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ДВА КРИЛА ТВОРЧОСТІ ЛІДІЇ КУПЧИК

Лідія Купчик – людина в Україні відома. І не лише як голова Львів-
ської міської організації Всеукраїнської Ліги українських жінок 
(ВЛУЖ), але і як авторка містких пересилань про визначних душпас-
тирів «Життєносні стовпи Церкви», які вона провадила на всю краї-
ну по Радіо «Воскресіння» (Перший Український канал); вона також 
авторка радіоциклу «Дороговкази для українців», себто змістовних 
розповідей про видатних діячів нашого народу: князів, політиків, 
письменників, педагогів, лікарів, військовиків, нарешті – про наших 
сучасників, як-от світлої пам’яті музиканта і співака Романа Ковалю-
ка, який трагічно (за нез’ясованих обставин) загинув у Японії, маючи 
всього двадцять п’ять літ…

У «Дороговказах…» знову ж таки висвітлені і постаті наших слав-
них духовних провідників, як, скажімо, патріярх Йосиф Сліпий, отці 
Юліян Дзерович, Августин Волошин, Андрій Бандера… Вже сам пе-
релік цих імен промовистий. До цього списку треба додати й окремо 
підготовлені п. Лідією та видані спомини отця-декана Володимира 
Лиска та життєпис о. Романа Лиска, якого замордували більшовиць-
кі вандали… 

Бо релігійна тема, історія нашої Церкви та її подвижників – це одне 
високе крило Лідії Купчик, а друге, і теж високе, – то розповіді про на-
ших берегинь. Маємо цілу серію книжок, які вийшли з-під невгамов-
ного пера Лідії Степанівни під рубрикою «Духовні Матері Українства». 
І от нове зібрання нарисів під цією ж назвою («Духовні Матері Україн-
ства»), але значно розширених: якщо в першому виданні їх було вісім 
сильветок, то в цьому – двадцять одна.

Мені особливо приємно побачити в цій книзі жінок, які, наважусь 
сказати, були моїми друзями. Це світлої пам’яті Надія Мудра, Володи-
мира Кобрин-Сеник, Лідія Лемик… З активно діючих мені дуже імпо-
нують столітня, але й досі діяльна Ірина Шуль, дещо молодші Ольга 
Ільків, Дарія Гусяк…

З цих жінок найбільш дружньою була Володимира Кобрин-Сеник – 
дружина мого старшого товариша, професора і письменника Любо-
мира Тадейовича Сеника. Саме вони удвох одного затишного вечора 
розповіли, як, ризикуючи, 1970 року передали за кордон – через зна-
йому з Франції – рукопис віршів Василя Голобородька «Летюче вікон-
це». І того ж року збірка вийшла в Парижі.

Чи зафіксувала цей факт Лідія Купчик? Я, грішний, сумнівався. Але 
ні, зафіксувала! І це ще одне підтвердження сумлінності і ґрунтовно-
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сті писань нашої авторки. І тому, читаючи нариси Лідії Степанівни, 
я з хвилюванням відновлюю в пам’яті розмови зі знайомими жінками, 
дізнаюсь багато нового і про них, і про інших героїнь. І це воістину так! 
Не випадково пані Лідія свою оглядово-ретроспективну передмову 
назвала коротко і влучно: «Український жіночий героїзм». Він власти-
вий нашій кращій половині ще з-перед віків.

Нариси Лідії Купчик написані на основі всебічного знання матеріа-
лу, з любов’ю – і на фаховому рівні. І природно, що авторку заслужено 
прийняли до Національної спілки журналістів України, хоча її цілком 
можна атестувати і  як письменницю-есеїстку. Не завадить нагадати, 
що творче начало Лідії проявилося в тому, що вона, після закінчен-
ня Львівського політеху (фах – інженер-електрик) вступила на філо-
логічний факультет Франкового університету  – і  отримала другий, 
вже гуманітарний, диплом. Десять років працювала в Інституті Історії 
Церкви як одна з виконавиць проекту «Жива історія» (брала інтерв’ю 
в цікавих людей). Вона ж у ВЛУЖ і сценаристка, і ведуча різних куль-
турницьких заходів. 

І ця нова книга, гадаю, не остання. Бо ще безліч жінок чекають на ува-
гу до них, як, наприклад, неповторна рецитаторка української поезії  
Наталя Юрчинська-Попович, яка гордилась знайомством з Оленою 
Телігою, була членкинею УВО і багатолітнім в’язнем ГУЛАГу. Себто теж 
є яскравим виразником українського жіночого героїзму.

Подібних жінок  – тисячі. Про це, зокрема, свідчать і  три випуски 
бібліографічного довідника «Українська жінка у  визвольній бороть-
бі 1940–1950 рр.», упорядником якого була невсипуща Надія Мудра 
і  до видання якого причетна і  Лідія Купчик. Бо вона має в серці те, 
що не вмирає. За це їй дарунок – мій експромт, написаний 29 верес-
ня 2013 року під час презентації книжки «Дороговкази для українців» 
у Львові, в конференц-залі Палацу Мистецтв:

І жінка, й дівчина, і муж
У час цвітінь чи снігу –
Усі спішать у рідну ВЛУЖ,
Атож – у Вищу Лігу.
Бо Ліга – як одна сім’я.
Спішу по цьому сліду,
Щоб привітати встиг і я
Невтомну Купчик Ліду.
В добу зневіри та інтриг,
Де зло й добро в двобої, –
Я зичу Вам ще низку книг

Про гідність, честь, героїв.
Щоб краяли, як сталь меча,
Ці книги душі сірі;
Щоб далі голос Ваш звучав
На теле- і в ефірі.
Щоб слухав Вас не тільки Львів,
А вся Вкраїна-мати.
Оце і все, що я хотів
Сьогодні Вам сказати.

Петро ШКРАБ’ЮК
письменник, доктор історичних наук,

старший науковий співробітник 
Інституту українознавства 

ім. Івана Крип’якевича НАН України
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УКРАЇНСЬКИЙ ЖІНОЧИЙ ГЕРОЇЗМ

Український жіночий героїзм… 
Вперше над цією темою я задумалась на початку Українського Відро-

дження 80–90-х років ХХ століття, коли почула з уст відомого у Львові 
священника, який гідно вистояв підпілля забороненої совєтською сис-
темою Української Греко-Католицької Церкви, о. Ярослава Тихого таку 
фразу: «Всюди, де важко й небезпечно, попереду були жінки». На одно-
му з урочистих заходів відновленого Союзу Українок отець розвивав 
цю тезу, починаючи від часів Ісуса Христа, акцентував на тому моменті, 
коли розп’яли Ісуса Христа. Апостоли, вражені й налякані, зачинились 
у скритому приміщенні, боячись можливих переслідувань щодо себе. 
Здавалося, що справа Ісуса Христа загинула, що все пропало, відсту-
пило перед жорстоким злом… І в цей важкий момент саме жінки, жін-
ки-мироносиці, не злякались, а пішли вперед, пішли виконувати те, що 
вважали своїм обов’язком. І саме їм ангел сповістив благу вість…

Споглядаючи під таким ракурсом історію України, бачимо на всіх її 
етапах яскраві ілюстрації жіночого героїзму. 

З найдавніших переказів і легенд докнязівського періоду доходять 
до нас відомості про прадавнє жіноцтво України: Либідь, сестру за-
сновників Києва, Доброгніву, дочку київського посадника Уліба, кня-
гиню Ірину Аскольдову та інших. І завжди перекази підкреслюють, 
що цим жінкам були притаманні мудрість і мужність. У часи, коли ба-
гато народів оспівували лише жіночу красу своїх дочок, українські ле-
генди й літописи відзначали героїзм і патріотизм, притаманний укра-
їнському жіноцтву.

Упродовж усієї нашої багатовікової історії ми взоруємо величні по-
статі жінок героїчного духу, які захоплювали сучасників, прославляли 
наш народ та надихали звитяжними прикладами наступні покоління. 
Якою небувалою у  свій час жінкою була княгиня Ольга, яка зуміла 
зберегти і зміцнити велику державу, знайти, зрозуміти та вказати май-
бутнім поколінням праведний шлях до Бога, а отже, – до майбутнього 
в контакті з Всевишнім Творцем! 

Понад тисячоліття наш народ вшановує пам’ять про Ольгу – княги-
ню Русі-України, названу під час св. Хрещення Оленою.

«Була вона християнським предтечею Руської землі, як рання зір-
ка перед приходом сонця, – читаємо в першому українському літопи-
сі «Повість врем’яних літ», – немов місяць уночі; її життя так ясніло між 
невірними людьми, як перлина в болоті, бо люди ще не були обмиті 
святим Хрещенням. А вона обмилась у  святій купелі й зняла з себе 

гріховну одежу старого Адама, і зодягнулася в нового – у Христа. А ми 
скажімо їй: «Радій, руське пізнання Бога, початку нашого примирення 
з ним! Вона перша від Русі ввійшла в Царство Небесне, і її прославля-
ють сини Русі як свою володарку, бо вона і після смерті молить Бога 
за Русь-Україну».

Отак написав чернець Нестор (1056–1114) про Ольгу  – дружину 
володаря Київської держави Ігоря, матір князя Святослава й бабуню 
св. Володимира.

Ми ж задумаймось, яку мудрість і мужність треба було мати, щоб 
повернути в ті давні часи колесо історії, щоб зробити перший крок 
української нації на шляху до християнства… І зробила його україн-
ська жінка!

Тож як не гордитись, що її Вселенська Церква визнала святою, рів-
ноапостольною, як не уповати на її приклад та опіку? 

А жінка іншої епохи та відмінної долі – Настуся Лісовська, леген-
дарна Роксоляна. Хіба це не героїзм, потрапивши (не по своїй волі) 
в полон, не бути безмовною рабинею, а змусити поважати себе, при-
слухатись до її порад у вирішенні найважливіших проблем тогочасної 
політики? Хіба це не переконлива перемога українського інтелекту 
над цілим східним світом? На жаль, ми ще дотепер сприймаємо Роксо-
ляну як якусь легендарну й легковажну, а не історичну постать, доте-
пер мало знаємо, як захоплено фіксували у своїх документах тогочас-
ні політики та наступні історики її розум і політику.

Бурхлива козацька доба – відродження знівеченої ворогами укра-
їнської державності – породила цілу плеяду гордих, незрівнянно смі-
ливих, дійових жінок. Це ж вони після загибелі чоловіків держали ци-
вільне життя й господарку країни, виховували нових героїв, а  коли 
треба було, боронили батьківські оселі. 

Так із часів козаччини до нас пробився промінь яскравого подви-
гу Олени Завісної, дружини сотника Михайла Завісного, коменданта 
замку містечка Буші, на Поділлі. Коли в 1654 році польське військо під 
командуванням Степана Чарнецького намагалось приступом взяти 
замок, коли поліг у нерівному бою її чоловік, Олена Завісна, не зва-
жаючи на пропозиції здаватись та обіцянки гарантувати всім оборон-
цям життя, підпалила порохівню і висадила в повітря себе, своїх дітей 
та рештку оборонців, знищивши і багато ворогів.

Роздумуючи над роллю жінки в боротьбі за національну незалеж-
ність, зокрема в часи козаччини, Ганна Чикаленко-Келлер писала: 
«У той час козацька старшина та й самі козаки провадили войовниче 
життя, обороняючи кордони перед чужими наїзниками. Жінки часто 
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мусили йти з чоловіками в похід. Навіть брати участь у боях. Борю-
чись разом з чоловіками за свободу своєї держави, жінки того часу 
проявляли енергію та силу характеру. У відсутності чоловіка укра-
їнська жінка проявляла самопевність, вміла дбати про себе та свою 
сім’ю. Вона брала участь у політичному житті. Засідала в сеймі й висту-
пала на віче, брала участь у судових процесах…»

В епоху багатолітнього поневолення України різними окупантами 
(Східної – Московією, Західної – Австро-Угорщиною та Польщею) кра-
щі доньки України не корилися, вони нарівні з патріотами-чоловіками 
вступали у битви не криваві, але не менш важкі й небезпечні – битви 
за наші права на нашій землі, за збереження своєї окремішності та са-
мобутності мови й культури. 

Своєю доброчинною діяльністю, активною працею на ниві про-
світництва українка утверджувала себе і свою націю. Громадянський 
подвиг українських жінок у боротьбі за виживання української мови 
та народних традицій може бути прикладом для всіх жінок світу. 

Цього разу жінки взялись за гострі пера. Могутньо лунали голо-
си Олени Пчілки, Марка Вовчка, Ганни Барвінок, Ольги Кобилян-
ської, Христі Алчевської, Уляни Кравченко, Марійки Підгірянки, 
Костянтини Малицької, Катрі Гриневичевої, Ольги Дучимінської 
та багатьох інших. Чимало українок присвятили найкращі роки життя 
розвитку української літератури, всупереч неймовірним цькуванням 
усього, що українське, чи то з боку російського царизму, чи польської 
шовіністичної держави. Щоб творити в той час для української спра-
ви, треба було чимало мужності, та українським жінкам ніколи її не 
бракувало.

Найяскравішим світочем серед воїнів пера і  думки була Леся 
Українка. Знаменно, що день її народження співпадає із Святом Ге-
роїнь, яке започаткували українці діаспори в 50-х роках ХХ століття. 
Леся Українка і жіночий героїзм є нероздільними поняттями!

Фізично делікатна Леся своєю поезією сміливо бичує можновлад-
ців, стоїть на варті знедолених, закликає до боротьби в ім’я правди 
і  справедливості на землі. Її заклична поезія неповторна, пристрас-
на, захоплююча. В той час не було поета, який би так, як вона, чітко 
й рішуче визначав мету боротьби за щастя і свободу людства. Леся – 
«єдиний мужчина» в тогочасній поезії, за визначенням Івана Франка. Її 
поезія стала зразком для цілої низки поетес – борців за волю народу. 

Продовжуючи цю героїчну традицію, Костянтина Малицька, тво-
ри якої виходили друком під багатьма псевдонімами, зокрема як Віра 
Лебедова, закликала:

Гей, у бій ставаймо разом
Грудь при груди до ряду!
Кров, життя не жаль віддати
За народ, за Вітчину!
Гей, у «Січі», товариство!
Кличе сурма кошова!

Хай воскресне запорожців
Давня слава та грімка…
Разом, браття, під прапор наш
Най нас клич його веде.
Тільки смілі туг не знають,
Тільки смілих воля жде.

А устами своєї героїні Нулі з оповідання «Задля рідного слова» Кос-
тянтина Малицька стверджує: «Нині нічия пролита кров не виборе 
нам кращої долі, але й нині Вітчизна кличе жертви, та жертви праці. 
Це також жертва. Задля неї треба зректися не одної приємності в жит-
ті, віддати свій час і  гріш для добра земляків. Треба багато вчитись 
і  працювати, бо лише в науці, у  суспільному труді й пожертвуванні 
одиниць – наша сила і краща будучність».

Хіба не актуальні й сьогодні ці слова? Та вдумаймось, чи всі ми ке-
руємось настановами наших славних попередниць, які стали для нас 
чудовим прикладом героїчного і  жертовного служіння рідному на-
родові.

Більшість українських письменниць, особливо в першій половині 
ХХ століття, працювали народними вчительками, дбаючи про освіт-
нє й духовне підняття своєї нації. Переборювали при цьому не лише 
скрутні матеріальні обставини, значно гірші за сьогоднішні нестатки, 
а й інтенсивне цькування й переслідування антиукраїнськи настроє-
ної державної влади.

Варто лише згадати долю Катрі Гриневичевої. Ця дівчина, яка ви-
росла в заможній спольщеній родині і  до вісімнадцяти років навіть 
не знала української мови, коли усвідомила свою національну при-
належність та збагнула всі кривди, яких зазнавав український народ 
в умовах польської держави, постановила собі подальшим своїм жит-
тям спокутувати «свій гріх» перед власним народом. І здійснювала це 
героїчно. Ідеями українського патріотизму були пройняті всі худож-
ні твори цієї письменниці, надзвичайною самопожертвою і  самопо-
святою була виповнена її педагогічна діяльність. Заможне спольщене 
суспільство, родина, давні приятелі відвернулися від неї, насміхалися 
із неї та її матеріальних нестатків. Адже перед нею, добре освіченою 
вчителькою, яка насмілилась кинути виклик шовіністичній польській 
політиці, зачинилися всі двері до державного вчителювання та зароб-
ляння на своє прожиття.

Удари долі вона сприймає як кару за минулі гріхи і  готова нести 
важкий життєвий хрест. У час Першої світової війни вона їде у Гмінд – 
невелике поселення у  болотах Долішньої Австрії, куди уряд зігнав 
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на період війни українських селян з усіх куточків Галичини, боячись, 
що вони можуть стати на бік Росії. Фактично, тим прирік їх на вми-
рання від голоду та хвороб. Там Катря Гриневичева працювала вчи-
телькою баракової школи. У подібні табори смерті, щоб допомогти 
народу в його стражданнях, йшли кращі сили тогочасної української 
інтелігенції. Ставали сестрами милосердя, навчали дітей, писали ли-
сти і скарги, надавали першу необхідну допомогу. Катря Гриневиче-
ва ранки проводила в школі, а решту дня – в бараках, серед людей 
і  їхнього горя. Вона постійно інформує часопис «Вісник визволення 
України» про нечувані злочини в таборі, знущання, потоптання прав 
людини, про геноцид над українським народом. Вона також висилає 
Михайлові Возняку свої новели, нариси і статті про Гмінд для публіка-
ції у «Літературно-науковому віснику». Ці матеріали сколихнули весь 
світ. Під тиском громадськості Гмінд закривають, людей звільняють. 
Чи це не подвиг Катрі Гриневичевої?

Небачений у світі героїзм проявляли українки у визвольних зма-
ганнях українського народу в період Першої світової війни та бороть-
би за Українську державу. Геройськими подвигами прославились 
українські дівчата-січовички, які, не вагаючись, стали поруч з чоло-
віками на прю з найбільшим ворогом українства – московською на-
валою. 

Видатною історичною реальністю стала жіноча чота Січового Стрі-
лецтва. Активність і  героїзм українських дівчат, які створили жіночу 
бойову одиницю і гідно пройшли крізь випробування Першої світо-
вої війни, були воістину унікальними. Австрійські газети зазначали, 
що це перші жінки в бойових формаціях Європи. А було їх тридцять 
три у сформованій ще до війни жіночій чоті УСС-ІІ.

Олена Степанівна, Софія Галечко, Гандзя Дмитерко, Васили-
на Ощипко, Олена Кузь, Павлина Михайлишин... Ці та інші жіно-
чі імена виринають перед нами крізь ті важкі, але героїчні дні. Жін-
ки – стрільці та санітарки –  витримали пекло бою під Маківкою, про 
яке читаємо у спогадах очевидців: «…відповідала гора стовпами зем-
лі. В стовпах цієї маси були столітні, потрощені на тріски смереки, від 
мільйонів літ нерушане каміння, а  між тим  – людські руки, голови, 
ноги – людське м’ясо. Здавалось, гора рухається, дихає пеклом. Зма-
галися дві сили... Серед страшних вибухів, що підіймали вгору чорні 
стовпи диму і землі, серед пронизливого свисту куль, мін і шрапне-
лей невідступно перебувала Олена Степанівна і ін. ... Знайомі кожному 
стрільцеві дівчата. Із санітарними сумками через плече, безстрашні, 
швидкі, рішучі. Всюди їхня поява зміцнювала надію на життя. Попри 

те, що шансів залишитися живими у тому вогненному пеклі майже не 
було... За два дні останніх боїв Маківка вся була вкрита трупами…»

Після цього бою Олена Степанів та Софія Галечко були нагородже-
ні срібними медалями хоробрості. Для Олени Степанів це була вже 
друга нагорода. Першу бронзову медаль вона одержала 10 листопада 
1914 року як провідник стежі. Неодноразово пробиралася із стріль-
цями у вороже запілля, і завжди вдало й без втрат поверталися з цін-
ними розвідувальними відомостями. Про героїнь-січовичок складали 
пісні, наприклад:

Хто то там іде і перід веде? Диво, це наші дівчата.
Личко, як мак, кругом козак, душа стрілецька завзята.
Не цілуйте їх – на війні це гріх, ви приберіть їх квітками.
Слава тим жінкам, славним козачкам між січовими стрільцями!

Згадуючи військові дії 1914–1918 років та участь у них українських 
жінок, пам’ятаймо, що тоді, вперше після тривалої відсутності Україн-
ської держави та українського війська, Україна творила свою власну 
армію, із добровольців, не з примусу. І відразу зголошувалися моло-
ді жінки й дівчата, які покидали рідні домівки, затишні аудиторії задля 
того, щоб служити загальноукраїнській справі. Олена Степанівна, Со-
фія Галечко, Ганна Дмитерко та інші – яким героїзмом і самовідданою 
любов’ю до України освітили вони свої імена! Їхні героїчні життєпи-
си можуть бути благодатним матеріалом для художньої творчості, для 
захоплюючих «бестселерів», до яких так тяжіє молодь, але яких наразі 
ніхто не творить на нашому героїчному матеріалі.

Якось навіть моторошно ставити запитання: а чи сьогоднішня мо-
лодь, навіть та, яка служить чи навчається у  військових структурах, 
керується такими ж почуттями? Чи готова настільки самовіддано за-
хищати Незалежну Україну?

Героїка національно-визвольних змагань 1914–1919 років нади-
хала до чину й наступні покоління. У 1920 році виникає УВО (Укра-
їнська Військова Організація), у  ній особливо відзначається Оль-
га Басараб, яка раніше разом з Оленою Степанів організовувала 
в 1914 році згадану жіночу чоту УСС, і яка все своє коротке життя по-
святила боротьбі за здобуття Української держави. Закінчивши своє 
життя мученицькою смертю в польській тюрмі, Ольга Басараб стала 
символом нескореності й героїзму українського жіноцтва. І, мабуть, 
саме такий приклад надихав на боротьбу наступні покоління. Осо-
бливо багато послідовниць її з’явилося у  напружені дні Другої сві-
тової війни і повоєнних літ, коли численні когорти патріотів України 
намагались у час боротьби двох окупантів позбутися їхнього ярма. 
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У відчайдушному спротиві встановленню нової комуністичної влади 
гинуло чимало українських патріоток, але гинули не як безвольні па-
сивні жертви, а як герої, які і смертю своєю утверджували торжество 
націо нальної ідеї. 

Львівська жіноча організація  – Ліга Українських Жінок  – кілька-
разово проводила академії, присвячені учасникам славнозвісного 
«Процесу 59-ти», де з трепетом згадували юних нескорених львів-
ських студенток, які з гордим викликом зустріли смертні вироки, не 
плакали, не благали ворога про пощаду, а лише турбувалися, щоб до-
стойно прийняти смерть та змогти кликнути «Слава Україні!»

На жаль, ще не всім відомо про цей процес, про цю знаменну сто-
рінку нашої історії. Коли в 1939 році Галичина була окупована новою, 
большевицькою владою, так званим «визволителям» прийшлось зу-
стрітися із надзвичайною стійкістю і мужністю галицької патріотичної 
молоді. Особливо виділялося галицьке студентство, яке, позбувшись 
тотальної полонізації та агресивного польського шовінізму, підняло-
ся утверджувати національні українські ідеї.

Та це не входило в плани нового окупанта. Для утвердження вла-
ди страху і  знищення націоналізму в 1940–1941 роках було здійс-
нено широку хвилю репресій щодо молоді, переважно студентів 
Львівського університету, та підготовлено сенсаційний політичний 
процес, відомий під назвою «Процесу 59-ти» (його ще називали про-
цесом Другої Екзекутиви ОУН). На ньому судили 59 молодих патрі-
отів, серед яких було двадцять двоє (22) дівчат. Їх звинувачували 
у  приналежності до ОУН. Перед процесом було тривале, більш як 
4-місячне слідство, що відзначалося використанням характерних 
для радянського «правосуддя» методів терору і катувань, принижен-
ня людської гідності обвинувачених. Та не вдалося принизити гід-
ність молодих патріотів. Під час слідства виявилося, що переважна 
більшість підсудних відкрито декларувала свою патріотичну анти-
радянську позицію. Тому процес провели в закритому режимі, і він 
не набув широкого розголосу, оскільки поведінка підсудних не від-
повідала радянській пропаганді. І хоч вирок суду був по-пролетар-
ськи прямолінійним і суворим – 42 обвинувачених, в їх числі 11 ді-
вчат, було засуджено до розстрілу – переможцями на «Процесі 59-ти» 
вийшли молоді українські патріоти. 

В архівах НКВД навічно зафіксовані докази палкого патріотизму 
і надзвичайного героїзму учасників цього процесу. Серед них – іме-
на українських героїнь: Ганни Боднар, Наталі Винників, Олени Во-
лошин, Марти Грицай, Ірини Зубач, Володимири Ковалюк, Дарії 

Коверко, Люби Комар, Людвиги Малащук, Ірини Пик, Олени Сто-
ляр та інших.

Та найбільш масово проявився жіночий героїзм у національно-ви-
звольних змаганнях ОУН-УПА, які розгорнулися в роки Другої світо-
вої війни і тривали ще протягом багатьох років правління радянської 
влади. І хоч після завершення війни та новітнього переділу Європи 
стало очевидним, що не було в той час надії на самостійну Українську 
державу, для формування українського національного світогляду, для 
утвердження державницької мрії про власну державу і, зрештою, для 
наочного й остаточного доказу, чим є комуністична тоталітарна систе-
ма, ця боротьба мала неоціненне значення. Тоді ж виявилася націо-
нальна еліта західноукраїнських земель, гордістю української нації 
є славні герої і героїні УПА – безпрецедентного військового форму-
вання в історії воєн – та члени підпільної ОУН. 

Лише героїчний дух населення західноукраїнських земель зміг 
створити армію, яка не підкорилась ворогам усіх мастей і засвідчила 
приклади небувалого стоїцизму і посвяти тисяч борців за волю. У цій 
боротьбі масово були задіяні жінки, які яскраво демонстрували свої 
різнобічні таланти, мужність, витривалість і нескореність. Українські 
підпільниці були розвідницями, зв’язковими, бійцями та ідеологами. 
Назавжди залишаться в народній пам’яті імена Катрусі Зарицької, 
Богдани Світлик, Галини Дидик, Олександри Паєвської та бага-
тьох інших. 

Зрештою, наших нескорених жінок-політв’язнів подивляв і  доте-
пер подивляє весь світ. З-під залізної завіси Радянського Союзу донес-
лась за кордони відомість про жінок, які відбували в тюрмі 25-річний 
термін ув’язнення, саме тоді, коли офіційно в радянському законодав-
стві вже не існувало такого покарання. Про них довідувалися, пере-
повідали, друкували все, що вдалося дізнатися, обурювалися больше-
вицькою облудою та захоплювалися стійкістю Катерини Зарицької, 
Галини Дидик, Ольги Ільків і Дарії Гусяк – бо саме вони були тими 
незламними політв’язнями.

Їхніми слідами в 60-ті роки йшли когорти нових патріотів, які в ін-
ших умовах плекали такі ж волелюбні ідеї, так само не могли змири-
тися з несправедливістю та чужоземним гнобленням… Ірина Кали-
нець, Стефанія Шабатура, Атена Пашко, Ярослава Заневчик – ці 
жіночі імена вже широко відомі, а скільки героїчних імен мусимо ще 
відкрити для себе, запам’ятати, вшанувати – і наслідувати їхню прин-
циповість та саможертовність вже у нових, але також складних обста-
винах.
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Серед шістдесятниць були і ті, хто вже відбув ув’язнення, та не змі-
нив своїх поглядів, не хотів мовчки миритися зі злом. Хто з нас не знає 
нашої славної Ірини Сеник, яка 34 роки свого життя провела в тюр-
мах, таборах і засланнях, але не скорилася.

На жаль, про багатьох жінок, які з любові до України жертвували їй 
свою працю і життя, ми ще не знаємо, або знаємо надто мало. Скільки 
їх, які б могли бути достойними матерями і виховати патріотів Украї-
ни, рішуче позбавляли себе життя, щоб не потрапити до рук звирод-
нілого ворога... 

Чимало прикладів жіночого героїзму спостерігаємо і  в Східній 
Україні. Історично так склалося, що нашу землю було поділено між 
різними чужими державами, та український волелюбний дух, україн-
ська жага до справедливості пульсувала в обох розділених частинах 
українців. Знаємо багато славних жінок зі Східної України, перед яки-
ми і ми, і наступні покоління схиляємо голови та повинні вчитися на 
їхніх прикладах, як треба поступати, якщо справді любимо свою Ві-
тчизну і бажаємо для неї добра, добра для всіх, добра, основаного на 
дотриманні законів Божих.

