військовим, скільки ідеологічним і пропагандиським.

«В таких умовах, хоч змінився спосіб і подекуди методи 
боротьби, – замість відвертих воєнних операцій настали таємні акції 
в підпіллі з сильним політичним забарвленням, – усе інше лишалося 
по старому, а, зокрема, ієрархічна побудова організації і взаємини 
поміж її членами в горизонтальному та командними особами в 
вертикальному напрямках», – згадує З. Книш.

Осип Навроцький Михайло Матчак Ярослав Чиж 
Коли в 1922 р. Євген Коновалець виїхав за кордон, його статус 

Начального Коменданта УВО став відомий. Зате він став вільний 
від атмосфери «гарячковости та безпосереднього тиску подій та 
постійної небезпеки «накриття» поліцією», а УВО розгорнула широку 
і планову діяльність, якою і вписалася в історію націоналістичного 
руху. 

 Авторитет Євгена Коновальця зростає з кожним успіхом 
організації, він стає для молодших членів УВО «легендарною 
постаттю, символом спротиву всього українського народу в його 
боротьбі і на чотирьох займанщинах». 
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ОУН
В листопаді 1927 р. за ініціативою Євгена Коновальця на одній 

з нарад УВО було вирішено створити єдину революційно-політичну 
організацію, діяльність якої ґрунтувалася б на націоналістичній 
ідеології та поширювалась на всі українські землі.

Було дві концепції створення: 
легальна організація та нелегальна 
організація.

Діяльність легальних 
товариств – «Пласту», «Просвіти», 
«Студентських громад», «Рідної школи» 
використовувалась для організаційної і 
пропагандистської роботи. 

8.01-3.02.1929 р. на першому Конгресі 
Українських Націоналістів у Відні було 
створено Організацію Українських 
Націоналістів, Головою Проводу якої 
було обрано Євгена Коновальця. 

Майбутню державу бачили 
п а р л а м е н т с ь ко - п р е з и д е н т с ь ко ю 

республікою з федеративним устроєм і місцевим самоврядуванням. 
Визначили національний прапор і тризуб. Вважали, що демократія і 
війна – несумісні під час визвольної боротьби, бо це веде до анархії.

У кінці 1929 на початку 1930 рр. він, організаційно зміцнивши 
УВО та ОУН, встановив контакти з політичними колами Німеччини, 
Великобританії, Литви, Іспанії, Італії та організував українські 
політично-інформаційні служби в багатьох політичних центрах 
Європи, залучив до співпраці з ОУН широкі кола української 
еміграції. Здійснив ряд заходів внаслідок яких були створені осередки 
ОУН або споріднених організацій у Франції, Бельгії, Канаді. За 
його безпосередньою участю в Америці були засновані Громади 
Українських Стрільців, що поклали початок Організації Державного 
Відродження України в США і Українському Національному 
об’єднанню в Канаді.

Є. Коновалець та       
В. Целевич
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Учасники І-го Конгресу Українських Націоналістів (1929 р.)
Євген Коновалець відвідав українські поселення у США і Канаді 

з метою роз’яснити тамтешнім мешканцям важливість і необхідність 
боротьби за визволення України, за те, щоб українське питання 
постало як міжнародне, що має отримати позитивне рішення. Відтоді 
члени осередків ОУН, симпатики й українське громадянство стали 
ще і постачальниками фінансових засобів для діяльності ОУН в 
Європі. 

З метою підготовки до майбутньої збройної боротьби за 
незалежність України за дорученням Євгена Коновальця було 
сформовано військовий штаб та укомплектовано школи по підготовці 
старшинських кадрів для української армії в Польщі, Чехо-
Словаччині, Австрії. 

Незабаром ОУН стала найпотужнішою політичною силою, її 
численні осередки розгорнули діяльність не лише на Західних землях 
України, під Польщею, але і в еміграції. 

Під керівництвом Євгена Коновальця ОУН розгорнула 
широку діяльність у багатьох напрямках. Зазвичай думають, що 
вона вела тільки збройну підпільну боротьбу проти поляків на 
західноукраїнських землях (замахи, сутички тощо). ОУН також 
підносила рівень національної свідомості українського народу: у 
читальнях «Просвіти», в інших організаціях, заохочували селян 
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віддавати дітей до українських приватних шкіл народних і середніх. 
Націоналісти допомагали населенню покращувати матеріальне 
становище, працювали в різних господарських і торговельних 
підприємствах та організаціях («Сільський господар», «Центросозі», 
«Маслосюзі» тощо), підтримували їх діяльність. ОУН розбудовувала 
власну мережу засобів масової інформації: видавала журнали, 
бюлетені та брошури, в яких говорилося про українську визвольну 
боротьбу. Друкувала вона це і іноземними мовами для своїх 
прихильників з інших країн та з метою залучення до української 
справи нових людей.

Діяльність Полковника по розбудові ОУН, яка користувалася 
всезростаючою підтримкою української молоді, намагання поставити 
українське питання у Лізі Націй та постійні заходи по налагодженню 
націоналістичного підпілля в УРСР, викликали занепокоєння у 
більшовицького керівництва у Москві. 

«Діяльність Євгена Коновальця в місці осідку Ліги Націй зганяла 
сон з повік варшавських і московських верховодів», – вважав Андрій 
Мельник.

23.05.1938р. Євген Коновалець загинув у Роттердамі (Голландія). 
Спрацював вибуховий пристрій, переданий йому агентом радянських 
спецслужб під видом поштового пакета.

Підступне убивство п. Євгена Коновальця, організоване за наказом 
Москви, визначило його місце в історії України. Воно засвідчує, що 
Полковник був таким значним політичним противником, якого треба 
було ліквідувати. Адже Євген Коновалець керував такою політичною 
силою, як ОУН. 

Похований Полковник 
на кладовищі Кросвік у 
Роттердамі.

Кладовище Кросвік у Роттердамі
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загадкове вбивство
Більшовицька Москва боялася українського націоналізму та 

його Провідника. У боротьбі проти українського визвольного руху 
їй треба було не лише не допустити виникнення та поширення 
мережі ОУН у радянській Україні, але й знищити ідею самостійної 
Української держави взагалі. І не лише на випадок війни. У 1927 р. 
нею було прийнято рішення про припинення проникання ОУН на 
територію радянської України, а для цього треба було мати відомості 
про плани і діяльність Проводу Українських Націоналістів (ПУН) і 
самого Євгена Коновальця. Така інформація дозволила б створювати 
труднощі для їх роботи. 

Володимир Косик у статті «Євген Коновалець. Короткий нарис 
життєвого шляху», опираючись на різні джерела, наступним чином 
підсумовує ці події.

На думку Дмитра Андрієвського більшовики почали посилати 
своїх агентів вже на початку 1930-х років до Бельгії, оскільки там 
жили два члени ПУНу (Д. Андрієвський та М. Сціборський) і часто 
приїжджав Євген Коновалець. 

У серпні 1933 р. у Бельгії з’явився «утікач» з України – колишній 
старшина УСС і корпусу Січових Стрільців Василь Хом’як, який 
нібито добре знав Р. Сушка. Він зійшовся з Д. Андрієвським, у якого 
жив тоді М. Сціборський. Він жив у Брюсселі понад рік і за цей час 
зробив усе, щоб втертися в довіру як націоналіст і патріот. Йому це 
вдалося. У 1934 році його через Хельсінкі переправили на радянську 
сторону як члена ОУН (псевдо 
Іртен). Перед тим він ще по-
бував у Берліні і Данцигу. 
(Про нього пише Судоплатов, 
що це «агент Лебедь», сидів з 
Є. Коновальцем у таборі для 
військовополонених у Царицині. 
У 1920 р. його послав Полковник 
в Україну для розбудови УВО, 
де його захопили. Там йому 
була запропонована співпраця 
або смерть на вибір. Він став 
агентом.)

Готель «Централь», у якому 
Полковник замешкав
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Поки Хом’як перебував у Брюсселі до Миколи Сціборського 
навідувався неодноразово офіційний більшовицький чиновник Іван 
Іванович, який тиснув на нього, морально впливав, намагався схилити 
до повернення на Україну, де його мали б чекати посади і авторитет. 

Робилося це для дискредитації 
Проводу ОУН. Євген Коновалець 
порадив Миколі Сціборському 
виїхати з Брюсселя.

 У 1934 році відбувся атентат на 
польського міністра внутрішніх справ 
Б. Пєрацького. Після цього розгорну-
лася кампанія за виселення Євгена 
Коновальця з Женеви. Поки тяглася 
ця справа у 1936 р. було затримано 
у Женеві групу більшовицьких 
агентів і їх керівника Коваля – 
«Петера Нормана», які стежили за 
Є. Коновальцем і готували замах на 
нього. Розвідник заявив, що його 
завдання «були визначені інтересами 
комуністичної справи».

Готель і ресторан 
«Атланта», де зустрівся  

зі своїм убивцею
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Другий приїзд Хом’яка відбувся у 1935 р. Прибув тим же шляхом, 
яким завдяки ОУН вернувся раніше додому. Керував хельсинською 
станицею ОУН «утікач» з Соловецьких островів К. Полуведько (перед 
тим у Буенос-Айресі загинув під колесами локомотива попередній її 
керівник – Баранецький). Значно пізніше виявилося, що Полуведько 
– агент Москви). На зустріч з Хом’яком виїхали Д. Андрієвський, піз-
ніше – О. Сеник-Грибівський. Хом’як приїхав не сам, а з молодим чо-
ловіком, якого рекомендував як «колишнього комсомольця, що роз-
чарувався в комунізмі і шукав виходу у націоналізмі», казав, що він 
сирота і його вихованець. Звали Павло (псевдо – Грищенко, Вельмуд, 
Норберт, Яценко, Валюх). Справжнє прізвище – Павло Судоплатов. 
Він, на даний момент відомий агент радянської розвідки, генерал 
КГБ, опублікував мемуари, де описав обставини своєї співпраці з 
ПУНом і вбивство полковника Євгена Коновальця.

Поки ж був Судоплатов посланцем від організації в Україні, 
що хоче навчитися її розбудовувати там, навчитися, як працювати 
в підпіллі, тобто такий собі націоналіст і патріот. Він не викликав 
жодної підозри. Згодом його познайомили з Центрами в Берліні, 
Відні, Парижі, зустрічався практично з усіма керівниками ПУНу 
та особисто спілкувався та переписувався з Євгеном Коновальцем. 
У вересні 1936 р. Павло повернувся до Москви, а в 1937 р. прибув 
кораблем, де працював радистом, до Бельгії. Дуже хотів особисто зу-
стрітися з Євгеном Коновальцем, але того не було, тому поговорив з 
ним лише по телефону, а бачився з Д. Андрієвський та Барановським.
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Так виглядала вулиця Колсінгель після замаху на Коновальця

У лютому 1938 р. Павло знову прибув кораблем, бачився з 
Полковником, але той був не сам. 

23 травня 1938 р. Судоплатов-Валюх приїхав у Роттердам, де 
відбулася його коротка зустріч з Євгеном Коновальцем. Цього разу 
Голова ПУНу був сам. Барановський приїхав пізніше, Полковника 
вже було вбито. Коробка, у яку було поміщено бомбу, вибухнула 

після того як Євген Коновалець вийшов на вулицю з кав’ярні. 
Д. Андрієвський пише у статті «Навколо Роттердаму»: «Перегляд 

способу підступу і провокації, що їх вони вживали, аби спіймати 
в свої сіті Полковника вказує на складність гри. Та гра вимагала 
рафінованости і часу. Вона тривала коло восьми років, поки могла 
дати наслідки, потрібні Совєтам. Але навіть знищивши Голову ПУНу, 
Совєти не знищили самої організації…». 



116

Висновки
В такому короткому виступі неможливо розглянути всі аспекти 

впливу ідей, особи та діяльності полковника Євгена Коновальця. 
Євген Коновалець, окрім всіх заслуг перед Україною, в різних, 

дуже важливих для перебігу історії подіях, вчинив значну річ – він 
організував процес визвольної боротьби, перебіг і розвиток якого 
тривав, незважаючи на знищення ворогами української державності 
його провідників, у тому числі й самого Євгена Коновальця. 

Постать Євгена Коновальця для нас і сьогодні залишається чис-
тим символом людини, яка послідовно відстоювала національні ін-
тереси. 

Його уроки показують, що різного роду компроміси ослаблюють 
державність і можуть привести до її розвалу і втрати. В цих ідеях 
«концентровані доглибинні інтереси української нації, які не можуть 
бути ревізовані в залежності 
від тієї чи іншої політичної си-
туації на догоду сьогочасному 
політичному моменту».5 

Друга проблема – це кон-
солідація всього суспільства. 
Взаємне поборювання, тертя, 
напруження між різними руха-
ми і партіями, вузькосоціальні, 
вузькогрупові інтереси мають 
відсуватися на задній план. 
Навколо загальнонаціональної 
ідеї можна об’єднуватися. 

З точки зору національно-
го та державотворчого впливу 
можна твердо сказати, що на-
ціональна соборність та дер-
жавність української нації, 
продовження традицій та ідей 
започатковано та поінформова-
но в значній мірі завдяки Євге-
ну Коновальцю.
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СТЕпАН БАНдЕРА І льВІВ  
екскурсійний маршрут

 «Він був одним з найкращих з української нації,
 символом і прапороносцем її, духом від її духу,
 кістю від її кости, він виріс з лона її героїв...» 

