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"Духовні Матері українства" 

 
 
 
 

Благ для себе не шукали, 
Про власне  Бога не просили. 
Красу, любов і молоді літа 
Вкраїні рідній присвятили. 
В борні, у тюрмах  і на волі, 

В щасливу та лиху годину 
Святеє гасло "Бог  і Україна" 
Плекали, мов свою дитину. 
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Ця книжечка – про чудову нашу сучасницю, велику 
патріотку, борця за волю України, довголітнього політв'язня, 
громадську діячку Віру Крокіс. 

Пані Віра належить до когорти тих, кого звемо Духовними 
Матерями українства. Її життєвий шлях є і сторінкою нашої 
історії, і якнайкращим зразком для наслідування.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Лідія Купчик, 2012 
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СВІТЛІ  ПОСТАТІ  

 
Велінням долі, що посилає Бог з небес, мені пощастило 

бути членкинею доброго за ідеєю й серцю милого товариства – 
Ліги Українських Жінок. Перебуваю в ньому з перших днів 
його існування і вдячна долі за це. У цьому не дуже 
численному товаристві, що має статус громадської організації, 
зібралося напрочуд багато яскравих особистостей. Зібрала їх 
щира любов до України та бажання чимось прислужитися 
молодій Незалежній Державі, про яку мріяли все життя і за яку 
боролися. І не лише боролися, а й багато чим жертвували задля 
її здобуття і багато перетерпіли за це. 

Не перестаю подивляти, якими жертовними й незламними 
жінками є наші старші лужанки. І бачу Божу Благодать на них. 
Роки мовби безсилі над ними… Звичайно, з роками набувають 
вони, як і всі смертні люди, багато хворіб і долегливостей, але 
– якими ясними є їхні уми, якою молодечою силою духу вони 
відзначаються, яку надзвичайну пам'ять дарував їм Господь! Це 
– і винагорода за праведне життя, і висока місія закріплення в 
народній пам'яті відомостей про багато подій нашої історії, 
зокрема, таких, які тоталітарною антиукраїнською системою 
всіляко замовчувалися та спотворювалися. 

Мені вдалося в особливий спосіб досвідчити величаву роль 
наших лужанок. Працюючи інтерв'юером в Інституті Історії 
Церкви, що був підвалиною сучасного Українського 
Католицького Університету, а зараз є його складовою 
частиною, я понад десять літ записувала "живу історію" 
релігійного життя та діяльності підпільної Церкви в совєтські 
часи. Записала понад триста цікавих інтерв'ю. І дуже 
прислужилися мені в цьому наші старші лужанки з їхнім 
життєвим досвідом і глибокою побожністю. Багато цікавого, 
конкретного матеріалу розповіли вони до досліджуваної теми.  
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А при цьому багато скористала і я. Адже згідно із 
розробленою методикою записування "живої історії" оповідачі 
мали обов'язок розповідати і власну біографію.  

Для мене це була унікальна удача. Адже за своєю 
традиційною скромністю (як на мене, аж надмірною) ці жінки 
уникали розповідати про себе. Часом у мене складалося 
враження, що чим більше корисного й важливого здійснили в 
своєму житті, тим менше про себе розповідають. А тут 
прийшлося таки і про себе оповідати. Для мене і для Інституту 
Історії Церкви ці розповіді були благодатним скарбом. 
Записані інтерв'ю зберігаються в Інституті Історії Церкви, а в 
моєму серці навічно зафіксована велич наших лужанок. 

Впродовж багатьох років я при відповідних нагодах (і без 
них) писала статті-нариси про окремих наших лужанок, 
ініціювала і здійснила (при щирому сприянні редактора 
Львівського Обласного Радіо Аліни Литвинової та з участю 
лужанки Іванни Корнецької) цикл радіопередач під назвою 
"Духовні матері українства".  

Духовні матері українства… Саме життя підказало таке 
визначення. У сучасному суспільстві маємо чимало старших 
жінок, хто в силу трагічних історичних обставин не стали 
фізичними матерями, або народили лише одну дитину, іноді 
народжували дитину в тюрмі. Їхні молодість і здоров’я 
залишилися в совєтських гулагах та спецпоселеннях. Керовані 
невичерпною любов'ю до всього українського люду, ці жінки 
жертвували своїм особистим щастям, ризикували життям, всі 
свої діла і помисли підпорядкували всепоглинаючій любові до 
України. Таких жінок і називаємо Духовними Матерями 
українства та повсякчас схиляємо голову перед їхньою 
воістину материнською самопожертвою.  