Людмила Старицька-Черняхівська та її донька Вероніка Чер-
няхівська, Харитя Кононенко, Віра Бабенко, Маруся Тарасенко, 
Олена Теліга, Алла Горська… Їхні імена ніколи не будуть забуті. Та 
ми зобов’язані повертати із небуття імена всіх незаслужено забутих 
українських героїнь.

А яким героїзмом було сповнене життя ув’язнених, вивезених у Си-
бір, які в нелюдських умовах карались, мучились, але не каялись. Жод-
ні знущання та труднощі не здатні були принизити їхньої гідності, в екс-
тремальних умовах вони не опускались, не деградували, а ще більше 
поглиблювали свою духовність, гартували свій незнищенний дух. 

Славлячи героїнь боротьби, ми не повинні забувати героїзму укра-
їнських матерів, які в умовах несправедливої, облудної і  безбожної 
системи зуміли виховати порядних дітей, релігійних і національно сві-
домих. Саме на них тепер покладає надії Україна, саме вони повинні 
збудувати Українську Державу такою, за яку боролися наші герої. А це 
також боротьба, яка вимагає мужності, самовідданості та героїзму. 

Візьмімо собі за спільний обов’язок – популяризувати постаті на-
ших славних героїнь, стараймося знання про їхні достойні діяння до-
носити до якнайширших кіл наших співгромадян, на їхньому прикладі 
виховуймо почуття патріотизму, здатність дієво долучатися до пере-
творення України в могутню, справедливу й щасливу державу.

Таке завдання ставить перед собою і це скромне видання.

ДУХОВНІ МАТЕРІ УКРАЇНСТВА

Доля призначила нам жити в непростий історичний період, коли 
ще в пам’яті національно-визвольна боротьба за Незалежність Укра-
їни і поруч з нами ще живуть учасники цієї звитяжної боротьби, коли 
здійснилася віковічна мрія українців і здобуто свою незалежну Дер-
жаву, коли в напруженій боротьбі ідеологій і ментальності відбуваєть-
ся державотворення та коли зазіхає на нашу незалежність захланний 
сусід-агресор. Все це спонукає до особливо вдумливого й виважено-
го ставлення до суспільних явищ, глибокого аналізу минулого й му-
дрого творення майбутнього. І в цьому – важлива роль жіноцтва, яке 
і в минулому, і сьогодні проникливо реагує на всі виклики історії та 
здатне самовіддано служити рідному народові й національній ідеї. 
А благодатних і натхненних прикладів такого служіння надзвичайно 
багато. Це численні когорти жінок, які пройшли тернисті шляхи бо-
ротьби за волю України та поклали своє життя за неї або зазнали важ-
ких покарань за свою благословенну діяльність. У часи, здавалось би, 
безпросвітного поневолення України різними окупантами (польськи-
ми, німецькими, совєтськими) вони мріяли про волю, – і не лише мрі-
яли, а й усі свої зусилля підпорядкували здійсненню цієї великої мрії. 
Невдачі, втрати, переслідування, жорстокі репресії – ніщо їх не зломи-
ло, ніщо їх не знеохотило, ніщо не згасило їхньої полум’яної любові до 
рідного, знедоленого краю... 

Духовні Матері Українства… Саме життя підказало таке визна-
чення. Адже Україна пишається багатьма жінками, які в силу трагіч-
них історичних обставин не стали фізичними матерями, або народи-
ли лише одну дитину, чи народжували дитину в тюрмі. Їхні молодість 
і  здоров’я залишилися в совєтських гулагах та спецпоселеннях. Ке-
ровані невичерпною любов’ю до всього українського люду, ці жінки 
жертвували своїм особистим щастям, ризикували життям, всі свої дії 
і помисли підпорядкували всепоглинаючій любові до України. 

Таких жінок називаємо Духовними Матерями Українства та схи-
ляємо голову перед їхньою воістину материнською самопожертвою. 
Адже вони посвятили своє життя щирій і турботливій любові до Віт-
чизни, весь свій невичерпаний запас материнської любові віддали 
рідній землі і рідному народові. Вони і нині, володіючи великим по-
тенціалом любові до ближніх, мало дбаючи про власні інтереси, на-
магаються бути помічними іншим, шукають способи бути корисними 
Україні, саможертовно трудяться у різних товариствах, організаціях, 
партіях.
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Низько схиляю голову перед такими світлими постатями, захоплю-
юся ними, вдячна їм за їхній життєвий приклад і відчуваю обов’язок 
в міру своїх скромних сил зафіксувати інформацію про них, про їхнє 
життя й стремління.

Щиро прагну, щоб ми, молодші й наступні покоління, зуміли так са-
мопосвятно служити Україні.

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.

КАТЕРИНА ЗАРИЦЬКА 
Величний зразок інтелекту і стоїцизму

    

Серед величного пантеону українських героїнь, які боролися за 
волю Батьківщини вже в ближчі до нас часи, яскравим ореолом освіт-
лена постать Катерини Зарицької, яка понині залишилась у народній 
пам’яті незламною та незабутньою, надзвичайно харизматичною Ка-
трусею.

Вона горіла мрією про справжню волю й кращу долю України та 
цю світлу мрію пронесла крізь неймовірні страждання і випробуван-
ня. Мужньо подолавши терня терпінь і мук, Катруся Зарицька своїм 
незгасним оптимізмом і життєрадісністю надихала й надалі надихати-
ме українців плекати національну ідею як найважливіший свій пріо-
ритет та осяювати нею морок зла, який усе ще покриває Україну.

Здається, Всевишній Творець доручив їй особливу місію – місію не-
згасної любові до України та боротьби задля її порятунку. Чи не тому 
отримала Катруся надзвичайні таланти й чесноти?

Їй пощастило зростати в чудовій інтелігентній і побожній родині, 
купатися в ніжній турботі люблячих батьків. Батько – професор Ми-
рон Зарицький, видатний математик – та всебічно освічена мати Во-
лодимира зі священничого роду Зофійовських неухильно дбали про 
освіту й різностороннє виховання своєї одиначки.

Катруся Зарицька народилася 3 листопада 1914 року в Коломиї, 
але невдовзі родина переїхала до Тернополя, де Мирон Зарицький 
викладав математику в українській чоловічій гімназії класичного типу. 
Він потурбувався, щоб до цієї чоловічої гімназії прийняли його дочку. 
І хоч недалечко існувала жіноча гімназія «Рідної Школи» гуманітарно-
го типу, Катруся (як і ще дві дівчинки) навчалася в чоловічій класичній 
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гімназії, бо там вивчали латинську й грецьку мови та античну історію 
і літературу, чого не було в гуманітарній. Батьки старались, аби їхня 
дочка здобула максимально ґрунтовну освіту.

У 1926 році родина Зарицьких переїхала до Львова, де Катруся на-
вчалася в жіночій гімназії Сестер-василіянок, директором якої був 
професор Василь Щурат. Ця гімназія, створена в 1906 році з благо-
словення Митрополита Андрея Шептицького, була класичного типу 
з викладанням латинської, грецької і німецької мов та славилася сво-
їм викладацьким складом (Василь Щурат, Олена Степанів-Дашке-
вич, Микола Чубатий, Микола Ластовецький, Мирон Зарицький, Іван 
Боберський та ін.).

Деякі дисципліни викладали монахині-василіянки. Адміністратор-
кою гімназії була мати-настоятелька Северина Париллє, яка навчала 
польської мови та історії. Сестри-василіянки зберігали педагогічно- 
ідейну спадщину засновника Чину – Василія Великого, який стверджу-
вав, що у вихованні має бути присутній «дух лагідності, терпеливості 
й любові», і важливого значення надавав індивідуальному підходу в 
навчанні дітей. Основний акцент у педагогічній діяльності сестер-ва-
силіянок був зосереджений на релігійному та національному вихо-
ванні. Вони дбали, щоб вихованці пізнали все, «що своє, що рідне, що 
народне, що святе кожному народолюбцеві».

Варто додати, що Митрополит Шептицький постійно цікавився ста-
ном і методами навчання і виховання та успіхами учениць, часто бу-
вав у гімназії, зокрема під час матури. А гімназистки традиційно влаш-
товували в дні Св. Андрія святкові концерти, віддаючи шану Великому 
Покровителю, який майже завжди навідувався на такі концерти.

Гімназія активно співпрацювала з руханково-спортивним товари-
ством «Сокіл-Батько», українською скаутською організацією «Пласт», 
товариством «Просвіта».

Найбільший вплив на формування особистості молоді мав «Пласт». 
Український «Пласт», який заснували у 1911 році провідні громадські 
діячі – Олександр Тисовський, Іван Чмола, Петро Франко, був спор-
тивно-патріотичною організацією, покликаною виховувати молоде 
покоління в дусі любові до України. «Пласт» гартував тіло й дух, свідо-
мість і гідність українців у час панування чужих держав, особливо під 
гнітом польської держави. 

Катруся Зарицька була вельми активною членкинею «Пласту», до 
якого вступила в 1925 році. Належала до гуртка «Пчілки» ІІ куреня ім. 
Марти Борецької. Головна засада «Пласту» – Бог і Україна – на все життя 
стала її життєвим кредо. Куратор пластового куреня ім. Марти Борець-

кої Олена Степанів-Дашкевич на той час уже була уславлена своєю 
бойовою участю у  лавах Січового Стрілецтва та відігравала велику 
роль у  формуванні світогляду гімназисток-пластунок. І хоч поляки 
в 1930 році заборонили «Пласт», пластові товариства потай організо-
вували заняття, табори, змагання.

Катруся активно займалася спортом, беручи участь у різних спор-
тивних товариствах, зокрема в Українському Спортовому Союзі, де 
в 1934 році зайняла перше місце у змаганнях зі стрибків у висоту.

Гімназійне й пластове життя, патріотичні та високопрофесійні ви-
кладачі-наставники і відповідний дух у родині зумовили відсутність 
у характері Катрусі Зарицької будь-яких ознак егоїзму, ніколи в житті 
не керувалася власними інтересами й вигодою, а завжди дбала про 
загальне добро, добро України.

Через «Пласт», ще в гімназійні роки, Катерина Зарицька прийшла 
в «Юнацтво», тобто в підпільну молодіжну організацію, що була в під-
порядкуванні ОУН і  об’єднувала молодь віком від 15 до 18 років. 
«Юнацтво» – це був ідеологічний і практичний вишкіл майбутніх дійс-
них членів Організації Українських Націоналістів, це було виховання 
борців за Україну і певна практична допомога в діяльності ОУН. Члени 
«Юнацтва» розносили пакунки з підпільною літературою, розклеюва-
ли листівки, допомагали політв’язням, а головне – розширювали під-
пільну сітку, пропагували отримані знання й навики серед ровесни-
ків… Таким чином у  «Юнацтві» підготовляли молодь до війни чи 
повстання, що скоріше чи пізніше мало 
відбутися, щоб визволити Україну з-під 
влади Польщі. І все це  – при суворій 
конспірації…

У тодішніх умовах польської окупації, 
в яких перебувало українське суспіль-
ство, гостро стояла проблема національ-
ного і соціального гноблення українців. 
Тому такі особистості, як Катерина За-
рицька, не могли думати лише про себе. 
Ще змалку зрозумівши трагізм станови-
ща українців, вона обрала власний шлях, 
сформувала свій характер, розвинула-
ся фізично й духовно та посвятила себе 
служінню українській справі. 

Отож, успішна й щаслива молода ді-
вчина покинула спокійне та комфортне Катруся Зарицька, 1930 р.
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життя і включилася в боротьбу, що приносила їй лише труднощі й не-
безпеку… 

Тут варто глибше застановитися – що керувало тодішньою молод-
дю, якій, фактично, нічого особливо не бракувало, яка, маючи добрі 
здібності, могла навчатися, здобувати фах, досягати кар’єри. Чому 
вони думали не лише про себе, а  про загальне добро українського 
народу, чому їх так боліло поневолене становище України? А ми, сьо-
годнішні, наша молодь і зрілість – чи здатні ми на щось подібне? Чи 
нам усе байдуже, всім задоволені?.. А якщо й виявляємо активність – 
то, переважно, на захист своєї кишені?..

Катерина Зарицька в 1932 році закінчила гімназію, отримала свідо-
цтво зрілості, в якому майже з усіх предметів було «дуже добре», та по-
ступила до Львівської Політехніки на аграрний факультет. Проте нав-
чання не відволікло її від праці в «Юнацтві» та ОУН. Катруся виконувала 
різноманітні доручення Проводу (завідувала підпільною біб ліотекою, 
проводила вишколи для молодших членів організації, в референтурі 
пропаганди готувала просвітницько-агітаційні матеріали тощо). При-
міром, інша українська героїня, жінка героїчно-драматичної долі, Ма-
рія Савчин, відома під псевдо «Марічка», згадує: «Протягом шкільного 
року я пройшла ще два додаткових вишколи. Один – з історії України, 
провела виховниця «Юнацтва» Катерина Зарицька, другий – з україн-
ської літератури, виховницею була Орися Павловська. Давніше я вже 
вивчала ці ділянки, а тепер виховники присвятили час глибокому ана-
лізу предметів. Обі виховниці, студентки університету, були дуже інте-
лігентні, проведені з ними години давали моєму розуму справжню ін-
телектуальну поживу. Виховниці відслоняли грані духовності, що я їх 
сама ще не здатна була спостерігати і відкрити».

8 листопада 1934 року двадцятилітню Катерину Зарицьку зааре-
штувала польська поліція. Дівчину судили на двох процесах  – Вар-
шавському (1935–1936) та Львівському (1936). Широковідомий Вар-
шавський процес був політичним процесом над 12 членами ОУН, 
зокрема, над Степаном Бандерою, Миколою Лебедем, Дарією Гнатків-
ською та іншими. На Львівському процесі судили вже 23 українців, се-
ред них  – Романа Шухевича, Ярослава Стецька та кількох учасників 
попереднього процесу. 

Головним звинуваченням Катерини Зарицької було те, що вона до-
помагала Григорію Мацейкові (який, за дорученням ОУН, убив вели-
кого україножера, польського міністра внутрішніх справ Броніслава 
Пєрацького) перейти польсько-чехословацький кордон і, звісно ж, – 
приналежність до ОУН, яка, проте, не була доведена. Засуджена на 

8 років тюрми. Однак завдяки старанням адвоката д-ра Олександра 
Паленського апеляційний суд зменшив їй той присуд до 4 років і 6 мі-
сяців. Відбувала ув’язнення Зарицька в тюрмах Станіславова (тепер 
Івано-Франківська) та Чорткова. 

Саме у Станіславівській тюрмі вона зустріла однакову по духу та ді-
яльності людину – Михайла Сороку, з яким зналися з Тернопільської 
гімназії. Зустрілися вони в тюремній каплиці, під час Богослужіння, 
куди тодішні в’язні мали можливість регулярно ходити, хоч і під кон-
воєм. Поєдналися погляди двох людей – Катрусі та Михайла Сороки, 
який, маючи чудовий голос, співав у тюремному хорі й допомагав дя-
кові. Мовчки зрозуміли одне одного, відчули духовну спорідненість – 
і зародилося кохання. Не маючи змоги розмовляти поміж собою, вони 
отримали з Божої ласки чудову допомогу в особі в’язничного духівни-
ка о. Тарнавського. Отець, збагнувши їхній благородний порив, ризи-
куючи викриттям і власною свободою, регулярно передавав взаємні 
листи закоханих. 

У травні 1939 року Катруся Зарицька вийшла на волю. А восени 
цього ж року, коли польська держава розпалася і в Західну Україну 
вступила Червона армія, Михайло Сорока був звільнений із Гроднен-
ської тюрми. Відразу ж прибув до Львова, де його чекала не лише Ка-
труся, а й уся її родина. 5 листопада 1939 року Катруся Зарицька і Ми-
хайло Сорока взяли шлюб у Святоюрському соборі. Здавалося, щастя 
усміхнулося їм: позаду – роки ув’язнення, попереду – спокійне родин-
не життя. В очах тогочасної інтелігенції вони вже тоді були легендар-
ною парою. Для національно свідомої молоді Катруся була ідеалом, її 
гідна, мужня поведінка на судових процесах стала зразком для наслі-
дування. 

Проте щасливе подружнє життя тривало лише 4 місяці. 
22 березня 1940 року подружжя було заарештоване, вже нови-

ми окупантами. Всіх українців, які боролись проти польської влади, 
більшовики вважали ненадійними і для СРСР (очевидно, усвідомлю-
вали свою таку ж окупаційну роль!). Довідавшись із польських ар-
хівів про судимість Катерини Зарицької, прийшли її заарештувати. 
Михайло Сорока заступився за дружину, то і  його заарештували. 
А перевіривши в польських архівах інформацію про нього, висунули 
йому звинувачення, що був активним діячем ОУН. І хоч не дізнали-
ся, що він був членом Крайової Екзекутиви ОУН, його як «соціально 
небезпечний елемент» засудили на 8 років концтаборів і відправи-
ли етапом у Владивосток, а потім у Воркуту. Катерину Зарицьку, яка 
була на той час вагітною, залишили у Львові в тюрмі «Бригідки», де 
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вона народила сина Богдана, якого через 10 місяців змогли забрати 
Катрусині батьки. 

Отак нова влада назавжди роз’єднала земні дороги Михайла Со-
роки і Катерини Зарицької. Більше вони ніколи не побачилися, але ду-
ховну єдність зберегли навіки. 

    
           Михайло Сорока Катруся з сином Богданом

Катруся у  Львівській тюрмі очікувала вироку, а  коли з початком 
війни 1941 року в тюрмі виник переполох, їй удалося втекти. Знову 
навчається у Львівській Політехніці, на базі якої німецька влада ство-
рила вищі технічні курси, водночас працює в Проводі ОУН. Проте 
в  1942  році вона переходить у  підпілля, стає місцевим координато-
ром жіночої мережі ОУН.

У 1943 році Катерина Зарицька організовує та очолює підпільний 
Український Червоний Хрест (УЧХ), який постачав медикаменти і на-
давав медичну допомогу бійцям УПА. Катерина входила до Крайово-
го проводу ОУН, мала свій штаб, що координував усю жіночу роботу 
в ОУН-УПА. Надзвичайно важливою справою було створення шпита-
ликів – міні-лікарень для бійців УПА. Потрібно було підбирати надій-
них людей, нелегально пересуватися на окупованих землях Львів-
ської, Тернопільської, Волинської областей, облаштовувати криївки 
для провідників та бійців УПА, зокрема, для Романа Шухевича.

Катруся також працювала у референтурі пропаганди ОУН, у своїх 
розлогих науково обґрунтованих статтях розвінчувала ідеї марксиз-
му-ленінізму та викривала антинародну суть совєтської влади, підпи-
сувала такі матеріали псевдонімом «У. Кужіль». 

Від березня 1945 року Катерина Зарицька – довірена особа й зв’яз-
кова Романа Шухевича. 

Однак національно-визвольна боротьба ставала все важчою й не-
безпечнішою. Більшовицька карально-репресивна система мобілізу-

вала всі сили на знищення українського опору, не минула совєтської 
пастки й Катруся. 

21 вересня 1947 року Катерину Зарицьку після нерівного бою, в яко-
му вона, відстрілюючись, поранила емгебиста, але й сама була поране-
на, у непритомному стані захопили енкаведисти на залізничній станції 
в м. Ходорові. Опритомнівши в Ходорівському райвідділі МГБ, прийня-
ла отруту, але її повернули до життя, щоб мати жертву для допитів. 

Арешт Катерини Зарицької був великою втратою для Проводу 
підпільної боротьби, до того ж, емгебисти, сфотографувавши її не-
притомною, поширили інформацію про її смерть. Згодом редакція 
підпільного журналу «Ідея і чин» видрукувала «Повідомлення» про за-
гибель Катерини Зарицької («Монети»), подавши її заслуги. Президія 
УГВР нагородила Катерину Зарицьку Срібним Хрестом Заслуги. Десь 
наприкінці 1948 року цей журнал потрапив до рук МВС, і слідчі орга-
ни отримали «послужний список» Катерини Зарицької-Сороки як ак-
тивної діячки ОУН. 

Два роки тривало жорстоке слідство у  Львові та Києві. Це були 
роки суворих випробувань і  неймовірних катувань, проте навіть за 
цих умов Катруся не втратила своєї гідності, змогла завоювати повагу 
не лише серед подруг по нещастю, але й серед своїх катів і наглядачів. 

Зрештою, її після довгого очікування московська комісія ОСО («Осо-
бое совещание при Министерстве Государственной Безопасности 
СССР») засудила на 25 років тюремного ув’язнення. Двічі розглянувши 
її справу, комісія ОСО замінила початково присуджені виправні табо-
ри на тюремне ув’язнення як особливо небезпечній злочинниці.

Своїм інтелектом і  стоїцизмом Катруся вражала совєтських слід-
чих, тому її постійно старалися ізолювати від усіх в’язнів. Очевидно, 
боялися сили її впливу на інших. Попри переповненість тюремних ка-
мер та етапних вагонів, Катерину Зарицьку супроводжували накази 
високого начальства надавати їй окремі, персональні, камери та ва-
гони, з чого дивувалися рядові виконавці. Майже чотири роки вона 
перебувала в камерах-одиночках.

Вона для багатьох була справжнім еталоном людської гідності 
й поваги, про що свідомо дбала, бо вважала, що люди, з якими зве-
ла її доля, ніколи не бачили України, і тому дуже важливо справити на 
них приємне враження, викликати в них прихильність і повагу, адже 
від цього залежатиме їхня уява про Україну. 

З весни 1952 року Катерина Зарицька відбувала ув’язнення у Верх-
ньоуральській в’язниці, а згодом – у сумнозвісній Владимирській тюр-
мі, так званій Владимирській централі, яка славилась особливо жор-
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стоким режимом. Тут зустріла своїх давніх бойових посестер – Одарку 
Гусяк, Галину Дидик, Ольгу Ільків.

У Володимирській тюрмі Катруся прожила майже 15 років. Саме – 
прожила, а не просто відсиділа, як зазвичай кажуть. Вона не розпача-
ла, своїм незбагненним оптимізмом надихала і  підтримувала інших, 
вміла у найприкріших ситуаціях знаходити позитивні сторони. Вона 
багато молилась і  не лише для себе просила Божої помочі. Напри-
клад, зі спогадів Дарії Гусяк відомо, що Катруся не раз пропонувала 
Ользі Ільків, яка дуже вболівала над долею дітей, поміщених у совєт-
ських дитбудинках, спільно молитися, щоб Господь оберігав їх. По-
довгу разом молилися за них. Згодом саме Катерина Зарицька насто-
яла, щоб Ольга написала заяву про звільнення, бо вважала важливим 
врятувати дітей від совєтського виховання. 

У тюрмі Катерина Зарицька невпинно працювала над самовдо-
сконаленням. Користала з тюремної бібліотеки, вивчала англійську 
мову, поглиблювала знання німецької, стежила за всіма новинками 
науки й літератури. А згодом, коли настали певні пом’якшення режи-
му й санкціонували дозвіл частіше писати листи, постійно замовля-
ла собі конкретну корисну літературу. Жила повнокровним інтелекту-
альним життям. Ділилася літературою і враженнями від прочитаного 
з Михайлом Сорокою, коли появилася змога переписуватися, всіляко 
підтримувала й додавала бадьорості своєму чоловікові, який у таборі 
проводив велику організаційну й ідеологічну роботу серед співв’яз-
нів, наслідком якої стали Воркутинські повстання.

У своїх листах додому Катерина Зарицька постійно заспокоюва-
ла, підтримувала дух рідних, спонукала у всьому знаходити позитив. 
Чимало й жартувала. Листи Катрусі до рідних і  до Михайла Сороки 
свідчать про всесторонню освіченість, любов до науки та невпинне 
поглиблення знань, виявляють її неабиякий літературний хист. Коли 
читаєш, як глибоко вона аналізувала літературні твори і філософські 
теорії, думаєш: яким потужним науковцем могла б вона стати! Але Ка-
терина обрала шлях полум’яного борця за волю України і ніколи про 
це не жалкувала. 

Листи до сина Богдана – це не лише вияв глибокої материнської 
любові, а постійний заклик до плекання справжніх духовних ціннос-
тей, поглиблення інтелекту, виховання характеру й сили волі. Цей 
епістолярій, звернений до сина, може водночас слугувати чудовим 
порадником для всієї молоді, як працювати над собою, як гартувати 
свій дух, поглиблювати інтелект та цілеспрямовано розвивати свої, 
Богом дані, таланти. 

Останні п’ять років ув’язнення Катерина Зарицька разом із Гали-
ною Дидик і  Дарією Гусяк відбувала у  мордовському таборі, бо вже 
весь світ обурювався тим, як совєтська влада навіть всупереч змінам 
у власному законодавстві тримає тих жінок у тюрмі.

Катерина Зарицька, Надія Світлична і Дарія Гусяк у Мордовії 

Отож, була вже в Мордовії, а недалеко, в чоловічому таборі, пере-
бував Михайло Сорока, життя якого обірвалося 10 червня 1971 року 
внаслідок другого інфаркту. З 60-ти прожитих літ він був ув’язнений 
34 роки. Проте з мертвим чоловіком Катерині не дозволили попро-
щатися. Навіть потім, після закінчення 25-річного терміну, її спеціаль-
но везли на волю етапом через пересильні тюрми, аби не дати змоги 
відвідати могилу чоловіка. 

Звільнилась Катерина Зарицька у  1972 році, повністю відбувши 
25 років тюрми і гулагівських таборів. 

Одразу ж приїхала до Львова, де жили мама й син із невісткою та 
двома донечками. Однак невдовзі з’яви-
лися кагебісти і  наказали за 24 години 
покинути Львів. Дозволяли проживання 
лише в східних областях України. Дове-
лось оселитися у Волочиську на Хмель-
ниччині. 

Важко там велося одинокій старшій 
жінці: мешкання не мала, доводилось 
проситися на приватні квартири, не всі 
хотіли її приймати, позаяк владні орга-
ни називали її злочинницею. До того ж, 
її зобов’язали регулярно з’являтися до 
місцевого відділення міліції.

Навесні 1973 року завдяки допомо-
зі рідних та інших доброчинців вдалося 

Катерина Зарицька  
і Дарія Гусяк
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купити там невеличку хатину. Згодом із Катрусею замешкала звільне-
на з ув’язнення Дарія Гусяк – молодша подруга по боротьбі й ув’яз-
ненню, яка до останніх днів Катрусі була їй надійною опорою. Обоє 
потерпали від різних безчинств місцевої влади та під’юджуваних нею 
людей. Однак не згиналися під власними негараздами, а намагалися 
допомагати політв’язням і їхнім родинам, посилати пакунки з продук-
тами й теплими речами, старалися постійно підтримувати зв’язки з 
однодумцями. 

Померла Катруся 29 серпня 1986 року у Львові, куди її, важкохво-
ру, без дозволу перевезли рідні, похована на Личаківському цвинтарі.

У вересні 1991 року Катерина Зарицька урочисто перезахороне-
на у спільну могилу з чоловіком Михайлом Сорокою. Отак зустрілися 
видатні Українські Герої у спільній могилі на почесному місці Личаків-
ського цвинтаря у Львові.

Катруся Зарицька була, є і буде чудовим еталоном людської гідно-
сті та мужності, християнської моралі та справжнього патріотизму. 

Ознайомившись із життям, діяльністю й жертовністю Катерини За-
рицької, перейнявшись її ідеалами й настановами, ми мусимо, якщо 
вважаємо себе інтелектуалами й патріотами, продовжити її справу, 
наслідуючи її приклад, насамперед спільно дбати про добро й щастя 
Вітчизни, і лише в другу чергу – про власний добробут та власні задо-
волення. 

Використано:
Інтерв’ю Лідії Купчик із Дарією Гусяк. 2000  р.
Онишко Леся. Катерина Зарицька: Молитва до сина. Львів: Світ, 2002.
Сорока Богдан. Спогади. Львів: Сполом, 2014. 