 Слава Стецько

Його ім’я стало називним. Для одних воно асоціюється з 
національним рухом, боротьбою за незалежність України, для інших 
– з нав’язаним тоталітарним режимом стереотипом ворога… Йдеться 
про Степана Бандеру. 

Загалом, минуле українського народу багате на визначні 
особистості та події, пов’язані з ними. Недаремно цілі етапи 
національно-визвольної боротьби нашого народу вороги пов’язували 
з його провідниками, називаючи українців за іменами їхніх лідерів 
– то «мазепинцями», то «петлюрівцями», то «бандерівцями». 
Тому нищення цих провідників, причому нищення як фізичне, 
так і політичне, аж до заборони згадки їхніх імен, виголошування 
«анафеми», вживання вищезгаданих імен в глузливо-образливому 
контексті, було головним завданням ворога у придушенні національно-
визвольної боротьби. І таке нищення відбувалося впродовж існування 
будь-якого тоталітарного режиму. Нині ми живемо в іншу добу, в 
добу, коли існує незалежна держава, що має дбати про засадничі 
основи своєї історії, а відтак і про своє майбутнє, тому мали б бути 
створені всі умови для пізнання історичної правди, для того, щоб 
молоде покоління могло виховуватись на правдивих ідеалах своїх 
великих попередників. І такі умови частково створюються, адже 
відкриваються архіви, досліджуються раніше заборонені сторінки 
історії, біографії окремих видатних особистостей, на котрі раніше 
накладалося табу.

Продовжуючи роботу над екскурсійними маршрутами з серії 
«Слідами видатних постатей України – борців за її волю», автор 
пропонує методичну роботу, а саме новий екскурсійний маршрут 
«Львів і Бандера», який стане доповненням до навчальних 
програм у вивченні історії школярами 8–11 класів, буде корисним 
зацікавленій молоді, а також всім тим, хто хоче глибше пізнати 



119

історію рідного краю. Принагідно, дану роботу можуть використати 
педагоги загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів для 
самостійного проведення екскурсії, котра має за мету ознайомити її 
учасників з життям і діяльністю славетного Провідника українських 
національно-визвольних змагань ХХ століття, що повів за собою 
сотні тисяч нескорених українців і своєю жертовністю заклав 
підвалини Незалежної Української Держави, а також ознайомитись 
з екскурсійними об’єктами, котрі тісно пов’язані з іменем Степана 
Бандери у нашому рідному місті Львові.

Екскурсія передбачає 2 варіанти проведення:
 I варіант – місцями Степана Бандери у Львові;
 II варіант – місцями Бандери у Львові з відвіданням Львівського  

державного аграрного університету та музею С. Бандери у смт. 
Дубляни.

Схема маршруту
І варіант екскурсії (м. Львів): пл. Кропивницького - вул. С. Бандери - 
пл. Шашкевича - вул. Професорська - вул. Устияновича - пл. Св. Юра 
- парк ім. Івана Франка - вул. Січових Стрільців - вул. Гнатюка - пр. 
Свободи – вул. Театральна - вул. Шевська - пл. Ринок ( картосхема ); 
ІІ варіант екскурсії : м. Львів + смт. Дубляни. 

Тривалість екскурсії
 І варіант - 3 год., ІІ варіант – 6 год.

Екскурсійні об’єкти
•	пам’ятник Степана Бандери у Львові;
•	будинок по вул. Архітекторській;
•	Національний університет «Львівська Політехніка» 

(головний корпус);
•	меморіал «тюрма на Лонцького»;
•	Наукова бібліотека «Львівської Політехніки»;
•	корпуси «Львівської Політехніки», де навчався С. Бандера; 
•	площа Св. Юра;
•	парк ім. Івана Франка;
•	меморіальна таблиця на будинку (пл. Ринок, 10), присвячена 

проголошенню акту відновлення Української держави 30.06.1941р.;
•	Львівський державний аграрний університет (смт. Дубляни);
•	пам’ятник і музей Степана Бандери (смт. Дубляни).
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додатково можна оглянути: собор Св. Єлизавети та Ольги, одну 
з найстаріших у Львові середню школу №55, собор Св. Марії 
Магдалини, кафедральний собор Св. Юра, пам’ятник Івану Франку, 
Національний університет ім. І. Франка, пам’ятник Тарасу Шевченку, 
собор Свв. Петра і Павла (давній Єзуїтський собор) та площу Ринок.

Картосхема 

 1 - пам’ятник Степана Бандери на пл. Кропивницького;
 2 - будинок по вул. Архітекторській;
 3 - Національний університет «Львівська Політехніка»(головний 

корпус);
 4 - меморіал «тюрма на Лонцького»;
 5 - Наукова бібліотека «Львівської Політехніки»;
 6 - корпуси «Львівської Політехніки», де навчався С. Бандера;
 7 - площа Св. Юра;
 8 - парк ім. Івана Франка (головний вхід);
 9 - будинок №10 на пл. Ринок (меморіальна таблиця, що 

увіковічнює Акт відновлення Української держави дня 30 червня 
1941 року). 
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Опис екскурсії
 З у п и н к а 1. Екскурсія розпочинається з вулиці Степана Бандери, 
на якій знаходяться ряд екскурсійних об’єктів. За час свого існування 
ця вулиця багато разів змінювала свою назву. Найдавніша з них 
– на Байках, згодом вона стала Новим Світом, пізніше вулицею 
Пілсудського, Сталіна, Гітлер-штрассе, вулицею Миру і ось тепер ця 
вулиця носить ім’я Степана Бандери. 
В українському національному русі ХХ століття яскраво виділяється 
постать Степана Бандери, котрий став символом безкомпромісної 
революційної боротьби українського народу за своє визволення. 
Життєвий шлях майбутнього провідника був типовим для більшості 
представників національно свідомої частини молоді Західної 
України. Народився Степан Бандера 1 січня 1909 року в селі 
Старий Угринів Калушського повіту на Галичині в сім’ї греко-
католицького священика. Мати, Мирослава Бандера, походила 
зі старої священичої родини. За свідченнями сучасників, родина 
Бандери була інтелігентною, дуже простою і доступною в побуті. 
Ніхто з родини не мав звички зазнаватися чи зневажати інших. В сім’ї 
нараховувалось 8 дітей, Степан був другою дитиною. Дитячі роки 
малий Степанко провів у Старому Угринові в будинку своїх батьків 
і дідів, виростаючи в атмосфері українського патріотизму та живих 
національно-культурних, політичних і суспільних зацікавлень.

Відновлена хата-плебанія, де жила родина Бандер,  
(с. Старий Угринів Калуського району Івано-Франківської області)
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Вдома була велика бібліотека, часто з’їжджалися активні 
учасники українського національного життя Галичини, родичі і їхні 
знайомі, наприклад, вуйки Степана Бандери: Павло Глодзінський – 
один із засновників «Маслосоюзу» і «Сільського 

Господаря» (українських господарських установ), Ярослав 
Весоловський – посол до австро-угорського парламенту, скульптор 
Михайло Гаврилко і багато – багато інших.

 На формування свідомості майбутнього провідника особливо 
вплинули національно-визвольні змагання 1917-1920 рр. Особисто 
С. Бандера так згадував про ці події: «У жовтні-листопаді 1918 
р., як несповна десятирічний хлопець, я пережив хвилюючі події 
відродження і будови української держави. Мій батько був послом 
до парламенту Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР) 
– Української Національної Ради в Станіславові (нині – Івано-
Франківськ) і брав активну участь у формуванні державного життя 
на Галичині. Особливий вплив на кристалізацію моєї національно-
політичної свідомості мали величні святкування і загальне піднесення 
з нагоди злуки ЗУНР з УНР в одну державу, у січні 1919 року». 

У вересні 1919 р. Степан 
поїхав до Стрия, де, після 
складання іспиту, вступив до 
гімназії. Українська гімназія 
в Стрию була організована 
й утримувана заходами 
українського громадянства, а 
згодом дістала право державної 
гімназії. Гімназія була класичного 
типу і у ній юнак навчався 
вісім років з 1919 по 1927 роки, 
виявляючи добрі успіхи в науці. 
Матеріальну змогу вчитися в 
гімназії Степан Бандера дістав 
завдяки тому, що помешкання й 
утримання його забезпечували 
дідусь та бабуся по батьковій 
лінії, які мали своє господарство 
в Стрию. Крім того, починаючи з 

Пам’ятник Степана Бандери 
у с. Старий Угринів
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четвертого класу, він давав лекції іншим учням і тим самим заробляв 
собі на власні видатки. Навчання і виховання в українській гімназії 
відбувалося під контролем польських шкільних властей. Проте деякі 
вчителі зуміли вкласти в обов’язкову систему навчання український 
патріотичний зміст. Але основне національно-патріотичне виховання 
молодь набувала в скаутських юнацьких організаціях «Пласт» і 
«Сокіл», до яких і належав юний гімназист.

Юний Степанко під час вишколу у Пласті. 
Степан був членом 5-го пластового куреня ім. Ярослава 

Осмомисла, а згодом належав до 2-го куреня старших пластунів загону 
«Червона Калина». Треба сказати, що 
через хворобу суглобів, малого Степана 
прийняли до «Пласту» не відразу і лише 
величезне бажання здолати недугу та 
тверда воля допомогли йому на той час 
реалізувати себе як особистість. Процес 
подальшого формування характеру С. 
Бандери знайшов своє відображення 
в цитаті із спогадів Р.Шухевича, в 
котрій було зазначено, що він – “…
найліпший з гуртка, честолюбивий, 
войовничий, енергійний…”. Через те, 
що значна частина життя С. Бандери 
проходила у Львові, то саме тут 

Фото юнака – гімназиста
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остаточно сформувалась його національно-патріотична свідомість і 
саме наше місто тісно пов’язане з іменем Провідника національно-
визвольного руху. А тепер трохи про пам’ятник Степана Бандери на 
пл. Кропивницького у Львові, до котрого ми підходимо 

 Ідея спорудження пам’ятника лідеру національно-визвольного 
руху ХХ ст., голові Проводу Організації Українських Націоналістів – 
Степану Бандері зародилась у Львові 1993 року з ініціативи активістів 
Спілки політв’язнів та ветеранів УПА. Тоді ж був створений 
відповідний благодійний фонд та оргкомітет. У 2002 році відповідно 
до рішення Львівської обласної ради було проведено конкурс на 
найкращий ескізний проект пам’ятника. Журі конкурсу визначило 
переможців – авторську групу у складі скульптора М. Посікіри, 
архітекторів М. Федика, Ю. Столярова та Ю. Теслюка.

Урочисте відкриття пам’ятника
Будівництво розпочалось наприкінці 2003 року, а офіційне 

відкриття пам’ятника відбулось 13 жовтня 2007р. напередодні свята 
Покрови Пресвятої Богородиці і було присвячене 65-ій річниці 
з дня створення Української Повстанської Армії. Але роботи по 
завершенню цілого комплексу та тріумфальної арки ще тривають. 
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Пам’ятник Степану Бандері у Львові (станом на 2010р.)
Як бачимо, пам’ятник – не просто постать Бандери у повний 

зріст, це ціла архітектурна композиція, яка включає в себе 30-метрову 
тріумфальну арку на чотирьох колонах, що символізуватиме боротьбу 
українців за свою державність. Стелла Української Державності, 
увінчана тризубом, розповідатиме про чотири етапи боротьби – 
період Київської Русі, період Козацтва, період Української Народної 
Республіки (УНР) та Західно-Української Народної Республіки 
(ЗУНР) і четвертий етап – сучасність України. Сьогодні продовжується 
будівництво цього 
а р х і т е к т у р н о г о 
комплексу. Загальна 
кошторисна вартість 
робіт спорудження 
пам’ятника склала 
понад 8 млн. грн., 
а самої скульптури 
– 400 тис. гривень. 
До спорудження 
п а м ’ я т н и к а 
долучилися тисячі 
благодійників з усіх 
куточків України, Середня школа № 55
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а також були виділені кошти з бюджету Львівської області та 
міста. Участь у велелюдному заході відкриття пам’ятника взяли 
представники патріотичних організацій України, громадськості 
та влади, а також родина Степана Бандери. У ході відкриття двоє 
пластунів з куреня ім. С. Бандери несли дві капсули із землею з 
місця народження Провідника та з могили у Мюнхені (Німеччина). 
Ці капсули було вмонтовано у підніжжя пам’ятника. Принагідно, 
ліворуч від пам’ятника, можна оглянути собор Святих Єлизавети та 
Ольги (1903-11 рр., архітектор Т.Тальовський) та одну з найстаріших 
шкіл у Львові – середню загальноосвітню школу №55.

З у п и н к а 2. Вулиця Архітекторська. Ця вулиця розташована 
перпендикулярно до вулиці Бандери, де знаходиться будинок, в якому 
мав помешкання сторож Академічної гімназії і в цьому помешканні 
винаймав кімнатку студент Бандера під час першого року навчання в 
Політехніці.