Адже вони посвятили своє життя щирій і турботливій 
любові до Вітчизни, весь свій невичерпаний запас 
материнської любові віддали рідній землі і рідному народові. 
Вони і в наш час володіють великим потенціалом любові до 
ближніх, до всього українського люду, мало дбаючи про власні 
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інтереси, намагаються бути помічними іншим, шукають 
способів бути корисними Україні, саможертовно працюють у 
різних товариствах, організаціях, партіях.  

Отож прозвучав по радіо цикл передач "Духовні матері 
українства".  

Та з часом радіопередачі забуваються – і залишалися ці 
нариси лише в моїй шуфляді. Згодом у мене виникла думка 
видати їх окремим збірником, радилася про це на зборах Ліги. 
Та лужанки висловили думки, що, коли робити збірник про 
лужанок-ветеранок, то – про всіх. Але аж таким багажем я не 
володію, не про всіх я багато знаю, не всі давали мені 
інтерв'ю… Коли ж про одних напишу, про інших – ні, то можу 
когось образити… Таким чином, відпала моя ідея якогось 
збірника.  

Та вони, ці світлі постаті лужанок – Великих Українок – 
стукають у моє серце, просяться із шуфляди в широкий світ… 

Отож я вирішила створювати маленькі книжечки-
"метелики" про тих, хто особливо зігріває моє серце, хто став 
для мене благодатним, хоч часто і недосяжним, прикладом, 
любов до кого не хочу більше "тримати в шуфляді".  

Тепер летить мій "метелик" до милої пані Віри Крокіс, до 
яскравої представниці тих, кого називаємо Духовними 
Матерями українства, хто своїм життєвим кредом взяв гасло 
"Бог і Україна".  

Пані Віра, вельмишановна, хоч і дуже скромна, наша 
сучасниця, стояла біля колиски нашої Ліги Українських Жінок, 
немало труду вклала в різних напрямах роботи Ліги.  

Від постаті цієї старшої пані віє лагідний спокій, жіноча 
ніжність і глибока доброзичливість до людей. Тихенька, 
небагатослівна й надзвичайно скромна, вона проте вражає всіх, 
хто знає її життєвий шлях, своєю стійкістю і героїзмом. 
Високий патріотизм, глибока релігійність, жертовна 
самопосвята загальній справі й рідному народу – ось головні 
риси цієї Українки.  
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Тепер за станом здоров'я пані Віра не бере активної участі в 
праці організації та замість себе дала організації гідну заміну – 
свою племінницю Осипу Кулинич, енергійну й жертовну 
трудівницю, яка стала активісткою Ліги та надійною опорою 
пані Віри Крокіс. Завдяки Осипі (яку ми ще звемо Оксаною) 
пані Віра є в курсі всіх лужанських справ і благословить всі 
почини Ліги Українських Жінок своєю безмежною 
доброзичливістю й незгасаючою любов'ю до України й 
українців.  
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ДЖЕРЕЛА ДУХОВНОСТІ 
 

 
 

Народилася Віра 29 січня 1924 р.   
в с.Дички Рогатинського району Івано-
Франківської області в селянській 
родині. Батьки – Іван та Агафія Філяки 
– національно свідомі й глибоко 
релігійні люди, мали троє дітей 
(Осипа, Віру та Євгенію) і дуже 
прагнули дати їм освіту, хоч не були 
багаті. На щастя, на допомогу 
приходила "Просвіта" та ревні 
священики.  

Так парох села о.Головацький був 
великим просвітителем, у "Просвіті" 

читав лекції з історії України, організовував різні гуртки. Отець 
Головацький особливо дбав про виховання молоді, здійснював 
це і в церкві, і в "Просвіті"; і молодь дуже горнулася до нього.  

Дотепер пані Віра із вдячністю згадує цього самовідданого 
священика, і думається, немала заслуга отця-пароха в тому, що 
його молода парохіянка Віра стала достойною особистістю і 
поповнила ряди тих, кого ми тепер з пошаною називаємо 
Духовними Матерями українства. 

З приходом перших більшовиків о.Головацький був 
заарештований за свою активну позицію, і подальша його доля 
пані Вірі не відома.  

 

Йшли на Голгофу - в тюрми і сибіри,  
Несли свій хрест Всечесніші отці,  
Та не зрікалися своєї віри  
І стійкість свою нам заповіли. 