ДАРІЯ ГУСЯК 
Жертовна в боротьбі й громадській діяльності

    

Коли згадуємо Катерину Зарицьку і те, як вона посвячувала своє 
життя служінню Україні, зовсім не дбаючи про власні інтереси й по-
треби та являючи яскравий приклад надзвичайної сили духу й неймо-
вірної стійкості, думки самохіть линуть до її подруги, духовної наступ-
ниці й продовжувача служіння українській справі – Дарії Гусяк. Адже 
Дарія Гусяк упродовж усього свідомого життя була не лише носієм па-
тріотичних ідеалів, як і Катерина Зарицька, а й відданою супутницею 
її на шляхах боротьби й ув’язнення та вірною подругою і помічницею 
до останніх днів Катрусі.

Дарія Гусяк по праву належить до плеяди Духовних Матерів Укра-
їнства ще й тому, що в Незалежній Україні стала засновницею жіно-
чої громадської організації «Всеукраїнська Ліга Українських Жінок» 
(ВЛУЖ), у якій об’єдналися і колишні учасниці боротьби за волю Укра-
їни, і ті, хто перейняв від них естафету боротьби за українську справу 
вже мирними способами у відродженій Українській Державі. 

Завдяки Дарії Гусяк дух Катрусі Зарицької, знання про неї та її діян-
ня назавжди поселились у душах та умах членкинь Ліги Українських 
Жінок і широкого кола краян.

З подиву гідною енергією та працездатністю Дарія Гусяк об’їзди-
ла всю Україну, піднімала українок на свідомий громадянський рух та 
створила організації ВЛУЖ у 22 областях. Майже 10 літ була Головою 
Всеукраїнської Ліги Українських Жінок, згодом залишилась її почес-
ною головою.

Декому навіть важко уявити, яким чином жінка, розмінявши вже 
восьмий десяток років і маючи позад себе 25 літ ув’язнення, жорсто-
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ких катувань і різноманітних переслідувань, змогла це здійснити! Але, 
мабуть, саме її минуле, її духовна суть і зумовили таку здатність…

На прикладі Дарії Гусяк можна добре відслідкувати, звідки і як про-
ростають у нашому народі такі благодатні парості національної само-
відданості й самопожертви. Отож звернімо свої погляди до постаті 
Дарії Гусяк.

Народилася Дарія в сім’ї Юрія і  Марії Гусяків у  м. Трускавець, на 
Львівщині. Зростала в атмосфері високої національної свідомості 
та патріотизму, які були притаманні більшості тодішніх мешканців 
Трускавця, а родина її батьків особливо вирізнялася своїми глибоко-
патріотичними традиціями. Варто лише згадати, що мати її була дво-
юрідною сестрою славної пам’яті Дмитра Данилишина, а  його пле-
мінник і сподвижник Василь Білас був сином іншої двоюрідної сестри 
Еви. У домі Гусяків завжди пам’ятали про цих славних героїв, їхній чин 
і загибель від рук польських окупантів.

Батько Дарії Юрій Гусяк, 1898 р. н., син багатолітнього війта Трускав-
ця Олекси Гусяка, вчився в Яворівській гімназії, відзначився як січо-
вий стрілець, опісля був дуже активним у громадському житті, очолю-
вав товариство «Сільський господар», був членом ради у ґміні, співав 
у церковному хорі, брав участь у драмгуртку, був незмінним виконав-
цем ролі святого Миколая, празник якого велично святкували всім се-
лом у читальні. 

З приходом радянської влади в 1939 році громада обрала Юрія 
Гусяка головою новоствореної сільської ради. Та невдовзі ця нова вла-
да «оцінила» його особистість, був зібраний на нього «компромат», 
і в 1940 році його засудили на 8 років ув’язнення та вивезли в Архан-
гельськ. Опісля батько Дарії зник безвісти в большевицьких казематах. 

Традиції українського патріотизму та національне прагнення здо-
буття волі для України продовжили дружина Юрія Гусяка – Марія Ме-
тіль з роду Данилишиних – і три дочки: Олександра, Дарія і Зеновія. 
Найбільш терниста доля випала саме Дарії. 

Варто зауважити, що матеріально родина була забезпеченою, 
утримували свою господарку, а  також мали доходи від винаймання 
кімнат для курортників. Це давало можливість усім донькам навча-
тися, що за Польщі було недешево. Проте добробут у родині займав 
другорядне місце. Найважливіше – плекати українську ідею та відсто-
ювати українську гідність в умовах поневолення наших земель Поль-
щею. Цим жили дорослі, цим переймалися і малі діти.

Назавжди запам’ятала Дарія Гусяк переживання дітей, спричине-
ні стратою Біласа і Данилишина. Малі школярки вирішили виразити 

і  свій протест. Тому в класі, вилізши на стіл, зняли зі стіни портрети 
Пілсудського і Мосціцького (тобто польських президента і маршалка), 
повиколювали їм очі і поставили портрети під столом. Вчителі пробу-
вали виявити зачинщиків і виконавців, але ніхто з класу нічого їм не 
сказав. Восьмирічні-дев’ятирічні діти вже вміли бути одностайними 
й непохитними!

Дарія пішла до школи, не маючи й шести літ, вчилася легко і закін-
чила 7 класів української народної школи в Трускавці. 

Благодатний вплив на формування характеру Дарії, як і  більшості 
українців Трускавця, мав катехит, парох і декан о. Іван Валюх. Він був ви-
сокоосвіченою людиною, чудовим вихователем для дітей, які з нетер-
пінням чекали уроків релігії. Часто й поляки приходили до церкви, щоб 
послухати отця Валюха, адже він мав прекрасний голос. Деякий час 
о. Валюх був головою «Просвіти» і тісно співпрацював з Юрієм Гусяком. 

Після закінчення народної школи в Трускавці Дарія Гусяк посту-
пила до Торговельної гімназії в Дрогобичі, яку закінчила в 1943 році. 
Мешкала вдома, а на науку щодня доїжджала поїздом. Це були воєн-
ні роки, навчання відбувалося з перервами, учням доводилось бути 
обережними, аби їх не забрали на роботу до Німеччини. Закінчивши 
Торговельну гімназію в Дрогобичі, дівчина стала працювати помічни-
ком бухгалтера «Кооперативи» в Трускавці. Водночас тіснішими стали 
її контакти з членами підпільної Організації Українських Націоналіс-
тів, які родина Гусяків підтримувала ще з 1939 року, бо підпільники, 
добре знаючи традиції цієї родини, постійно використовували їхню 
хату для своїх зустрічей.

У час німецької окупації Організація Українських Націоналістів, 
протидіючи в міру можливостей німецьким окупантам, інтенсивно 
готувалася до боротьби з большевиками, створювалася Українська 
Повстанська Армія, розширювалася сітка ОУН. Сім’я Гусяків допома-
гала підпільникам чим могла. Для прикладу, у своїй хаті переховува-
ли на прохання підпільників дівчину-підпільницю Марійку (на жаль, 
п. Дарка не пам’ятає її прізвища, а може, й не знала). Це був великий 
ризик, бо навпроти їхньої хати знаходився військовий санаторій, біля 
входу якого стояв постовий німець. Попри те, провідники підпілля не 
раз проводили у їхній хаті свої наради. Незадовго до відступу німців 
у  їхній стодолі була облаштована криївка, бо знали, що як прийдуть 
большевики, не одному прийдеться ховатися.

Згодом так звані «визволителі» влаштовували численні обшуки та 
облави і в їхній хаті, і в інших оселях Трускавця. Настали ще більш три-
вожні часи, ніж при німецькій окупації...
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Активним організатором Української Повстанської Армії був ку-
зин Дарії  – Роман Різняк, відомий як «Макомацький». Його родина, 
тобто родина батькової сестри Наталії Різняк, з дому Гусяк, мешкала 
в Трускавці по сусідству з Гусяками. Саме Роман залучив свою кузин-
ку Дарію до визвольної боротьби. Він часто переховувався і  в кри-
ївці у стодолі Гусяків. Одного разу большевики прийшли з обшуком, 
коли він знаходився в цій криївці, і  солдат змусив Дарію відкидати 
речі, якими була прикрита криївка. Тамуючи тривогу, відсувала всі 
речі, якими був заставлений вхід до криївки, і  майже все відсунула, 
але солдатові забракло терпіння чекати, коли все звільнить, сказав 
«Хватіт». Видно, зовнішній спокій Дарії впевнив його, що нічого там не 
знайде. А яким мусило бути внутрішнє напруження Дарії, яка розумі-
ла, що варто йому самому заглянути в шпарину, або штрикнути багне-
том, і він натрапив би на Романа.

Перебуваючи серед активних членів ОУН-УПА, Дарія Гусяк щораз 
більше включалася в національно-визвольну боротьбу. Їй доручали 
збирати інформацію та пресу, яку підпільники ретельно аналізували, 
здійснювати розвідку, закуповувати потрібні підпільникам речі. Зго-
дом вона стала однією зі зв’язкових Романа Шухевича.

До 1947 року мешкала в рідній хаті, аж поки ранньою весною 1947 
року не прийшли її арештовувати. Не застали, але залишатися вдома 
вже не можна було. Мати Дарії продала хату в Трускавці і разом із доч-
кою пішла в підпілля. Молодша сестра вже перебувала на нелегаль-
ному становищі. 

Тут варто зробити невеличкий відступ і попросити сучасників за-
думатися: а хто із сучасних діячів здатен відректися від комфорту, від 
власної домівки і посвятити себе боротьбі за справедливість, за благо 
всього народу? 

Покинувши рідну хату, Дарія з мамою поїхали до Стрия, де зустрі-
лися з Катрусею Зарицькою. Вона дала їм фіктивні документи на інше 
прізвище. Дарія отримала псевдо «Нуся».

Незабаром «впала» (тобто була розконспірована) легальна хата в 
Княгиничах, яку для Головного Командира Романа Шухевича створила 
Катруся Зарицька. Там офіційно проживали його зв’язкові Ольга Іль-
ків і Любомир Полюга, мов подружжя, і таємно перебував Провідник. 

Після трагічного захоплення емгебистами Катерини Зарицької 
Дарії Гусяк доручили створити нову хату-базу для Провідника на те-
рені м. Комарна. Знайшла відповідну хату в с. Грімне. Там Дарія з ма-
мою та підпільниця Марта Пашківська, видаючи себе за переселенців 
із Польщі, прописалися в сільраді, як одна сім’я, та отримали дозвіл 

оселитися в напівзруйнованій хаті плебанії. В одній половині хати 
мешкав приїжджий зі сходу священник із дружиною і двома дітьми, 
а друга половина була поруйнована, стояла без вікон. 

Самотужки зробили ремонт, замовили вікна, виготовили деякі 
меб лі та спорудили криївку для Провідника. І замешкали легально, як 
одна родина (Марія Гусяк з донькою Дарією і  Марта Пашківська як 
племінниця). Почали господарювати. Щоб показати людям своє жит-
тя звичайним, видавали себе за кравчинь, навіть приймали від людей 
замовлення. Придалося, що Дарія вміла шити. 

Тоді таємно поселився і Провідник, півроку ця хата була постійним 
місцем проживання Романа Шухевича. Та прикрий випадок розкон-
спірував їх, і взимку 1948 року прийшлося раптово, ще й з боєм, поки-
нути хату й село. 

А було так: одного дня дільничний міліціонер зайшов до священ-
ника, а потім вирішив заглянути в другу половину хати, де мешкали 
наші підпільниці. Він не пішов, як зазвичай всі ходили, окремим вхо-
дом знадвору, а вирішив скористатися сіньми, які з’єднували обидві 
половини будинку і якими майже ніхто не користувався. Отож, мілі-
ціонер нахабно, без стуку зайшов до їхньої кімнати зі словами: «Як ви 
тут поживаєте?» А далі попхався до паравану, за яким сиділи озброєні 
охоронці Провідника Левко і Зенко. Роман Шухевич у той час знахо-
дився у Львові, на прийомі в лікаря, бо був тоді хворим. Коли міліціо-
нер побачив підпільників, зчинилася стрілянина… Під час перестріл-
ки його вбили, і всі, хто був у хаті, кинулися у бік лісу. На щастя, обидва 
хлопці не постраждали, прикривали та підганяли жінок… У лісі Да-
рія з мамою та Мартою розсталися з хлопцями і пішли своєю доро-
гою. Вони щасливо прибули до Львова, де мали змогу використати 
їхні зв’язки з підпіллям.

Марією Гусяк заопікувалася Галина Дидик, влаштувала її у с. Дего-
ва, в Карпатах, як домогосподарку в родині о. Лопатинського. А Да-
рії доручили організувати нову базову хату для Провідника. В с. Біло-
горща, поблизу Львова, підшукала будинок в центрі села, де другий 
поверх займала вчителька Анна Конюшик. У помешканні Анни Коню-
шик офіційно поселилася Галина Дидик як домашня робітниця. Роман 
Шухевич і  його охоронці заходили потайки, переважно вночі, мали 
окрему кімнату і спорудили невеличку криївку. 

Беручи активну участь у підпільній боротьбі, Дарія Гусяк не була 
ще офіційним членом ОУН. Лише на Великдень 1948 року Роман 
Шухевич заініціював прийом у члени ОУН Дарії Гусяк і Марти Пашків-
ської. Це відбувалося у лісі в урочистій обстановці при великій кіль-
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кості повстанців. Спільно відзначали Великдень і  цю подію, настрій 
у всіх був піднесений.

Однак працювати ставало все важче, більшість членів ОУН-УПА 
були арештовані або гинули в боях з енкаведистами. Основним 
завданням величезної репресивної міліцейсько-енкаведистської сис-
теми було знищення генерал-хорунжого Тараса Чупринки – Велико-
го Провідника українського народу Романа Шухевича – та його ото-
чення. Найвищі радянські чини складали різноманітні плани (про що 
тепер свідчать численні архівні документи), сотні військовиків брали 
участь в облавах, інтенсивно й жорстоко вербували десятки провока-
торів, які б наводили на слід борців.

Провідник та його соратники-побратими усвідомлювали, що не 
вийдуть переможцями в нерівній борні, але вірили, що їхній героїзм 
та самозречення здатні зміцнити волелюбний дух українського наро-
ду, що їхня справа знайде продовження в наступних поколіннях. За-
для цього готові були померти, щоб не потрапити живими до рук зна-
віснілого ворога…

Постійно ризикувала життям і Дарія Гусяк, завжди мала при собі 
отруту та зброю. Вороги добре знали про це і докладали чималих зу-
силь, щоб здобути патріотів живими. 

2 березня 1950 року Дарія Гусяк була заарештована на вулиці у Льво-
ві, неподалік від політехнічного інституту. Хоч дотримувалась пра-
вил конспірації, енкаведисти зуміли напасти на неї зненацька, зі спи-
ни, двоє одразу скрутили їй руки, не давши скористатися ні зброєю,  
ні отрутою, які були при ній. Тут же завезли в НКВД, на вул. Дзер-
жинського, де спершу вмовляли покаятись і реабілітувати себе спів-
працею, переконували в безперспективності обраного шляху, потім 
вдалися до побоїв. Спершу не признавалася, ким вона є, виправдову-
ючись якимись вигадками, – надіялася, що таким чином викрутиться 
з-під їхніх лабет, проте переконалася, що вони надто добре обізнані 
з її особою та діяльністю. Тоді замовкла, перестала відповідати на за-
питання, крики та удари. Після доби безперервних та безуспішних до-
питів і катувань на Дзержинського її перевели до горезвісної тюрми 
на Лонцького. Тут катування були ще жорстокішими, зазнала неймо-
вірних тортур (про які навіть слухати боляче) різноманітного психо-
логічного і, можливо, психотропного впливу, бо не раз у неї виникали 
якісь дивні галюцинації. Слідчі-садисти влаштовували їй очні ставки 
зі змордованою, раніше заарештованою матір’ю, при ній били шіст-
десятилітню жінку. Понад усе прагнули довідатися місцезнаходжен-
ня Романа Шухевича, проте Дарія мовчала. Боячись, що вона помре 

від катувань і забере в могилу все, що знає, слідчі вдавалися до різних 
провокацій. Після однієї хитромудрої і професійно розіграної прово-
кації (адже розробляли це найвищі уми репресивного органу) їм вда-
лося вийти на слід Романа Шухевича. 

Це був найтяжчий удар для Дарії Гусяк, це болить дотепер…
Генерал-хорунжий, головнокомандувач Української Повстанської 

Армії Роман Шухевич, геройськи загинув, а  жорстоке слідство Дарії 
Гусяк тривало два роки. Не зумівши зламати Дарію, змушені були на-
решті вислати її справу до Москви, де заочний суд ОСО визначив їй 
вирок  – 25 років ув’язнення. Її, як і  інших зв’язкових покійного вже 
Шухевича, перевезли до Київської тюрми. У Києві Дарія Гусяк часто 
хворіла, давалися взнаки перенесені побої, їй зробили операцію на 
кісту. Після лікарні Дарію етапували до Верхньоуральська Челябін-
ської області, де провела близько року, потім перевели до тюрми 
м. Володимира. Там перебувала разом із подругами по боротьбі Ка-
трусею Зарицькою, Галиною Дидик та Ольгою Ільків. 

Майже 20 років відбула в сумнозвісній Владимирській тюрмі. За 
цей період в СРСР був прийнятий новий карний кодекс, у якому за-
твердили найвищий термін ув’язнення  – 15 років. Тюремне началь-
ство думало, що тих, які вже відсиділи цей термін, звільнять. Та їх не 
звільняли, хоч і  переглядали справи. Звільнили лише Ольгу Ільків, 
у якої було двоє дітей у дитячому будинку. 

У вільному світі Європи й Америки активно цікавилися долею 
українок-невільниць, які так тривало перебувають в ув’язненні. Це 
шокувало весь світ... 

Тоді Катерину Зарицьку, Галину Дидик і  Дарію Гусяк перевели 
з тюрми до табору в Потьмі, у Мордовії, де вони пробули 5 років, та-
ким чином повністю відсидівши присуджений 
термін. Лише уявімо собі – 25 довгих літ!

Кінець ув’язнення уже відбували разом із но-
вими ув’язненими  – шістдесятницями Ніною 
Строкатою, Іриною Калинець, Іриною Сеник, На-
дією Світличною, Стефою Шабатурою, Оксаною 
Попович.

У березні 1975 року Дарію Гусяк було звільне-
но. Замешкала разом із Катериною Зарицькою 
у  Волочиську Хмельницької області (ближче до 
дому не дозволяли оселитися). Там обоє були під 
постійним наглядом КГБ, їм чинили труднощі на кожному кроці. Дарія 
Гусяк працювала швеєю у  побуткомбінаті. Досягнувши пенсійного 
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віку, пенсії не отримала. Отож, ні Катерині Зарицькій, ні Дарії Гусяк 
совєтська «гуманна» держава не нарахувала жодної пенсії. 

Дякувати Богові, багато родичів та доброзичливців матеріально 
допомагали їм. Знаючи про долю цих героїчних жінок, українці з діа-

спори також надсилали їм по-
силки. А жінки ділилися отрима-
ними дарунками з тодішніми 
політув’язненими та їхніми ро-
динами, регулярно відправляю-
чи передачі в концтабори.

Аж у  1991 році Дарія Гусяк 
отримала мінімальну пенсію. 
З 1995 року замешкала у Львові 
і  відразу долучилася до актив-
ної політичної та громадської 
діяльності. Стала членом Про-
воду Конгресу Українських На-
ціоналістів.

Як голова ВЛУЖ пані Да-
рія представляла Лігу в Наці-
ональній Раді Жінок України, 
брала участь у  з’їздах та куль-
турно-просвітницьких акціях 
цієї Ради, виступала на міжна-
родних конференціях, брала 
участь у відзначеннях Свята Ге-
роїнь у  США, була делегована 
у м. Гельсінкі на 29-ту Генераль-
ну Асамблею Міжнародної Ради 
Жінок. У 2002 році виступала на 
VІІІ конференції СФУЖО у  США 
та на святкуванні 60-ліття УПА 
в Канаді.

З преси довідуємось, що великі зали Америки й Канади стоячи 
аплодували, вітаючи появу Дарії Гусяк. Хотілося б, щоб і в Україні вмі-
ли так шанувати своїх героїнь!

Однак пані Дарія не прагне і навіть не любить пишних урочисто-
стей та шанувань. Вона відмовилася від урочистого святкування сво-
го 90-ліття, погодилася лише на побожне відзначення цієї дати у храмі 
Стрітення Господнього, який регулярно відвідувала.

Катерина Зарицька і Дарія Гусяк  
на весіллі сина Ольги Ільків

Юрій Шухевич, Дарія Гусяк і Василь Кук з 
істориком Мар’яном Вахулою

Найбільше Дарія Гусяк тішиться і радіє, коли бачить у сучасному 
поколінні прояви справжнього патріотизму, активності й жертовно-
сті. Вона завжди і всюди подає приклад самовідданої любові до Укра-
їни. Врівноважена – ми ніколи не чули від неї підвищеного голосу; ма-
ломовна – та слова її завжди обґрунтовані й вагомі; безвідмовна до 
добрих справ; вміє уважно вислухати всіх, усі точки зору, проте послі-
довно дотримується своїх принципів.

Добрим зразком для наслідування є християнська постава Дарії 
Гусяк. Не афішуючи своєї релігійності, великої ваги надає молитві, до-
недавна не пропускала недільних і святочних Богослужінь, долаючи 
поважні недомагання. Лише коли хвороба зовсім не дає змоги ходи-
ти, слухає Літургії вдома по радіо. Постійно й регулярно, нікому не 
хвалячись, пані Дарка замовляє заупокійні Служби Божі за душі чис-
ленних своїх соратників, які поклали життя в служінні Україні. 

По-християнськи простила пані Дарія своїх ворогів і  мучителів, 
по-християнськи вибачає і деяким сучасним недоброзичливцям, які 
за якимсь злим звичаєм намагаються звинувачувати, критикувати 
своїх братів-українців. 

До речі, критикують і  навіть 
звинувачують Дарію Гусяк лише 
ті, хто сам не перейшов совєт-
ські катівні, зате її побратими по 
боротьбі, зокрема, Юрій Шухе-
вич та Ольга Ільків, залишають-
ся її щирими друзями.

А так би хотілося, щоб для 
всіх стала звичаєм Господня за-
повідь: «Люби ближнього твого, 
як себе самого».

Пані Дарія Гусяк, як і всі, кого 
ми називаємо Духовними Матерями Українства, подають нам добрий 
приклад, як любити Бога, Україну і всіх українців. Стараймося і в собі 
плекати такі чесноти!

Використано:
Інтерв’ю Лідії Купчик із Дарією Гусяк 30.11.2000  р. Приватний архів Лідії 
Купчик.

Дарія Гусяк, Юрій Шухевич  
та Ольга Ільків
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ГАЛИНА ДИДИК 
Самовіддана визвольній боротьбі українців

    
Серед тих, хто відіграв важливу роль у  національно-визвольно-

му русі, почесне місце займає і Галина Дидик – зв’язкова й довірена 
особа Романа Шухевича та подруга по боротьбі й ув’язненню Катру-
сі Зарицької і Дарії Гусяк. Її псевдо «Анна» і «Молочарка» були добре 
відомі не лише серед українських підпільників, а й у совєтських спец-
службах, які довго полювали за нею. Про цю героїчну й самовіддану 
патріот ку України мусимо знати і ми – сучасники.

Галина Дидик народилася в українській національно-свідомій ро-
дині Томи та Анни Дидиків у с. Шибалин, поблизу Бережан, на Терно-
пільщині. Однак уже з анкетними даними виникають труднощі, навіть 
ім’я матері в деяких джерелах подають як Олену. І дату народження 
Галини вказують по-різному. Згідно з тим, як вона говорила на допи-
тах, зазначено дві цифри – 17 і 19 квітня 1912 року, родичі її називали 
ще іншу дату. Слідчі пробували самі уточнити, але жодних офіційних 
документів не знайшли, оскільки церковні книги згоріли в 1916 році 
під час проходження лінії фронту через село Шибалин.

Я схильна дотримуватися дати народження 18 березня 1912 року, 
яку подала Надія Мудра в першому випуску біографічного довідни-
ка «Українська жінка у визвольній боротьбі 1940–1950 рр.» Знаю, що 
пані Надія ретельно досліджувала життєпис Галини Дидик, слухала 
її особисті спогади, які записала на диктофон Ганна Садовська в по-
мешканні Ярослави Заневчик влітку 1976 або 1977 року. Згодом пані 
Надія Мудра ці магнітофонні записи розшифрувала, і вони були опу-
бліковані в журналі «Дзвін» у 1992 році.

Я перейняла від пані Наді трепетне схиляння перед величною і зво-
рушливою постаттю Галини Дидик, а відомості про її подвижницьке 

життя найбільше черпаю з досліджень кандидата історичних наук, го-
ловного спеціаліста Українського інституту національної пам’яті Лесі 
Онишко, яку знаю як палку українську патріотку й надзвичайно до-
бросовісну, скрупульозну й плідну дослідницю історії визвольної бо-
ротьби українців, зокрема, її героїнь. 

Діяльність Галини Дидик досліджували чимало сучасних істориків, 
і деякі учасники визвольної боротьби залишили свої спогади про неї, 
отож широкому загалу, особливо молодому поколінню, варто ближче 
ознайомитися з такою визначною Українкою, яку зачислюю до Духов-
них Матерів Українства.

У Томи й Анни Дидиків було семеро дітей, Галина була наймолодшою.
У родині панував патріотичний дух, створений батьком, колишнім 

воїном Української Галицької Армії, а  згодом дуже активним у  гро-
мадському житті, який тісно співпрацював із Тимотеєм Старухом, ви-
значним українським діячем тих теренів. Коли Тимотей Старух під час 
виборів до австрійського парламенту був кандидатом у посли від Тер-
нопільської області, то його довіреною особою був Тома Дидик. Він їз-
див по селах і роз’яснював людям необхідність мати своїх послів у ав-
стрійському парламенті.

Однак Тома Дидик помер, коли Галині був лише один рік, а  най-
старшій доньці Стефі виповнилось на той час 15 років.

Про навчання Галини не маємо докладних відомостей. Знаємо 
лише, що навчалася в Бережанській гімназії та Учительському семіна-
рі, який закінчила в 1930 або 1931 році. Проте про її здібності й осві-
ченість можемо судити за її діяльністю в молоді літа, адже відомо, що 
працювала в товаристві «Просвіта», зокрема, читала лекції про роз-
виток української мови і літератури в с. Якторів Перемишлянського 
району Львівської області. Була активною учасницею українського 
Пласту – джерела знань української історії, культури, літератури, чого 
не пропагували і не навчали у школах окупованої поляками України. 
А найважливіше – Пласт плекав у душах української молоді гасло «Бог 
і Україна», формував ідею необхідності здобуття Української Соборної 
Самостійної Держави. Тож закономірно, що більшість пластунів орга-
нічно влилась у національно-визвольну боротьбу.

Після закінчення Учительського семінару Галині Дидик не вдалось 
отримати посаду вчителя, позаяк чиновники з освіти всіляко нама-
гались не допускати українців до праці, особливо тих, хто вже засві-
тився своїми патріотичними настроями. Тому Галина влаштувалася 
в с. Верхомиля (тепер у Польщі) в родині місцевого священника Пата, 
де займалася навчанням і вихованням дітей. 
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У 1934 році Галина Дидик вступила до Союзу Українок, який прово-
див просвітницьку роботу в селах Східної Галичини. Союзянки прак-
тикували організацію різних курсів громадського вишколу, де знайо-
мили широку громадськість із практикою запровадження дитячих 
садочків, навчали ведення хатнього та городнього господарства, ос-
нов гігієни тощо. 

У 1935 році Галина закінчила курси кулінарів у Львові і працювала 
в місцевих дитячих садочках. У 1937 році працювала в сільськогоспо-
дарській школі. Також вона популяризувала, розвивала ідеї україн-
ської кооперації в умовах польської держави, працювала в системі 
«Кооперативів», була інструктором у  Підгайцях, Зборові, Бережанах 
та інших містах Тернопільщини.

Таким чином довоєнний період свого життя Галина Дидик при-
святила соціально-громадській праці в українських просвітницьких 
товариствах, служінню українському народу, який терпів польське 
гноб лення. Воістину материнську турботу виявляла при цьому!

Але змінилась політична ситуація, і  змінилося служіння Галини 
Дидик.

Коли на західноукраїнські землі прийшла совєтська влада, «визво-
лителі» руками Бережанського РО НКВС арештували її, звинувачуючи 
у зв’язках із підпільною ОУН та націоналістичній пропаганді серед спів-
робітників бережанського «Рибсоюзу», але за відсутності конкретних 
доказів її відпустили у  травні 1940 року. Однак залишатися в рідних 
краях, де її діяльність була багатьом відома, було небезпечно, і Галина 
переїхала до Львова, де вдалося прописатися на квартирі єврейської 
родини, яка проживала на вул. Піярів (тепер Некрасова), та отрима-
ти роботу секретарки в обласній дитячій бібліотеці, де працювала до 
червня 1941 року. Водночас навчалася на курсах медичних сестер. 