Слід сказати, що 
після закінчення гімназії у 
1927 році Степан Бандера 
прагнув виїхати до міста 
Подєбради (Чехія) на 
навчання в Українській 
Господарській Академії, 
але це йому не вдалося, бо 
не зміг одержати паспорт 
на виїзд за кордон. Тому він 
змушений був залишитися 
в батьківському домі та 
займатися господарством і культурно-освітньою працею в рідному 
селі: працював в читальні “Просвіти”, провадив театрально-
аматорський гурток і хор, заснував спортивне товариство “Луг” 
і належав до засновників кооперативи. Проте прагнення здобути 
освіту ніколи не покидало його і у вересні 1928 року Степан Бандера 
приїжджає до Львова та вступає на агрономічний відділ Вищої 
Політехнічної Школи (нині – «Львівська Політехніка»). З осені 
1928 до літа 1930 року Бандера мешкає у Львові, потім 2 роки в 
Дублянах і знову у Львові з 1932 по 1934 роки. Слід зауважити, що 
іншим його помешканням у Львові був Український Академічний 

Будинок по  вул. Архітекторській
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дім, що знаходиться на вул. Коцюбинського (при бажанні можна його 
оглянути).

Будинок колишнього Українського Академічного дому  
(нині – один з корпусів Академії друкарства)

З у п и н к а 3. Головний корпус Національного університету 
«Львівська Політехніка», колишня Вища Політехнічна Школа 

Це – найстаріший технічний навчальний заклад України, один 
з найбільших за кількістю студентів. Історія Львівської Політехніки 
почалася від часу заснування Технічної академії у Львові у 1844 році. 
І ось уже понад 165 років вона готує висококваліфікованих фахівців, 
є генератором технічних ідей та винаходів, передовим освітнім 
та науковим осередком. Сьогодні – Національний університет 
«Львівська Політехніка» – вищий навчальний заклад ІV рівня 
акредитації, випускники якого працюють в усіх галузях економіки 
нашої держави та в багатьох країнах світу.

Головний корпус університету побудований у 1874 - 1877 роках 
в стилі неоренесансу за проектом відомого архітектора, професора, 
згодом ректора цього ж університету Юліана Захаревича.

Фасад акцентовано симетричними боковими крилами, котрі 
об’єднуються в центрі вхідним монументальним портиком 
корінфського ордеру. Аттик оздоблений латинським надписом 
“Litteris et artibus”, що означає “Наукам і мистецтву”, а завершує його 
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скульптурна група різця Марконі, котра зображає Інженерну науку, 
Архітектуру і Механіку.

Національний університет «Львівська Політехніка»  
(головний корпус)

Вражає інтер’єр цього будинку: просторий вестибюль, чудово 
оздоблені сходова клітка, актовий зал, бібліотека. Як тільки 
потрапляємо до вестибюлю, минаємо ліворуч встановлене в ніші 
мармурове погруддя Юліана Захаревича (скульптор Белтовський, 
1910 р.), а справа – пам’ятну стелу «Борцям за волю України» з 
барельєфними портретами Степана Бандери і Романа Шухевича 
(автори Попович і Василенко, 1993 р.)

У цьому ж корпусі є 
музей, багатий прекрасними 
експонатами, в якому можна 
ознайомитись з історією 
Політехніки, а також з 
документами, пов’язаними з 
іменем Степана Бандери.

У старому парку, що оточує 
головний корпус університету, 
знаходиться бронзова жіноча 
фігура – пам’ятник вченим та  Стела «Борцям за волю України»  

у вестибюлі Політехніки 
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студентам, які загинули в роки ІІ світової війни (скульптори Попович 
і Хміляр, 1976 р.), а також місток – перший твір із залізобетону в 
Галичині (автори Туллє та Загурський, 1892 р.).

Про навчання Степана Бандери у Львівській Політехніці 
поговоримо трохи згодом, а зараз мені б хотілося згадати про участь 
молодого студента в Українській Військовій Організації (УВО), 
до котрої його прийняли у 1928 році спочатку до розвідувального 
відділу, а потім у референтуру пропаганди. У своїх зверненнях до 
галицьких українців УВО так окреслювала ціль своєї боротьби: 
“Воля у власній суверенній українській державі”. Підходи УВО 
до боротьби з окупаційними чинниками, і, зокрема, з тогочасною 
польською адміністрацією вписувались в контекст логіки змагань усіх 
тогочасних національно-визвольних рухів, як, наприклад, польського, 
ірландського чи єврейського. І характерною ознакою їх усіх була 
схильність до радикалізму та відсутність будь-яких сентиментів до 
тих, проти кого велася боротьба. Тож зрозуміло, що український 
національно-визвольний рух І половини ХХ ст. не міг розвиватися за 
кардинально відмінним сценарієм. До того ж жорстокість польських 

окупантів, постійні утиски та 
репресії проти українських 
патріотів посилювали почуття 
помсти у відповідь. Як активіст 
УВО, будучи студентом, С. 
Бандера займався поширенням 
націоналістичних ідей, 
розповсюдженням підпільних 
видань серед студентів, 
організовував бойкотування 
польських товариств, 
провадив організаційно-
вишкільну роботу. 

Собор Св. Єлизавети та Ольги
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З у п и н к а 4. Меморіал «Тюрма на Лонцького»
На розі вулиць Коперника, Бандери і Брюллова стоїть 

монументальна неоренесансна споруда, побудована архітектором 
Яновським у 1890 році. До 1939 року тут знаходились казарми та 
управління поліції ( нині міське управління МВС). Бічний фасад 
будинку виходить на вул. Брюллова, котра до 1944 р. називалася 
вул. Лонцького. Саме тут містилася сумнозвісна в’язниця, в якій 
томилися і віддавали своє життя тисячі українських патріотів. А 
сьогодні тут міститься Меморіал пам’яті жертв окупаційних режимів. 
Він знаходиться у приміщенні тюрми, де розташовувались каральні 
органи трьох окупаційних влад: польської, німецької та радянської. 
Це перший в Україні «музей-в’язниця». Заохочую всіх відвідати його 
і вклонитися пам’яті тисячам закатованих людей, єдиною провиною 
котрих була безмежна любов до своєї Батьківщини!.. Саме тут, у 1931 
році, просидів три місяці студент Бандера у слідчому ізоляторі в зв’язку 
із замахом на комісара бригади політичної поліції Е.Чеховського. А 
на пагорбі, на площі Шашкевича, знаходиться пам’ятник жертвам 
комуністичних злочинів (ск. Штаєр, арх. Сивенький, 1997 р.). 

Саме тут хотілося б кілька слів сказати про Організацію 
Українських Націоналістів (ОУН), членом, а згодом Провідником 
котрої був Степан Бандера. Поширення націоналістичного руху 
спонукало розрізнені патріотичні сили до об’єднання. Тому цілком 
логічним і закономірним стало виникнення Організації Українських 
Націоналістів (ОУН) 2 лютого 1929 року. Своєї головної мети – 

незалежності України – 
ОУН збиралася досягти за 
допомогою національної 
революції, тобто шляхом 
збройного повстання 
проти польських 
окупантів. Організація 
відкидала легальні й 
еволюційні методи 
боротьби з Польщею, бо 
за допомогою цієї тактики 
українським політичним 
партіям і громадським Будинок, в  якому знаходиться меморіал.



131

організаціям не вдалося домогтися навіть автономії, не кажучи 
вже про незалежність України. Тому було вирішено застосовувати 
радикальніші методи, наприклад, терористичні замахи, як у випадку 
з комісаром поліції Чеховським чи міністром внутрішніх справ 
Пєрацьким. 

 Бандера став членом цієї організації одразу після її утворення. 
Спочатку його призначили відповідальним за організаційні питання 
у Калуському повіті та за роботу в студентських осередках. 
Одночасно він був задіяний у референтурі пропаганди, очолював 
відділ розповсюдження підпільних видань на західноукраїнських 
землях і технічно-видавничий відділ. У липні 1932 року Степан 
Бандера брав участь в конференції ОУН у Празі та в 1933 році у 
Берліні і в Данцигу. У ході цих конференцій він мав змогу ближче 
познайомитись та поговорити про діяльність ОУН з Провідником 
організації, полковником Євгеном Коновальцем, та його найближчими 
соратниками. Як наслідок, на західноукраїнських землях було 
налагоджено мережу підпільних друкарень та випуск і тиражування 
листівок і брошур патріотичного спрямування. Члени ОУН суворо 
дотримувалися конспірації, дисципліни та військової субординації. 
Це давало змогу застосовувати найрізноманітніші методи боротьби 
проти польської окупаційної влади, проте найдієвішою вважалася 
революційна боротьба. Акцентуючи на потребі її розростання, 

Бандера зі своїми соратниками розробляє 
концепцію перманентної революції, 
згідно з якою український народ зможе 
здобути собі свободу. А от ОУН повинна 
підготувати суспільство до всенародного 
повстання. Отже, розглядати членів 
організації як бандитів, про що не раз 
доводилось чути з вуст комуністичних 
ідеологів, ніяк не можна, адже вони були 
перш за все політичними діячами, котрі 
бачили перспективу свого народу у цій 
запеклій боротьбі. Багато українських 
патріотів загинуло, частина з них стали 
жертвами репресій, тому саме їм постав 
пам’ятник на цій площі.

Пам’ятник жертвам 
тоталітарних режимів
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Обабіч пам’ятника височіє собор 
Св. Марії Магдалини, в котрому 
нині знаходиться Будинок органної 
та камерної музики з досконалою 
акустикою та найбільшим в Україні 
органом, виготовленим чеською 
фірмою “Брати Рігер” у 1932 році.

 Найдавніша частина собору, 
вівтарна, була завершена у 1630 році. 
У 18 ст. архітектор Урбаник добудував 
тринефний об’єм, а скульптор 
Фесінгер прикрасив статуями святих. 
Барокові шоломи веж були виконані 
архітектором Захаревичем аж у 1899 
році. До костелу примикають будівлі 
колишнього монастиря, перебудовані 
і переобладнані під корпуси Львівської Політехніки у 1929 р. Вхід 
до них з вул. Професорської, на якій знаходиться Науково-технічна 
бібліотека Львівської Політехніки.

З у п и н к а 5. Будинок Науково-технічної бібліотеки. Це пам’ятка 
архітектури першої половини ХХ ст. У ньому вдало поєднані сучасні 
форми з елементами класичної архітектури. Це місце, де «мертві 
говорять, а живі мовчать». Бібліотека Львівської Політехніки – 
найдавніша серед вузівських технічних бібліотек України. У 1844 
р. бібліотека не мала ні штатних працівників, ні відповідного 
приміщення, фонди її не були впорядкованими і користуватися ними 
було дуже складно.

Науково-технічна бібліотека 
Львівської Політехніки.

Собор Св. Марії-Магдалини
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Справами бібліотеки безпосередньо відав ректор, який купував 
книги, передплачував журнали, вів облік в інвентарних книгах і, 
якщо йому вистачало часу, видавав книги студентам та викладачам. 
Перший постійний бібліотечний працівник з’явився лише наприкінці 
1874 року. Ось цей будинок побудовано спеціально для бібліотеки у 
1929 - 34 рр. за проектом професора Т. Обмінського. Німецька окупація 
завдала бібліотеці величезних збитків. Найбільше постраждали від 
снарядів головний читальний зал і вестибюль бібліотеки. Скляний 
купол книгосховища був зруйнований, система опалення вийшла з 
ладу, знищувалось та розкрадалось бібліотечне обладнання. Частину 
фонду було пошкоджено, а багато книжок розграбовано. У 1944 р 
відновила свою діяльність Політехніка, а з нею і Наукова бібліотека. 
У 1970 р. побудовано друге приміщення бібліотеки з семиярусним 
книгосховищем на 1 млн. томів. У новому приміщенні розмістилися 
всі відділи для обслуговування студентів. Майже 1300 читачів 
одночасно можуть сьогодні працювати в нових читальних залах. 
Довгі роки Науково-технічна бібліотека Львівської Політехніки міцно 
утримує призове місце серед бібліотек вищих навчальних закладів 
України. А нам вона цікава ще й тим, що її активним відвідувачем був 
студент Степан Бандера. 

З у п и н к а 6. Корпус Львівської Політехніки, де навчався 
С. Бандера, тепер корпус 16 – факультет інженерної механіки та 
транспорту.

Нагадую, що цей корпус, як і сусідній, був перебудований з 
колишніх монастирських приміщень. Протягом перших двох років 
юнак навчався як в 
головному корпусі, так і 
в цьому, біля котрого ми 
з вами знаходимося. 

Ось як згадує він 
у своїй автобіографії: 
«У вересні 1928 року 
я переїхав до Львова 
і тут записався на 
агрономічний відділ 
Високої Політехнічної 
Школи. Студії на цьому Корпус 16 Львівської Політехніки
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відділі тривали вісім семестрів, перші два роки у Львові, а в двох 
останніх роках більшість викладів, семінарських і лабораторних 
занять відбувалися в Дублянах коло Львова, де містилися агрономічні 
заклади Львівської Політехніки…».