/ Зиновій-Тарас Масний / 
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Всі діти Філяків були здібні й охочі до навчання, та долі їм 
випали нелегкі й драматичні. 

 

Зокрема, старший син Осип у 1938 
році закінчив Рогатинську гімназію, 
один рік вчителював, був членом 
підпільної ОУН, навчався в 
Станиславівському педінституті та 
Львівській політехніці, але, керований 
любов'ю до рідного краю, не закінчив 
навчання, а вступив у 1943 р. в УПА, 
де працював пропагандистом.  

16 грудня 1946 року він із ще 
двома товаришами загинув у криївці в 
запеклому бою з великим загоном 
чекістів. Кимось видані, оточені 

великою кількістю ворогів, вони відчайдушно відстрілювалися 
і накінець постріляли себе, щоб не датися ворогові. 

 
 
 

 
Є в нашій тузі 
Сила велика. 
Нам біль за мертвих –  
Від рабства ліки. 
Пам'ять про жертви 
В роді навіки. 
В серцях, в сумлінні –  
Злочинно вбиті. 
Тіні нетлінні  
З нами щомиті. 
 

/ Софія Малильо / 
 

 
 

 
 

Осип Філяк, 
1939 р. 

 

Віра після втрати брата 
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ШКОЛА ЖИТТЯ Й БОРОТЬБИ 
 
Віра початкову освіту, 5 класів, здобула в рідному селі, де 

завдяки доброму душпастирю й "Рідній школі" на все життя 
сповнилася любов'ю до Бога й України і це святе гасло несе все 
життя. Середню школу, вже радянську, Віра закінчила в 
Рогатині і поступила в однорічну педагогічну школу. Проте 
через воєнні події не закінчила її. 

Під час німецької окупації Віра 
вчилась у торговельній школі та 
проходила практику в українському 
"Союзі Кооператив" у Рогатині.  

У той час вона вже була членом 
юнацької сітки ОУН, куди вступила в 
1942 році, багато друкувала листівок-
звернень із закликом підніматися на 
боротьбу за Українську Незалежну 
Державу. Незабаром нею зацікавилося 
гестапо, яке, взагалі, велику увагу 
приділяло нагляду за діяльністю та 

переконаннями української молоді. Гестапівці зробили обшук 
там, де вона працювала, і в її хаті. І хоч нічого того разу не 
знайшли і після кількох годин затримання її відпустили, Провід 
організації наказав Вірі йти в підпілля. Покинула роботу в 
"Союзі Кооператив" і перейшла на нелегальне становище. 

Влітку 1943 року Віра Філяк відбула таємний вишкіл 
організаторів сітки Українського Червоного Хреста. Місяць 
вона та інші курсантки, яких було біля двадцяти, скрито жили в 
монастирі у с.Михайлівці Рогатинського району та слухали 
інтенсивні виклади, які вела лікарка на псевдо Марта. (Тут 
звернімо увагу, як українські монастирі підтримували 
підпільний визвольний рух на Галичині.) 
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Після завершення того 
вишколу організація ОУН 
доручила Вірі створювати та 
навчати кущі Українського 
Червоного Хреста в 
околицях міста Галича. Це 
робилося скрупульозно і з 
великою конспірацією. Віра 
організовувала дівчат у 
невеликі кущі, проводила з 
ними санітарні вишколи, 
разом заготовляли запаси 
ліків та медичних засобів…  

Не раз доводилося 
бувати в лісі, серед 
повстанців, зокрема, в час 
відправи в лісі Служби 
Божої та освячення пасок. 
Згадуючи ті часи, пані Віра 
акцентує на тому, що в УПА 
все починалося із спільної 
молитви.  

 

 
 

Сотенний Григорій (зліва) з другом 
 

 
 
 

Віра Філяк (зліва) з друзями Романом 
Мурином і Анною Вовк-Обуховською 

в часи підпілля 
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Із відходом німців та приходом большевиків підпільна 
праця стала ще напруженіша. Все частіше доводилося надавати 
першу медичну допомогу повстанцям, пораненим у боях із 
новими окупантами. Одного разу і в хаті Філяків надавалася 
така поміч пораненим. 

Незабаром виявилося, що нова влада почала інтенсивно 
розшукувати Віру та її брата. При цьому жорстоко катували 
батька, вимагаючи повідомлення про їх місцезнаходження. 
Батько в результаті катувань став інвалідом, проте дітей своїх 
не видав. Розлючені большевики прошили батькові лице 
багнетом, так що він залишився із дірами на обличчі до самої 
смерті, наскрізні мав рани і голови вже не міг повертати. Мати 
теж не уникла катувань "визволителів". 