Страшним, моторошним і  важким для Галини було враження від 
побаченого у львівських тюрмах наприкінці червня 1941 року, коли 
там на власні очі побачила гори трупів, у жахливий спосіб помордо-
ваних чекістами, що відступали перед приходом німців. Про це потім 
із великим болем згадувала у своїх інтерв’ю.

У перші три місяці німецької окупації Галина Дидик працювала ди-
ректором фабрики мармеладу у Львові, а згодом шість місяців – ін-
структором у сільськогосподарській комендатурі. 

Добре орієнтуючись у  політичній ситуації і  прагнучи долучитися 
до визвольних стремлінь українців, Галина Дидик встановила контакт 
із Миколою Лебедем («Рубаном»), який тоді займав пост урядового 
провідника ОУН/ОУНСД (ОУН самостійників-державників) та висту-

пав головним організатором протинацистського руху Опору. Він про-
тягом 1942 року використовував її львівську квартиру по вул. Піярів 
як власну підпільну «хату». Там часто в організаційних справах бували 
такі провідні члени ОУН, як Дмитро Мирон, Ярослав Старух, Григорій 
Ґоляш та інші. 

Наприкінці 1942 року цим помешканням Галини зацікавилось ге-
стапо, яке здійснювало арешти членів ОУН, за її відсутності провело 
на квартирі обшук. Тому вона покинула Львів і переїхала до м. Залізці 
Тернопільської області. Там влаштувалася вчителькою в місцевій сіль-
ськогосподарській школі, де викладала природознавство і хімію.

У березні 1944 року Галина Дидик вступила до ОУН й отримала 
пропозицію провідника Тернопільського обласного Проводу ОУН 
«Данила» працювати в референтурі підпільного Українського Черво-
ного Хреста. Провідник цікавився її політичними поглядами, навичка-
ми медсестри і запропонував очолити УЧХ Тернопільської області. Він 
особисто інструктував її щодо роботи УЧХ.

До кола обов’язків обласного референта УЧХ входило: організо-
вувати курси санітарок по округах району і сотнях УПА; скеровувати 
медперсонал у відповідні райони; створювати шпиталики для пора-
нених, дбати про необхідне їхнє медичне забезпечення, медикамен-
ти, а також продукти харчування; здійснювати контроль за роботою 
підпільних лікарень. Також їй рекомендували водночас проводити 
виховні бесіди на націоналістичні теми.

І з усіма цими завданнями Галина Дидик, яка діяла під псевдо «Мо-
лочарка», чудово справлялася. Зокрема, вона організувала курси для 
санітарок у с. Романівка Тернопільського району, с. Сусолівка Білобож-
ницького району, курси в Тростянецькому лісі, на яких були присутні 
представники різних сотень УПА, розміщених на території Бережан-
ського окружного Проводу ОУН. Восени 1944 року, за дорученням Ка-
терини Зарицької, Галина Дидик влаштувала курси для лікарів УЧХ, на 
які запроcили студентів старших курсів медуніверситетів. 

Під безпосереднім керівництвом Галини Дидик була зорганізова-
на низка підпільних лікарень у різних районах Тернопільської обл. та 
в Тростянецькому лісі. Місця підпільних лікарень з метою конспірації 
часто змінювалися.

Як референт УЧХ Г. Дидик брала участь у конференції Тернопіль-
ського обласного Проводу, що проходила в листопаді 1944 року в лісі 
поблизу с. Криве, де звітувала про проведену особисто роботу.

За самовіддану працю на чолі підпільного Червоного Хреста Тер-
нопільського обласного Проводу Президія УГВР нагородила Галину 



40 41

Дидик Бронзовим Хрестом Заслуги, про що їй в усній формі оголоси-
ла в 1945 році провідниця Катруся Зарицька. 

У 1945 році Галину Дидик (тодішнє псевдо «Анна») разом із Кате-
риною Зарицькою («Монетою») відрядили в особисте розпоряджен-
ня Романа Шухевича, вони стали його зв’язковими. Головнокоман-
дувач УПА сам інструктував «Монету» й «Анну» щодо їхньої роботи, 
йому потрібні були довірені особи для виконання важливих організа-
ційних завдань та особистих доручень. До кола їхніх обов’язків входи-
ло: підтримувати зв’язок з іншими членами Проводу ОУН; шукати по-
трібні для підпілля квартири, які могли б водночас слугувати місцем 
проживання і зустрічей підпільників; організовувати криївки для його 
особистої безпеки та різні повсякденні доручення. Важливим було те, 
щоб зв’язкові могли усно, на словах, точно передати те чи інше його 
доручення.

Протягом п’яти років Галині Дидик вдалося організувати цілу низ-
ку підпільних «хат», які використовували як місце зустрічей та обміну 
інформацією. Вона також успішно організовувала схрони для Романа 
Шухевича в селах на Тернопільщині.

На початку лютого 1946 року «Анна» отримала завдання від Ро-
мана Шухевича легалізуватися у  м. Львові і  підготувати там відпо-
відну «хату» для нього. Їй вдалося прописатися у Львові на квартирі 
самотніх пенсіонерів по вул. Сулимирського, 4, на Знесінні. Навесні 
1946 року Провідник перебрався туди і деякий час проживав там. Га-
лина офіційно працювала надомницею в одній із швейних майсте-
рень, брала роботу додому, шила білизну для військовослужбовців. 

Цю квартиру підпільникам довелося поспіхом залишити влітку 
1946 року, оскільки Галину попередив знайомий, якого затримали 
слідчі органи МДБ як підозрюваного у зв’язках із підпіллям, що він під 
тортурами повідомив про цю хату і підписав угоду про співпрацю.

Наступною вдало облаштованою Г. Дидик «хатою» став особняк 
у с. Лисиничі, власницею якого була п. Олена Яремко. Там Роман Шухе-
вич перебував з кінця листопада 1947 року до травня 1948 року.

Весною 1947 року Роман Шухевич нагородив її Срібним Хрестом 
Заслуги, про що оголосив у спеціальному наказі на урочистих зборах 
у Бібрицькому лісі. 

У 1947 році Провідник доручив Галині приглянути за Юрієм Шухе-
вичем, 1933 р. н., якому вдалося втекти з дитячого будинку для дітей 
«ворогів народу», і влаштувати його в надійних людей, щоб він зміг 
відвідувати шкільні заняття. Але Юрко прагнув викрасти з дитбудинку 
малу сестричку Марійку, і в березні 1948 року «Анна» з дозволу Шухе-

вича поїхала разом з Юрієм в м. Сталіно, щоб розшукати там шестиріч-
ну доньку Романа Шухевича. Однак ця поїздка закінчилася невдачею, 
п’ятнадцятирічного Юрка заарештували, і  Галині довелось поверну-
тися до Львова з такими невтішними новинами. 

Вельми успішно організувала Галина Дидик дві поїздки Романа 
Шухевича до Одеси влітку 1948 і 1949 років. Це було зумовлене тим, 
що в другій половині 1940-х років стан здоров’я Провідника дуже по-
гіршився, давалися взнаки напруга і похідні умови проживання. Гали-
ні двічі вдалося здобути фіктивні документи, так звані санаторні «кур-
сівки» до санаторію «Лермонтовський», на імена учителів з Галичини. 
В Одесі Романові Шухевичу вдалося здійснити комплекс лікувальних 
заходів і відпочити. 

В останньому місці перебування головнокомандувача УПА Романа 
Шухевича в с. Білогорща, біля Львова, Галина Дидик була при ньому. 
За фіктивними документами переселенки з Польщі на ім’я Антоніни 
Кулик, вона легально оселилася в помешканні вчительки Анни Коню-
шик як її хатня робітниця. Для Шухевича спорудили криївку, де мож-
на було сховатися, коли до хати хтось заходив. Там Провідник провів 
майже півтора року.

Галина дбала про придбання продуктів харчування, слідкувала за 
станом здоров’я Провідника, за потреби сама робила уколи, масажі, 
добувала необхідні ліки тощо. Проте вона часто й відлучалася, вико-
нуючи доручення Романа Шухевича, не раз виїжджала в різні міста 
України.

5 березня 1950 року будинок у Білогорщі був оточений численни-
ми енкаведистами. Коли вони ввірвалися всередину, відразу скрути-
ли Галині руки. Щоб попередити Провідника, вона голосно кричала, 
що нікого в домі немає. Та скоро почула постріл Шухевича і зрозумі-
ла, що має діяти згідно з ситуацією, самостійно. Вирвалась із рук сол-
датів, які, мабуть, дещо відволіклись на постріли, вибігла до сусідньої 
кімнати, впала на підлогу і прийняла отруту. Невдовзі знепритомніла. 

Внаслідок проведеної енкаведистами в Білогорщі операції Роман 
Шухевич геройськи загинув, вбивши одного ворога, а  Галині Дидик 
довелось перенести неймовірні тортури й знущання під час півтора-
річного слідства.

Вона опритомніла вже в тюрмі на Лонцького… Очевидно, її реані-
мували, щоб зберегти живою для допитів, тому за її життя боролися 
лікарі. Горло ніби задерев’яніло, вона не могла ні їжу ковтати, ні воду 
пити, не могла не лише ходити, а й рухатись. Її носили на ношах, поча-
ли вводити їй їжу через трубку. Коли критичний стан трохи відступив, 
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«до роботи» взялися кати-енкаведисти. Спершу Галину не били, а тіль-
ки лякали і пропонували покаятись; сподівалися, що, будучи в такому 
тяжкому стані, вона все розповість. Коли не допомогли ні просьби, ні 
обіцянки, ні залякування, ні листи нібито від Шухевича, в яких він пи-
сав, що все пропало і треба поводитися розумно та думати про життя, 
почалися тортури… 

Неймовірно боляче читати спогади Галини 
Дидик про ті катування, які здійснювали зви-
роднілі нелюди. Адже били її, лежачу на ношах, 
ставили носилки на двох табуретках і з садист-
ською насолодою лупили немічну жінку ґумо-
вим шлангом із металічними вставками. Від 
ударів тріскала шкіра, бризкала кров, що ви-
кликало регіт нелюдів… Коли мліла, відлива-
ли водою і далі били…

Допитували Галину Дидик звичайні слід-
чі і  поважні чини, а  також приїжджі з Києва 
й Москви. Допитували вдень і вночі, не дава-
ли спати. Били нагаями, копали ногами, коло-
ли наркотиками, обливали холодною водою, 

зневажали гідність жінки, підсипали в постіль блощиць, від укусів 
яких свербіло все тіло… Від застосування якихось домішок у воді в 
неї виникали прикрі слухові й зорові галюцинації. Такі звірства трива-
ли протягом шести місяців, хоч саме слідство продовжувалося ще по-
над рік і закінчилося 18 жовтня 1951 року. 

Старший науковий співробітник Інституту українознавства іме-
ні Івана Крип’якевича НАН України Юрій Зайцев підрахував, що вона 
витримала 129 допитів, часто тривалістю 15–16 годин. Неодноразово 
з цих допитів приносили її непритомною. 

31 жовтня 1951 року «тройка ОСО» при МДБ СРСР заочно засудила 
Галину Дидик до 25 років ув’язнення. 14 грудня 1951 р. її етапували до 
Верхньоуральської тюрми МДБ СРСР у Челябінській області, згодом 
перевели до Владимирської в’язниці, що була відома своїм надсуво-
рим режимом. Там Галина зустріла своїх подруг з підпільної роботи, 
інших зв’язкових Романа Шухевича – Катерину Зарицьку, Ольгу Ільків, 
Дарію Гусяк. 

18 літ пробула Галина Дидик у тюрмі. 
У 1961 році прийняли новий Кримінальний кодекс, за яким 25-річ-

ний термін ув’язнення був скасований. Але для Галини та кількох де-
сятків інших учасників українського національного визвольного руху, 

Галина Дидик  
у камері НКВД

як виняток, затвердили спеціальний указ, за яким дія нового закону 
на них не поширювалася. Це викликало обурення світової громад-
ськості.

Тому згодом Галину Дидик разом із подругами перевели в табір су-
ворого режиму. Історик-дослідник Юрій Зайцев подає таку конкрет-
ну інформацію: «Через протести міжнародної громадськості ухвалою 
суду від 3 квітня 1969 р. переведена разом із К. Зарицькою і Д. Гусяк 
у жіночу зону № 6 концтабору суворого режиму ЖХ-385/19 у селищі 
Лєсной, звідти  – у  концтабір ЖХ-385/3-4 у  селищі Барашево Теньгу-
шовського р-ну Мордовської АРСР. Звільнена ухвалою виїзної сесії 
Верховного суду Мордовської АРСР від 24 березня 1971 через хво-
робу серця».

Отож, майже шістдесятилітню Галину Дидик звільнили в 1971 році 
через важке захворювання серця.

Не маючи права повернутися додому, вона тимчасово оселилася 
в Караганді. З літа 1972 до осені 1973 року таємно мешкала в м. Бібрці, 
на Львівщині. Проте після марних спроб прописатися в Західній Україні 
виїхала в с. Христинівку, на Черкащині, де працювала в дитячому садку. 

Важким було життя на волі цієї немолодої хворої жінки, яка не 
мала змоги створити власну сім’ю, а свою материнську любов відда-
вала Україні й українцям. 

Пенсії Галина Дидик не отримувала, існувала завдяки невеличкому 
городу та людській допомозі. Зокрема, отримувала посилки з-за кор-
дону від членів групи «Міжнародна Амністія» в Німеччині. Більшу ча-
стину отриманих пакунків віддавала тим, хто, на її думку, потребував 
ще більше. 

Пані Галина підтримувала листами й посилками репресованих, на-
магалась контактувати з друзями по боротьбі. Наприклад, у 1974 році 
вона відвідала Юрія Шухевича в Нальчику (Кабардино-Балкарська 
АРСР), де він замешкав після ув’язнення. Гостила в себе Катерину За-
рицьку й Одарку Гусяк. 

За таку доброчинну діяльність знову зазнала переслідувань. 
У 1979 році кадебісти наполегливо домагалися від неї «покаянної за-
яви» і засудження свого минулого. За це обіцяли повернення до Бере-
жан, пенсію і спокійне життя. Вона категорично відкинула таку пропо-
зицію, й опісля її звільнили з праці в дитсадку. А в 1977 році позбавили 
можливості отримувати допомогу з-за кордону. 

Репресії набули нових форм у вигляді постійних хуліганських на-
падів, побиття вікон тощо. Це призвело до різкого загострення хво-
роби серця. 
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23 грудня 1979 року Галина Дидик померла від інфаркту в с. Христи-
нівка, на Черкащині. Родина поховала її у м. Бережани Тернопільської 
області. 

Відомо, що на Тернопільщи-
ні знають і  шанують пам’ять цієї 
української героїні. Рішенням се-
сії Бережанської міської ради 
№ 927 від 27.11.2009 р. Галині Ди-
дик присвоєно звання «Почес-
ний громадянин міста Бережани», 
у  с.  Христинівка існує сквер імені 
Галини Дидик, на її честь названий 
42-й курінь УПЮ імені Галини Ди-
дик. У її рідному селі Шибалин по-
став пам’ятник цій самовідданій 
героїні.

Тож хай не згасає пам’ять про 
надзвичайно скромну і  величну 
своєю самопосвятою Україні укра-
їнську Героїню!
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Ольга Ільків і Дарія Гусяк  
біля пам’ятника Галині Дидик

ОЛЬГА ІЛЬКІВ 
Нескорена й невтомна патріотка

    

Четвертою з-поміж особливо довірених зв’язкових Романа Шухе-
вича та всесвітньо відомих довголітніх арештанток совєтських тюрем 
є Ольга Ільків. 

Їй Господь дарує довголіття, а нам – можливість знати її життєпис 
із її живих спогадів, якими вона щиро ділиться. Богом даровані літа, 
як і все життя, пані Ольга посвячує самовідданому служінню Україні. 
А життя їй випало вельми нелегке…

Народилася Ольга 21 червня 1920 року в м. Стрий, на Львівщині. 
Не зазнала щасливого дитинства в родині, бо батьки Розалія-Катери-
на Коцур і Фаустин Ільків у скорому часі розлучилися. Коли Олі випов-
нилося сім років, мати записала її до польської школи в Стрию, а сама 
виїхала до Варшави. Ольга виховувалась у  дідуся й бабусі в Стрию. 
У 1933 році, закінчивши народну школу, вступила до Стрийської гімна-
зії, але влітку 1934 року поїхала до Варшави до мами, яка там вийшла 
заміж за Гілярія Волошановського, емігранта з Вінницької області, що 
втік від большевиків. Два роки Ольга ніде не вчилася, бо приватні гім-
назії були дуже дорогі, а державні – лише для своїх, тобто для поляків. 
Але тяга до знань спонукала вчитися самотужки. Попросила прияте-
льок зі Стрия, аби прислали програми й книжки, і зайнялася самоос-
вітою. Брала деякі приватні уроки, зокрема, в соратників Симона Пет-
люри, які вимушено покинули совєтську Україну. Значну підтримку 
надавав приятель вітчима Андрій Макух, член уряду Симона Петлю-
ри, брат міністра ЗУНР Івана Макуха. Він часто приходив і допомагав 
освоювати математику. Потім придбав для неї «Кобзар» і збірник па-
тріотично-героїчних пісень. 
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Згодом мати з вітчимом віддали Ольгу на навчання в жіночу гімна-
зію при Українському інституті для дівчат у Перемишлі, де, екстерном 
склавши іспит, вона навчалася в 1936–1939 рр. Ці роки навчання на-
зиває найщасливішим періодом свого життя. Там познайомилася з Га-
линою Змієнко, яка була на два класи старша і належала до підпільно-
го українського Пласту. Галина впровадила Ольгу до цієї організації. 
Поляки український Пласт заборонили, за належність до нього суди-
ли. Тож діяли таємно. Пласт був політичною організацією, керувала 
ним Стефа Паліїв.

Через початок війни й окупацію Польщі німцями, коли Переми-
шль опинився за лінією Керзона, Ольга не змогла закінчити останній 
курс гімназії. Але вдалося в 1940 році закінчити 4-місячні так звані 
«матуральні курси» при Ярославській гімназії і здати матуру в Крако-
ві. Повернулася до Варшави, працювала в Українському допомогово-
му центрі для українців-емігрантів. Навчилася друкувати на машинці, 
працювала секретарем. Там на одному з організованих українцями 
вечорів познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Володимиром 
Ликом, на прізвисько «Вихор». Володимир дав їй прочитати статтю 
Степана Бандери «За чистоту лінії». Тоді вирішила приєднатися до на-
ціоналістів.

У 1941 році Ольга Ільків вступила в ОУН. Мала псевдоніми «Роксо-
ляна» та «О. Звіробій». Коли 30 червня 1941 року уряд Ярослава Стець-
ка в окупованому німецькими військами Львові проголосив Акт від-
новлення Української Держави, Ольгу, разом з іншими націоналістами, 
почали готувати до переходу в Україну. Після короткого вишколу їх не-
легально переправили через так звану «зелену границю» до Львова. 

У Львові членів ОУН поселили в гуртожитку політехнічного інститу-
ту. Про конкретне доручення не говорили, але для кожного визначили 
напрям, у якому повинні були діяти. Мали працювати три похідні гру-
пи, які б несли звістку про відновлення Української Держави на Схід-
ну Україну. Їхнім завданням було повсюди створювати українську ад-
міністрацію й осередки ОУН. Ользі призначили прямувати в Житомир. 

Однак владу у Львові повністю перебрали німці. 5 липня 1941 року 
гестапівці заарештували Степана Бандеру, Ярослава Стецька і близь-
ко 300 членів ОУН. Переїзд похідних груп до Центральної України від-
мінили. 

У 1942 році провідник «Смола» (він же «Арпад» і «Золотар») при-
значив Ольгу Ільків провідницею жіночої мережі ОУН у Львові та по-
знайомив із Катрусею Зарицькою, яка очолила весь жіночий підпіль-
ний рух.

Ольга Ільків влаштувалася працювати друкаркою у дирекції Львів-
ської залізниці, де мала змогу на свої документи діставати залізничні 
квитки для оунівців. 

У міжчасі до Львова приїхала й мама Ольги, яка розлучилася з ві-
тчимом, бо він її зрадив. У Львові вона почала вести бізнес із виготов-
лення та продажу іграшок. 

Згодом приїхав і Володимир Лико, з ним Ольга Ільків взяла шлюб 
у храмі Преображення Господнього 27 квітня 1943 року. Володимир, 
1920  р. н., родом із Жидачів-
щини, на Львівщині, перебував 
у збройному підпіллі, мав псев-
до «Буревій», «Данило». 

На Різдво 1945 року совєт-
ські «визволителі» заарешту-
вали маму Олі в її помешканні 
на вул. Коллонтая, 6 (тепер М. 
Менцинського) у  Львові ніби-
то «за зв’язки з німцями». Однак 
на слідство її викликали лише 
один раз, визнали її невинність 
і відразу звільнили, але пересе-
лили в кімнату без вигод, а її чо-
тирикімнатне помешкання від-
дали заступнику начальника 
тюрми НКВС № 4 («Бриґідки»). 
Це було доволі типовим явищем 
совєтського «визволення».

З 1945 року Ольга Ільків-Ли-
ко перейшла в підпілля, працю-
вала на різних постах у  жіно-
чій мережі ОУН. Перебувала недалеко від свого чоловіка. 11 липня 
1946  року в с.  Конюхів Стрийського району вона народила доньку 
Звениславу. 

Восени 1946 року Катерина Зарицька («Монета») запропонувала 
Ользі утримувати помешкання для, за її словами, дуже важної особи. 
Ольга на той час мала вже тримісячну донечку. Катруся сказала, що це 
дуже добре для конспірації. Отож Ольга з мамою і донечкою 12 жовтня 
1946 року переїхали до вже вибраної хати в с. Княгиничі, на Івано-Фран-
ківщині. Разом з «Монетою» облаштували конспіративне помешкання. 
Згодом там оселився командувач УПА Роман Шухевич із двома охорон-

Весільне фото Ольги Ільків  
і Володимира Лика
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цями Зенком і Левком, і перебули зиму 1947 року. Ця квартира мала 
три кімнати, під кухнею була яма-криївка, яку закривала ляда. 

Розповідаючи про побут у Княгиничах, пані Оля згадує, якою друж-
ньою і побожною була атмосфера в тій підпільній хаті: коли сідали їсти, 
молилися, перед сном – знов спільна молитва. Надвір чоловіки вдень 
не виходили, тому навколишні думали, що живуть там лише Ольга 
з дитиною і мамою. Шухевич дуже любив бавити маленьку Дзвінку.

Зрідка Ольга відпрошувалася на зустрічі з чоловіком Володими-
ром Ликом, який на той час був керівником Стрийського Проводу 
ОУН. Мав псевдо «Буревій», «Оріон». 

Виникла проблема, коли виявилося, що Ольга знову вагітна. Шухе-
вич був незадоволений, бо це могло поставити під загрозу їхню ле-
генду. Ольга запропонувала законспірувати це так, ніби повернувся 
батько першої дитини. Отож, створюючи таку легенду, на роль її чоло-
віка вибрали підпільника Любомира Полюгу на псевдо «Богдан», який 

ще не був відомий совєт-
ським органам. А за Володи-
миром Ликом уже полюва-
ли, і  незабаром він загинув 
у бою з енкаведистами. 

Справили показове, фік-
тивне весілля, сфотографу-
вали «подружжя», повісили 
портрет на стіні, і  Любомир 
Полюга легально там замеш-
кав, виконуючи функції охо-
ронця і  зв’язкового Романа 
Шухевича.

Коли 21 вересня 1947 ро-
ку в Ходорові енкаведисти напали на Катерину Зарицьку й захопили 
її непритомну, Шухевич розпорядився, згідно з правилами підпілля, 
покинути хату в Княгиничах. Нашвидкуруч зібралися і вночі вируши-
ли пішки до с. Грімне Городоцького району.

У Грімному була підпільна «хата», створена Дарією Гусяк із мамою 
і Мартою Пашківською. Роман Шухевич замешкав там.

Ольга Ільків-Лико 8 грудня 1947 року народила сина Володимира. 
17 березня 1948 року Володимир Лико, провідник ОУН «Буревій», 

загинув у бою з енкаведистами в с. Лукавиця Горішня, на Стрийщині. 
Ольга залишилася вдовою, силою волі тамувала важку тугу за коха-
ним чоловіком, яку час від часу виливала у своїх віршах і піснях. Пані 

Фото фіктивного подружжя

Ольга згадує, що, створюючи власні вірші й пісні, присвячені пам’яті 
чоловіка, вона мовби продовжувала його незабутні пісні, які він своїм 
оксамитовим баритоном виконував у супроводі гітари. 

Після загибелі Володимира Лика Роман Шухевич на початку 
1950 року через Галину Дидик передав для Ольги так звану «штафет-
ку» (яка тепер зберігається у ГДА СБУ), в якій рекомендував їй переїха-
ти з родиною на Донбас та створити там осередок ОУН. 

14 березня 1950 року, за день до запланованого переїзду, Ольга, 
не знаючи про загибель Шухевича, поїхала до Львова, щоб попроща-
тися з подругами. Там довідалася, що вбито Романа Шухевича, та по-
при свою обережність потрапила в руки емгебистів. Раптово напали 
на вулиці, скрутили руки та повезли в тюрму на Лонцького.

І почалося довге й жорстоке слідство… Однак Ольгу не так мучи-
ли різні нелюдські знущання й приниження, як переживання за долю 
дітей. Лютий слідчий Лавренко віддав її дітей до дитбудинку під зміне-
ними іменами й прізвищами.

З жахом вона довідалася, що дітей політв’язнів, яких здавали в дит-
будинок, могли всиновити інші люди. Діти вже ніколи не дізналися 
б, хто їхні батьки і чи вони живі. А нові батьки не знали б, чиїх дітей 
виховують. Це був безперервний страх для Ольги, слідчий Лавренко 
по-садистськи твердив, що вона своїх дітей ніколи не побачить. Сер-
це її розривалося, розпачливо благала Божої помочі. І ось інший слід-
чий Козлов, що не втратив людяності, повідомив їй, що дітей назвали 
Вірою й Андрієм Бойко і що вони перебувають у дитбудинку на Погу-
лянці, у Львові.

24 листопада 1951 року Ольга Ільків була засуджена ОСО (особое 
совещание) за ст. ст. 54-1а, 54-11 КК УРСР до 25 років ув’язнення.

Під час етапів, на кожній пересилці вона використовувала знайом-
ства з іншими в’язнями, щоб передати на волю знайомим інформацію 
про дітей. Те саме писала скрізь на стінах камер у надії, що прочитає 
хтось зі Львова.

Спочатку Ольга Ільків потрапила в Алєксандровскій централ, який 
знаходився за 90 кілометрів від Іркутська, згодом її перевели до Вла-
димирської тюрми у Владимирі-на-Клязьмі. Там зустрілась із подруга-
ми Катериною Зарицькою, Дарією Гусяк і Галиною Дидик.

Через три роки отримала дозвіл раз на рік писати листи. Написала 
в дитячий будинок і отримала лист зі знимкою своїх дітей. Розпочала-
ся переписка з ними, але Ольга відчувала, що діти вже настроєні про-
ти неї, адже вони тепер були юними ленінцями і її сприймали як воро-
га Совєтського Союзу.



50 51

Після смерті Сталіна політв’язні могли отримати амністію, але тре-
ба було покаятися. Мама Ольги писала, щоб вона покаялася. Але 
її донька ніяк не могла це зробити, не уявляла, як і за що має каятися 
перед ворогами-поневолювачами. 

Взимку 1963 року до Ольги Ільків підійшов полковник КДБ Воло-
димир Шевченко і  запропонував задля дітей таки просити помилу-
вання. Діти невдовзі закінчать інтернат, не будуть мати куди подітися. 
Мама Ольги на той час уже померла. Знаючи ті обставини, Катерина 
Зарицька настояла, що таки треба писати якусь ніби покаянну заяву. 
Довго спільно обдумували зміст її, а коли Ольга написала її, то Галина 
Дидик з подивом сказала, що це не каяття, а «дисертація на честь на-
ціоналістів».