 Крім поточних іспитів під час студій, випускники складали 
дипломний іспит й отримували диплом інженера-агронома. 
Згідно з планом навчання, студент Бандера пройшов 8 семестрів 
з 1928 по 1932 роки. Його навчання закінчилося складанням всіх 
поточних іспитів, а дипломного іспиту вже не встиг скласти через 
політичну діяльність і ув’язнення. Протягом студентських років 
Степан Бандера брав активну участь в українському національному 
житті: був членом українського товариства студентів Політехніки 
«Основа» та членом правління гуртка студентів-рільників. Деякий 
час працював у товаристві «Сільський господар», що займався 
піднесенням агрокультури на селі. Як член товариства «Просвіта», 
у неділі й свята їздив в довколишні села Львівщини з доповідями 
і допомагав в організації багатьох заходів. В ділянці спортивних 
організацій, Степан був активним, передовсім, у «Пласті» як 
член 2-го куреня старших пластунів загону «Червона Калина», у 
товаристві «Сокіл-Батько» і «Луг». До його спортивних уподобань 
належали: біг, плавання, лижі, баскетбол і мандрівництво. У вільний 
час він залюбки грав у шахи, співав у хорі і грав на мандоліні. Не 
курив і не вживав алкоголю. 
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З у п и н к а 7. Площа Св. Юра. З історії цієї площі відомо, що з 
17 до середини 19 ст. тут відбувались великі щорічні, а згодом двічі 
на рік ярмарки. У 1655 році тут розбив свої намети табір Богдана 
Хмельницького. На честь цієї події встановлено меморіальну дошку 
на будинку № 6 (скульптор Дмитро Крвавич, 1979р.) Наприкінці  
19 ст. міський садівник Рерінг заклав посеред площі сквер. 

Продовжуємо свою розповідь. 30-і роки ХХ ст. були складним 
періодом в історії Політехніки. Саме тоді почалися виступи молоді 
проти закону “Numerus Klausus” стосовно квоти серед абітурієнтів 
(в той час, наприклад, лише п’ять відсотків українських абітурієнтів 
могли претендувати на здобуття вищої освіти). В зв’язку з 
підвищенням плати за навчання в усіх вузах студенти організували 
Тимчасовий страйковий комітет, який закликав протестувати проти 
влади. Активні дії цього комітету спонукали сенат Політехніки 
порушити права автономії вузу і допустити на його територію 
поліцію. Серед архівних матеріалів можна знайти звернення поліції 
до сенату Політехніки з проханням подати характеристику на студента 
агрономічного відділу Степана Бандеру. В таких умовах багато 
української молоді ставало членами ОУН та УВО. «Найбільше часу 
й енергії я вкладав у своєму студентському періоді в революційну 
національно-визвольну діяльність. Вона полонила мене щораз 
більше, відсуваючи на другий план, навіть, завершення студій», – 
писав у своїй автобіографії Степан Бандера.

В червні 1934 року перед дипломним іспитом Бандера був 
ув’язнений через політичну діяльність і перебував під слідством у 
в’язницях Львова, Кракова і Варшави до кінця наступного року. На 
початку 1936-го відбувся резонансний судовий процес у Варшаві 
над Бандерою та його соратниками: М. Лебедем, Б. Підгайним,  
Я. Карпинцем. Під час допитів на Степана чинили психологічний та 
фізичний тиск. Однак, юнак поводився гідно і був зразком для інших 
в’язнів. Він відмовився давати відповіді на запитання польською 
мовою, а судовий процес перетворив на форум для пропаганди ідеї 
визвольної боротьби серед українського суспільства та світової 
громадськості. Коли 13 січня 1936 року трьох хлопців засудили на 
смертну кару, котру пізніше замінили довічним ув’язненням, вирок 
Бандера зустрів вигуком: “Слава Україні!” Під час процесу авторитет 
юнака зріс настільки, що народ почав складати пісні і легенди про 
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нього. В свідомості багатьох співвітчизників він утвердився як 
справжній герой, незламний борець за права і честь нації. 

Принагідно, можна оглянути кафедральний собор Св. Юра, 
збудований у 1744 - 1761 роках архітектором Б. Меретином, 
митрополичі палати та парк.

З у п и н к а 8. Парк ім. І. Франка – один з найстаріших парків 
Європи. Впродовж свого існування він називався Єзуїтським, 
Поєзуїтським, парком ім. Т. Костюшка. Після ІІ світової війни парк 
назвали іменем Івана Франка. Він виник на території колишніх 
міських ланів, що стали власністю багатої міщанської родини 
Шольц-Вольфовичів. Наприкінці ХVI ст. Шольц-Вольфович заклав 
невеликий сад, який пізніше перейшов в руки його зятя Антоніо 
Масарі. Молодий венеціанець перепланував сад в італійському стилі 
і подарував місту, щоб ним могли користуватися всі львів’яни. Від 
1614 року міська влада тимчасово передала парк у користування 
монахам-єзуїтам. Це «тимчасове» користування тривало майже 
160 років, допоки з приходом австрійської влади не скасували 
орден єзуїтів. Цісар Йосиф ІІ, перебуваючи у Львові, подарував цей 
зелений масив місту. Міський садівник Бауер здійснив кардинальну 
реконструкцію парку. Він перепланував його на взірець тогочасних 
англійських парків у так званому ландшафтному стилі. Згодом 
Товариство розвитку та прикрашання міста встановило при вході 
в парк вазу з барельєфами, що зображали у вільній інтерпретації 
роботу Б. Торвальдсена «Течія людського життя». Тут вона стоїть і 
досі.

Світлина 19. Парк ім. Івана Франка (стара листівка) 
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Слід сказати, що парк цікавий 
й тим, що саме тут, як і в багатьох 
інших парках Львова, відбувалися 
конспіративні зустрічі студентів – 
членів ОУН. Продовжуючи екскурсію, 
слід наголосити, що після оголошення 
вироку, Бандера відбував покарання 
у в’язницях: «Святий Хрест» біля м. 
Кельци, у «Вронках» коло Познаня і 
в Берестю (або в Березі Картузській) 
над Бугом. Початок ІІ світової війни застав його у в’язниці в Бресті.  
13 вересня 1939 року, коли становище польських військ стало 
критичним, тюремна адміністрація та охорона поспішно евакуюва-
лися і, Степан разом з іншими в’язнями дістався на волю. За 
свідченнями Бандери, його визволили побратими, котрі довідалися, 
що сидить він у повній ізоляції. З ними ж юнак подався з Бреста у 
напрямку на Львів. Прямуючи через Волинь і Галичину, він налагодив 
контакт з організаційною мережею ОУН, яка почала творити 
партизанські відділи, дбаючи про охорону українського населення. 
Це був час, коли поразка Польщі була очевидною і стало відомо, 
що більшовики мають зайняти більшу частину західноукраїнських 
земель на підставі договору з гітлерівською Німеччиною. Тому, всю 
діяльність ОУН потрібно було швидко переорієнтовувати.

Бандера прибув до Львова через кілька днів після того, як 
сюди ввійшли радянські війська. Під час перебування у місті, 
дотримуючись суворої конспірації, він увійшов в контакт не тільки з 
активом ОУН, але й з провідними діячами національно-культурного 
й церковного життя. Спільно було узгоджено план подальшої 
діяльності. При цьому, на першому місці була розбудова мережі і 
активізація дій ОУН на всій території України. За вказівкою Проводу, 
щоб уникнути нового ув’язнення (тепер вже радянського), Бандера 
змушений був покинути Львів у жовтні 1939 року і, діставшись 
до Кракова, долучитися до активної роботи осередку ОУН там. 
Проте на зламі 1939-1940 рр. на діяльності Організації позначилися 
суттєві розходження щодо стратегії і тактики подальшої боротьби 
між проводом ОУН в еміграції на чолі з Мельником (очолив ОУН 
після загибелі Коновальця) та молодою генерацією, що відображала 

Головна алея парку ім. 
І.Франка (сучасний вигляд)
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настрої людей на західноукраїнських землях. Представником 
останньої був Степан Бандера. Розбіжності стосувалися можливостей 
співпраці українського визвольного руху з зовнішніми чинниками і 
зокрема з ІІІ Рейхом. Бандера не покладався на офіційний Берлін у 
справі визволення України, на відміну від Мельника та очолюваного 
ним проводу. Зустріч між ними у 1940 році в Італії не привела до 
подолання цих розбіжностей. Під час цієї зустрічі Бандера виклав 
програмні засади орієнтації українського націоналістичного руху на 
власні сили. Зокрема він зазначив, що “боротьба ОУН в Україні мусить 
бути орієнтована на внутрішню ситуацію в СРСР, і перш за все, в 
Україні, а також, що “не існує таких союзників, щоб узгоджувати свої 
плани з їхніми” і, якщо більшовики розпочнуть масове винищення 
чи виселення на західних землях, ОУН повинна “розгорнути широку 
партизанську боротьбу, не дивлячись на міжнародну ситуацію”. Так, 
зрештою, і сталося. Через те, що Мельник не хотів поступитися, в 
лютому 1940 року було створено революційний провід ОУН на чолі 
з Бандерою. Роком пізніше був скликаний ІІ великий збір, на якому 
Степана Бандеру одноголосно обрано головою Проводу. Під його 
керівництвом ОУН знову стає дієвою організацією. Вона розбудовує 
організаційну мережу, створює 3 похідні групи, які отримують 
конкретні завдання щодо своєї діяльності в Україні, формує легіон, 
котрий згодом мав стати стержнем регулярних збройних сил. Згодом 
бійці цього легіону стали авангардом Української Повстанської 
Армії, котра протягом 10 років гідно утримувала в своїх руках прапор 
національно-визвольної боротьби. Перед початком ІІ світової війни 
Бандера ініціює створення Українського Національного Комітету 
для консолідації патріотичних сил. Завдяки діям керівництва 
ОУН та особисто Степана Бандери, початок ІІ світової війни 
застав український визвольний рух змобілізованим та готовим до 
здобуття незалежності України. І це знайшло своє відображення в 
проголошеному у Львові Акті відновлення Української Держави 30 
червня 1941 року з будинку “Просвіти”, що на пл. Ринок, 10. 

По дорозі до нього можна оглянути: пам’ятник І. Франка (1964р., 
скульптори В. Борисенко, Д. Крвавич, Е. Мисько, В. Одрехівський, 
Я. Чайка, арх. А. Шуляр), площу перед пам’ятником, котра з 1987 
року була місцем перших патріотичних мітингів, Національний 
університет ім. І.Франка – один з найстаріших у Східній Європі, його 
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засновано у 1661 році (будівлю 
збудував у 1877-81 роках 
архітектор Ю. Гохберг для сейму 
(парламенту) Галичини), вул. 
Січових Стрільців – колишній 
фінансовий центр Львова, 
музей етнографії та художнього 
промислу на розі вул. Гнатюка і 
проспекту Свободи, пам’ятник 
Т. Шевченка, на центральній 
площі міста (1992 р., скульптори Володимир і Андрій Сухорські) та 
саму площу Ринок.

З у п и н к а 9. Будинок №10 
на площі Ринок, колишній палац 
Любомирських, а згодом будинок 
“Просвіти”. Саме з балкону цього 
будинку, за рішенням проводу 
ОУН, 30 червня 1941 року під 
час велелюдного мітингу у 
Львові було проголошено «Акт 
відновлення Української 
держави». 

У документі історичної ваги наголошувалося: 
«Волею українського народу Організація Українських 

Націоналістів під проводом Степана Бандери проголошує 
відновлення Української Держави, за яку поклали свої голови 
цілі покоління найкращих синів і дочок України… ОУН взиває 
весь український народ не складати зброї так довго, доки на 
всіх українських землях не буде створена Суверенна Українська 
Держава!” Зрозуміло, що Гітлер розцінив цей крок як “змову 
українських самостійників” і доручив силовим структурам негайно 
ліквідувати її. Таким чином, 5 липня 1941 року німці заарештували 
Степана Бандеру, а 9 липня – Ярослава Стецька – новопризначеного 
керівника уряду відновленої Української Держави. Обох вивезли 
до Берліну та вимагали у них скасування Акту відновлення 
Української Держави. Але у відповідь ОУН опублікувала заяву про 
те, що “проголошене відновлення Української Держави стало 

Початок вул. Гнатюка
 (листівка, поч. ХХ ст.)

 Вулиця Січових Стрільців 
(листівка, поч. ХХ ст.)
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вже історичним фактом, що займе гідне місце серед найбільш 
славетних подій українського народу…”. І цей факт мав вагоме 
політичне та моральне значення, адже він наповнив тисячі сердець 
українських патріотів вірою у незнищенність самої ідеї, надихнув їх 
на подальші звершення в ім’я української справи, продемонстрував 
міжнародній громадськості непохитну волю українського народу 
стати повноправним учасником світових процесів. Ув’язнення 
Провідника не зупинило діяльність ОУН. Налагоджена організаційна 
структура дозволила в нових умовах швидко окреслити програмні 
засади, виробити стратегію і тактику подальших дій. ОУН організовує 
збройні загони, що згодом переросли в Українську Повстанську 
Армію (УПА). Боротьба УПА за визволення рідної землі від 
окупантів впродовж 1940-50-х років стала однією із славних сторінок 
вітчизняної історії! 

Продовжуючи тему, слід зауважити, що в грудні 1944 року 
керівництво Рейху звільнило Степана Бандеру і кількох його 
соратників з ув’язнення, пробуючи тим самим схилити на свій 
бік ОУН і УПА, як союзників проти Москви. Проте, німецьку 
пропозицію Бандера рішуче відкинув і на співпрацю не пішов, про 
що свідчить оприлюднена відозва: «Так звана нова східна політика 
німців і наша постава до неї», в котрій ОУН трактує політику Рейху 
як “хитру спробу нацистів використати східні народи для своїх 
подальших імперіалістичних цілей”. 