І ось у 1947 році прийшли вивозити родину Філяків. Батька 
і сестри не застали вдома, забрали одну маму. А при цьому 
забрали з хати все, що могли, а решту поруйнували. Згодом цю 
хату віддали переселенцям із Польщі.  

Правда, мамі вдалося по дорозі втекти, повернулася в рідне 
село і переховувалася по людях. Також переховувалися і 
батько, і сестра. На щастя, родина переселенців, що замешкали 
в їхній хаті, співчутливо ставилися до родини Філяків, і не раз 
у них можна було перебути і щось собі зготувати. Та часто і в 
полі мусили ночувати і по різних сховках. 
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В ГОРНИЛІ РЕПРЕСІЙ 
 
20 травня 1947 року Віру заарештували у Львові, куди вона 

поїхала за дорученням Проводу, щоб придбати друкарську 
машинку. Затримали її на вулиці Краківській разом із двома 
давніми шкільними товаришами, яких вона випадково зустріла. 
Їх згодом відпустили. А для Віри почалася мученицька дорога.  

Потрапивши на Лонцького, вона зразу зрозуміла, що 
енкаведисти досить поінформовані про її приналежність до 
організації, знала, які допити її чекають і, щоб не наражатися 
на мимовільну видачу когось, вирішила прийняти отруту, яку, 
одержану від обласної провідниці "Помсти", завжди носила 
при собі. Попросивши жінку-наглядачку відвести її в туалет, 
випила там отруту. Вичекала кілька хвилин, проте не відчуває 
її дії. Тоді Віра кидається до вікна на тюремному коридорі, щоб 
викинутися з нього. Розбиває собою шибу і в той момент 
непритомніє. Далі нічого згадати не може…  

Коли опритомніла, була на носилках в тюремній камері, 
вже прооперована, з понакладаними швами, одяг розрізаний і 
весь у крові… І під пильним наглядом. Скільки часу пробула 
без свідомості і що з нею робили лікарі, дотепер не знає, ніхто 
не схотів відповісти їй на це запитання. 

Почалися довгі допити. Слідчий Ковальчук у Львові 
виявився досить людяним, не катував, а намагався переконати 
її у хибності вибраного шляху, у правильності та законності 
радянських ідеалів. Вона ж обстоювала право українців на 
самостійну державу і не скривала, що цю відвічну мрію 
українців зробила і своєю метою.  

Коли ж Віра трохи оклигала та змогла ходити, її перевезли 
до тюрми в Івано-Франківську. І тут почалися неймовірні 
катування, провокації... Із садистською злобою й жорстокістю 
кагебісти намагалися вибити із неї імена людей, яких знала, з 
якими працювала. Боляче згадувати пані Вірі ті нестерпні 
муки, ті жорстокі катування, що застосовували до неї нелюди-
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кати. Найчастіше з допитів її приносили до камери 
непритомною. Важко страждала, але мовчала… 

У камері мала щире співчуття, турботу товаришок по 
нещастю. Дотепер тепло згадує, якими дружними були 
політично ув'язнені жінки, як допомагали одна одній і як 
багато спільно молилися, хоч наглядачі не раз перешкоджали 
молитві. 

Найбільше Віру боліли запевняння кагебістів, що її 
мовчання ніхто не оцінить, що їм вдалося всіх переконати, що 
вона вже все розповіла про свої зв’язки. Не змігши зламати її 
фізично, прагнули вбити її психологічно. Кагебісти давали їй 
посилки нібито від мами, в яких були заховані записки нібито 
передані з волі, що підпільники вважають її зрадницею, 
провокаторкою і проклинають її. 

Довго не мала можливості дати звістку про себе, та нарешті 
одній дівчині пощастило вийти на волю, і вона добросовісно 
розповіла рідним Віри все, що бачила і знала про Віру в тюрмі. 
Яким щастям було дістати з волі потайну звістку про те, що 
друзі вірять їй та гордяться її стійкістю! Звісточка та була в 
записці, яку мама вклала, печучи хліб для передачі. 