Полковник Шевченко навіть не заглянув у те «каяття», а  відразу 
написав клопотання до Леоніда Брежнєва про звільнення. 6 лютого 
1964 року згідно з постановою «Верховного Совета СССР» Ольга Іль-
ків була помилувана.

І почалися важкі митарства на волі. 
Від вересня 1964 року вона працювала санітаркою у Львівській об-

ласній лікарні, від 1966 року – двірником у домоуправі м. Львова, щоб 
отримати помешкання та забрати дітей з інтернату. Адже двірникам 
давали хоч поганеньке, але житло.

З 1972 року і до виходу на пенсію у 1976 році Ольга Ільків працю-
вала у Львівському історичному музеї. Згодом – у відділі фондів Му-
зею народної архітектури та побуту у Львові (1977–1979), збирала ста-
рожитності на Опіллі, зокрема, на Ходорівщині. 

З початком Українського Відродження Ольга Ільків активно вклю-
чилася у громадське й політичне життя. Вона брала участь в установ-
чих зборах Конгресу Українських Націоналістів у Києві (1992) та «ОУН 
в Україні» (1993). 

У 1995 році стала членкинею новоствореної Всеукраїнської Ліги 
Українських Жінок. Від 2003 року співпрацює з Львівським обласним 
громадським об’єднанням «Комітет Свободи», згодом приєднується 
до Всеукраїнського об’єднання «Свобода» та Львівського Крайового 
Братства ветеранів національно-визвольної боротьби.

Ольга Ільків була учасницею численних науково-історичних та 
просвітницько-виховних заходів, присвячених визвольним змаган-
ням українців. Вона була і  залишається символом самовідданості 
й відваги українок. 

Указом Президента України Віктора Ющенка від 17 січня 2008 року 
Ольга Ільків нагороджена Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня. 

У 2012 році за активну громадянську та життєву позицію, творчу ді-
яльність, участь у наукових і виховних заходах Ольга Ільків була від-
значена в номінації «Львів’янин (львів’янка) року». Вона є однією 
із героїнь фільму «Три історії Галичини». 

Вона дякує Богові, що збе-
регла від ворожого впливу сво-
їх дітей, які стали справжніми 
патріотами України. Дочка Зве-
нислава, тепер Віра Волошин  – 
викладач музики. Роком мо-
лодший син Володимир, який 
залишився Андрієм Бойком,  – 
хімік-кібернетик. 

Ольга Ільків упродовж життя 
захоплювалася поезією і  сама 
писала вірші під псевдонімом 
«О. Звіробій». Деякі з них покла-
ла на музику її подруга по бо-
ротьбі Марта Пашківська. 

У наш час великої популяр-
ності набуло «Повстанське тан-
го» (слова Ольги Ільків, музика 
Марти Пашківської). Ця пісня, 
яку колись залюбки співали во-
їни УПА, тепер не раз звучить 
на великих сценах Львова у ви-
конанні відомих львівських спі-
ваків Ореста Цимбали й Марти 
Шпак. Сьогодні цю пісню співа-
ють і ті, хто відстоює нашу неза-
лежність на східних кордонах.

Ольга Ільків – авторка низки статей про Романа Шухевича та його 
добу. 

У 2011 році пані Ольга видала збірку своїх віршів «У тенетах двох 
«закриток», де подала і свій короткий життєпис. Охоче дає інтерв’ю, 
щоб наступні покоління знали, пам’ятали й продовжували служіння 
Україні. Особливо любить виступати перед молоддю.

Із нагоди відзначення 75-ї річниці створення УПА працівники СБУ 
у Львівській області передали Ользі Ільків копію її кримінальної спра-
ви. Це три томи копій пожовклого паперу, в яких – усе її життя – від 

Юрій Шухевич, Ольга Ільків,  
Орест Цимбала та син Володимир  
на святкуванні 95-річчя пані Ольги

Ольга Ільків з Мартою Шпак  
та Орестом Цимбалою
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підпільної боротьби до заслання. Своєрідна біографія, написана ру-
ками енкаведистів… 

Ми повинні знати, що архівно-кримінальні справи є дуже цінним, 
але водночас суперечливим джерелом. Цінне воно тому, що часто 
лише завдяки цим справам ми можемо отримати деякі унікальні ві-
домості про визвольний рух того періоду. А суперечливість полягає 
в тому, що треба усвідомлювати, наскільки по-різному чекісти здобу-
вали ці свідчення від заарештованих (силові допити-тортури і прово-
кації) та як могли по-своєму їх записувати, виходячи з потреб слідства...

На жаль, в останні роки пані Ольга Ільків втратила зір, проте не 
втрачає любові до Бога й України. Коли її запитують: «Де секрет вашо-
го довголіття?», відповідає: «Секрет – у людяності і відзивчивості до 
всього живого. Бог постійно зі мною, весь час обмінююся з Ним дум-
ками» (журнал «Країна»).

   
Подруги Дарія Гусяк та Ольга Ільків

Усвідомлюючи, яка важка доля випала цій жінці, приєднуємося 
до думки львівського журналіста Йосифа Марухняка, що те, що вона 
у свої 95 років ще ходить на публічні заходи (щоправда, вже у супро-
воді сина Володимира), є нагородою Всевишнього за все пережите. 
А можливо, і подарунком сучасникам для наснаги, для продовження 
любові до України та саможертовного служіння їй.

Використано:
Ільків Ольга. Від Володі повернулася вагітна. Шухевич був злий. Країна. 
Люди та речі. 2015.
Ільків Ольга. У тенетах двох «закриток». Львів: Каменяр, 2011. 183 с.
Інтерв’ю Христини Старецької і Лесі Межви з Ольгою Ільків у «Gazeta.ua», 
2015.
Уривки спогадів Ольги Ільків із сайту «Територія терору»

http://territoryterror.org.ua/uk/witnesses/biography/?ci_personid=115

ІРИНА СЕНИК 
Феномен дивовижної стійкості й таланту

    
«Вона  – це зразок отого особливого галицького фе-

номену, коли молоду людину міжвоєнного часу вихову-
вали дві великі школи: школа ОУН і школа Митрополита 
Андрея Шептицького. Й обидві ці школи вживалися в то-
дішньому галичанинові, як дві природи – корпускулярна 
і хвильова – в єдиному феномені світла».

Так писав про Ірину Сеник Мирослав Маринович, відомий право-
захисник і політв’язень совєтських таборів, віце-ректор Українського 
Католицького Університету. Він добре знав її – надзвичайної мужно-
сті, таланту й дієздатності Українку. Мала щастя знати цю неймовірно 
дивовижну особистість і автор цих рядків. Її повинні знати, пам’ятати 
й наслідувати сучасні патріоти України!

Сеник Ірина Михайлівна  – член Організації Українських Націона-
лістів, довголітній політв’язень, член Української Гельсінкської Групи, 
поетеса, медсестра, талановита вишивальниця, громадська діячка.

Народилася Ірина 8 червня 1926 року у Львові в родині січового 
стрільця Михайла Сеника. Мати Марія працювала в друкарні. У сім’ї 
було троє дітей: Ірина, яку традиційно кликали Орисею, сестра Лео-
ніда і брат Роман. 

Навчалася вона в приватній «Рідній Школі» ім. Короля Данила та 
приватній дівочій гімназії Іллі та Іванни Кокорудзів «Українського пе-
дагогічного товариства». Ці навчальні заклади ревно плекали висо-
кий український дух в обставинах поневолення Галичини Польщею.

На формування світогляду Ірини впливали свідомі батьки, «Рідна 
Школа», професори приватної гімназії Іллі та Іванни Кокорудзів, а та-
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кож і  Церква на чолі з Митрополитом Андреєм Шептицьким, який 
щиро опікувався українськими навчальними закладами.

У 1939 році Ірина стала членом Юнацтва Організації Українських 
Націоналістів, а з 1941 року вже була повним членом ОУН і працюва-
ла в крайовому відділі пропаганди.

Великий вплив на Ірину мала її наставниця й подруга Наталя Вин-
ників, на псевдо «Ада», яка очолювала юнацьку організацію ОУН 
у Львівській гімназії ім. Кокорудзів. 

Тоді патріотична львівська молодь гуртувалася для боротьби про-
ти поневолення польських окупантів. Коли в Західну Україну вломи-
лися радянські «визволителі», НКВД користувалося архівами поль-
ської поліції, звідки черпало інформацію про українських патріотів, 
і відразу ж визнавало їх своїми ворогами. Таким чином органи НКВД 
у 1940 році провели у Львові тотальні арешти української інтелігенції 
та ініціювали політичний процес, що отримав назву «Процесу 59-ти» 
за кількістю підсудних. 

Яскравим був виступ на суді 20-річної Наталки Винників, яка від-
важно заявила: «Я, будучи націоналісткою, яка б не була чужа держа-
ва, буду боротись за створення самостійної України! А раз тут совєт-
ська влада, я свідомо боролась проти неї». Таку позицію займала вона 
і під час слідства, не зважаючи на катування. 

За таку стійкість і зізнання про приналежність до ОУН та любов до 
України Наталка Винників була засуджена на кару смерті – до розстрі-
лу. Потім розстріл було замінено на 10 років концтаборів і 5 років поз-
бавлення прав та відправлено до Бердичівської тюрми, звідки в час 
воєнних подій у липні 1941 року їй разом із групою в’язнів вдалося 
втекти. Після втечі з тюрми продовжує боротьбу в рядах ОУН, тепер 
уже проти німецьких окупантів. З похідними групами була скерована 
у Східну Україну. Розстріляна німцями 9 лютого 1942 року в Бабиному 
Яру. Їй тоді йшов 22-й рік.

А Ірині Сеник судилося жити і  впродовж життя виявляти таку 
ж мужність і незламність.

Закінчивши гімназію, Ірина влаштувалася на працю в митрополи-
чій консисторії УГКЦ, яка діяла під керівництвом Андрея Шептиць-
кого.

Водночас, як член ОУН, працювала в крайовому відділі пропаган-
ди. У рамках організації Ірина зустріла своє перше і єдине, палке, але 
таке коротке кохання – Богдана Куницького. Арештований «першими 
большевиками», він врятувався з тюрми під час німецького бомбар-
дування та наприкінці 1941 року пішов із похідними групами на Схід-

ну Україну, де й поліг у вирі боротьби. Назавжди залишився в її серці 
й віршах. Писати вірші Ірина почала приблизно з дев’яти років.

У 1944 році Ірина поступила на факультет іноземних мов (англійська 
філологія) Львівського університету. Однак довго вчитись не довелося.

11 грудня 1945 року Ірина Сеник була заарештована як учасни-
ця національно-визвольного руху. Після нетривалого, але дуже жор-
стокого слідства, 2 березня 1946 року її засудили за звинуваченням 
у «зраді батьківщини» (ст. 54–1 п. «а», 54–11 КК УРСР) на 10 років табо-
рів, 5 років позбавлення прав і довічне заслання. 

Покарання відбувала в таборах Іркутської області (Тайшет, Заозер-
лаг, Ангарлаг). У центральній каторжній лікарні її вимушено проопе-
рували, бо мала страшний свищ, який виник через сильні побої під 
час слідства, і  далі розвивалося нагноєння. Після операції не могла 
ходити, її трохи підлікували і  знову відправили на важкі роботи (лі-
соповал, шпалозавод, кам’яний кар’єр). На кам’яному кар’єрі камінь 
зламав їй праву руку, і знову – лікарня. Перебула також операцію на 
перитоніт. Однак інвалідом її вперто не визнавали. Про всі ці страж-
дання Ірини Сеник із болем згадує її подруга по неволі Ніна Вірченко. 

Страдницька доля випала і всій родині Ірини. У 1944 році була за-
арештована її сестра Лео ні да за участь у визвольному русі. Згодом за-
арештували батьків і малолітнього брата Романа за те, що були роди-
чами «двох бандиток».

Після відбуття десяти років таборів у 1955 році Ірину Сеник етапу-
вали на заслання в м. Анджеро-Судженськ Кемеровської області, де 
вона провела 13 років. Там було багато українських засланців, там зу-
стрілася з  мамою, сестрою і  братом. Батько Михайло Сеник пропав 
безвісти в совєтських казематах.

Родина Сеників, яку зруйнували совєтські «визволителі».  
Зліва направо: Леоніда, Ірина, Роман та їхня мати Марія
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Перебуваючи на засланні, Ірина заочно закінчила Новокузнецьке 
медичне училище, отримала диплом із відзнакою, працювала медсе-
строю в лікарнях. Згодом довелося поїхати до Ленінграда на склад-
ну операцію хребта, яку, на щастя, виконав відомий академік Петро 
Корнєєв, про якого пані Ірина завжди з вдячністю згадувала. Після 
операції тривалий час пролежала в гіпсі, отримала першу групу інва-
лідності, але попросила замінити її на другу, щоб мати можливість за-
робляти на прожиття.

І знову повернулась до «Анжерки», як називали це невелике шах-
тарське містечко, де було багато засланців зі Львова.

Лише у вересні 1968 року Ірину Сеник звільнили із заслання, проте 
з умовою, що не повернеться до Львова. Оселилася в Івано-Франків-
ську, з труднощами влаштувалася працювати операційною сестрою 
в протитуберкульозному диспансері. І долучилася до правозахис-
ної діяльності. Встановила контакти з оунівцями та шістдесятниками, 
спілкувалася з киянками-подругами по ув’язненню Оксаною Мешко 
та Ніною Вірченко, брала активну участь у виданні підпільного вісни-
ка, організованого В’ячеславом Чорноволом, допомагала поширюва-
ти самвидав, спрямований проти русифікації та національної дискри-
мінації українського народу.

Ірина Сеник увійшла до Івано-Франківської та Львівської груп за-
хисту політв’язнів, подавала скарги й протести на захист Валентина 
Мороза, Святослава Караванського та ін., збирала кошти на підтрим-
ку родин політв’язнів. За нею був встановлений негласний нагляд, по-
частішали виклики на допити. 

У грудні 1969 року вона підписала заяву 16 колишніх політв’язнів 
«Знову камерні справи?» на ім’я Голови Президії Верховної ради УРСР, 
яка була спрямована проти практики засудження в ув’язненні. Заяву 
опублікували в «Українському віснику» № 1 за 1970 рік, транслювали 
по радіо «Свобода».

17 листопада 1972 року Ірина Сеник була вдруге заарештована 
за звинуваченням у проведенні «антирадянської агітації і пропаган-
ди» (ст. 62 ч. 2 КК УРСР). Звинувачення спиралися головно на вилучені 
при обшуку матеріали, що висвітлювали кричущі хиби й зловживання 
совєтської системи.

Під час слідства Ірина Сеник вісім діб тримала голодування, щоб 
домогтися права писати і вишивати. 

26 січня 1973 року Івано-Франківський обласний суд визнав Ірину 
Сеник особливо небезпечною рецидивісткою, але, враховуючи інва-
лідність, засудив на шість років ув’язнення і п’ять років заслання.

Покарання відбувала в Мордовії, у  жіночій зоні ЖЕХ–385/3–4, 
в  с.  Барашево Теньгушовського району. Там відмовилася від праці, 
сказала, що більше не працюватиме, а  покарань уже не боїться, бо 
«страх давно втратила».

У мордовських таборах Ірина Сеник відбувала покарання з Дарією 
Гусяк, яка добувала там свій 25-річний термін, і разом із новими ув’язне-
ними – шістдесятницями Ніною Строкатою, Іриною Калинець, Надією  
Світличною, Стефою Шабатурою, Оксаною Попович та ін. Спільно бра-
ли участь у голодівках, зокрема, на захист Василя Стуса, писали листи 
і звернення до світової громадськості, звертаючи увагу на «кричущі 
порушення елементарних прав людини» в СРСР. 

Після мордовських таборів у листопаді 1978 року Ірину Сеник по-
везли на заслання. Брат Ірини клопотав, щоб їй дозволили відбувати 
заслання разом із ним та матір’ю в Кемеровській області, проте кло-
потання не було задоволено. Її завезли в Казахстан, у Талди-Кургансь-
ку область. Дорогою важко хворіла (ангіна, ниркові приступи). У Це-
лінограді її поклали в санчастину, кілька разів доводилося викликати 
міську «швидку». 

На засланні Ірині Сеник не видали жодних документів, тож не мог-
ла одержувати грошові перекази. Зате відразу ж поставили під наг-
ляд. Працювала прибиральни-
цею в готелі. Не зважаючи на 
прикрі обставини, вона не втра-
чала своєї активності, спілкува-
лася з політзасланцем Віктором 
Рцхіладзе, зі свідомими казаха-
ми, листувалася з Борисом Ан-
тоненком-Давидовичем, який 
раніше відбував там заслання. 
У Казахстані її відвідав колишній 
політв’язень Василь Дейко з Бо-
рислава, з яким після заслання 
вона одружилася. 

У лютому 1979 року Ірина Сеник стала членом Української Гельсінк-
ської Групи. 30 жовтня 1979  року жінки  – члени УГГ Оксана Мешко, 
Ніна Строката та Ірина Сеник звернулися до світової громадськості 
та людей доброї волі з документом «Ляментація», в якому повідомля-
ли про численні факти «ескалації державного терору і наклепів проти 
учасників правозахисного руху в Україні».

Ірина Сеник  
з чоловіком Василем Дейком
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Звільнили Ірину Сеник 17 серпня 1983 року, проте заборонили 
працювати за фахом. Оселилася в м. Борислав Львівської області, 
саме це місто розташоване за 101 км від Львова, як було їй приписа-
но. І тут мешкав Василь Дейко. Знову – чергова проблема, створена 
КДБ: дали вказівку ЗАГСу не реєструвати шлюбу цих двох «запеклих» 
українських політв’язнів. Однак знайшлася порядна й смілива праців-
ниця, яка пізно ввечері без свідків їх розписала. 

Ірина Сеник перебувала під неофіційним наглядом репресивних 
органів аж до проголошення Незалежності України. 

З перших днів відновлення Незалежності України Ірина Сеник, 
яка в 1991 році була повністю реабілітована, з головою поринула 
в  працю розбудови вільної держави. Здавалось, вона забула про 
свою інвалідність та різні хвороби… Заснувала Товариство україн-
ської мови та Українську Гельсінкську Спілку (УГС) в Бориславі, всту-
пила до відновленого, який був заборонений совєтською владою, 
Союзу Українок та очолила місцеве відділення СУ. У 1993 році її за-
просили на першу Міжнародну жіночу конференцію «Українка і де-
мократія», де були присутні представниці українського жіноцтва 
з багатьох країн світу. Ніна Вірченко, щира подруга пані Ірини, зга-
дує, як там віддавали шану Ірині Сеник: «Головуюча називала прізви-
ща запрошених до президії, і  вони підводилися, виходили вперед 
і  підіймалися на подіум. Та коли прозвучало ім’я Ірини Сеник, вся 
зала схопилася на ноги, залунали оплески й вітання, в багатьох було 

видно сльози на очах…»
У 1995 році Ірина Сеник ста-

ла співзасновницею Всеукра-
їнської Ліги Українських Жінок 
(ВЛУЖ) та була обрана першою 
головою Львівської обласної 
організації ВЛУЖ, опрацьовува-
ла структуру організації, своїми 
цінними вказівками й досвідом 
сприяла розвитку Ліги. 

Пані Ірина намагалася часто 
бувати у Львові, не раз ночувала 

у своєї подруги по ув’язненню Богдани Пилипчук. Проте незабаром 
через важку хворобу чоловіка та проживання в Бориславі вона по-
просила звільнити її з посади голови обласної організації. Вже рідше 
мала змогу брати участь у заходах Львівської Ліги, однак працювала 
в Бориславській організації ВЛУЖ.

Ірина Сеник у Бориславському  
помешканні, 2000 рік

У 1998 році Ірина Сеник їздила до м. Рочестер (США) на з’їзд Світо-
вої Федерації Українських Жіночих Організацій, де її визнано однією зі 
ста Героїнь Світу.

Однак і в Незалежній Україні, обстоюючи національні ідеали, їй до-
водилося протистояти антиукраїнським силам, інколи траплялося 
потерпіти за це. Так, 26 лютого 2002 року, після її палкого виступу на 
підтримку виборчого блоку «Наша Україна», троє невідомих побили 
й пограбували її. 

За свою діяльність пані Ірина була відзначена багатьма нагорода-
ми й званнями, зокрема: 

Орден княгині Ольги III ступеня (26 листопада 2005 р.) – за вагомий 
особистий внесок у національне та державне відродження України, 
самовідданість у боротьбі за утвердження ідеалів свободи і незалеж-
ності, активну громадську діяльність;

Орден «За мужність» I ступеня (8 листопада 2006 р.) – за громадян-
ську мужність, самовідданість у боротьбі за утвердження ідеалів сво-
боди і демократії та з нагоди 30-ї річниці створення Української Гро-
мадської Групи сприяння виконанню Гельсінкських угод;

Заслужений майстер народної творчості України;
Почесна громадянка Борислава і Львова. 
Поховавши чоловіка, в останні роки життя пані Ірина була прикута 

хворобою до ліжка. Померла 25 жовтня 2009 року в м. Борислав. 
Ірина Сеник залишила неабияку творчу спадщину: поезії, спогади, 

твори для дітей, візерунки для вишивання, зразки сучасного одягу, 
прикрашеного вишивками, та десятки ста-
тей про повстанський і правозахисний рух.

«У житті мене рятували три речі: молит-
ва, вірші та вишивання»,  – стверджувала 
пані Ірина Сеник.

Її поезії випромінюють твердість духу 
і ніжність почуттів, тугу за втраченим, особ-
ливо за мамою та сестрою, які померли на за-
сланні, любов до України, зневагу до ворогів 
та віру у світле майбутнє України. Як поетеса 
Ірина Сеник була почесним членом англій-
ського Пен-клубу.

Ліга Українських Католицьких Жінок у Ка-
наді (Онтаріо) для відзначення 100-ліття 
поселення українців у Канаді (1891–1991) 
у  1992 р. видала чудову книгу-альбом «Біла 

Поетична збірка І. Сеник 
«Заґратована юність»
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Айстра Любови» («White Aster of Love») авторства Ірини Сеник. Це – по-
езія і зразки вишивок талановитої Українки. До того ж, поезія подана 
українською та англійською мовами.

Пані Ірина присвятила цю книгу своїй матері та написала боліс-
но-зворушливу передмову «Пам’яті моєї Матусі», яку завершила сло-
вами: «А з фотографії глибинно дивляться на мене очі моєї Матері по-
кійної. Матусю, вічна Тобі пам’ять, хоч Ти в землі чужій лежиш. Матусю, 
прийди до мене просто так, про милосердя я просити не посмію.

Ми ще зустрінемося там з Тобою, де спокій і береги для дружби віч-
ної, де джерело кохання наших Матерів безкінечно б’є».

Пані Ірина надзвичайно любила рідний Львів, але в силу обста-
вин – її боротьби, жорстоких репресій і переслідувань лише невелику 
частину життя провела в ньому. Мріяла повернутися, писала:

А я ще вернуся у Львів
І буду в ньому вічно жити,
Бо там розцвів мій перший спів,
Найпершого кохання квіти.
Там наливався щастям дім,
Як повінню весняні ріки,
Ти, Львове, завше будь моїм, 
Бо я твоя навіки.

Та повернулася лише в домовині. Похована Ірина Сеник 27 жовт-
ня 2009 року на полі почесних поховань на Личаківському кладовищі 
у Львові. Величавим і велелюдним був її похорон, а сама вона зали-
шилась еталоном талановитості, героїчності й незламності Українок.
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БОГДАНА ПИЛИПЧУК 
Українським духом окрилена

    

Близькою подругою Ірини Сеник була Богдана Пилипчук – яскрава 
представниця тих, кого називаємо Духовними Матерями Українства. 
Познайомилися Богдана й Ірина в совєтських гулагах і  на все жит-
тя з’єдналися любов’ю й дружбою, бо обоє плекали одну ідею, обоє 
до самозабуття любили Україну. Виживши з Божої ласки після важ-
ких випробувань, у Незалежній Україні вони стали співзасновницями 
патріо тичної жіночої організації – Ліги Українських Жінок, щоб лігою 
любові до Бога й України з’єднувати українське жіноцтво.

Здається, наприкінці ХХ і на початку ХХІ століть у Львові не було па-
тріотичної спільноти, в роботі якої не брала б участі пані Богданка Пи-
липчук, не було патріотичного заходу, який би не підтримала ця стар-
ша тендітна жінка з паличкою в руках та неймовірно сильним духом. 

У «Просвіті», «Союзі Українок», Товаристві політв’язнів, Братстві во-
їнів УПА, «Рідній Школі» та інших товариствах знали й шанували цю 
невтомну Патріотку, з живою енергією в рухах і напрочуд молодечи-
ми синіми очима.

Вона ж із юних літ і до самої смерті понад усе любила Бога й Украї-
ну. Її життя – яскраве тому підтвердження. 

Богдана-Мирослава Пилипчук народилася 20 вересня 1922 року 
в національно свідомому й духовно багатому с. Задвір’я Буського ра-
йону, на Львівщині, за що завжди дякувала Богові. 

Село Задвір’я знаходилось при залізничній лінії Львів–Тернопіль, 
мало свою залізничну станцію, завдяки чому жителі легко й звично 
бували в цих містах, там навчалося багато молоді. Це добре вплива-
ло на культурний і господарський розвиток села. Ще з часів Австро- 
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Угорщини там діяла «Просвіта», до заснування й управління нею був 
причетний брат Богданиної бабусі – Григорій Галай.

Батьки Богдани – хлібороби Павло і Юлія Пилипчуки – були глибо-
ко релігійними й національно свідомими людьми. Цим великою мі-
рою завдячували добрим парохам, на яких щастило у Задвір’ї, та ак-
тивній діяльності «Просвіти». Звернімо увагу, які імена дали батьки 
своїй доні – Богдана-Мирослава. Чи той зміст, закладений у цих іме-
нах, не характеризує ментальність батьків?

Отож, Богдана зростала під благодатною духовною опікою бать-
ків, просвітян і душпастирів. На все життя вона зберегла теплий, вдяч-
ний спомин про пароха о. Михайла Сеніва, який прийшов у с. Задвір’я 
в 1932 році. «Це був наш скарб», – говорила про нього пані Богдана 
більш ніж через пів століття. З приємністю та гордістю розповідала, 
яким добрим священником, активним громадським діячем і дбайли-
вим господарником був отець Сенів. А дружина отця провадила Ма-
рійське товариство, до якого належала й Богданка.

Богданка отримала гарне виховання в сезонному дитячому садоч-
ку, який, зорганізований Львівським педагогічним товариством «Рід-
на Школа», кожного літа діяв у  їхньому селі. Там діти знайомилися 
з природою, історією рідного краю, їм прищеплювали любов до Бога 
та України. Літній садочок працював, як згадувала пані Богданка, до 28 
серпня – свята Успення Пресвятої Богородиці. В цей празничний день 
на завершення влаштовували гарний дитячий концерт. Так плекали 
українці свою ментальність в умовах польського панування.

З раннього віку батько заохотив Богданку до читання, регулярно 
приносив книги з бібліотеки «Просвіти». Вона багато читала, залюбки 
вивчала і декламувала вірші на різних імпрезах.

Свідомі Богданчині батьки, звичайні хлібороби, які мали семеро ді-
тей, велику увагу приділяли освіті своїх дітей і прагнули, щоб діти на-
вчалися у вчителів-патріотів. Проте, хоч у селі були дві державні шко-
ли – українська й польська – в обидвох школах працювали вчителями 
поляки. Отож, батьки разом із іншими свідомими жителями села роз-
почали клопотання щодо відкриття в селі школи товариства «Рідна 
Школа». У 1929 році їздили до Львова до централі «Рідної Школи», там 
призначили вчителя в їхнє село. Але польський уряд не дав дозво-
лу на відкриття філіалу такої школи, аргументуючи тим, що двох шкіл 
у селі достатньо. Та всі розуміли, що польська влада протидіє україн-
ському вихованню.

Призначений учитель Андрій Юрчак навчав дітей нелегально, від-
відуючи учнівські домівки. До того ж, мусили остерігатися місцевої 

поліції. Повчаться діти два тижні в одній хаті і переходять в іншу. Ча-
сто займалися в хаті Пилипчуків, в якій було два виходи. Тоді Богдан-
чина бабця сиділа на варті й попереджала, коли йшов поліціянт. Пані 
Богданка жартувала, що вона вже з першого класу була в підпіллі. 