Після завершення ІІ світової війни, Бандера, як і Провід ОУН, 
вирішує продовжувати боротьбу проти Москви. Він організовує 
зв’язок і бойові групи ОУН, які підтримують контакт з краєм 
постійно аж до його смерті. У другій половині 1940-50-х років значну 
увагу приділяє ідеологічному 
обґрунтуванню підвалин боротьби 
українського визвольного руху. 
Зокрема, у низці теоретичних 
праць «перспективи української 
революції» він слушно й 
аргументовано наголошує на 
світоглядній та цивілізаційній 
прірві українського національного 
та московського комуністичного Будинок на пл. Ринок, 10
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світів і пояснює необхідність ведення протибільшовицької боротьби. 
Звертаючись до майбутніх поколінь, Бандера формулює тезу, що 
має стати і сьогодні своєрідним застереженням і орієнтиром для 
усіх тих, хто причетний до проектування та здійснення внутрішньої 
та зовнішньої політики незалежної України: “…доки Росія не 
відмовиться від намагань поневолити Україну й інші народи 
і не погодиться жити з ними у мирних взаєминах на засадах 
шанування самостійності і всіх прав кожної нації, доти не може 
бути спільної мови з жодними московськими чинниками.” 

15 жовтня 1959 року, у Мюнхені, Степан Бандера став 
жертвою злочинного замаху, організованого радянським режимом. 
Виконавцем замаху був агент НКВС. Він вистрілив в обличчя 
Степану зі спеціального пістолета струменем розчину ціанистого 
калію, коли той повертався додому. Після докладного слідства 
17 листопада 1961 року німецькі судові органи проголосили, що 
вбивцею Степана Бандери, з наказу Шелепіна і Хрущова, є Богдан 
Сташинський. 8 - 15 жовтня 1962 року відбувся процес, на якому 
прозвучав вирок: засудити вбивцю на 8 років тяжкого ув’язнення. 
Німецький Верховний Суд затвердив, що головним обвинуваченим у 
вбивстві Бандери є радянський уряд в Москві. В інтерв’ю російській 
газеті «Комсомольская правда», опублікованому у номері за 6 грудня 
2005 року, колишній голова КДБ СРСР Володимир Крючков визнав, 

що «…убийство Степана Бандеры 
было одним из последних устранений 
КГБ насильственными методами 
нежелательных элементов». 

20 жовтня 1959 року Степана 
Бандеру поховали на мюнхенському 
цвинтарі Вальдфрідгоф (Німеччина) на 
43 полі. Похорон перетворився у велику 
маніфестацію-протест проти радянського 
режиму. 

У багатьох мовах світу його прізвище 
перекладається як «прапор». Це наче про 
нього писав Іван Франко: «Все, що мав у 
житті, він віддав для одної ідеї, і горів, і 
яснів, і страждав, і трудився для неї…». 

Могила Степана Бандери 
у Мюнхені (Німеччина). 
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Степан Бандера був одним із лідерів українського національного руху. 
Зберігся аудіозапис промови, в якій Бандера сказав: «Український 
національно-визвольний рух живе, він розвивається і бореться 
далі, всупереч всім намаганням і пропаганді ворога. Українська 
Повстанська Армія, Організація Українських Націоналістів і ціла 
українська нація склали у цій боротьбі дуже великі жертви. Але 
зламати змагання України за свою незалежність таки не вдалося». І це 
правда, бо наступні покоління не змирилися і продовжували боротьбу 
за незалежність своєї Батьківщини. Свідченням цьому був рух 
60-десятників, і утворення так званої Гельсінської спілки, і політичні 
репресії представників української інтелігенції, студентства аж поки 
логічним завершенням цієї боротьби не стало проголошення України 
самостійною незалежною державою у 1991 році. І у цій важливій 
події була безперечно і частка жертовної праці воістину народного 
Героя України – Степана Бандери!

Пам’ятник Степана Бандери в Дублянах
Для продовження екскурсії з виїздом до музею Степана Бандери, 

розташованого у головному корпусі Львівського державного 
аграрного університету, що знаходиться у селищі міського типу 
Дубляни, необхідно перейти на пр. Чорновола, звідки на маршрутному 
таксі від готелю «Львів» добратися до місця призначення. Прибувши 
в селище, можна оглянути: корпуси аграрного університету; корпус 
та гуртожиток, де навчався і жив Бандера у 1931-33 рр.; пам’ятник 
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Степану Бандері на площі перед колишнім головним корпусом 
університету (нині – землевпорядний факультет); помилуватись 
чудовим парком, стежками котрого не один раз ходив молодий 
парубок; відвідати прекрасний музей Степана Бандери, створений 
з великою любов’ю керівництвом та студентами Львівського 
державного аграрного університету. 

Гуртожиток, де мешкав студент Бандера під час навчання 
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Висновки
Одним із найважчих періодів в історії нашого народу було 

минуле ХХ століття. Саме в цей час український визвольний рух 
досягнув свого апогею, бо з’явилися на політичній арені особи, що 
своєю діяльністю намагалися змінити долю нації. Симон Петлюра, 
Євген Коновалець, Степан Бандера гідно продовжили справу своїх 
попередників з минулих поколінь і стали мішенню для ворогів. 
Навесні 1926 р. від кулі агента ГПУ гине головний отаман УНР Симон 
Петлюра, через дванадцять років бомба агента НКВД перериває 
життя Провідника ОУН Євгена Коновальця. Проте цими вбивствами 
зупинити поступ українців до волі не вдалося. На боротьбу піднялося 
нове покоління, котре вже мало свого лідера – Степана Бандеру. Він, як 
і багато його ровесників, пережив відновлення польської окупаційної 
влади. Небажання терпіти цю владу приводило тодішню молодь до 
лав УВО та ОУН. Таким був початковий шлях становлення молодого 
патріота, котрий відіграв визначальну роль у формуванні світогляду 
майбутнього революціонера. Доля поставила перед Бандерою й 
тисячами інших юнаків і дівчат вибір: жити рабами, або боротися 
за свободу до останнього подиху. Вони обрали останнє і повністю 
присвятили себе служінню ідеї української державності. Такі люди 
віддано працювали на різних ділянках національно-освітньої й 
організаційної діяльності суспільства. І саме такою людиною був 
незламний борець, ім’я котрого стало символом нації у ХХ столітті 
– Степан Бандера! Якщо екскурсія допомогла зламати стереотип 
ворога, що формувався впродовж багатьох років тоталітарного 
режиму, то автор вважатиме, що основне її завдання виконано. 
Адже на сучасному етапі історичного розвитку, етапі утвердження 
та розбудови незалежної української держави, постать С.Бандери, 
його відданість українській ідеї, його незламний дух у відстоюванні 
національних інтересів є гідним орієнтиром для нинішнього 
покоління українців. Залишатиметься він таким і для прийдешніх 
поколінь.
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СцЕНАРІЇ 

«РЕСпУБлІКА КОзАКІВ» 
до свята козацтва

«ГЕй, СІЧ ІдЕ, КРАСЕН МАК цВІТЕ»
до Дня заснування  

Української Народної Республіки  
14 грудня 1918 року  

Українська держава формувалась протягом тривалого часу 
в складних історичних та соціально-економічних умовах. Люди 
України віками творили свою державність, не раз виборювали її, і, 
на жаль, втрачали.

Та в історії кожного народу є світлі постаті, котрі стають 
дороговказами для життя і діяльності наступних поколінь. Постаті 
козацької доби – Петро Калнишевський, Іван Сірко, Пилип Орлик, 
Богдан Хмельницький, Іван Мазепа. Постаті доби відродження 
України – Кирил Трильовський, Михайло Грушевський, Симон 
Петлюра.

Життя світочів героїчного минулого українського народу має 
стати для всіх нас, і, насамперед, для молоді, взірцем жертовного 
служіння рідному народу, Батьківщині-Україні.

Сценарії рекомендовано для дітей старшого шкільного віку та 
студентської молоді



147

СцЕНАРІй
«РЕСпУБлІКА КОзАКІВ»

ІСТОРИЧНО-ЛІТЕРАТУРНО-МУЗИЧНА КОМПОЗИЦІЯ 
ПРИСВЯЧЕНА ТВОРЕННЮ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ЗА 

КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ

Пізнавально-навчальна мета: виховувати любов до Української 
держави, до її історичних постатей козацької доби. Вчити  плекати 
свою Батьківщину, зміцнювати її могутність, її державність.

Місце проведення: просторий зал для глядачів.
Обладнання: Звуковідтворююча та підсилююча апаратура. 

Літературна частина супроводжується музикою.
Оформлення сцени: Образ Покрови Матері Божої, портрети 

визначних постатей козацької доби, вишиті рушники, вінок з квітів 
і трав, квіти.

Виконавці: ведуча, ведучий, читці, (хор, ансамбль).
(Ведучі та читці одягнені в український національний одяг). 
 

Музичний вступ (Козацький марш)

Ведуча:
В ім’я Отця, і Сина, і Духа Святого, і високого імені Матері Землі 

рідної, України славної, нехай єднаються наші серця.
(Антоніна Листопад. “Пів - України…”)

Читець 1:
Дірявий час в дірявості кишень. 
Від сорому почервоніли гори.
Пів України маємо лише,
Що мовою своєю ще говорить.

Вкраїнець знову, лиш чужа мішень.
Моя Земля приречена на вдівство.
Пів України маємо лише,
Яка народжує ще українців.
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Читець 2:
В коронних залах йде чужий фуршет.
А нам на груди тільки жовта глина.
Пів України маємо лише,
Якій болить ще ціла Україна.

Читець 3:
Чи ж то, здоровим бути не пора?
Чи ж, не пора на щит вже Рідне Слово?
Хіба ж то може бути пів- добра?
Хіба ж то може бути пів- любови?

Аскольдова могила в синіх дірах.
На гребені лиш сині гребінки.
Хіба ж то є, десь половина Віри?
Хіба ж то є пів-сина? пів-дочки? 

Гімн України «Боже великий єдиний» 
(фонограма або живий звук)

Ведуча:
В ім’я правди життя і всього сущого, непідкупного, вічного і 

нездоланного нехай твориться наш кожен крок і кожна мить на землі.

Ведучий:
В ім’я хліба земного і пісні небесної, високого злету душі нашої 

нехай освятиться ім’я України нашої.

Ведуча:
В ім’я краси, віри і злагоди, єднання зерна цілющого і роси 

пречистої нехай славиться доля прадідів наших.

Читець 4:
Історіє! Із підлості і зрад,
З відрубаних голів тебе складали!
Події не вертаються назад,
Та як багато ми колись не знали!
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А скільки ще не знаємо тепер! -
Століття цілі – наче білі плями,
І скільки з тих, що кажемо «помер»,
Насправді замордовані катами!
 
О жарти долі! Хто замаскував
І на шляху народу «вовчі ями»,
Той істини звичайної не знав:
Довіру вибивають нагаями.

Нехай зогнили страчених тіла -
Їх сила живить нації коріння!
Вкраїна ж ще весняно не цвіла, -
Ще світ здивує наша Україна! 
(1968 рік Данило Кулиняк)

Пісня: «Пущу коня ой на яр, на долину» 
(фонограма або живий звук)

Ведучий:
РЕСПУБЛІКА КОЗАКІВ
В 1989-1992 рр. Україна вперше відзначала 500-річний ювілей 

славних синів свого народу. Запорізьке козацтво – унікальне і 
прогресивне явище світової історії, авангардна сила у визвольній 
боротьбі українського народу. Сьогодні і вітчизняні, і закордонні 
джерела засвідчують, що козацтво як українське явище, виникло 
значно раніше, ніж 500 років тому.

Ведуча:
Перші відомості і відгуки щодо діяльності козаків і Січі, 

з’являлися у сусідніх слов’янських народів – польського, чеського, 
російського. Тут про українських козаків писемні свідчення 
зафіксовані ще з ХІІІ століття.
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Ведучий:
Спочатку дехто ставився до козацтва упереджено, через призму 

польської шляхти, та коли виникла Січ – військова організація – її 
відразу сприймають як демократичну військову республіку і прагнуть 
нав’язати з нею дипломатичні зносини, а з 1572 року європейські 
держави закликають козаків на допомогу при розв’язанні військових 
конфліктів. Найпершою, вдалася за допомогою до козацького війська 
Франція (1572, 1594). 

Ведуча:
Козаки на той час уже були такою силою, що з нею рахувалися 

і шукали зв’язків: Венеція, Молдова, Швеція, Угорщина, Московія. 
Тоді уже друкуються книжки й документи про козацьку силу і її 
організаційну структуру. Перше книжкове видання про перемогу 
козаків над татарами було видрукуване німецькою мовою 1594 року 
на цісарському дворі. Через рік у Ліоні виходить (1595 р.) перша 
книжка французькою мовою про перемоги козаків у Молдавії над 
турками й татарами.