Не отримавши бажаних показань від Віри, кагебісти 
влаштували їй ще й провокацію, яку, як тепер знаємо, не раз 
практикували щодо особливо стійких. При перевезенні її до 
Рогатина, в Чорному лісі, зчинилася стрілянина, і нібито 
українські партизани відбили її, привели в криївку і 
розпитували про її приналежність до підпільного руху, мовби 
для того, щоб впевнитися, чи вона не є провокаторкою. Не 
знаючи, чи це справжні партизани, чи імітатори, Віра обережно 
нічого нового не говорила. Вони ж вдали, що не вірять їй і 
збираються її розстрілювати. "Ну, що ж, – сказала Віра, – якщо 
Україна потребує ще й такої жертви, то я готова". І в той же час 
знову здійнялася стрілянина, ті нібито партизани зникли, і вона 
– знову в руках кагебістів.  

Це вдається так коротко сказати, але – уявімо собі, що 
мусила пережити молода дівчина в такі моменти… 
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У грудні 1947 року військовий трибунал засудив Віру 
Філяк до 10 років ув’язнення в таборах строгого режиму та 5 
років позбавлення у правах. (Стаття 54 – 1а, 11).  

І ось – пересильний пункт у Львові, етап поїздом на схід, 
сутички із здеґрадованими рецидивістками, яких везли разом з 
політв'язнями і які намагалися відбирати ті невеличкі пожитки, 
які мали в'язні. До речі, саме Віра Філяк ініціювала політв'язнів 
об'єднатися і дати відсіч рецидивісткам, після чого політв'язні 
мали відносний спокій. 

Приїхавши на Урал, в'язні півтора року важко працювали 
на будівництві дамби. Далі – пересилка до бухти Ваніно, до 
Магадану, де на деякий час зупинилися, і накінець – табір у 
Вакханці, де вже були лише політв'язні.  

Тут довелося Вірі на місяць потрапити в карцер. Було так: 
їй вдалося отримати в посилці між подвійним дном записку від 
Проводу Організації. Вона нею дуже дорожила і, прагнучи її 
зберегти, зашила в пояс сукні, але трапилося так, що та записка 
була виявлена і потрапила в руки "опера" (тобто оперативного 
уповноваженого). І хоч Віра не призналась, що це до неї 
(мовляв: так виміняла сукню під час етапу), її на місяць дали в 
карцер, де обставини були дуже скрутні, а пайка харчів вдвоє 
менша. Проте на роботу таку голодну і холодну все-одно 
гнали. 

Потім Віра була переведена на роботу на агробазу, де 
робота вважалася легшою, працювали в парниках. Але про цю 
"легку роботу" може добре свідчити спогад іншої нашої 
лужанки, шановної пані Надії Мудрої, яка працювала там же. 
Пані Надя розповідала, що, постійно працюючи лопатою, Віра 
Крокіс так намуляла долоню, що з неї прорізався давно, ще в 
час перебування на Лонцького і вистрибування з вікна, глибоко 
загнаний величенький уламок скла. Цей уламок, що роками 
сидів глибоко всередині, тепер від "легкої роботи" прорізався 
назовні, і його нарешті витягли. 
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Зрештою, годі словами передати все, що винесла пані Віра. 
Важко каралася, але ніколи не каялася, що вибрала такий 
шлях… 

 

У 1954 році, із зарахуванням праці у важких умовах, 
закінчився десятирічний термін ув'язнення Віри Філяк.  

 

 
 

Віра з подругами по ув'язненню –  
естонками Сільвією та Агедою, 

1954 рік 
 

 

З табору Віру звільнили, але не було дозволу покидати цей 
чужий, далекий край. Адже було ще 5 років позбавлення 
громадянських прав…  
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НА ЗАСЛАННІ 
 
Отож, з табору Віру звільнили, але не давали дозволу 

покидати цей чужий край. Тож оселилася в Магадані, де її 
товаришка вже мала гуртожиток. Там Віра півтора року 
працювала на швейній фабриці. 

У Магадані було багато українців, які, хоч не мали змоги 
повертатися додому, раділи, що вже не мають при собі конвою, 
дружно гуртувалися та творили своєрідні земляцтва.  

 

 
 

Українські політв'язні на виселенні в Магадані 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Віра Філяк  
(в центрі позаду) 

 з подругами в 
Магадані 
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Віра з подругою 
4 грудня 1955 року 

 

Віра й Іра (з якою разом звільнилися) 
7 січня 1956 р. 