Після закінчення такого навчального року діти з батьками їздили 
до Львова до «Рідної Школи» ім. Короля Данила, там складали іспити 
й  контрольні завдання та отримували свідоцтва. Таким чином мала 
Богданка закінчила два перші класи. А потім влада таки унеможливи-
ла працю того вчителя, і Богданка вступила до державної школи, закін-
чивши там сім класів. У тій школі вчителі навіть на перерві забороняли 
дітям розмовляти по-українськи. Та це лише скріплювало дух україн-
ських дітей, виховувало завзяття і ненависть до поневолювачів.

З юних літ Богданка брала участь у  культурному житті й суспіль-
ній праці в рідному селі: в товаристві «Просвіта», «Соколі», хорі 
й драмгуртку, в «Марійській Дружині». 

Драматичний гурток с. Задвір’я, 1939 р.  
Богдана – в першому ряді друга зліва

У 1939 році, коли прийшла совєтська влада, батько Богданки мав 
великий клопіт через доньку, яка на Шевченковому вечорі прочитала 
уривок з поеми «Катерина». «Визволителі» обурилися словами про мо-
скалів, вчинили з того велику квестію, вчителі картали батька, що Бог-
данка вивчила не той вірш, який їй доручили, а директор школи мусив 
пояснювати на зборах, що то були царські солдати, а не росіяни.
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З приходом совєтської влади згорнулося культурне й громадське 
життя українців, перестали існувати всі суспільно-культурні товари-
ства. Переслідували всі прояви української свідомості, українського 
патріотизму. Розпочалися арешти, грабунки, вивіз в Сибір… Проте 
утиски нової влади не зламали українців, свідомість людей зростала, 
посилювався дух спротиву. Щораз більше зростав авторитет ОУН, що-
раз більше галичан вступали в її ряди.

Всепоглинаюча любов до України та українського народу, яка ні-
коли не покидала Богдану Пилипчук, привела і її до лав ОУН. Це вже 
було в 1941 році у Львові, де Богдана працювала на базі Окружного 
Союзу Кооператив, закінчивши перед тим кооперативні курси при Ре-
візійному Союзі. На базі вона вела картотеку і водночас почала спів-
працювати з Організацією Українських Націоналістів.

З нею на базі працював Богдан Куницький (син адвоката з містечка 
Глиняни, член ОУН та незабутній коханий Ірини Сеник). Він познайо-
мив Богдану з Наталкою Винників, вона звела її з Мирославою Чуйко, 
яка стала першою провідницею Богдани. Богданка з головою пори-
нула в діяльність «Юнацтва ОУН», всім серцем сприйнявши бойовий 
клич організації: «Здобудеш Українську Державу, або згинеш в  бо-
ротьбі за неї». Самовіддано працювала в робітничій юнацькій сітці мі-
ста Львова. Це був період, коли після проголошення у Львові 30 черв-
ня 1941 року Акту відновлення Української Державності підпільна 
ОУН була легалізована і розподіляла працю своїх членів з метою охо-
пити всі установи міста. Прагнули всі установи, які полишили більшо-
вики, заповнити своїми кадрами. Так тривало приблизно місяць… 

Під проводом Мирослави Чуйко Богдана проробляла матеріали 
про завдання та ідеологічні засади ОУН, вивчала історію України, гео-
графію, літературу, методи конспірації, ходила на зв’язок, виконувала 
різні доручення організації. Отримала псевдо «Віра».

Однак невдовзі довелося вдаватися до конспірації, бо німці розпо-
чали тотальні арешти членів ОУН.

Згодом Богдана звільнилася з роботи на базі, розпочала навчання 
у хімічній школі, потім перейшла в торговельну. По закінченні торго-
вельної школи працювала друкаркою в Ревізійному Союзі Коопера-
тив, у редакції «Господарського кооперативного часопису», рівночас-
но продовжувала працювати в робітничій юнацькій сітці ОУН. 

Перейшла під провід Ганни Дубиняк («Думи»), студентки медінсти-
туту. Разом організовують юначок, свідомих дівчат із різних установ, 
з ними проводять політвиховну працю. Богдана повсякчасно й напо-
легливо удосконалювала, поглиблювала свої знання і передавала їх 

іншим дівчатам, які спільно підтримували зв’язок, виконували різні 
доручення організації: розповсюджували літературу, працювали в то-
варистві «Сила», в читальні «Просвіти», що знаходилася біля собору 
св. Юра. Після ґрунтовного вишколу Богдана разом з іншими дівчата-
ми в присутності провідниці «Думи» і провідника «Лисогора» склала 
присягу члена ОУН та продовжувала виконувати свої обов’язки.

У 1943 році Богдана отримує наказ Проводу іти «в терен», тобто 
в підпілля, на Тернопільщину, організовувати молодь у селах і райо-
нах. Після ідеологічно-червонохрестівського підпільного вишколу 
Богдану скеровують у  Чортківську округу в розпорядження облас-
ної провідниці «Юнацтва» ОУН Мирослави Юрчинської («Іскри»). Тут 
її псевдо «Віра» змінили на «Криця». 

До речі, звернімо увагу, якими промовистими були її псевдо! Чудо-
во відбивали основні риси Богдани. Спочатку – «Віра», бо понад усе 
вірила в Бога й український народ, у здобуття Україною незалежності. 
Потім – «Криця». Видно, в той спосіб Провід відзначив крицеву стій-
кість цієї тендітної дівчини.

І розпочалося напружене підпільне життя та праця зі створення 
сітки «Юнацтва» ОУН. Проводила вишколи з юначками в багатьох се-
лах Тернопільщини... Потрібно було провести вишкіл у кожній стани-
ці (а станицею було кожне село), і з кожної станиці треба було вибра-
ти для вишколу одну-двох дівчат, щоб потім вони стали станичними 
й організували на місці підпільну сітку в селі. Треба було підбирати 
зв’язкових, за допомогою яких тривав би постійний зв’язок знизу до-
гори, і навпаки. «Іскра» часто відходила у віддалені терени, а коли по-
верталася, Богдана-«Криця» звітувала їй.

Було зрозуміло, що Червона Армія перемагає в совєтсько-німець-
кій війні, ОУН готувалася до приходу більшовиків, хлопці будували 
криївки й схрони, а дівчата від села до села снували підпільну жіночу 
сітку ОУН, яка потім злилася з чоловічою. Юначки заготовляли про-
дукти харчування, лікарські рослини, бинти з домашнього тканого 
полотна, ходили на зв’язок, розповсюджували літературу... Скільки 
недоспаних ночей, все в дорозі, в дорозі... 

Богдана Пилипчук тісно контактувала з монахинями-василіянками 
з с. Біла, на Тернопільщині. Монахині щиро допомагали підпільницям, 
особливо у придбанні ліків та перев’язувальних матеріалів. Спільно 
мріяли про волю України.

Богдана була не лише свідком, а й активним учасником творення 
Української Повстанської Армії, наочно спостерігала масовий патріо-
тизм тодішніх українців, яких їхня сітка спрямовувала в Гримайлівські 
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ліси, де вони вливалися в лави УПА… Пізніше пані Богданка не раз 
зворушено згадувала, скільки було в них завзяття й любові до рідного 
краю... Такими ж рисами і сама відзначалася.

У 28 томі «Літопису Української Повстанської Армії», у надзвичайно 
цікавих спогадах відомої учасниці визвольної боротьби Марії Савчин 
(«Марічки») є коротенька, але вельми показова характеристика Бог-
дани Пилипчук. «Богданка,  – пише Марія Савчин,  – велика ідеаліст-
ка, заводила зі мною палкі розмови й обмірковувала багато проблем. 
Вона була на кілька років старша за мене, весела й одночасно глибо-
кодумна дівчина. Вродлива та привітна на вдачу, Богданка мала успіх 
серед хлопців, однак не визнавала кохання і співчувала моїй «слабо-
сті»»… Так, Богдана Пилипчук вважала, що коли треба боротися за 
Україну, не можна дбати про особисте щастя. З тим переконанням 
жила і боролась. Всю свою любов віддавала Україні.

У ґрунтовній історичній розвідці Нестора Мизака «За тебе, свя-
та Україно», у книзі другій, подана інформація про самовіддану пра-
цю Богдани в референтурі пропаганди ОУН в Чортківській окрузі. У 
тій книзі вміщено і короткий спомин Богдани Пилипчук, але в ньо-
му вона більше розповідає про героїзм інших. Про себе, як завжди, 
промовчує.

У 1945 році Богдана прибула до Львова. Провід ОУН визначив: хто 
не розконспірований, може працювати або навчатися, щоб жити ле-
гально і продовжувати виконувати завдання організації. Богдана по-
ступила до фельдшерсько-акушерської школи та у вечірній десятий 
клас, на основі довідки зі школи в районному центрі Глиняни вироби-
ла паспорт. Незабаром склала іспити на атестат зрілості та поступила 
на перший курс української філології Львівського університету.

Та не довелося навчатися, закінчила лише перший курс. До помеш-
кання, де вона проживала, прибули, щоб її арештувати, але не заста-
ли. Попереджена господарем, вона негайно покинула університет 
і Львів. 

Поїхала до своєї тітки в с. Грушів, на Дрогобиччині. Там брат тітки, 
який працював директором Грушівської початкової школи, вирішив 
влаштувати її працювати в школі, домовився із завідувачем РВНО Лит-
виновим, щоб зарахував її на роботу з умовою, що поступить заочно 
до Дрогобицького педінституту. Таким чином почала працювати вчи-
телькою другого класу. Використовуючи атестат своєї сестри Люби, 
подала заяву до Дрогобицького педінституту на заочне відділення. 
Відбула місяць на настановчій сесії, склала вступні іспити і її зарахува-
ли на заочне навчання.

Отож, Богдана Пилипчук втішалася працею вчительки, вела при-
родничий гурток, фізкультуру. Любила дітей, раділа, що може розпо-
вісти їм про славне минуле України, про князів, козаків, письменни-
ків. Школярі дуже горнулися до неї… 

Але у  жовтні 1948 року Богдана Пилипчук була заарештована. 
Слідство проходило у Львові, на Лонцького, і тривало чотири місяці. 
Слідчий лютував: «Ми тебе шукали під землею, а ти совєтських дітей 
портіш!» І розпочалося жорстоке слідство, запитання одні й ті ж: яких 
знає керівників підпілля по Львову, де Марія Савчин. Знала, що нічого 
не доб’ються і не доведуть, бо на Закерзонні, про що запитували, вона 
не була, і з «Марічкою», яку розшукували, давно не зустрічалася. Ста-
ралася в тому переконати слідчого... 

Про це слідство пані Богданка воліла не згадувати, не жалілася, 
лише наголошувала, що під час перебування в тюрмі, допитів, жор-
стоких побоїв безперервно молилася. 

А слідство те тривало чотири місяці, перебувала вона під час нього 
в одиночній камері. Вдень і вночі її викликали на тяжкі допити, всіля-
ко катували й знущалися. Та про те пані Богданка лише коротко ска-
зала, що найгіршим для неї було те, що дуже били її по голові, від чого 
виникали прикрі галюцинації, їй здавалося, що на неї падають стіни. 
З усіх сил вона трималася за молитву, старалася не чути, що кричить 
слідчий, а відчайдушно просила Божої Помочі, благала помочі Матері 
Божої – і відчувала їхню благодатну опіку. 

До кінця слідства вона не отримувала жодних передач. Сукенка її 
через «прожарку» порвалася, спереду тканина запеклася від крові. 
Щоб дістати голку й підлатати одяг, оголосила голодування, три дні 
промучилася, але голку й нитки таки дали.

Після закінчення слідства Богдану перевели з одиночки в камеру, 
де було четверо дівчат, потім викликали на суд. Воєнний трибунал за-
судив її за статтею 54–1а, 11 на 25 років позбавлення волі та 5 років 
позбавлення громадянських прав. Касації не писала, помилування не 
просила.

Богдана Пилипчук опинилася в Іркутській області, в Тайшетському 
ОЗЕРЛАГу. Її призначили в лісоповальну бригаду. Холод і голод... Нор-
ми виробити не в силі, харчовий пайок зменшений. Усі зими – на лісо-
повалі, а  влітку  – кам’яний кар’єр, будова водонасосної станції, зем-
лянок, залізниці Братськ-Комсомольськ, робота на слюдяній фабриці.

Взагалі, про всі ці невольничі страждання пані Богданка розпо-
відала лише в контексті спогадів про страждання, стійкість і героїзм 
інших, тих, з ким гідно несла всі хрести. А несли їх політв’язні з не-
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устанною Божою поміччю, під яку ревно прибігали. Всі політв’язні, за 
свідченням пані Богданки, були релігійними людьми, багато молили-
ся і потайки відспівували Служби Божі. Богдана організувала співв’яз-
нів свого барака на підготовку вертепу, і вони обійшли з ним усі бара-
ки, щасливо уникнувши наскоку оперуповноваженого. Так зберігали, 
плекали свою духовність в умовах ув’язнення.

Трапилося Богдані зустрітися в ув’язненні з о.  Антоном Поточня-
ком, який напророкував їй, що через рік вона буде вдома. Засуджена 
на 25 років, дівчина не могла в це повірити, але так сталося.

Після смерті Сталіна приїхала в Тайшетські табори комісія перегля-
дати справи. Після перегляду справ Богдані Пилипчук зменшили тер-
мін до 10 років, також зарахували час праці на важких роботах – тож за-
лишилось недовго відбувати ув’язнення. Її звільнили в грудні 1956 року. 

Повернулась на Вкраїну рівно через рік після 
тієї пам’ятної розмови з о. Поточняком. З ним зу-
стрілася і на волі. У короткий проміжок волі між 
своїми кількаразовими ув’язненнями о.  Поточ-
няк знайшов Богданці притулок у  Стрию в ро-
дині своїх далеких родичів Гредчаків. У Стрию 
вона закінчила бухгалтерську школу та переїха-
ла в м. Долина, де з труднощами знайшла робо-
ту, працювала бухгалтером у лікарні. Ще багато 
переслідувань витерпіла… Але й чимало доб-
рих людей допомагали їй та іншим.

Особливо добру згадку зберегла пані Богда-
на про головного лікаря Саву Охранчука, родом 

із Києва. Цей «східняк» щиро заопікувався монахинями, яких безбож-
на влада вигнала з монастиря в Гошеві. Усіх монахинь він прийняв на 
роботу до своєї лікарні, а  дві монахині навіть мешкали в його домі. 
За це лікар Охранчук не раз мав неприємності від влади, але не пе-
реставав допомагати монахиням, захищати їх. А це в радянські часи 
було справжнім героїзмом. І проявляв його виходець із Київщини! 

Допомагав головний лікар і пані Богданці, аж поки в 1971 році за 
категоричним наказом відповідних органів змушений був звільнити 
її з роботи. Цьому спричинилося не лише минуле пані Богданки, але 
й тісний контакт її із монахинями та священниками, які приїжджали 
до них. У помешканні монахинь регулярно відбувалися підпільні Бо-
гослужіння, і пані Богданка часто брала в них участь. 

Від 1971 року Богдана Пилипчук – у Львові. Виникали великі проб-
леми з пропискою, прописалася в Зимній Воді, але невдовзі її насиль-

но виписали, проте вдавалося працювати і без прописки. Працювала 
в централізованій бухгалтерії лікарень, проявила себе як добрий фа-
хівець. 

З початком Українського Відродження Богдана Пилипчук – актив-
на учасниця патріотичних організацій (Конгрес Українських Націона-
лістів, Братство УПА, «Просвіта», Ліга Українських Жінок, Союз Украї-
нок, «Рідна Школа»).

«Нині,  – говорила пані Бог-
данка,  – я тішусь Незалежною 
Україною, як мала дитина, бо 
стільки радості на старість...» 

І не лише тішилася, а й брала 
активну участь у  різноманітних 
заходах, сама ініціювала багато 
добрих починів, жертовно пра-
цювала в різних проектах, спря-
мованих на утвердження націо-
нальної ідеї та задля розбудови 
України. 

Зокрема, в Лізі Українських Жінок пані Богданка доклала чимало 
зусиль до збору і впорядкування інформації та матеріалів про Україн-
ських Героїнь. Ці матеріали збірника «Українська жінка у визвольній 
боротьбі 1940–1950 рр.», три томи якого роками збирала Ліга Україн-
ських Жінок з метою видання енциклопедичного довідника, згодом 
вийшли друком у видавництві «Світ». Упорядником цього унікально-
го видання, де подано відомості про понад дві тисячі героїчних укра-
їнок, стала секретар ВЛУЖ п. Надія Мудра, а найретельнішим збира-
чем інформації була саме пані Богдана Пилипчук. Оскільки вона була 
широко відома в усіх патріотичних організаціях Львова і колишніх те-
ренів її життя й діяльності, то найбільше відомостей надходило саме 
до неї. Десятки свідчень, написаних різними стилями й почерками, ін-
коли досить нерозбірливими, пані Богданка розшифровувала, впо-
рядковувала та переписувала своїм акуратним почерком, допомага-
ючи таким чином упорядниці цього видання Надії Мудрій.

Богдана Пилипчук була творчою й мистецькою натурою, що яскра-
во проявлялося в любові до вишивки і рукоділля. Вона повторювала: 
«Все своє життя на дозвіллі, як себе пам’ятаю, вишивала…» Хоч не так 
багато того дозвілля дарувала їй доля, проте вона створила силу-си-
ленну вишивок. У Союзі Українок пані Богдана належала до групи ви-
шивальниць під керівництвом Ольги Возниці, у Лізі Українських Жінок 

На передньому плані – вірні посестри  
Ніна Вірченко, Богдана Пилипчук  

та Ірина Сеник
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була членом гуртка «Витоки», під керівництвом майстрині української 
народної вишивки Олени Стахурської. Численні роботи пані Богданки 
були представлені на різних мистецьких виставках у Львові та в райо-
нах Львівщини, а також в інших обласних центрах України. Серед її ро-
біт – рушники, сорочки, подушки, серветки.

Богдана Пилипчук стала членом Об’єднання самодіяльних худож-
ників і  народних майстрів при Львівському державному обласному 
центрі народної творчості та культурно-освітньої роботи. Нагородже-
на грамотами та подяками за вагомий внесок у розвиток і популяри-
зацію народного мистецтва.

Безмежно залюблена в Україну, пані Богданка використовувала 
кожну нагоду, щоб краще пізнавати її. Старалася не пропускати крає-
знавчих екскурсій, які регулярно проводило й проводить об’єднання 
Галицького району міста Львова товариства «Просвіта». З ними об’їз-
дила майже всю Україну, щиро радіючи відбудові й розквіту числен-
них історичних місць.

Богдана Пилипчук несе вінок у Биківні

Щира й привітна до всіх людей, Богдана Пилипчук особливо люби-
ла контактувати з дітьми й молоддю, по-материнськи любила підро-
стаюче покоління і старалася сприяти його патріотичному й релігій-
ному вихованню. Зі своєї скромної пенсії постійно купувала вартісну 
патріотичну літературу і  з великою приємністю дарувала багатьом. 
З воістину материнською щедрістю! 

20 вересня 2012 року у Львові урочисто відзначили 90-літній юві-
лей цієї всіма шанованої Українки. У святковому заході взяли участь 

представники багатьох патріотичних організацій, море квітів і вітань 
отримала ювілярка.

    
Богдана Пилипчук –  
90-літня ювілярка

Ювілярку вітає ансамбль «Відгомін»

Померла Богдана Пилипчук 20 квітня 2013 року. Раптово й неспо-
дівано зупинилось серце тендітної жінки й Великої Українки. Це ста-
лося сім місяців після цього урочистого, багатолюдного відзначення її 
90-літнього ювілею громадськими організаціями Львова.

Похована на Личаківському цвинтарі.
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ЯРОСЛАВА МЕНКУШ-ЗАНЕВЧИК 
Невтомна бджілка української ниви

    

Такою ж активною громадською діячкою, що трудилася в різних 
патріотичних організаціях Львова і  стала в 1995 році співзасновни-
цею й промотором Ліги Українських Жінок, була Ярослава Менкуш-
Зане вчик. 

«Треба трудитися для України!», «Треба працювати!» – її улюблені 
гасла, які не лише часто повторювала, а й постійно здійснювала, на-
дихаючи своїм прикладом багатьох.

Народилася Ярослава 16 лютого 1923 року в містечку Пустомити, по-
близу Львова, у національно свідомій селянській родині Михайла та Ка-
терини Менкушів, які мали четверо дітей. Ярослава була найстаршою.

Батько її після закінчення бухгалтерських курсів працював бухгал-
тером в Українській Кооперативі і був, за словами пані Ярослави, чи 
не єдиною, після священника, освіченою особою в селі. Інвалід ав-
стрійської війни, під час Першої світової війни відбув полон у  Росії. 
Повернувшись додому, активно долучився до громадського життя, 
брав участь у всіх українських організаціях. Приятелював із парохом 
Пустомит о. Володимиром Стернюком (батьком майбутнього Владики 
Володимира Стернюка), мешкав по-сусідству з отцем. Маючи гарний 
почерк, часто допомагав йому заповнювати метрики людей. Михайло 
Менкуш постійно був членом церковного комітету та користувався 
великим авторитетом в односельчан. Крім того, володів неабиякими 
організаторськими здібностями, влаштовував різні вистави.

Батько дуже дбав, щоб Ярослава вчилася. Коли вона закінчи-
ла три класи в Пустомитах, її віддали до «Рідної Школи» ім. Грінчен-
ка у  Львові, що знаходилася в подвір’ї собору Св. Юра, де вона на-

вчалася в 4–6 класах. Спершу мешкала на приватній станції у Львові, 
а  потім самостійно доїжджала поїздом. У сьомий клас перейшла до 
«Рідної Школи» ім. Т. Шевченка на тодішній вулиці Мохнацького (те-
пер вул. М. Драгоманова), де вчителювала відомий видатний педагог 
Костянтина Малицька. Пані Ярослава згадувала, що їй щастило на чу-
дових вчителів-патріотів, яким багато завдячувала своїми знаннями 
й свідомістю. Та все ж підкреслювала, що найбільший вплив на її світо-
гляд мав її тато, як надзвичайно мудрий і турботливий батько.

Після закінчення навчання в «Рідній Школі» батько порадив по-
ступити в професійну школу «Труд». Вважав, що коли б і  закінчила 
гімназію, то мізерною була надія, щоб поляки дали якусь відповідну 
працю українці, а тим паче дочці активного українського діяча, діяль-
ність якого була відома польській владі. А добрий фах, на думку бать-
ка, зможе забезпечити незалежне існування. Отож і освоїла Ярослава 
професію кравчині, хоч і не лежало серце до шиття.

У приватній українській фаховій школі «Труд» у Львові, попри осно-
ви кравецького та моднярського ремесла, викладали українську 
мову, релігію, історію рідного краю, промисловий рахунок, бухгалте-
рію, німецьку мову та професійний рисунок, надаючи вихованцям та-
ким чином належну загальну освіту. Чималу роль у становленні світо-
гляду учнів відігравала в цій школі відомий педагог Іванна Левицька, 
рідна сестра уславленої Ольги Басараб. Це неабияк впливало на мо-
лодих українських дівчат. 

У 1939 році Ярослава закінчила трирічне навчання в школі «Труд».
У Ярослави змолоду проявилися та-

лант організатора, любов до мистецтва. 
Приїжджаючи зі Львова в рідні Пусто-
мити, вона організовувала гуртки при 
читальні «Просвіти», співала в хорі, бра-
ла участь у проведенні різних свят. Од-
ного разу разом із сільськими дівчата-
ми навіть поставила балет.

Ярославі Менкуш було шістнадцять 
років, коли почалася польсько-німець-
ка війна. Вона вже була свідком різно-
манітних знущань польської влади над 
українським народом, вже знала про ба-
гатьох борців проти польського понево-
лення. Тому не дуже перейнялася напа-
дом Німеччини на Польщу. 
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Але незабаром у Західну Україну прийшла совєтська влада… І на-
стали ще страшніші знущання нової влади над українцями. Передусім 
розпочалися репресії щодо тих, хто протистояв польській владі, хто 
прагнув волі для України. Продовжувалися арешти, розстріли, виво-
зи в Сибір…

У такий тривожний період молода дівчина починала свій трудовий 
шлях. Ярослава закінчила курси машинопису і влаштувалася на поса-
ду друкарки на вапняному заводі в Пустомитах. Однак там було бага-
то комуністів, діяла комсомольська організація, її наполегливо «тяг-
нули» до комсомолу. Вся її природа бунтувалася проти цього. Тому 
покинула завод і поступила в зоотехнікум у Львові, де її прийняли ві-
дразу на другий курс. Після року навчання у червні склала всі іспити 
на «відмінно». Її в числі трьох відмінників планували відправити на ви-
ставку ВДНХ в Москву і задля цього виробили їм паспорти. Мали їхати 
1 липня 1941 року. Але почалася війна і поїздка до Москви на вистав-
ку ВДНХ не відбулася… 

До речі, той паспорт дуже знадобився потім. Бо коли Ярослава 
була в підпіллі, то не мусила на чуже прізвище виробляти паспорт, 
адже мала свій, уже радянський паспорт, виданий у Львові. Під час ча-
стих тоді перевірок документів він не раз виручав її. 

З приходом німців Ярославі довелося стати свідком страшних 
звірств, які, відступаючи під натиском німецьких військ, здійснили ен-
каведисти в тюрмах над мирними, невинними ув’язненими. Коли ра-
дянська влада у червні 1941 року покинула Львів, люди кинулися до 
тюрем, куди більшовики запроторили тисячі людей з усіх районів 
Львівщини. Мали надію на звільнення численних в’язнів. Та цю надію 
змінив нечуваний жах і розпач. У тюрмах виявили тисячі неймовірно 
спотворених тіл закатованих людей… Ярослава брала участь у похо-
ванні таких жертв і до кінця життя не могла стерти з пам’яті того жахіття.  

Однак німецька окупація принесла нові переживання: пересліду-
вання, арешти, утиски… 

Ярослава влаштувалася вчителькою у створену в Пустомитах ріль-
ничу школу, де навчала дітей історії, географії та шиття. З болем спо-
глядаючи на страждання рідного народу, твердо постановила посвя-
тити себе боротьбі за Україну. Встановила контакти з ОУН, почала 
виконувати завдання Організації. 

У 1942 році Ярослава познайомилася з активним діячем ОУН Іва-
ном Білим. У 1943 році вона стає членом ОУН, отримує завдання ор-
ганізувати жіночу сітку для допомоги військовим підрозділам Україн-
ської Повстанської Армії у Городоцькому районі.

У 1944 році Ярослава Менкуш та Іван Білий одружилися.
Іван Білий, на псевдо «Омелян», виконуючи організаційні завдан-

ня ОУН, працював військовим референтом у  Городоцькому повіто-
вому Проводі, проводив організацію і  вишколи хлопців, які вступа-
ли в ряди УПА. А двадцятилітня, 
тендітна Ярослава Менкуш ста-
ла повітовою провідницею жі-
ночої сітки ОУН-УПА в Горо-
доцькому повіті. 

Обоє понад усе любили Укра-
їну і всі свої вчинки підпорядко-
вували цьому високому почут-
тю. Досить лише згадати такий 
факт, що всі гроші, які отримали 
від рідних і друзів на своє пов-
станське весілля, вони віддали 
на потреби організації ОУН. 

Та недовго тривало їхнє сімейне щастя. 17 вересня 1944 року Іван 
Білий загинув у  бою в с. Сайкові Миколаївського району Львівської 
області. Там учасники наради повітового Проводу, внаслідок зради, 
були оточені великими силами військ НКВД. Полягли геройською 
смертю. А молоденька Ярослава, яка чекала дитину, залишилася вдо-
вою. Коли через вагітність праця провідниці-підпільниці стала для неї 
вже неможливою, Провід порадив їй їхати до Львова, бо у великому 
місті легше сховатися від кагебистських очей. Приїхавши до Львова, 
поселилася в тітки і  незабаром народила дівчинку. Назвала її Гали-
ною, таке було її підпільне псевдо.

Хоч Ярослава Менкуш мала ще довоєнний совєтський паспорт, 
вона не насмілювалася кудись із ним податися, тому жила в тітки, фак-
тично, на нелегальному становищі. Тітка не мала своїх дітей і обожню-
вала маленьку Галю, яка їх обох називала мамами. 