Ведучий:
Козаки і Січ швидко завойовують славу вишколеного, високої 

моралі війська, в якому може європеєць навчитися тільки добра й 
шляхетності. Польський історик і письменник Б. Папроцький у 1599 
році писав, що «багато бездоганних молодих людей з Польщі їдуть 
туди, щоб привчитися до лицарських діл, – порядків і чуйностей 
лицарських». 

 
Читець 1: 
Про демократичні волелюбні звичаї Запорізької Січі співалося в 

народній пісні:
Та ви мені не пани, а я вам не хлопець!
Догадайтесь, сини вражі, що я запорожець.
Чи є в тебе, сіромахо, отець рідний. Мати?
Ой, Великий Луг – мій батько, а Січ – моя мати.

Пісня: «Ой, у гаю, при Дунаю» 
(фонограма або живий звук)
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Ведучий:
ПРОРОК КОЗАЦЬКОЇ ДЕРЖАВИ – СЕВЕРИН НАЛИВАЙКО 
Однією із знаменних подій в історії України було селянсько-

козацьке повстання 1594-1596 рр. під проводом Северина Наливайка, 
який почав свою активну діяльність восени 1593 р. на Південному 
Поділлі, виступав на чолі нереєстрових козаків і повсталих селян, 
які проводили боротьбу проти феодально – кріпосницького гніту, 
турецьких і татарських загарбників. Це повстання охопило Київщину, 
Брацлавщину, Волинь, Поділля, частково Галичину і Переяславщину.

Ведуча:
Після повстань Северина Наливайка, успішних військових 

дій Богдана Хмельницького, в Європі, з відтінком здивування, 
починають цікавитися козаками, їх центром – Січчю (нове явище у 
Східній Європі). Історична, мемуарна, навіть, художня література 
про Україну стає звичайним явищем у Європі, з’являються не тільки 
нариси про козаків та їх військові походи, а й про український народ, 
його побут, звичаї та взаємини з сусідами.

Ведуча:
Три століття тому (311 років), 26 листопада 1702-го року, 

за вироком польського суду, посеред луцького ринку, Данилу 
Братковському відрубали руки, ноги, потім голову і перерубали 
тулуб. Так загинув видатний український поет, громадський діяч, 
борець за соціальне і національне визволення свого поневоленого 
народу, ім’я якого майже невідоме сучасникам, хоч ще в ХІХ столітті 
Михайло Драгоманов називав його одним із героїв України і закликав 
на прикладі його життя виховувати молодь.

Ведучий:
Родовитий український шляхтич Волинського воєводства,  

венденський підчаший Данило Братковський, за визначенням 
літописця Самійла Величка, «чоловік учений, поет відмінний, 
святого благочестя нерушимий блюститель», він, зневірившись у 
мирних, легальних методах боротьби за свої ідеали, на старості літ 
приєднується до повстання під проводом Семена Палія, стає одним з 
його ідеологів і натхненників, за що і був страчений лютою смертю.
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Ведуча:
Як писав Дмитро Дорошенко в «Нарисах історії України»: 

«Семен Палій був щирий демократ, він хотів удержати справжнє 
народоправство й такі порядки, які були, хіба що, на Запорізькій 
Січі, він ворогував з панами і шляхтою. В очах І. Мазепи він був 
небезпечний демагог, тим більше, що народні маси дуже любили 
Палія, для них він був «козацький батько». Мазепа боявся, що Палій 
захоче й при ньому грати якусь самостійну роль, як він це робив під 
Польщею».

Ведучий:
Можливо, Мазепа підозрював Палія в честолюбних замірах 

і в претензіях до гетьманської булави? Щоб збутися такого 
небезпечного союзника, Мазепа звелів заарештувати Палія й вислав 
його до Батурина, а потім до Москви. Звідти Палія заслано до 
Сибіру. Конфлікт між Мазепою і Палієм справив глибоке враження 
на народні маси: ще й донині збереглася в численних варіантах пісня 
про Мазепу й Палія, де всі симпатії народу лежать на стороні Палія. 
Політика тогочасна ніколи не відзначалась моральністю.

Пісня: «Про Мазепу» – співає Володимир Горбатюк  
(фонограма)

Ведучий: 20 березня 2013 року – 381-й день народження Івана 
Мазепи. Мета його життя – свобода Вітчизни.

У книжці «Історія козаків» Лєсюр найвище підносить, визнані 
світом, блискучі часи в житті українського народу – це роки 
гетьманування Богдана Хмельницького та Івана Мазепи. Обидва вони 
висококультурні, мужні державні діячі, які відстоювали незалежність 
України, обидва залишили найпомітніші сліди в історії свого народу.

 
Ведуча:
Козаччина цікава не лише своїм впливом на тогочасні сусідні 

держави, але й тим, що мала двох великих мужів: Хмельницького та 
Мазепу.
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Ведучий:
Шведський історик А. Єнсен писав так: «Дивовижна здатність 

Мазепи розв’язувати будь-яку дилему, бути своїм серед польської 
шляхти, запорожців чи бояр, свідчить не тільки про великий 
дипломатичний хист, а й про незвичайну силу його особистого 
впливу. Його блискуча кар’єра навряд чи була б можливою, якби не 
виняткова вдача, поєднана з високою інтелігентністю».

Ведуча:
Гетьман намагався вести гнучку соціальну політику, обдаровуючи 

маєтками своїх наближених, але полегшуючи податковий тягар. Він 
дбав про модернізацію озброєння свого війська, збудував ливарню, 
забезпечивши свою армію найкращою артилерією власного 
виробництва. Крім того, запросив європейських інструкторів, які 
навчали козаків найновіших методів ведення бойових дій.

Ведучий:
Мазепа зробив неабиякий внесок у розвиток духовної культури. 

За його кошти було відбудовано Києво-Печерський монастир (Лавра) 
та засновано два монастирі: Каменсько-Успенський і Домницький, 
а також церкву в селі Дегтярівка, що носить його ім’я. Він подбав 
про перетворення Чернігівського колегіуму на ліцей, тобто вищий 
навчальний заклад. За його владарювання в Україні з’явилося кілька 
друкарень, що видавали релігійні та світські твори тогочасних 
європейських письменників і філософів, підручники для учнів і 
студентів. Особливо турбувався про обдаровану молодь: за його 
кошти в Європі навчалося чимало випускників Києво-Могилянської 
колегії. Саме Мазепа став опікуном найвідомішого українського 
вченого кінця 17-го початку 18-го століть – Стефана Яворського, з 
котрим листувався навіть Лейбніц...

Ведучий:
Немало зусиль доклав гетьман і до того, щоб його резиденція 

в Батурині не поступалася перед дворами інших європейських 
правителів (іноземних послів він зустрічав за всіма канонами 
європейських церемоніалів, у присутності особистої гвардії). Йому 
Україна завдячує і тим, що Могилянська колегія перетворилася на 
першокласний європейський університет.
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Ведуча:
І досі дискутується питання про те, як кваліфікувати перехід 

Мазепи на бік шведів: зрада чи подвиг. Ми, українці, мусимо у першу 
чергу брати до уваги мотиви і мету, якими керувався Мазепа. Ними 
були – любов до України і її державна незалежність.

Ведучий:
Жодне явище в історії українського народу не здобуло   такої 

слави, популярності і романтичного освітлення, як козаччина та 
його фортеця Січ. Ще в XVII ст. мандрівники зустрічали козаків у 
Європі, Азії, на Середземному морі і від них сприймали відомості 
про Україну.

Ведуча:
Хмельницький, Мазепа, козаки, Січ – стали для світу символом 

України в боротьбі за волю й незалежність. По всьому світу українців 
стали називати «козацькою нацією». У козаків не було бажання 
нести неволю іншим народам. Це були оборонні військові сили. 
Впала Січ, впали козаки. Та наперекір всім бідам, українці зберегли 
свою національність, козацькі традиції. 

Ведучий:
Ми завжди будемо пишатися Конституцією Пилипа Орлика, яка 

була висловом, перед цілим світом, політичної зрілості козацької 
держави і її військової організації – Січі. Це був великий крок 
України й козацтва до повної демократизації життя, і світ мав чим 
цікавитись, бо була проголошена соціальна рівність і справедливість 
та підпорядкування всього і всіх законові.

 
Ведучий:
Слід сьогодні згадати останнього кошового отамана Запорізької 

Січі Петра Калнишевського, – йому довелось прожити у трьох 
століттях. Народився в липні 1691 року, а помер в 1803 році, з них,  
25 років отаман провів у задушливому казематі на Соловках.

Петро Калнишевський очолював козацьку республіку 10 років 
поспіль. Такого ще «зроду-віку не було». У 1770 році за видатні 
бойові заслуги Калнишевський був нагороджений золотою медаллю 
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з діамантами та з портретом цариці Катерини II, а 1773 року отримав 
високий чин генерал-лейтенанта царської армії. В дослідженнях 
XIX століття згадується про нагородження його орденом Андрія 
Первозванного – найвищою відзнакою Російської імперії. 

Ведуча:
Петро Калнишевський піклувався про заселення запорозьких 

земель вихідцями з України, а не чужинцями, сприяв розвитку 
господарства і торгівлі. Породисті коні «від Калнишевського» 
славились по всій Європі. Небувале господарське піднесення на 
Січі, цариця сприйняла як прагнення до економічної незалежності,  
а російський уряд – як бунт проти панівного ладу.

 
Читець 1:

Підносить ранок багряне сонце над Соловками. 
Кидає сонце багряні тіні на монастир.
Мовчить покритий слізьми і мохом фортечний камінь.
Здається, завжди тут панували лиш згода й мир.
Церковні вежі в північне небо вросли віками,
Свинцеві хвилі понуро б’ються об береги...
Підносить ранок багряне сонце над Соловками.
Від сонця крапель (чи крапель крові?) в воді круги. 

 
Читець 2:

Тут кожен камінь стогін береже,
Травинка кожна мукою полита 
І погляду бунтарського ножем 
подовбана стіна. Шматочок світу 
Ледь-ледь сіріє у сліпім вікні,
Якщо це можна аж вікном назвати.
І виростають гpатами віків
Оці звичайні соловецькі грати.
Обитель Калнишевського Петра,
Козацького провідника в’язниця.
Закритий шлях і сонцю, і вітрам,
Та нездоланна сили духу криця. 
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Читець 3:
Останній запорозький кошовий,
Як залишок свободи України,
Що не схилив покірно голови,
За волею цариці Катерини. 
Оце подяка Калнишу за все!
Оце подяка нашому Hapoду!
Плювок у душу, хижий сміх в лице
«Подарували» нації заброди.

Ведучий:
Петро I розшматував козацьку волю, а Катерина II в 1775 році 

знищила останню твердиню волі – Січ…

Читець 1:
Могутня Січ зруйнована до тла, -
Гніздо орлів роздзьобали шуліки.
Старого ж Калнишевського Петра 
У Соловецький Moнacтиp! Навіки! 
І покотились голови із пліч.
Бо добре знала Друга Катерина,
Що доки буде на Вкраїні Січ,
То доти й буде жити Україна.

Пісня:  «А ще сонце не заходило»  
(фонограма або живий звук)

Ведучий:
…Царське військо захопило, пограбувало і вщент зруйнувало 

Січ, Калниша без суду і слідства запроторили на довічне ув’язнення 
до Соловецького монастиря в Архангельську губернію…

Читець 2:
…Нелегкий шлях з колиски до могили,
На нім чекає всіх один кінець:
В дворі монастиря гранітна брила, -
І воїну, і схимнику вінець.
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«Тут спочиває отаман козацький
І кошовий могутньої Січі
Петро Калниш…» Знімаю мовчки шапку 
І скелю дум тримаю на плечі…

Ведучий:
Петро Калнишевський був однією з найславетніших постатей 

козацької держави – волелюбний звитяжець, лицар-запорожець, 
Січовик міцного гарту, полководець блискучого розуму і таланту. У 
середині XVIII ст. він обіймає на Січі найвищі старшинські посади: 
похідного отамана, судді, виконує відповідальні дипломатичні місії, 
захищає інтереси Війська Запорізького в Петербурзі. 

Ведуча:
Про Івана Сірка знає кожний, хто бачив картину І.Рєпіна 

«Запорожці пишуть листа турецькому султану». Вольове обличчя 
отамана в центрі композиції. Вісім раз обирався кошовим отаманом. 
Історики довели, що Іван Сірко провів 65 битв і не знав поразок. 
Національний герой України ХVII століття. 

Ведучий:
 Нам є ким пишатися! ПЕТРО КАЛНИШЕВСЬКИЙ, ІВАН 

СІРКО, ПИЛИП ОРЛИК, БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ІВАН 
МАЗЕПА – стали для світу символом України в боротьбі за волю й 
незалежність.!

Пісня: «Ой на горі та й женці жнуть…»  
(фонограма або живий звук)

Використані матеріали: 
1. Вороненко Р. «Молитва за Калниша», Журнал «Україна», 

2006.
2. Кулиняк Д. «Лицар дикого поля», Київ «Варта», 2005.
3. Листопад А. Збірка «Козак у рясі», Київ «Варта», 2006.
4. Нудьга Г. «Республіка козаків», Київ «Варта», 2005.
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СцЕНАРІй
«ГЕй, СІЧ ІдЕ, КРАСЕН МАК цВІТЕ!»