 
 
 

 
 

Українки в Магадані (Віра – перша зліва), 1956 рік 
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НА ВОЛІ 
 

Коли ж нарешті дозволили виїхати, Віра 
повернулася на Україну. Приїхала до батьків 
у рідне село, але там не захотіли її 
прописати, казали їхати за межі Західної 
України. 

Тут хочу нагадати, якою була проблема 
прописки в Радянському Союзі. Без 
прописки не приймали на роботу, а тих, хто 

не працював, могли навіть судити як "тунеядців". Строго 
карали і за проживання без прописки. Особливо колишні в’язні 
мали труднощі, їх просто не хотіли ні прописувати, ні брати на 
працю. 

Вірі допомогли добрі люди в особі її шкільної товаришки та 
її чоловіка, капітана міліції. Він не лише допомагав 
прописуватися, перепрописуватись і давав корисні поради, а й 
прописав Віру в своєму домі в Рогатині, як сестру дружини.  

Таким чином вдалося прописатися в Рогатині і там 
працювала в кравецькому ательє. Потім ще кілька разів 
перепрописувалася, "губила" паспорт, прагнучи приховати 
колишню судимість.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Віра Філяк із племінниками 
Славчиком і Осипкою 

(дітьми сестри Євгенії Вовк) 
с.Дички, 1957 рік 
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Згодом вдалося Вірі закінчити у Львові курси підвищення 
кваліфікації інструкторів крою та шиття, які проводила 
народна художниця Стефанія Кульчицька.  

 

 
 

Випуск курсів підвищення інструкторів крою та шиття, Львів, 1958 р. 
Віра – в першому ряді друга справа 

 
Такі курси давали право викладати в школі крій та шиття. 

Але Вірі з її біографією шлях до школи був назавжди закритий. 
Отож залишалося працювати в кравецькому ательє, де була 
добрим спеціалістом. 

У 1960 році Віра Філяк вийшла заміж за Юрія Крокіса, 
переселенця з території, що відійшла до Польщі, який мешкав і 
працював у Львові. З того часу оселилася у Львові. Через п'ять 
років повдовіла, бо чоловік помер від раку.  

Чоловіковий товариш, який працював інженером на заводі 
"Електрон", допоміг Вірі влаштуватися працювати на той 
завод. 
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Віра і Юрій Крокіси, Львів, 1964 рік 
 

 
Пані Віра, тепер Крокіс, у Львові працювала на різних 

робітничих посадах на заводі "Електрон". Довідалася, що за 
нею слідкує КГБ. Через те мусила дуже обмежувати свої 
контакти з людьми. 

В 1986 році вийшла на пенсію. З початком так званої 
"горбачовської перебудови" п.Віра Крокіс активно вливається в 
громадський рух.  

Особливо близько контактувала вона із відомою 
захисницею Української Греко-Католицької Церкви Стефанією 
Петраш-Січко. З нею п.Віра вперше познайомилася в камері 
Івано-Франківської тюрми, згодом зустрічалися в Магадані. І в 
час українського відродження вони були не лише 
однодумцями, а й близькими приятелями. Пані Віра була 
вірним товаришем усієї славної родини Січків, чим могла, 
допомагала в їх подвижницькій боротьбі за легалізацію УГКЦ 
та волю України. Проте не вступила до Української 
Християнсько-Демократичної партії, як намовляла пані 
Стефанія, а лише жертовно допомагала як щирий симпатик.  
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Це, взагалі, дуже характерно для п.Віри Крокіс. Ніде не 
висуватися наперед, а лише тихенько й жертовно допомагати.  

 

Особливо це виявилося в Лізі 
Українських Жінок – громадській 
організації, в якій пані Віра є від часу її 
створення. Постійно відмовляючись від 
обрання на будь-які керівні посади, вона 
завжди в числі перших бралась за потрібну 
роботу. І все виконувала тихенько й з 
великою самопосвятою.  

Для прикладу, коли лужанки взялися 
розчищати 55 поле Янівського цвинтаря, де 
поховано тисячі помордованих людей у 

червні 1941 року (де тепер є величавий меморіал!) від  
багатолітнього сміттєзвалища, вони залучили до цієї важкої 
кропіткої праці студентів Вищого професійного училища №29, 
пані Віра (як і деякі інші лужанки) взяла собі за обов'язок 
приносити студентам зготовлену нею власним коштом 
перекуску. 