Але незабаром Ярославі довелося сховатися в інших людей, бо 
довідалася, що за нею вже чатують «органи». Приходили до батьків 
у Пустомитах: «Де ваша донька?» – «Не знаємо. Вийшла заміж і поїха-
ла з  чоловіком, ніякої вістки від неї не маємо». Приходили до тітки 
у Львові: «Де ваша племінниця?» – «Не знаю, подалася кудись за чоло-
віком». Запитували і в маленької Галі: «Де твоя мама?» – «Ось!» – пока-
зувала пальчиком на тітку, яку вважала своєю мамою. Лише коли доч-
ка підросла і пішла до школи, Ярослава наважилася показатися їй, але 
назвалася «тіткою Марусею».

Ярослава Менкуш та Іван Білий
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Упродовж дванадцяти років Ярослава Менкуш жила нелегально, 
переховуючись у  добрих людей. Бог дарував їй оточення порядних 
людей, не знайшлося жодного юди, який би доніс владі про неї. Тут їй 
став у пригоді кравецький фах, завдяки чому могла заробити собі на 
прожиття. Тітка приймала для неї замовлення, мовляв, маю в іншому 
місті знайому, яка добре шиє. Навряд, чи вірили люди в цю наївну ле-
генду, та й багато хто знав її «статус», але ніхто не видав. 

Лише в час «хрущовської відлиги» зважилася Ярослава Менкуш 
вийти зі свого підпілля. Легалізується і  відкриває дочці Галі правду 
її походження. Великим було її щастя, коли дитяче личко засвітилося 
радістю і Галя сказала: «А я все відчувала, що ви для мене найрідніша 
на світі».

З часом життя пані Ярослави унормувалося: вже прописалася 
у Львові, влаштувалася на роботу в Будинок мод, спочатку швачкою, 
потім виросла до модельєра. Галинка – при ній, росте, вчиться в му-
зичній школі, далі поступає в консерваторію, бо в неї – і голос, і вро-
да, і талант.

Працюючи у Львівському будинку моделей, Ярослава Менкуш за-
хопилася виготовленням народного одягу, співпрацює із киянкою 
Людмилою Семикіною, розробляє власні моделі і  композиції, бере 
участь у  виставках, розвиває українські народні традиції. Водночас 
шукає способів прислужитися Україні, тісно контактує з українськи-
ми дисидентами. 

У Львові підпільно діяла «Спілка творчої молоді», члени якої прагну-
ли повідомляти людей про злочини совєтської влади щодо українства. 
Брати Михайло й Богдан Горині, Михайло Косів, Іван Гель, Михайло Ма-
сютко та інші почали бити у дзвони тривоги з приводу нищення україн-
ських бібліотек та інших злочинних кроків антиукраїнської влади.

Купили друкарську машинку і  попросили Ярославу дещо друку-
вати. Та за членами «Спілки» вже стежили, і незабаром розпочалися 
арешти. Тоді заарештували братів Горинів, Михайла Осадчого, Михай-
ла Косіва, Мирославу Зваричевську, Анну Садовську. 

25 серпня 1965 року Ярослава Менкуш була заарештована за те, 
що передрукувала на просьбу Івана Геля підпільно поширювані між 
людьми матеріали «З приводу процесу над Погружальським» (напи-
сані, як тепер усім відомо, Євгеном Сверстюком), та ще деякі подібні 
статті. За це отримала два з половиною роки ув’язнення, а Іван Гель – 
три. Потім Верховний суд зменшив Ярославі Менкуш покарання до 
одного року, так що поки її довезли етапом у Мордовію, то вже неба-
гато залишалося до кінця цього терміну. 

Після відбуття покарання її випустили на волю, але ніде не хотіли 
прописувати, а  без прописки вона не могла влаштуватися на робо-
ту. А коли не працюєш, можуть посадити за «тунеядство» (такі закони 
тоді були). Не прописують ні в рідних Пустомитах, ні у Львові, на робо-
ту ніде не беруть. Лише якийсь «доброзичливий» начальник, до яко-
го звернулася зі скаргою, запропонував возити тачки на будівництві. 
Знову виручало вміння шити… 

Та щастя нарешті посміхнулося їй. Знайшовся чоловік, який став 
їй опорою і вірним другом. Це – вдівець Антон Заневчик, теж самовід-
даний патріот України. Він носив їй у тюрму передачі, чекав її з табору 
і запропонував поєднати долі. Одружилися в 1967 році, і стала вона 
Ярославою Заневчик.

Відбувши ув’язнення, винісши всі труднощі й переслідування, пані 
Ярослава не змінила своїх поглядів і принципів, не нарікала на долю 
і не пробувала її змінювати. Продовжувала знайомства з патріотично 
налаштованими і нескореними людьми, не зважаючи, що були вони 
під «недремним оком» кагебистів. Оксана Мешко, Алла Горська, В’я-
чеслав Чорновіл, Іван Кандиба – це були її друзі-однодумці. Енергійно 
й безстрашно вишукувала шляхи передачі за кордон різних нелегаль-
них матеріалів та інформації про безчинства совєтської влади. 

Водночас поринула у  творчу працю з виготовлення художнього 
народного одягу. У 70-ті роки минулого століття стрімко й яскраво 
розквітнув мистецький талант Ярослави Заневчик. Вона починає кон-
струювати моделі пошиття свит, сердаків, кептарів, вишитих сорочок, 
що входять у моду. Виробляє свій стиль одягу, де поєднуються давні 
народні традиції та сучасні тенденції моди. 

Ярослава Заневчик була учасницею багатьох виставок у  Києві, 
Львові, Донецьку, Луцьку, Бережанах, Москві, Варшаві.

У 1990 році вона разом зі своїм чоловіком, який долучився до ро-
боти над свитами, а також художницею Оленою Стахурською їде до 
Канади, де їм організували 26 виставок одягу та вишивки.

У 1991–2005 рр. Ярослава Заневчик організовує персональні ви-
ставки в Стрию, Дрогобичі, Трускавці, Дубно, Бориславі та інших мі-
стах. Серед нагород мисткині  – численні грамоти, дипломи, подя-
ки. Її хист здобув загальне визнання, їй присвоєно звання «Народної 
майстрині». 

Чудовим підсумком мистецької творчості Ярослави Менкуш-Зане-
вчик став розкішний високохудожній альбом, виданий у  Києві 2007 
року зусиллями її родини та друзів. 
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Ярослава й Антон Заневчики та зразки їхніх творінь 

З початком Українського Відродження Ярослава Заневчик бере ак-
тивну участь у громадському житті. У Союзі Українок, Спілці політв’яз-
нів, Братстві вояків УПА, у «Рідній Школі» – всюди вона бажаний та ав-
торитетний діяч.

Як співініціатор і  творець Всеукраїнської Ліги Українських Жінок 
пані Ярослава Заневчик незмінно була членом Управ Всеукраїнської 
та Львівської обласної Ліги Українських Жінок. Вона  – натхненниця 
багатьох вагомих починань Ліги Українських Жінок: міжрегіональ-
них курсів пошиття народного одягу для лужанок зі східних і півден-
них областей, організації численних виставок, конференцій, культур-
но-просвітницьких академій тощо. 

Саме їй завдячуємо за повернення із небуття героїчно-трагічних 
подій, які увійшли в історію як «Процес 59-ти». Більшість молодшого 
покоління саме від неї вперше довідалася про ті події, що відбулися 
у Львові в 1940–1941 рр. А це був величний приклад мужньої постави 
львівських студентів та інтелігенції, які відкрито заявили свій протест 
проти окупаційної політики совєтської влади, які під страхом смерті 
не каялися, не відрікалися від своїх поглядів. Ці трагічні події яскра-
во засвідчили високу гідність, національну свідомість і  жертовність 
українців. 

З ініціативи пані Слави лужанки донесли відомості про 59 учас-
ників цього «Процесу 59-ти» до широкого загалу краян. Великі ауди-
торії у Львівській філармонії, в університеті ім. І. Франка, в Інституті 
фізкультури, в Зооветеринарній академії мали можливість ознайоми-
тися із книгою Люби Комар «Процес 59-ти», почути спогади учасників 

та очевидців цього процесу. Також з ініціативи пані Заневчик у м. Хо-
дорів була проведена велика академія, присвячена «Процесу 59-ти».

Вельми значимою акцією Ліги Українських Жінок були міжрегіо-
нальні десятиденні курси пошиття українського народного одягу, які 
ініціювала пані Ярослава. Проводили їх у м. Пустомити для членів різ-
них обласних організацій Всеукраїнської Ліги Українських Жінок, які 
прибули із Запоріжжя, Миколаєва (обласного), Підволочиська, Сня-
тина, Тернополя, Чернівців, Чернігова і  Херсона. Народні майстри-
ні Ярослава Заневчик, Ольга Возниця і Марія Хамар навчали курси-
сток пошиття та декору традиційного народного одягу, різних технік 
української вишивки. Для приїжджих учасниць здійснювали зміс-
товні й цікаві культурно-просвітницькі й краєзнавчо-мистецькі про-
грами (лекції, екскурсії, концерти, зустрічі з цікавими людьми), над 
цим працювали лужанки та представники «Просвіти» й Союзу Укра-
їнок. Це була велика акція єднання українок із різних країв України! 
Це була спільна праця різних громадських організацій Львівщини, до 
чого пані Ярослава завжди закликала і своєю участю в них показувала 
гарний приклад єднання всіх патріотичних сил.

Такою ж значимою і величною подією було відкриття в 2003 році 
пам’ятника полеглим українським героям у  с.  Новосілка-Опарська 
Миколаївського району Львівської області. Саме завдяки ініціативі 
й тривалим та наполегливим старанням члена Головної Управи ВЛУЖ 
Ярослави Заневчик у с. Новосілка-Опарська постав величавий пам’ят-
ник славним героям, які, борючись за волю України, полягли від рук 
совєтських окупантів 17 вересня 1944 р. у с. Сайків. Відкриття й освя-
чення цього пам’ятника вилилось у багатолюдне свято з участю міс-
цевої влади, лужанок та представників багатьох патріотичних органі-
зацій Львівщини.

Такі й подібні акції здійснювала ця невтомна трудівниця. Завжди 
привітна й усміхнена, ця білява жінка з лагідною усмішкою володі-
ла якимсь особливим вмінням гуртувати навколо себе широке коло 
однодумців і навіть цілих організацій. Для всіх вона знаходила щире 
слово, посмішку, всіх старалася підбадьорити. Дивлячись на неї, мож-
на було подумати, що ця жінка належить до тих, кому доля дарувала 
безтурботне життя. Але ж, бачимо, життя їй випало нелегке, зате під-
порядковане служінню Україні, українській справі…

Благодатним Божим дарунком для Ярослави Заневчик була її донь-
ка Галина Менкуш – відома бандуристка, народна артистка України, 
яка проживає в Києві, виступає сама та щедро плекає юні музичні та-
ланти України. 
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У 2003 році громадськість Львівщини урочисто і надзвичайно сер-
дечно відзначила 80-літній ювілей пані Ярослави Заневчик. Знамен-
ним стало, що її ювілей припав на рік, проголошений Українською 
Греко-Католицькою Церквою Роком Родини. А позаяк у лютому при-
йнято відзначати Свято Українських Героїнь, то в Пустомитах водно-
час святково відзначили Свято Українських Героїнь, Рік Родини та юві-
лей видатної краянки. До того ж, це свято було справжнім єднанням 
різних організацій та різних поколінь навколо постаті Українки з ве-
ликої букви – Ярослави Заневчик.

На відзначенні ювілею пані Ярослави
Віра Васаган, Ярослава Менкуш-Заневчик та Галина Менкуш

Пані Ярослава Менкуш-Заневчик померла 9 грудня 2012 року піс-
ля тривалої важкої хвороби на 89 році життя. Похована в рідних Пу-
стомитах.

Використано:
Альбом «Ярослава Менкуш-Заневчик». Київ: Задруга, 2007.
Інтерв’ю автора з Ярославою Заневчик 08.08.1995 р. Приватний архів Лі-
дії Купчик.
Купчик Лідія. Ярослава Менкуш-Заневчик – невтомна бджілка української 
ниви. Львів: Простір-М, 2013.

НАДІЯ МУДРА 
Мудрістю обдарована

    

Вельми непересічною особистістю, патріоткою, душею відданою 
Україні, була Надія Мудра. 

Це була особа незвичайна, надзвичайна. Подив викликає – скіль-
ки талантів було подаровано одній людині! Дуже знаменно, наскіль-
ки особистість відповідала своєму прізвищу. Всестороння мудрість! 
Тонке й чутливе світосприймання і спостережливість, чудова пам’ять 
і глибоке знання історії, успіхи науковця, дар слова й чудовий музич-
ний слух, неабиякий талант до малювання, акуратність і  педантизм 
у всьому. До того ж, вона була людиною, про яку говорять, що в неї 
«золоті руки». Адже вміла й робила все сама: пошиття власного одягу, 
різноманітні вишивки, в’язання светрів, ремонт різних побутових при-
ладів і навіть самотужки виготовляла для себе деякі дерев’яні меблі. 

Народилася Надія Мудра 19 серпня 1924 року в м. Коломия, на Ста-
ниславівщині, в родині службовця-економіста Павла Мудрого та Оле-
ни з Сидоровичів. Вони мали двох дочок – Надію та Ірину. Сестричка 
Ірина на п’ятому році життя захворіла на поліомієліт і залишилася на 
все життя інвалідом. 

Павло Мудрий, будучи юристом за фахом, працював на різних дер-
жавних посадах у Коломиї, згодом його польська влада скерувала на 
західні землі Польщі. За словами пані Наді, «поляки не мали Сибіру, 
то виселяли українців на захід». Там батько працював економістом 
у Познані й Радомі. Так що раннє дитинство Надія провела на теренах 
Польщі, де навчання розпочала в польській школі в Радомі.

У 1934 році батька усунули з посади, проте надали офіційну пен-
сію. Родина змогла повернутися до Львова, адже вважала його своїм 
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рідним містом. Павло Мудрий працював у «Просвіті» та різних інших 
українських товариствах.

Отож, від 1934 року Надія проживала з батьками у Львові і перебу-
вала в атмосфері патріотичного громадського життя. Навчалась у «Рід-
ній Школі» ім. Т. Шевченка, була юначкою-пластункою, згодом вчилася 
в гімназії Сестер-Василіянок, у 1943 році закінчила Академічну гімназію. 

Особливо тепло згадувала пані Надія Мудра навчання у  «Рідній 
Школі», зокрема, Костянтину Малицьку, яка там навчала математики 
та української мови. Згадуючи цю вчительку, славної пам’яті Педагога, 
пані Надя підкреслювала, що Костянтина Малицька велику увагу при-
діляла граматично правильній мові, зокрема, при відмінюванні чис-
лівників на уроках математики. І, мабуть, від неї пані Надя успадку-
вала чуйне і навіть прискіпливе ставлення до української мови, яке 
проявляла завжди і всюди. 

Назавжди запам’ятала пані Надія слова, які вписала їй в альбом-
чик-пам’ятник Костянтина Малицька: «Кожен з нас кує сам собі долю 
словами, думками, ділами. Тож дбаймо, щоб молоти наші вдаряли 
о чисте залізо – міцно і певно». На таких сентенціях виховувала своїх 
учнів цей видатний педагог, і такі сентенції керували в подальшому ді-
лами Надії Мудрої. Воістину посіяне добрими вчителями в дитячі душі 
на все життя залишається в них!

Значний вплив на формування особистості Надії мало перебуван-
ня в літніх таборах Пласту. Навіть коли поляки офіційно заборонили 
Пласт, провідники знаходили способи продовжувати діяльність таких 
таборів, проводили так звані «відпочинкові» табори під опікою Комісії 
виховних осель і мандрівок молоді. 

Пластовий гарт, який отримала Надя Мудра в дитинстві, зберігся 
на все життя і особливо знадобився в умовах ув’язнення, у вже зовсім 
інших «таборах». На все життя Надія Мудра наповнилася високим па-
тріотичним духом, який зберегла до останніх днів життя. 

Підростаючи, вона, як і інші ровесники, включалася в національ-
ний рух, творили невеличкі об’єднання однодумців, гартували укра-
їнський дух. Коли після відступу большевиків було проголошено 
Самостійність України, виявилися таємні зв’язки, утворилися чіткі 
структури, тоді Надя стала членом Юнацтва ОУН. Молодь гуртувала-
ся в приміщенні банку «Дністер», на вулиці Руській, де розташувався 
уряд Ярослава Стецька і де діяли різні відділи. В будинку на вулиці Ва-
ловій також були розміщені деякі українські структури.

Одного липневого дня 1941 року молодь довідалася, що примі-
щення «Дністра» оточене німцями, які арештовують тих, хто туди вхо-

дить. Надя й інша молодь ринулися на вул. Валову довідатися, що 
діється. Ввійшли в браму, а там стоїть гестапівець і вже назад не випу-
скає. Тоді приїхала велика машина, всіх завантажили на неї і відвезли 
на подвір’я тюрми на Лонцького. Спочатку всіх поставили лицем до 
стіни і не дозволяли ходити. Надя з товаришкою використали те, що 
по стіні ріс дикий виноград, дерли й викидали в нього все, що мог-
ло видатися підозрілим: нотесики з іменами, папірці з патріотични-
ми піснями тощо. Потім усіх обшукували, встановлювали особу. У Наді 
було шкільне посвідчення. Все ж її з товаришкою протримали там до 
вечора, а перед настанням комендантської години відпустили. А бага-
то затриманих там залишилися…

З 1941 року Надія Мудра була членом Юнацтва ОУН, потім – у жіно-
чій сітці ОУН м. Львова. 

Закінчивши гімназію, Надія мріяла про вищі студії, але життєві об-
ставини змусили думати про «хліб насущний». У 1943 році помер бать-
ко, мама не працювала, бо була прив’язана до старшої дочки-інвалі-
да. Наді довелося піклуватися про утримання родини. Однак вона не 
полишала бажання бути корисною Україні. За порадою і рекоменда-
цією тітки Савини Сидорович влаштувалася секретаркою-друкаркою 
до канцелярії Управи дивізії «Галичина». Працювала під керівництвом 
сотника Осипа Навроцького, колишнього січового стрільця, який на 
той час був головою бойової управи Дивізії. Сумлінно, з притаманною 
їй надзвичайною акуратністю й педантичністю виконувала свою ро-
боту і  не переставала захоплюватися патріотизмом, самопосвятою 
тих, хто вступав до «Дивізії».

Проте до Львова підходила Червона Армія. Працівники Управи емі-
грували на Захід, пропонували й Надії виїжджати, але вона не могла 
залишити маму й сестру-інваліда. Фактично, з усіх працівників Управи 
у Львові залишилося лише троє – Надія, вахтер Терцин і ще одна секре-
тарка. Вони ретельно пройшлися по всіх кабінетах і столах та знищи-
ли все, що залишилося, покинули приміщення абсолютно порожнім.

Коли настала радянська влада, Надія Мудра влаштувалася секре-
таркою в політехнічному інституті, була свідком, як після фронту від-
новлювалися приміщення інституту. Також недовго працювала секре-
таркою проректора університету. 

У листопаді 1944 року відновили навчання у вузах, і Надія Мудра 
поступила на хімічний факультет Львівського політехнічного інститу-
ту, де провчилася від першого до третього курсу. 

Навчаючись на першому курсі, Надя та її однокурсники стали свід-
ками арештів на Святоюрській горі. Студенти на перерві вийшли з хі-
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мічного корпусу, який мав вхід із площі Юра, і побачили багато різних 
машин біля входу на церковне подвір’я та масу енкаведистів, які ніко-
го не впускали туди. Із здивуванням і занепокоєнням спостерігали ті 
події, які тривали цілий день. До кінця своїх лекцій студенти бачили 
ті машини і розуміли, що відбуваються арешти й обшуки. Проте вго-
лос не обговорювали побачене, бо серед них уже були комсомольці. 
Лише поміж собою найближчі товариші вболівали над тим. Тепер ми 
знаємо, що ті події відбувалися 11 квітня 1945 року.

Паралельно з навчанням Надія Мудра виконувала різні доручення 
ОУН у  рамках жіночої сітки ОУН м. Львова, здебільшого її завданням 
було переховування і влаштування на лікування поранених воїнів УПА. 

16 травня 1947 року Надію Мудру заарештували. 
Про причини арешту і  висунуті звинувачення пані Надя не хоті-

ла розповідати. Сказала лише, що одній із товаришок по підпіллі, яку 
заарештували, енкаведисти влаштували провокацію з участю знайо-
мого підпільника, і вона, побачивши його, повірила, що це її з боєм 
звільнили свої, і  дещо зайве розповіла. Пані Надя не осуджувала її, 
а співчувала та переживала з того приводу.

Не бажаючи розповідати про слідство, Надія Мудра лише зазначи-
ла, що їй дуже допомогла Оля Соплива, студентка Станіславівського 
медінституту, слідство якої вже закінчувалося, і вони коротко зустрі-
лися в тюремній камері. Оля встигла сказати Наді, що саме слідчим 
уже відомо і від чого немає сенсу відпиратися. Отже, Надя могла вже 
дещо розповідати і створила враження, що більше нічого не знає. Та-
ким чином уникла побоїв.

Судив Надію Мудру військовий трибунал 6 вересня 1947 року 
і присудив 10 років таборів та 3 роки позбавлення прав. 

Після кількамісячного перебування в Золочівському замку та на 
так званій «пересилці» у Львові по вулиці Полтв’яній, де довелось зна-
ходитись у жахливій тісноті й антисанітарії, почалось етапування. Вез-
ли через увесь Радянський Союз. У Новосибірську в’язням влашту-
вали баню, помили всіх. Через Байкал вагони з в’язнями по одному 
переправляли на баржах. Привезли в бухту Ваніно, де каторжани за-
знали сильного голоду, бо цілий місяць туди не привозили хліба, да-
вали якусь «чумизу», яку годі було їсти. Там доводилося гасити лісові 
пожежі. Потім в’язнів повантажили в трюм корабля та Охотським мо-
рем переправили в Магадан, на Колимі. У Магадані зимували. А коли 
потепліло, завезли їх у  табір на руднику Хеніканджа (Хабаровський 
край). І ось там на шахті олов’яної руди довелося Надії Мудрій працю-
вати до березня 1955 року.

Після смерті Сталіна настало послаблення режиму. Із в’язнів зня-
ли каторжанські номери, дозволили носити свій одяг із посилок і не 
забороняли фотографуватися. Також переводили на легші робо-
ти. Надю призначили на шахті «Бушуй» мотористом лебідки, що спу-
скала з гори по схилу вагонетки з рудою, а потім перевели на шахту 
«Новый» допомагати заповнювати «наряди» на роботу, а також малю-
вати стінгазети.

Великою радістю для ув’язнених дівчат був дозвіл займатися ху-
дожньою самодіяльністю. Вони утворювали пісенно-танцювальні 
гуртки, шили собі сценічний одяг. Надія Мудра переважно була тан-
цюристкою.

Дівчата-каторжанки – учасниці табірної самодіяльності, 1954 р.
Надія Мудра – перша зліва

Влітку 1955 року Надію Мудру перевели на спецпоселення в сели-
ще Усть-Омчуг – районний центр над рікою Омчуг. Там Надія працю-
вала санітаркою в пологовому відділенні районної лікарні. Мешкала 
разом із подругою по ув’язненню Стефою Гнатюк у родині Коферів – 
естонця Едуарда й українки Олі. 

Пропрацювавши рік у лікарні Усть-Омчуга, 20 квітня 1956 року На-
дія Мудра була звільнена з поселення й отримала дозвіл повертатися 
додому.

І ось 7 липня, на свято Св. Івана, Надя вирушила з Магадана в доро-
гу до Львова. Їй добре запам’яталися ті дати: вирушала в етап 7 липня 
1948 року і поверталася назад 7 липня 1956 року.

Повернувшись до Львова в час короткочасної «хрущовської від-
лиги», вдалося влаштуватися лаборанткою у  Львівському науко-
во-дослідному інституті педіатрії та акушерства, водночас навчала-
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ся на біологічному факультеті Львівського університету. Закінчивши 
університет у 1965 році, працювала науковим співробітником у тому 
ж НДІ (який згодом іменувався НДІ спадкової патології). Потім пере-
йшла до лабораторії Медико-генетичного центру, де працювала до 
виходу на пенсію в 2002 році. Наділена неабиякими здібностями, На-
дія Мудра багато часу приділяла науковій роботі, виходили друком 
її наукові статті, в 1972 році виступила з доповіддю на Всесвітньому 
конгресі акушерів-гінекологів у Москві. Проводивши ґрунтовні дослі-
дження в галузі спадкової патології, написала дисертацію, однак захи-
стити її вона, суджена, не мала змоги. 

З початком Українського Відродження в 90-х роках минулого сто-
ліття Надія Мудра поринула в громадську роботу. Публікувала статті 
на актуальні теми в періодичних виданнях. Упорядкувала «Пропам’ят-
ну книгу ґімназії Сестер Василіянок у Львові», яка 1995 року побачила 
світ у видавництві «Основа». Була членом Спілки політв’язнів. Цікавою 
виявилась її співпраця з письменником і громадським діячем Мико-
лою Дубасом, який працював у Львівському обласному «Меморіалі» 
та видавав альманах «Біль». Надія Мудра майстерно виконала симво-
лічні графічні заставки до розділів цього альманаху.

У 1995 році ця талановита й енергійна українка долучилася до 
створення Ліги Українських Жінок, особливо проявивши свою ініці-
ативність, енергійність, самопосвяту та аналітичний розум. Надія Му-
дра довгі роки була незмінним секретарем Всеукраїнської Ліги Укра-
їнських Жінок (ВЛУЖ) та секретарем її Львівської обласної організації. 
Попри те що продовжувала працювати професійно в науковому ін-
ституті, їздила до Києва на всі загальноукраїнські зібрання ВЛУЖ, не 
пропускала зборів у Львові. Всі протоколи й документацію вела дуже 
скрупульозно й акуратно. Ретельно пишучи протоколи під час зі-
брань, пані Надя передруковувала їх вдома на друкарській машинці. 
Її протоколи – це літопис діяльності Ліги Українських Жінок.

У всіх заходах Львівської ЛУЖ пані Надя була на передньому краю. 
Вона гаряче підтримала ініціативу Ярослави Заневчик вшанувати 
пам’ять, повернути із забуття славних українських патріотів – учасни-
ків політичного «Процесу 59-ти», який, прийшовши на Західну Украї-
ну, організувала совєтська влада. Пані Надя пам’ятала ті події, знала 
деяких учасників того процесу. Отож, коли протягом 1998–1999  рр. 
Ліга Українських Жінок проводила низку акцій, присвячених висвіт-
ленню подій 1940–1941 рр., Надія Мудра була серед активних органі-
заторів тих заходів. Вона вела перемовини з керівництвом навчаль-
них закладів, доводячи до їхнього відома багато ще скритої на той час 

інформації. Завдяки старанням ЛУЖ у Львівській обласній філармонії, 
Львівському інституті фізичної культури та Народному Домі м. Ходо-
рів були проведені урочисті вечори пам’яті. У Львівському держав-
ному університеті ім. Івана Франка та Львівській зооветеринарній 
академії відбулися наукові конференції на цю ж тему. Замовчувані 
совєтською владою події стали широко відомими. Величний приклад 
мужньої постави львівських студентів та інтелігенції яскраво засвід-
чив високу гідність, національну свідомість і  жертовність українців. 
І в цьому великою була роль Надії Мудрої.

А коли лужанки почали добиватися створення меморіалу жертвам 
комуністичного терору, похованим на Янівському цвинтарі, саме пані 
Надя відшукала в міському архіві записи про ті поховання невинно-
убієнних у 1941 році. Вона не лише детально розповіла завідувачеві 
архіву п. Я. Стецьківу про події літа 1941 року, але й домоглася дозво-
лу самій переглядати архівні цвинтарні книги. І ось, скрупульозно пе-
речитуючи записи в цвинтарних книгах, здійснені польською мовою, 
пані Надя натрапила на інформацію, що 2–4 липня 1941 року на 
Янівсь кому цвинтарі було поховано 513 неопізнаних осіб, знайдених 
у львівських тюрмах. До речі, пан Стецьків негайно підготував сенса-
ційне повідомлення по радіо про цю знахідку, проте не згадавши при 
цьому п. Надію Мудру. Ця документальна знахідка дала змогу домог-
тися належного пошанування українською владою цього скорботно-
го місця. Так що, відвідуючи тепер величавий меморіал на 55-му полі, 
пам’ятаймо, що одну з перших цеглинок у його спорудження поклала 
Надія Мудра. 