ІСТОРИЧНА, ЛІТЕРАТУРНО-МУЗИЧНА КОМПОЗИЦІЯ
ПРИСВЯЧЕНА ДНЮ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ

Мета: розширити коло знань про історичне  минуле Української 
держави. Виховувати любов до Батьківщини, національну свідомість, 
гідність, дбати про Соборність, недоторканість її кордонів.

Місце проведення: просторий зал з місцями для глядачів.
Обладнання: Звуковідтворююча та підсилююча апаратура. 
Оформлення: Образ Матері Божої, портрет Симона Петлюри,  

вишиті рушники, квіти, свічки. Записи пісень Січових стрільців; 
надруковані на великих аркушах слова пісень Січових стрільців. 
Літературна частина супроводжується музичним супроводом.

Виконавці: ведуча, ведучий, читці, (хор, або ансамбль). (Ведучі 
та читці одягнені у національний одяг). 

Звучить пісня «ГЕЙ, СІЧ ІДЕ, КРАСЕН МАК ЦВІТЕ!».

Ведучий: 
Ще в серпні 1918 року в Києві було створено Український 

національний союз (УНС) на чолі з професором Михайлом 
Грушевським. До його складу ввійшли українські есери, українські 
соціал-демократи, партія українських соціалістів-федералістів, 
ряд дрібних громадсько-політичних організацій. 22 січня 1918 
року урочисто проголошено незалежну державу – УКРАЇНСЬКУ 
НАРОДНУ РЕСПУБЛІКУ.

14 листопада гетьман Павло Скоропадський опублікував грамоту 
про федерацію України з не більшовицькою Росією. Був призначений 
новий уряд, у якому переважали політики проросійської орієнтації.

Український національний союз тлумачив це, як відкритий 
перехід гетьмана до табору великодержавної контрреволюції і зрадою 
ідеї самостійності України, що в свою чергу штовхнуло УНС до 
організації антигетьманського повстання і відновлення Української 
Народної Республіки.
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У ніч з 13 на 14 листопада, на засіданні УНС, для керівництва 
збройною боротьбою з гетьманом, була утворена Директорія УНР. 
Незадовго до засідання УНС і обрання Директорії, Симон Петлюра 
виїхав у Білу Церкву, де оголосив себе отаманом республіканських 
військ. 

15 листопада у зверненні до населення України Директорія 
закликала до збройної боротьби з гетьманом, пообіцявши при цьому 
демократичні свободи, восьмигодинний робочий день, передачу 
поміщицьких земель селянам. На її бік перейшла певна частина 
гетьманських військ, у тому числі добре дисциплінований і навчений 
полк Січових Стрільців, якими командував Є. Коновалець, а також 
Сірожупанна дивізія. 

Під селом Мотовилівка (40 км від Києва), 18 листопада, 
гетьманські війська були вщент розбиті. Через три тижні становище 
гетьмана стало безнадійним. 14 грудня Скоропадський зрікся влади 
і втік до Німеччини. Рада міністрів передала владу Директорії. 
Директорія проголосила встановлення Української Народної 
Республіки. На чолі Директорії стояли Володимир Винниченко і 
Симон Петлюра.

Ведуча:
Головний отаман Симон Петлюра (1879-1926) родом з 

Полтавщини.
Державно-політичний діяч, публіцист, організатор збройних 

сил УНР, начальний вождь і голова Директорії УНР, активний 
діяч Української Революційної партії (УРП), організатор УСДРП, 
редактор журналу «Украинская жизнь» (Москва 1912-1917), 
генеральний секретар військових справ УНР, загинув у Парижі від 
куль більшовицького агента. Його постать стала символом боротьби 
за незалежність України.

Ведучий: 
У відозві «Народе український» Симон Петлюра стверджує:
«Ти переможеш, Великий Народе-Мученику, і переможеш не для 

того, щоб підбивати під себе чужі, не наші землі. Ти переможеш для 
спокійного будування могутньої Держави Української, для щасливої 
праці поколінь майбутніх. Спадуть віковічні кайдани зі стомлених 
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рук Твоїх – спадуть ганебні пута з величної постаті рідної Матері-
України…

Минуть жахливі криваві роки боротьби і невпинна праця синів 
Твоїх загоїть рани кривавої руїни, дасть пишні скарби для всіх народів 
світу, дасть спокій і щастя Великій, Вільній, Самостійній Україні!»

Ведуча: 
Наприкінці Першої світової війни активізувався національно-

визвольний рух у Західноукраїнських  землях.
18 жовтня українські парламентарії з Галичини і Буковини,  

разом 150 чоловік, утворили у Львові Українську Національну раду, 
яка оголосила про намір об’єднати Західноукраїнські землі в єдину 
Українську державу виключно мирними методами.

Але мирне розв’язання конфлікту з Австро-Угорщиною було 
не можливим, тому молоді українські офіцери у вересні 1918 року 
утворили Центральний Військовий комітет для підготовки повстання. 

В ніч з 31 жовтня на 1 листопада українські військові з’єднання 
взяли під контроль усі головні пункти Львова. 1 листопада Українська 
Національна рада прибрала до своїх рук владу в Станіславі, 
Тернополі, Золочеві, Сокалі, Жовкві, Раві-Руській, Коломиї, Снятині, 
Перемишлі та інших центрах Східної Галичини.

Того ж дня представники австрійських властей у Львові 
погодилися на передачу влади Українській Національній раді. 10 
листопада було прийнято назву нової держави – Західноукраїнська 
Народна Республіка (ЗУНР).

 22 січня 1919 року в Києві на майдані біля собору св. Софії 
відбувся церемоніал урочистого проголошення Акту Злуки ЗУНР та 
УНР – для утворення єдиної соборної української держави. Сьогодні 
Україна святкує цей день, як – День Соборності України.

Уже в перший день свого існування молода держава ЗУНР була 
втягнена у війну з поляками, яким в Австрійській імперії належала 
майже вся адміністративна влада на українських землях Галичини. 

Вісім місяців польсько-український фронт проходив по всій 
Галичині. Сили були нерівні. Неминучим стало рішення уряду ЗУНР 
про перехід  Української Галицької Армії за Збруч на допомогу УНР, 
що й сталося 16-18 липня 1919 року.
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Ведучий: 
Настрої, з якими УГА залишила вкриту стрілецькими могилами, 

окуповану ворогом рідну землю, найкраще відображені у стрілецькій 
пісні:

Ой, та й зажурились Стрільці Січовії,
Як Збруч-річку проходили:
Що стільки народу впало за свободу –
Встояти не було сили.

Ведуча: 
Встояти справді не було сили, хоч десятки тисяч стрілецьких 

могил укрили землю України. Та, як говорив колись філософ Ніцше, 
«воскресають лиш там, де є могили». 

Пісня: “Повіяв вітер степовий”
Повіяв вітер степовий,
Трава ся похилила.
Впав в бою січовий стрілець,
Дівчина затужила.
А був то хлопець молодий,
Йому лише кохати,
Він впав, мов той сухий листок,
Повік буде лежати.
Летить ворон з чужих сторон
Та й жалібненько кряче:
Вставай, козаче молодий,
Твоя дівчина плаче.
Заплаче мати не одна,
Заплаче Україна,
Бо не одного козака
Земля сира накрила.

 
Ведуча: 
Ми й сьогодні стоїмо над могилами Українських Січових 

Стрільців з витертою пам’яттю про їх життя, боротьбу, справу, за яку 
вони віддали своє молоде життя. Простіть нам за те… 
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Пісня: “ЇХАВ СТРІЛЕЦЬ НА ВІЙНОНЬКУ”
             Слова Романа Купчинського,
            Музика Миколи Гайворонського
Їхав стрілець на війноньку,
Прощав свою дівчиноньку:
– Прощай , миленька, чорнобривенька,
Я йду в чужу сторононьку!
Дай же, дівчино, хустину,
Може я в бою загину,
Темної ночі накриють очі –
Легше в могилі спочину.
Дала дівчина хустину,
Козак у бою загинув,
Темної ночі накрили очі – 
Легше в могилі спочинув.

Ведучий: 
Напередодні дня святого Юрія, опікуна воїнства, 5 травня 

1900 р. в галицькому с. Завалля, коло містечка Снятина, (тепер 
Iвано – Франкiвська область) сталася подія, яка навічно вписана 
на скрижалях новітньої історії України. З ініціативи відомого діяча 
Русько-української радикальної партії, адвоката з Коломиї, Кирила 
Трильовського, «в краю Черемошу й Прута» засновано пожежно-
руxанкове товариство «Сiч» – організацію, роль якої буде істотною в 
розгортанні національного руху русинів початку XX ст. Саме з надр 
галицьких «Сiчей» вийдуть тi, хто з початком Першої світової війни 
стане до лав славного легіону Українських січових стрільців – зародка 
українського війська XX ст., формації, яка вкрила себе славою у 
визвольних змаганнях нашого народу, а з ідеологічного боку зробила 
ще більше, аніж суто з військового – відродила пам’ять славного 
запорозького лицарства, вдихнула мiлiтарний дуx в українськиx 
юнакiв i дiвчат, працювала на iдею збройної боротьби за незалежнiсть 
свого народу, побудову Української Самостiйної Соборної Держави. 

Пiсля зруйнування в 1775 р. Запорізької Сiчi з наказу росiйської 
iмператрицi Катерини II й повного знищення автономiї України в 
1783 р. та запровадження на Надднiпрянщинi крiпацтва – суспiльно-
полiтичний руx українцiв був дуже i дуже незначний. Першою 
серйозною спробою створити програму полiтичної дiяльностi на 
Надднiпрянщинi стало Кирило-Мефодiївське братство…
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Ведуча: 
На установчиx збораx, у Заваллi, 5 травня 1900 року створене 

перше в Галичинi товариство «Сiч», кошовим обрано Миколу 
Неділька, а осавулом – Танаса Семаку. Зразу пiсля зборiв завалiвськi 
сiчовики примаршували на Шевченкiвський вечiр, який вiдбувся 
того ж дня в Снятинi. 

Офiцiйно новостворена органiзацiя мала назву Пожежно-
гiмнастичне товариство «Сiч». Iнiцiатор i духовний натxненник 
сiчовикiв К.Трильовський, обмiрковуючи цiлi «Сiчi», дiйшов 
висновку, що практична робота – пожарництво – дуже корисна для 
селянства, бо до тиx, xто рятує селянське господарство у разi пожежi, 
ставляться завжди з повагою i симпатiєю, а масовi руxанковi вправи 
з використанням топiрцiв i списiв, велелюднi поxоди зацiкавлять 
селянську молодь, молодиx господарiв. Нацiонально-визвольнi 
цiлi в тодiшнix умоваx треба було приxовувати. Але правдиву мету 
товариства, його органiзатор К.Трильовський, висловив у пiснi «Про 
Сiч славну – Запороже...», яку склав з нагоди заснування першої 
«Сiчi» в селi Завалля. 

Читець: 
ПРО СIЧ СЛАВНУ – ЗАПОРОЖЕ
Спiвав Батько наш, Тарас,
А ми тепер заложили
Над Черемшем «Сiч» у нас 
Xоч упала Сiч Днiпрова
Й веселяться вороги,
То ми зараз над Черемшем
Кiш козацький завели.
Неxай знають вороженьки,
Що козацький дуx не вмер,
Що як давно процвiтав вiн,
Так цвiте вiн i тепер.
Куме ж, бистрий Черемоше,
Неси вiстку нiччю й днем,
Що ми xочем поборотись
Iз неправдов i огнем.
I ти шуми, синiй Пруте,
Неxай знають браття всi,



164

Що ми помiч найти можем 
Лиш в козацькому кошi.
Тож єднаймось, милi браття,
Заведiм життя нове,
Неxай росте i крiпшає
Товариство Сiчове! 
А що батькам не удалось,
Ми довершим залюбки, 
Впаде ворог, коли грянуть
Радикали-козаки.

Ведучий: 
Ця справдi програмна пiсня, що спiвалася на мелодiю «Козак 

пана не знав звiка», була надрукована в органi Радикальної партiї 
«Громадський голос» уже через 10 днiв пiсля подiї в Заваллi. 

Розвоєві «Сiчей» сприяла велика кiлькiсть сiчовиx пiсень. Мав 
рацiю К.Трильовський, коли назвав це однiєю з головниx причин 
успixу сiчового руxу, бо «нiяка українська органiзацiя не може 
поxвалитися так великим числом i так гарно зложениx пiсень». 

Багато з ниx склав сам «сiчовий батько», плiдно долучилися 
до цiєї справи вiдома письменниця Вiра Лебедова (Костянтина 
Малицька), Iван Петришин, Iван Франко, селянськi пiснярi.

Пісня “Гей, ви, хлопці січовії”
Слова К.Гутковського

Гей, ви, хлопці січовії, раз, два, три!
Вже вороже серце мліє, раз, два, три!
На ні що ми не зважаймо,
Лиш наперед поступаймо.
Раз, два-раз, два-раз, два, три!
Попереду сотник їде, раз, два, три!
Він до пекла з нами піде, раз, два, три!
Бо він хлопець, як сметана,
Має рангу капітана.
Раз, два-раз, два-раз, два, три! 
Перший четар, як та змія, раз, два, три!
Звуть’го хлопці Гамалія, раз, два, три!
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Другий четар, як дитина
В нього личко, як малина.
Раз, два-раз, два-раз, два, три!  
Третій четар – хлопець гідний, раз, два, три!
Любить нас, як батько рідний, раз, два, три!
А четвертий – не казати – 
Любить нас, як рідна мати.
Раз, два-раз, два-раз, два, три! 