 

 
 

п.Віра Крокіс (друга зліва) на конференції ЛУЖ 

 
 

Віра Крокіс в 1980 р. 
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А коли Ліга Українських Жінок проводила літні дитячі 
табори для дітей, що не мали змоги виїхати кудись на 
відпочинок, пані Віра Крокіс найчастіше чергувала в цих 
таборах. І не лише безоплатно посвячувала дітям свій час, а й 
випікала для них різні домашні ласощі. І це, самотня 
пенсіонерка, що живе на мінімальну пенсію! Воістину, 
потрібно щиро любити всіх дітей, щоб так посвячуватися їм! 
Воістину материнська любов жінки, якій сувора доля не дала 
мати рідних дітей. 

 

 
 

Дитячий табір 1998 року. Віра Крокіс – друга зліва 
 
Таких прикладів можна називати багато. Та найкраще 

свідчить про пані Віру її власне висловлювання, яке вона 
сказала, коли я, як інтерв'юер Інституту Історії Церкви, 
запитала її, яка у неї є найбільша мрія. "Щоб люди ставали 
добрішими, щирішими, щоб прийняли у свої серця Господа 
Бога" – сказала пані Віра Крокіс. 

Всім серцем приєднуючись до побажання цієї достойної 
українки, хочу додати: І щоб більше таких дочок Всевишній 
посилав Україні! 
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Лужанки Надія Мудра, Дарія Гусяк, Надія Кохалевич і Віра Крокіс 
 

 

 
 

Лужанки біля храму Стрітення Господнього у день поминання  
славної нашої героїні Катрусі Зарицької. 

В центрі – о.Володимир Сичак. 
У другому ряді перша справа – п.Віра Крокіс. 

Позаду – Богдан Сорока, син Катрусі Зарицької 
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ВДЯЧНИЙ СПОМИН 
 

Літа невпинно летять… Здавалося б, що життєві події й 
діла окремих осіб забуваються, безповоротно відходять у 
небуття. Проте саме життя засвідчує, що добрі діла не 
пропадають безслідно, а часто несподівано й раптово 
повертаються до нас у споминах сучасників, очевидців та 
продовжують жити в подальших переказах. 

Одним з доказів цього явища може послужити спомин про 
пані Віру Крокіс нашої сучасниці й активної громадської 
діячки Марти Бретун. Тож пропоную увазі читачів цей спомин:  

 

 
Вступивши 2005 року до товариства 

"Рідна Школа", я придбала видану 
міським осередком товариства 
зворушливу збірку спогадів "Непохитні", 
в якій розповідається про тривожну 
молодість покоління українців середини 
ХХ століття, про їх тернисті життєві 
дороги на ниві боротьби за волю і 
незалежність України. 

З великою цікавістю знайомилася із драматичними долями 
тих людей, і ось на сторінці 105 мою увагу привернула 
світлина знайомої мені пані Віри. З подвійним зацікавленням я 
прочитала допис Лідії Купчик "Незламна підпільниця", з якого 
довідалася про важкий життєвий шлях, мужність, 
незламність у всіх випробуваннях, які довелося пережити цій 
милій, скромній, симпатичній і привітній жінці, яку я колись 
знала. Я була вражена. 

Ніколи не уявляла, що колишня моя сусідка з Рогатина 
пережила такі страшні муки. Всі знали, що вона повернулася з 
Сибіру і дуже гарно шиє. Більше про неї не знали… А були це 
приблизно 1958-1959 роки. 



 27 

Я стала постійною клієнткою пані Віри як кравчині і щиро 
раділа цьому знайомству. Вона мала чудовий, витончений смак 
і золоті руки. Купувалося тканину, і пані Віра відразу 
пропонувала відповідний модний фасон одягу, з яким я завжди 
була згідна. Речі, зроблені нею, відзначалися елегантністю і 
вишуканістю. 

Після переїзду пані Віри до Львова я ще довший час їздила з 
Рогатина до цієї прекрасної майстрині і вельми привітної 
людини, бо не могла уявити, що хтось може її замінити. 

Але час робить своє, і ми надовго втратили зв'язок. 
Зустрілися в міському осередку ім.Костянтини Малицької 
Крайового товариства "Рідна Школа", членами якого стали.  
Я побачила, що й дотепер золоті руки пані Віри створюють 
чудові вишивки, які радують око… 

І лише тепер змогла довідатися про великий героїзм, 
глибинну духовність і самопосвяту нашої пані Віри. Низько 
схиляю голову перед мужністю, талантом, працьовитістю 
цієї скромної, непохитної жінки.  

 
Марта Бретун,  
голова осередку ім.Костянтини Малицької 
Крайового товариства "Рідна Школа" 

 
Отак появився ще один штрих до образу Віри Крокіс. 

Невеличкий штрих, але він наштовхує на глибші роздуми.  
Якими талантами нагороджував Господь українських 

жінок! У мирні дні, у своїй державі така жінка, як пані Віра, 
могла б стати видатною мисткинею і в цей спосіб прославити 
свою державу. Натомість їй, як і тисячам талановитих українок, 
довелося свої таланти покласти на вівтар боротьби за волю 
України. І це робили вони без вагань і з великою 
самопосвятою.  

Дай, Боже, нам це пам'ятати, наслідувати, продовжувати… 
А що, мабуть, сам Господь допомагає нам воскрешати нашу 

пам'ять про славні діла попередників свідчить подія, що 
відбулася в травні 2012 року. 
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СЛАВНА НАГОРОДА ЗНАЙШЛА СВОЮ ГЕРОЇНЮ 

 
5 травня 2012 року, під час святкування Дня міста Львова, 

відбулася непересічна подія. На церемонії вже традиційного 
вручення міським головою нагород заслуженим львів’янам 
було вручено особливу, славну нагороду ветерану Української 
Повстанської Армії, мешканці Львова пані Вірі Філяк-Крокіс 
(псевдо "Реня"). Нагорода ця – Срібний Хрест Заслуги УПА. 
Це була висока і доволі рідкісна нагорода Української 
Повстанської Армії, яку вручали за особливо вагомі заслуги. 

Дослідник-фалерист Віталій Манзуренко знайшов у архівах 
наказ Командира УПА, де між іншим йшлося про те, що на 
основі рішення УГВР (Української Головної Визвольної Ради) 
від 25 липня 1950 року Срібним Хрестом Заслуги УПА було 
нагороджено "Реню".  

У підпіллі ніхто нікого не знав ні за іменем, ні за прізвищем 
– знали тільки псевдо. Тому багато героїв загинуло 
безіменними – так ніхто і не дізнався їхніх справжніх імен. Те 
саме стосується і нагород – не так багато справжніх імен героїв 
відомо. Під час визвольних змагань переважно неможливо й 
небезпечно було присуджені нагороди вручати. 

Однак справедливість повинна бути відновлена, що і 
сталося у випадку п.Віри Філяк-Крокіс, не дивлячись на те, що 
з того часу пройшло 62 роки. Стараннями молодого історика 
Володимира Мороза та з допомогою Ліги Українських Жінок 
було встановлено, що "Реня" - це членкиня Ліги Віра Крокіс, з 
дому Філяк. Таким чином нагорода знайшла свого власника. 

За сприяння директора Львівського історичного музею 
Богдана Чайковського, редактора Незалежного 
культурологічного журналу "Ї" Тараса Возняка та міського 
голови Львова Андрія Садового було виготовлено копію 
оригіналу нагороди, що знаходиться в музею, та у 
відповідності з наказом Командира УПА від 30 липня 1950 р. 
урочисто вручено пані Вірі Філяк-Крокіс. 
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Міський голова м.Львова Андрій Садовий під час вручання нагород 
У першому ряді – Віра Крокіс і Осипа Кулинич 

 

 
 

Вручення Срібного Хреста Заслуги УПА  
та копії наказу командира УПА  п.Вірі Крокіс 
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Численним героїням України, однією з яких вважаємо пані 

Віру Філяк-Крокіс, присвятила свого вірша наша львівська 
поетеса і членкиня Ліги Українських Жінок шановна пані 
Розалія Тарнавська: 

 
ГЕРОЇНЯМ УКРАЇНИ 

 
Ти стала у нерівний бій 
З великим стоголовим звіром. 
Замість меча, в твоїй руці 
Гаряче серце пломеніло. 
 
Ти вийняла його з грудей, 
Аби дорогу освітити. 
Така тендітна, а собою 
Хотіла кривді шлях закрити. 
 
О, скільки вас, таких, як ти, 
В горнилі боротьби згоріло. 
В своїй весні не одцвіли, 
Недожили, недолюбили. 
 
Таких, як ти, таких, як ти –  
Безстрашних дочок України –  
Топтали чобітьми кати, 
Таїли від людей могили. 
 
Але земля, свята земля, 
Вона вас добре пам'ятає, 
І там, де кров ваша лилась, 
Червоним маком зацвітає. 
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