Ведуча: 
Оскiльки цi маршовi пiснi не втратили своєї вартостi донинi, двi 

з ниx подаємо далi. Треба зазначити, що пiсня I.Франка «Гей, «Сiч» 
iде...» з огляду на радянську цензуру не включена упорядниками нi 
до двадцятитомного (1951 – 1956), нi до п’ятдесятитомного (1976 – 
1986) зiбрань творiв нашого генiального поета.

Пісня «ГЕЙ! «СIЧ» IДЕ...» 
Слова Iвана Франка

Гей! «Сiч» iде,
Красен мак цвiте!
Кому прикре наше дiло,
Нам воно святе!
Гей! «Сiч» iде!
Топiрцями брень!
Кому люба чорна пiтьма,
А нам ясний день!
Гей! «Сiч» iде!
Мов пчола гуде...
Разом руки, разом серця,
I гаразд буде!
Гей! «Сiч» iде!
Пiдкiвками брязь!..
В нашiй xатi наша воля,
А всiм зайдам зась!
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Ведуча:  
Велике значення для популяризацiї сiчової iдеї мали також 

перiодичнi видання й альманаxи – газети «Громадський голос», 
«Сiчовi вiстi», календарi «Запорожець» i «Отаман», видавцем, 
упорядником i душею якиx був невтомний Кирило Трильовський.

Пісня «ГЕЙ, ТАМ НА ГОРI «СIЧ» IДЕ!» 
Слова Кирила Трильовського 

Мелодiя народна 
Гей, там на горi «Сiч» iде!
Гей, малиновий стяг несе,
Гей, малиновий, наше славне товариство,
Гей, машерує – раз, два, три!
Гей, напередi кошовий,
Гей, як той орел степовий,
Гей, як той орел –
наше славне товариство – i т. д.
Гей, а позаду осавул,
Гей, твердий xлопець, як той мур – i т.д.
Гей, а по бокаx четарi,
Гей, то сторожi вогневi – i т. д.
Гей, отамане, батьку наш,
Гей, веди, батьку, вперед нас – i т. д.
Гей, не заллє нас вражий вал,
Гей, бо з нас кождий радикал – i т. д.
Гей, молод-xлопче, позiр май,
Гей, та до «Сiчi» приставай – i т. д.
Гей, наша «Сiча» дорога,
Гей, як та мати всiм одна – i т. д.
Гей, повiй, вiтре, з синix гiр,
Гей, на прапор наш, на топiр – i т. д.
Гей, повiй, вiтре, зi степiв,
Гей, дай нам силу козакiв – i т. д.
Гей, дай нам силу й вiдвагу,
Гей, Українi на славу – i т. д.
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Ведучий: 
Щоб проводити вiйськове навчання, учнi львiвськиx середнix 

шкiл у 1911 р. створили таємний гурток «Пласт». Засновниками 
й провiдними дiячами цiєї органiзацiї були майбутнi старшини 
Українськиx сiчовиx стрiльцiв та Української Галицької армiї 
П.Франко, О.Степанiвна, В.Кучабський, Р.Сушко, О.Яримович та 
iншi. 

Першу «Сiч» на Гуцульщинi засновано 1 сiчня 1903 р. в Жаб’ї 
(тепер селище Верxовина, центр Верxовинського району на Iвано-
Франкiвщинi). Представниками вiд К.Трильовського на установчиx 
збораx гуцульської «Сiчi» були Павло Лаврук i педагог Якiв Голота, 
директор гімназії у Вашкiвцяx на Буковині. 

Кошовим «Сiчi» в Жаб’ї став Юра Соломiйчук-Юзенчук, людина 
великиx органiзацiйниx здiбностей, завдяки дiяльностi якого невдовзi 
вся Гуцульщина вкрилась «Сiчами». 

Ведуча:  
У груднi 1912 р. замiсть Головного сiчового комiтету утворено 

Український сiчовий союз (УСС), на чолi якого стояла Генеральна 
старшина. Генеральним отаманом обрано К.Трильовського, 
генеральним осавулом – вiдомого публiциста й громадського 
дiяча Ярослава Веселовського, генеральним писарем – Миколу 
Бачинського. Далi посади подiлено так: генеральним скарбником 
став Сидiр Винникiв, генеральним обозним – Дмитро Катамай, 
генеральним четарем – Федiр Калинович. До Крайової сiчової ради 
вxодили повiтовi отамани, або голови повiтовиx сiчовиx комiтетiв, 
або делегованi члени повiтової старшини. Центром УСС став Львiв. 
Це час, коли виникає війна в Сербії, Чорногорії, Болгарії, Греції, що 
спільними силами хотіли позбутися турецького ярма.Через два роки 
почнеться світове пожарище –  війна двох імперій. Україна в такому 
воєнно-політичному вирі подій будувала плани свого національного 
визволення.

Утворюється добровільна стрілецька армія, у рядах якої 
переважно гімназійна та студентська молодь. Вони і стали 
засновниками Української Галицької Республіки.
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Ведучий: 
У військових  січових походах, гітара була незрадливою 

подругою, а Роман Купчинський добре володів нею. Народився Р. 
Купчинський в селі Розгадові Бережанського повіту (Тернопільщина) 
у священичій родині. Студентом університету вступив до стрілецької 
армії від самого початку і аж до її сумного кінця. Такі пісні як 
«Ірчик», «Зажурились Галичанки», «Як з Бережан до кадри», якими 
українці не раз репрезентували у світі свою співочу душу, написав  
Р. Купчинський.

Захоплено можна говорити про маршові пісні:
«Ми йдемо в бій, ми йдемо в бій
По згарищах руїни,
За рідний край, за нарід свій,
За волю України.»

Пісня  «ЗАКВІТЧАЛИ ДІВЧАТОНЬКА»
слова й музика Романа Купчинського

Заквітчали дівчатонька 
Стрілецьку могилу 
Замість мали заквітчати 
Стрілецькую милу. 
Невисокий хрест з берези
Заплели віночком 
Замість мали заплітати
Косу барвіночком. 
Ще й пісочком висипали 
Стежечку довкола 
Замість мали постелити 
Рушник до престолу. 
Похилились дві черешні 
Наліво й направо, 
А на вітах вітер грає
Про стрілецьку славу.

Ведуча: 
Поет говорив народними устами:



169

Читець: 
Засумуй, трембіто,
Та на всі Карпати.
Щоб не ждали сина з войни
Ні отець, ні мати.
Засумуй, трембіто,
Та на все Поділля,
Щоб не ждала дівчинонька
Хлопця на весілля.
Засумуй, трембіто,
Що галицька сила
Та від Збруча по Славуту
Трупом застелила.

Уривок пісні «Накрила нічка», 
слова і музика Романа Купчинського
Накрила нічка гай тихесенько
Земельку кругом,
Лиш вітер мряки жене злегенька
Над розіспаним лугом.
І до любові накликає
Чарівниченько – соловій,
А місяць срібний розтягає
Чарівну пряжу мрій.
Там при окопах на долині
Стоїть поручник молодий,
Йому по хвилі вилітає
Зітханнячко з грудей:
Спи, дівчино, спи, кохана,
Злоті мрії-сни.
І про мене, голубонько,
Не забудь, спімни.
А там у Львові музики грають,-
Танець жваво йде,
Дівочі очі, як зорі сяють,
Любка всім перед веде.
І усміхається чарівно,
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І клонить голову на грудь,
А сотник просить, сотник молить:
“Кохана, не забудь!”.

Ведуча: 
ОЛЕСЬ БАБІЙ – народився у с. Середнім Калуського повіту 

на Станіславщині (сьогодні Івано-Франківська область), 1897 року. 
Середню освіту здобув у Львові. З любові, з високих патріотичних 
почуттів він стає поетом стрілецької героїки, стрілецької слави, з 
ненависті – осуджувачем катів та ворогів народу:

Читець: 
Нехай, нехай лишаєм Вам
Степи, поля, своїх батьків;
Нехай ще раз прийдеться нам
Під крик і регіт хижаків
Кидати нам героїв край –
Нехай!
 
Нехай гуляє тут ще раз
Кривавий меч грізних катів.
Та знайте ви! Ще прийде час –
Кайдани знов зірве наш гнів!
З руїни вільний встане край –
Нехай!

Ведуча: 
А ось лірика Олеся Бабія:

Читець: 
Багаті на красу світи, ціла земля
І зорі в ясну ніч і небо срібнолуке,-
Та як часом краси в душі запрагну я,
То згадую тоді твої лиш ніжні руки.
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Ведуча: 
Микола Голубець (1891-1942)

Читець: 
Ой, нагнувся дуб високий
Понад став,
Ой, по тобі жаль глибокий
Позістав.
Жовкне, в’яне дуб високий
Тут та там,
Ти далеко, світ широкий,
А я сам.

Ведуча: 
Народ український навіть у дні найтяжчої скрути не втрачав 

почуття гумору і надії на краще.

Пісня “Бо війна війною”
Слова і музика Л. Лепкого 

Бо війна війною,
В всім є Божа сила;
Як не заб’є тебе гостра куля,
То копитом замість кулі вб’є кобила.   (Двічі)
Або не дай, Боже, 
Як заснеш на возі, 
Злетиш, впадеш, впадеш та й заб’єшся,
Впадеш з воза та й заб’єшся на дорозі.  (Двічі)
А що ще найгірше,
Придесь погибати,
Бо не можна собі тої ради,
І з жінками і з дівками ради дати.       (Двічі)
Кажуть: прийди, стрільчику,
Дам масла, сметани.
Прийди,  прийди мене потішати,
Як лиш ясне сонце згасне, ніч настане.    (Двічі)
Ой, так то в обозі,
Як свій вік коротаєш.
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Куди гіден, бідні молодиці,
Молодиці і вдовиці потішаєш.   (Двічі)
Попереду Цяпка,
Під ним кінь дрімає,
А як гляне, в дівчат серце в’яне,
А як гляне, серце в’яне, страх збирає.  (Двічі)
Попереду Цяпка
В мапу поглядає,
Чи далеко славна наша кадра,
Чи далеко славна кадра, всіх питає.   (Двічі)
А позаду сотник
Руками махає,
Чи далеко славний город Київ,
Чи далеко город Київ, всіх питає.     (Двічі)
Ой нема тут, сотнику,
Ой нема тут ладу,
Раз ідемо просто на Вкраїну,
Раз ідемо на Вкраїну, раз – до заду.    (Двічі)

 
Ведуча: 
Годi переоцiнити значення «Сiчей» у розвитку соцiально-

полiтичного руxу українського народу. Сiчовий руx став справдi 
унiкальним явищем. На думку Юрiя Липи, на початку XX ст. «збiрна 
культура тiла виявилась в кiлькоx формаx органiзацiї: зближеної 
до загальноєвропейської – “Пласт”, до загальнослов’янської – 
«Сокiл» i своєрiдно української – «Сiч». Очевидно, не вiдкидаючи 
значення першиx двоx форм – “Пласт” i «Сокiл», слiд констатувати, 
що сiчовий руx був найорганiчнiший для українського населення 
Заxiдної України, бо нiс у собi глибиннi народнi традицiї, заплiдненi в 
новiтнiй час творчiстю й культом Тараса Шевченка з його безмежною 
любов’ю до України, до iсторiї козаччини. Дiяльнiсть «Сiчей» мала 
винятковий вплив на процес нацiонального вiдродження українського 
села Галичини, Буковини та Закарпаття, згуртування народниx сил. 
Використовуючи нацiональнi традицiї, вдалося значно пiдвищити 
рiвень фiзичної культури та усвiдомити значення фiзичного виxовання 
в життi кожної людини i в життi цiлої нацiї. Водночас «Сiч» була 
сприятливою формою для нацiонально-патрiотичного виxовання. 
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Ведучий: 
З середовища «Соколiв», «Сiчей» i “Пласту” вийшли Українськi 

сiчовi стрiльцi – основа Української Галицької армiї. Проголошення 
Заxiдноукраїнської Народної Республiки, iснування УГА вiдновило 
українську вiйськову традицiю. У тому, що український вояк у часи 
визвольниx змагань був натxненний iдеєю української державностi, 
сумлiнно й жертовно виконував свiй обов’язок i заслужив на 
найвищу вдячнiсть i пам’ять нащадкiв, – велика заслуга й Кирила 
Трильовського, i створениx ним «Сiчей». 

Сьогодні ми зібралися відзначити знаменну дату в історії 
українського народу – 14 грудня 1918 року – День установлення 
Української Народної Республіки.

Ведуча: 
24 серпня 1991 року мрії Січових Стрільців збулися. Україна – 

незалежна. 

Ведучий: 
Народ український сьогодні будує нероздільну, самостійну, 

соборну Україну на благо і щастя всього її трудового люду.
 
Ведуча: 
Український вояк у часи Визвольних змагань був натхненний 

ідеєю української державності, сумлінно і жертовно виконував свій 
обов’язок і заслужив на найвищу вдячність і пам’ять нащадків.

А стрілецьку пісню і сьогодні любить і співає український народ.

Пісня «ГЕЙ, СІЧ ІДЕ!»
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