Подиву гідними були енергія та працездатність Надії Мудрої. Буду-
чи пенсійного віку, вона продовжувала працювати в лабораторії Ме-
дико-генетичного центру, часто їздила електричкою на свій город, де 
плекала багато квітів, охоче від-
гукувалася на запрошення ви-
ступити зі спогадами в різних 
навчальних закладах, під час 
яких щедро передавала відомо-
сті про замовчувані радянською 
владою сторінки української іс-
торії. 

Особливо тішилася, коли її 
запрошували виступати перед 
пластунами, вважала себе «віч-
ною пластункою», і, справді, 

Надія Мудра, Марія Хамар, Віра Крокіс 
на Янівському цвинтарі, 2004
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в ній відчувався давній пластунський дух. До того ж, пані Надя пиль-
но слідкувала за всіма подіями громадського і політичного життя, про 
все мала власну думку.

Лише в 2002 році, коли Надію Мудру спіткала поважна хвороба 
і  довелося робити операцію, вона, маючи 78 літ, вийшла на пенсію. 
Але й тут повелася своєрідно: відбувши операцію, спілкуючись із хі-
рургами, пані Надя цікавилася їхньою роботою, вникала у їхні проб-
леми й потреби. Довідавшись про брак різної сучасної апаратури, 
Надія Мудра, використовуючи свої приватні зв’язки з товаришками 
в Англії, які були активними діячками Організації Українських Жінок 
Великобританії та за посередництвом Ліги Українських Жінок, по-
сприяла тому, що хірургічне відділення Львівської лікарні швидкої 
допомоги одержало з Англії цінну апаратуру (в 2003 р. – електрокоа-
гулятор, а в 2004 р. – лапароскоп). Лікарі подивляли її ініціативність, 
енергійність та наполегливість. 

Президія на відзначенні 10-ліття ЛУЖ, 2005 р. Надія Мудра – третя зліва

    
Виступ Надії Мудрої  

на 10-літті ЛУЖ
Останній публічний виступ 

Надії Мудрої на Святі Героїнь у 2010 р.

Та найбільш знаменним здобутком Надії Мудрої стало видання уні-
кального тритомного енциклопедичного довідника «Українська жін-
ка у визвольній боротьбі 1940–1950 рр.», де подано відомості про дві 
тисячі українських героїнь. Ці три томи вийшли друком у державному 
видавництві «Світ» у 2004, 2006 і 2009 роках. Хоч інформацію до цього 
видання збирали всі лужанки та однодумці з інших патріотичних ор-
ганізацій, редагувала їх сама пані Надія та власноруч набирала текст 
на комп’ютері. Подиву гідне, як ця майже вісімдесятилітня жінка на-
прочуд швидко оволоділа комп’ютером і виконала таку велетенську 
працю, навічно зафіксувавши понад дві тисячі імен українських геро-
їнь, які боролись за волю України. 

Надія Мудра закінчила земне життя 3 травня 2013 року. Знамен-
но, що народилася вона у празник Преображення Господнього, а ві-
дійшла до Господа в переддень Воскресіння Христового. 

Похована Надія Мудра на Личаківському цвинтарі біля її батьків 
і сестри. 

Використано:
Інтерв’ю автора з Надією Мудрою 9 березня 1998 року. Приватний архів 
Лідії Купчик.

Купчик Лідія. Надія Мудра – мудрістю обдарована. Львів, 2013.
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ВІРА КРОКІС 
Героїня ніжна й незламна

    

Подругою Надії Мудрої з часів ув’язнення була Віра Філяк-Крокіс. 
Цікаво було споглядати цих двох українок-патріоток. Зовсім різні ха-
рактерами, але повністю однакові своїм сильним духом і жертовним 
служінням Україні.

Від постаті цієї старшої пані віяв лагідний спокій, жіноча ніжність 
і глибока доброзичливість до людей. Тихенька й небагатослівна, над-
звичайно скромна й працьовита, вона вражала всіх, хто знав її життє-
вий шлях, своєю стійкістю і героїзмом. 

Надія Мудра називала її справжньою Героїнею, згодом ширша гро-
мадськість довідалася, що так трактував її і Провід Української Голов-
ної Визвольної Ради, нагородивши її в 1950 році Срібним Хрестом За-
слуги. 

Високий патріотизм, глибока релігійність, жертовна самопосвята 
загальній справі й рідному народу – ось головні риси цієї Українки, 
типової представниці тих жінок, яких звемо гордим іменем Духовної 
Матері Українства.

Такі постаті ми мусимо знати, шанувати їх, переймати їхні кращі 
риси характеру.

Отож, хто така Віра Крокіс, з дому Філяк, як жила й чим здобула пе-
рераховані характеристики?

Народилася вона 29 січня 1924 року в с. Дички Рогатинського ра-
йону Івано-Франківської області в селянській родині. Батьки – Іван та 
Агафія Філяки – національно свідомі й глибоко релігійні люди, мали 
троє дітей і дуже прагнули дати їм освіту. Всі діти були здібні та охочі 
до навчання, та долі їм випали нелегкі й драматичні.

Зокрема, старший син Осип у 1937 році закінчив гімназію, один рік 
вчителював, був членом підпільної ОУН, навчався в Станіславівсько-
му педінституті та Львівській політехніці, але, керований любов’ю до 
рідного краю, не закінчив навчання, а вступив у 1943 році до УПА, де 
працював пропагандистом. У грудні 1946 року він із ще двома това-
ришами загинув у криївці після запеклого бою з великим загоном че-
кістів.

Віра початкову освіту здобула в рідному селі, де завдяки добро-
му душпастирю та «Рідній Школі» на все життя сповнилася любов’ю 
до Бога й України, і це святе гасло пронесла крізь усе життя. На схилі 
літ пані Віра з вдячністю згадувала їхнього колишнього пароха о. Го-
ловацького, який був самовідданим священником та активним гро-
мадським діячем. Отець Головацький особливо дбав про виховання 
молоді, здійснював це і в церкві, і в «Просвіті», активним учасником 
якої був. І, очевидно, чимала заслуга отця-пароха в тому, що його мо-
лода парохіянка Віра стала достойною особистістю і поповнила ряди 
тих, кого ми тепер з пошаною називаємо Духовними Матерями Укра-
їнства.

Середню школу, а  згодом однорічну педагогічну школу Віра за-
кінчила в Рогатині. У час німецької окупації навчалась у  торговель-
ній школі та проходила практику в українському «Кооперативі». Тоді 
ж вона вже була членом юнацької сітки ОУН, багато друкувала листі-
вок-звернень із закликом підніматися на боротьбу за Українську Не-
залежну Державу. Незабаром нею зацікавилось гестапо, яке чималу 
увагу приділяло нагляду за діяльністю та переконаннями української 
молоді. Гестапівці вчинили обшук у її хаті. І хоч нічого не знайшли, і піс-
ля кількох годин затримання її відпустили, Провід організації наказав 
Вірі йти в підпілля. Покинула роботу в «Кооперативі» 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 близько двадцяти, жили в монастирі в с. Михайлівці Рога-
тинського району та слухали інтенсивні виклади, які вела лікарка на 
псевдо «Марта». Тут звернімо увагу, як українські монастирі підтриму-
вали підпільний визвольний рух на Галичині.

Після завершення того вишколу організація ОУН доручила Вірі 
створювати та навчати кущі Українського Червоного Хреста в околи-
цях м. Галич. Це проводили скрупульозно і з великою конспірацією. 
Віра організовувала дівчат у невеликі кущі, проводила з ними вишко-
ли, заготовляли запаси ліків та медичних засобів… Не раз доводило-
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ся бувати в лісі, серед повстанців, зокрема, в час відправи в лісі Служ-
би Божої та освячення пасок. 

Із відходом німців та приходом большевиків підпільна праця ста-
ла ще напруженішою. Щоразу частіше доводилося надавати медичну 
допомогу повстанцям, пораненим у боях із новими окупантами. 

Невдовзі виявилося, що нова влада почала інтенсивно розшуку-
вати Віру та її брата. Жорстоко катували батька, вимагаючи повідом-
лення про їхнє місцезнаходження. Батько внаслідок катувань став ін-
валідом, проте дітей своїх не видав. Розлючені большевики прошили 
батькові лице багнетом, так що він залишився із дірами на обличчі до 
самої смерті, мав наскрізні рани і голови вже не міг повертати. Мати 
також не уникла катувань «визволителів». 

І ось у 1947 році прийшли вивозити родину Філяків. Батька й се-
стри не застали вдома, забрали одну маму. До того ж, забрали з хати 
все, що могли, а решту поруйнували. Згодом їхню хату віддали пере-
селенцям із Польщі. 

Правда, мамі вдалося дорогою втекти. Повернулася в рідне село 
і переховувалася у людей. Також переховувалися батько і сестра. На 
щастя, родина переселенців, що замешкали в їхній хаті, співчутливо 
ставилася до родини Філяків, і не раз у них можна було перебути та 
щось собі зготувати. Проте часто мусили ночувати і в полі, і в різних 
сховках.

20 травня 1947 року Віру заарештували у Львові, куди вона поїхала 
за дорученням Проводу, щоб придбати друкарську машинку. Затри-
мали її на вулиці Краківській разом із двома давніми шкільними то-
варишами, яких вона випадково зустріла. Їх згодом відпустили. А для 
Віри почалася мученицька дорога. 

Потрапивши в тюрму на Лонцького, вона відразу зрозуміла, що ен-
каведисти досить поінформовані про її приналежність до Організації, 
знала, які допити її чекають і, щоб не наражатися на мимовільну ви-
дачу когось, вирішила прийняти отруту, яку завжди носила при собі. 
Попросивши жінку-наглядачку відвести її в туалет, випила там отруту. 
Вичекала кілька хвилин, проте не відчула її дії. Тоді метнулася до вікна 
в тюремному коридорі, щоб викинутися з нього. Розбила собою шибу 
і в той момент знепритомніла…

Коли опритомніла, була на носилках у тюремній камері, вже проо-
перована, з накладеними швами, одяг розрізаний і весь у крові… І під 
пильним наглядом. Скільки часу пробула непритомною і що з нею чи-
нили лікарі, так і не довідалася, ніхто не схотів відповісти їй на це за-
питання.

Тривали 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 обсто-
ювала право українців на самостійну державу і не приховувала, що ця 
відвічна мрія українців стала її метою. 

Коли ж Віра трохи оклигала та змогла ходити, її перевезли до тюр-
ми в Івано-Франківську. І тут почалися неймовірні катування, прово-
кації... Із садистською злобою та жорстокістю кагебисти намагалися 
вибити з неї імена людей, яких знала, з якими працювала. Боляче було 
згадувати пані Вірі ті нестерпні муки, жорстокі катування, що застосо-
вували до неї нелюди-кати. Часто з допитів її приносили до камери 
непритомною. Важко страждала, але мовчала… У камері мала щире 
співчуття, турботу товаришок по нещастю. Завжди тепло згадувала, 
якими дружніми були політично ув’язнені жінки, як допомагали одна 
одній і як багато спільно молилися, хоч наглядачі не раз перешкоджа-
ли молитві.

Найбільше Віру боліли запевняння кагебистів, 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 пси-
хологічно. Кагебисти 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 можли-
вості дати звістку про себе, та нарешті одній дівчині пощастило вий-
ти на волю, і вона добросовісно розповіла рідним Віри все, що бачила 
і знала про Віру в тюрмі. Великим щастям було отримати з волі потай-
ну 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, кагебисти влаштували 
їй ще й провокацію, яку, як тепер знаємо, не раз практикували щодо 
особливо стійких. Під час перевезення її до Рогатина, в Чорному лісі, 
зчинилася стрілянина, і нібито українські партизани відбили її, при-
вели в криївку та 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 була обереж-
ною і нічого нового не говорила. Вони ж вдали, що не вірять їй і тому 
розстріляють. «Ну, що ж, – сказала Віра, – якщо Україна потребує ще 
й такої жертви, то я готова». У ту ж мить знову здійнялася стрілянина, 
так звані партизани зникли, і вона – знову в руках кагебистів. 

Коротка наша розповідь, але уявімо собі, що мусила пережити мо-
лода дівчина в такі моменти…
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У грудні 1947 року військовий трибунал засудив Віру Філяк до 10 
років ув’язнення в таборах суворого режиму та 5 років позбавлення 
у правах (ст. 54–1а, 11). 

І ось – пересильний пункт у Львові, етап поїздом на схід, сутички із 
здеградованими рецидивістками, яких везли разом із політв’язнями 
і які намагалися відбирати ті невеличкі пожитки, які мали в’язні. Далі – 
півтора року важкої праці на будівництві дамби на Уралі, пересилка 
до бухти Ваніно, до Магадана, праця у Вакханці, карцери... – все це ви-
несла Віра Філяк.

Наприкінці терміну ув’язнення Віра була переведена на агробазу, 
де роботу вважали легшою, працювали в парниках. Але про цю «легку 
роботу» може добре свідчити спогад Надії Мудрої, яка також там пра-
цювала. Пані Надя розповідала, що, постійно працюючи лопатою, Віра 
так намуляла долоню, що з неї прорізався величенький уламок скла, 
глибоко загнаний тоді, коли вона в час перебування на Лонцького ви-

кидалася з вікна. Цей уламок, 
що роками сидів глибоко всере-
дині, тепер від «легкої роботи» 
прорізався назовні, і  його на-
решті витягли.

Зрештою, годі словами пере-
дати все, що витримала Віра Фі-
ляк. Важко каралася, але ніко-
ли не каялася, що обрала такий 
шлях…

У 1954 році, із зарахуванням 
праці у  важких умовах, закін-
чився термін її ув’язнення. З та-
бору Віру звільнили, але не було 
дозволу покидати цей чужий, 
далекий край. Адже попере-
ду було ще 5 років позбавлен-
ня громадянських прав… Тож 
оселилася в Магадані, де її това-
ришка проживала в гуртожитку. 
Там Віра півтора року працюва-
ла на швейній фабриці.

Коли ж нарешті дозволили 
виїхати, повернулася на Украї-
ну. Приїхала до батьків у  рідне Політв’язні на виселенні в Магадані

село, але там не захотіли її прописати, вказали виїхати за межі Захід-
ної України.

Тут варто нагадати, якою була проблема прописки в Радянському 
Союзі. Без прописки не приймали на роботу, а той, хто не працював, 
на мав підстави для прописки. Тих, які не працювали, називали «ту-
неядцями» і навіть могли судити. А суджених не хотіли ні прописува-
ти, ні приймати на роботу.

Вірі допомогли добрі люди в особі її шкільної товаришки та її чоло-
віка, капітана міліції. Він не лише допомагав прописуватися, перепро-
писуватися і давав корисні поради, а й прописав Віру в своєму домі 
в Рогатині як сестру дружини. Там працювала в кравецькому ательє. 
Потім ще кілька разів перепрописувалася, «губила» паспорт, прагну-
чи приховати колишню судимість. 

Згодом Вірі вдалося закінчити у Львові курси підвищення кваліфі-
кації інструкторів крою та шиття, які проводила народна художниця 
Стефанія Кульчицька. Такі курси 
давали право викладати в школі 
крій та шиття. Але для Віри з її 
біографією шлях до школи був 
назавжди закритий. Отож зали-
шалося працювати в кравець-
кому ательє, де була добрим 
спеціалістом.

У 1960 році Віра Філяк 
вийшла заміж за Юрія Крокіса, 
переселенця з території, що ві-
дійшла до Польщі, який мешкав і працював у Львові. Відтоді оселила-
ся у Львові. Однак через 5 років овдовіла, бо чоловік помер від раку. 

Чоловіковий товариш, який працював інженером на заводі «Елек-
трон», допоміг Вірі влаштуватися працювати на той завод. Віра, тепер 
Крокіс, працювала на різних робітничих посадах на цьому заводі. Не-
забаром довідалася, що за нею слідкує КГБ. Тому мусила дуже обме-
жувати свої контакти з людьми, щоб нікого не наражати на небезпеку.

У 1986 році вийшла на пенсію. З початком так званої «Горбачовсь-
кої відлиги» Віра Крокіс активно вливається в громадський рух. Осо-
бливо близько контактувала з відомою захисницею Української Гре-
ко-Католицької Церкви Стефанією Петраш-Січко. З нею пані 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 приятельками. Пані Віра як вір-

Віра і Юрій Крокіси
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ний товариш усієї славної родини Січків допомагала їм, чим могла, 
в подвижницькій боротьбі за волю України та Української Греко-Като-
лицької Церкви. Проте не вступила до Християнської партії, як намов-
ляла пані Стефанія, а лише жертовно допомагала як щирий симпатик. 

Зрештою, це дуже характерно для Віри Крокіс – ніде не висувати-
ся наперед, а лише тихенько й жертовно допомагати. Такою була її ді-
яльність у Лізі Українських Жінок, в якій пані Віра перебувала від часу 
створення організації. Постійно відмовляючись від обрання на будь-
які керівні пости, вона завжди в числі перших бралась за потрібну ро-
боту. І все виконувала тихенько й з великою самопосвятою. 

Для прикладу, коли лужанки розпочали розчищати 55-те поле 
Янівського цвинтаря, де поховано тисячі замордованих людей у черв-
ні 1941 року і де утворилося багатолітнє сміттєзвалище, і залучили до 
цієї важкої кропіткої праці студентів Вищого професійного училища 
№ 29, пані Віра вважала своїм обов’язком приносити студентам зго-
товлену нею перекуску.

А коли Ліга Українських Жінок проводила літні дитячі табори для 
дітей, які не мали змоги виїхати кудись на відпочинок, найчастіше 
Віра Крокіс чергувала в цих таборах. І не лише безоплатно посвячува-
ла дітям свій час, а й випікала для них різні домашні ласощі. Самотня 
пенсіонерка, яка жила на мінімальну пенсію! Воістину, потрібно щиро 
любити всіх дітей, щоб так їм себе посвячувати! Воістину материнська 
любов жінки, якій сувора доля не дала змоги мати рідних дітей.

Таких прикладів можна наводити багато. Пані Віра чимало труду 
вклала в різні напрями роботи Ліги Українських Жінок. Та найкраще 
свідчить про неї її власне висловлювання, коли я як інтерв’юер Інсти-
туту Історії Церкви запитала її, яка в неї найбільша мрія. «Щоб люди 
ставали добрішими, щирішими, щоб прийняли у свої серця Господа 
Бога», – відповіла пані Віра Крокіс. Усім серцем приєднуючись до по-
бажання цієї достойної Українки, хочу додати: і щоб більше таких до-
чок Всевишній посилав Україні!

5 травня 2012 року, під час святкування Дня міста Львова, відбула-
ся непересічна подія. На церемонії вже традиційного вручення місь-
ким головою нагород заслуженим львів’янам була вручена особлива, 
славна нагорода 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 Україн-
ської Повстанської Армії, яку вручали за особливо вагомі заслуги.

Дослідник-фалерист Віталій Манзуренко знайшов у повстанських 
архівах наказ Командира УПА, де серед іншого йшлося про те, що 

на основі рішення УГВР (Української Головної Визвольної Ради) від 
25 липня 1950 року Срібним Хрестом Заслуги УПА було нагородже-
но «Реню». 

У підпіллі ніхто нікого не знав ні за іменем, ні за прізвищем – зна-
ли 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 не-
безпечно було вручати присуджені нагороди. 

Однак стараннями молодого історика Володимира Мороза 
та  за  допомогою Ліги Українських Жінок було встановлено, що 
«Реня» – це членкиня Ліги Віра Крокіс, з дому Філяк. Таким чином на-
города знайшла свого власника.

За сприяння директора 
Львівського історичного музею 
Богдана Чайковського, редакто-
ра Незалежного культурологіч-
ного журналу «Ї» Тараса Возняка 
та міського голови Львова Ан-
дрія Садового була виготовлена 
копія з оригіналу нагороди, що 
знаходиться в музеї, та відповід-
но до наказу Командира УПА від 
30 липня 1950 р. урочисто вру-
чена пані Вірі Філяк-Крокіс.

В останні роки свого жит-
тя пані Віра за станом здоров’я 
не брала активної участі в діяльності Ліги Українських Жінок, та за-
мість себе запропонувала організації гідну заміну – свою племінницю 
Осипу Кулинич, енергійну й жертовну трудівницю. Завдяки їй завжди 
була в курсі всіх справ цієї жіночої організації.

Віра Крокіс відійшла до Господа 13 січня 2016 року, за два тижні до 
свого 92-ліття. 

Використано:
Інтерв’ю автора з Вірою Крокіс 20.03.1998 року. Архів ІІЦ. 
Купчик Лідія. Віра Крокіс – ніжна і незламна донька України. Львів, 2012.

Міський голова Львова А. Садовий  
вручає пані Вірі Срібний Хрест Заслуги 

УПА та копію наказу командира УПА



98 99

ВОЛОДИМИРА КОБРИН-СЕНИК 
Патріотизмом напоєна, гідністю прикрашена 

    

Ще однією достойною Українкою з когорти тих, кого називаємо 
Духовними Матерями Українства і кому довелося бути невільницею 
совєтських концтаборів, є активна громадська діячка, світлої пам’яті 
Володимира Сеник.

Народилася вона 15 травня 1928 року в м. Перемишляни Львів-
ської області. Батько – Володимир Кобрин – мав свою шевську май-
стерню, в якій разом із ним працювали челядники. Мати – Катерина 
з Мешелівських – була домашньою господинею. У сім’ї було четверо 
дітей: син і три дочки.

Світогляд малої Влодзі формувався під впливом Церкви і  за-
хоронки (так колись називали садочок), яку провадили монахині. 
Ту  захоронку пані Влодзя особливо тепло згадувала, розповідала, 
що навіть, як уже ходила до школи, все ще любила ходити до захо-
ронки. На все життя запам’ятала життєрадісну й веселу сестру Аза-
рію, яка часто говорила дітям: «Не коріться злу! Життя Богом дане. 
Будьте веселі!»

У 1937 році Влодзя пішла до школи і  до приходу большевиків 
встигла закінчити два класи. Два роки слухала науку релігії, яку ви-
кладав парох Перемишлян о. Омелян Ковч. На все життя запам’ятала 
світлий образ цього душпастиря, який тепер Вселенською Церквою 
визнаний Блаженним священномучеником. Її свідчення про святе 
життя цього священника, яке Володимира Сеник описувала у  своїй 
газетній публікації та про яке розповідала у своєму інтерв’ю, даному 
в 1994 році для Інституту Історії Церкви, також добре причинилися до 
беатифікації цього видатного українського душпастиря.

Благодатний вплив на формування характеру юної Володимири, 
за її визнанням, мали і реколєкції, які в 1938 році влаштовували в Пе-
ремишлянах отці-редемптористи, серед яких був і майбутній Владика 
Володимир Стернюк. Отці проводили науки окремо для дорослих, ок-
ремо для молоді, окремо для дітей. І запам’яталися вони десятилітній 
дівчинці на все життя. Отож, завдяки впливу батьків, захоронки, рев-
ного душпастиря, релігійних акцій у Володимири Кобрин до приходу 
совєтської влади сформувалися глибока віра в Бога й тверді релігійні 
переконання, яких нітрохи не змогла похитнути жорстока безбожна 
система, що чорною хмарою покрила Україну.

На формування національної свідомості Володимири впливали 
не лише національно-свідомі батьки та Церква, але й трагічні події, 
що випали на долю її сучасників. Особливо гостро й боляче врізали-
ся в її душу криваві дні червня 1941 року. Перед тим вона була свід-
ком репресій совєтської влади (так званих «перших большевиків»), 
коли арештовували, вивозили багатьох знайомих. А в червневі дні, 
коли совєтська армія разом з усім державним апаратом відступила 
перед німцями, їй довелося бути свідком поховання 22 перемишлян-
ців, яких, неймовірно понівечених, знайшли в ямі біля тюрми. Це був 
надзвичайний стрес для вразливої душі молодої дівчини, від пережи-
того жаху вона захворіла.

Забігаючи наперед, треба сказати, що саме Володимира Сеник на 
початках Українського Відродження в 90-х роках минулого століт-
тя була ініціатором і промотором спорудження величного пам’ятни-
ка на братській могилі тих невинно убієнних краян. Автором цього 
пам’ятника є скульптор Любомир Яремчук.

У 1943 році Володимиру прийняли до «Юнацтва» ОУН. Згодом, ще 
під час німецької окупації, у 1944 році, вона, за дорученням представ-
ника обласного Проводу «Юнацтва» на псевдо «Моряк», зорганізува-
ла серед однолітків (16 років) групу з п’яти дівчат, які ввійшли в сітку 
«Юнацтва» ОУН. Володимира отримала псевдо «Оля». Завданням під-
літків було вивчати історію України та плекати патріотизм, а також до-
лучатися до збирання матеріальної допомоги для УПА, заготівлі меди-
каментів, харчів, одягу. Ці юнки також не раз здійснювали різні зв’язки 
для ОУН-УПА, збирали корисну інформацію тощо. «Олі» доводилося 
бувати в штабі підпільної УПА, двічі пощастило бути в сотні Ханенка. Її, 
шістнадцятилітню, дуже здивував порядок і дисципліна в сотні, захо-
плено дивилась на юнаків, трохи старших від неї, і думала, яка велика 
любов до Батьківщини, до волі покликала їх взяти в руки зброю і ви-
ступити на захист рідної землі. Одного разу, під час бою повстанців 
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із червоними зайдами, вона виконувала обов’язки санітарки, так що 
й «пороху понюхала», як кажуть.

У 1944 році большевики затримали Володимиру Кобрин. Взяли 
її одну, зі школи, з 8 класу. Проте довго не тримали. При першому ж 
допиті, коли слідчий замахнувся на неї шомполом, вона вхопилась ру-
ками за той шомпол і почала сильно верещати. Чи то зі страху, чи під-
свідома хитрість спрацювала, але на її вереск прийшов якийсь дру-
гий слідчий і запитав: «Ти що з дітьми тут воюєш?» На що той відповів: 
«Да это не ребенок! Это чертенок!» Проте відвели її в камеру, а згодом 
і відпустили. Та не забули її…

У 1947 році Володимира Кобрин закінчила школу й поступила 
в університет на біологічний факультет. Проте вчитися довго не дове-
лося, бо вже в жовтні її заарештували і повернулися до давньої спра-
ви про створення юнацької сітки ОУН.

Цікаво, що Володимира була єдиною, кого заарештували в Пере-
мишлянах. Багатьох тоді вивезли в час масового вивозу 21 жовтня 
1947 року, багато загинули під час облав, а заарештували лише Воло-
димиру.

Далі  – слідство, тюрма у  Львові, тюрма в Золочеві, вирок ОСО: 
за  участь у  контрреволюційній банді ОУН  – 10 років ИТЛ (исправи-
тельно-трудовых лагерей). Вночі 13 березня 1948 року зачитали той 
вирок. Потім був пересильний пункт у  Львові і  – етап у  Казахстан, 
у пос. Карабас Карагандинської області. 

Той етап пані Влодзя згадувала як щось найстрашніше. 
Коли в тюремних камерах поруч були свої люди, співчутливі один 

до одного, то в тих великих «телячих» вагонах українські політв’язні 
потрапили в оточення так званих «битовиків», «блатних», надзвичайно 
здеградованих людей. Вони насамперед повідбирали всі передачі, які 
засуджені отримали з дому. І далі всю дорогу доводилося терпіти жах-
ливу лайку, відбирання їжі та різні кривди. У таких умовах доїхали до 
Свердловська. Там політв’язнів вивели з вагонів і повели на пересилку.

У Свердловську в’язні трохи перепочили і дещо підкріпилися, бо 
дорогою голодували, оскільки блатні відбирали навіть той скупий па-
йок, який давався етапованим. Тут познайомилися з політув’язненими 
литовками й естонками. З подивом співставляли свої долі та однако-
ві рухи Опору різних народів проти тоталітарної совєтської системи.

Потім далі етапом, через Петропавловськ, – на пересильний пункт 
у Карабасі, де скупчилася велика маса народу. Тут пощастило Воло-
димирі зустріти добру душу  – киянку, дружину офіцера, яка також 
була засуджена, але працювала «сестрою-хазяйкою» в лікарні. Вона 

під приводом, що треба помічниць для ремонту лікарняних постелі 
й одягу, вибирала з бараку найбільш виснажених жінок («доходяг», 
як називали їх), старалася їх дещо підгодувати при лікарні. Вибрала 
і Володимиру Кобрин. Отож можемо уявити, наскільки ця тендітна ді-
вчина була виснажена. Співчутлива Єлисавета Іванівна протримала 
дівчат при лікарні, скільки вдалося, а потім їх таки забрали і скерува-
ли на роботу в кам’яний кар’єр. Там жінки навантажували важкі ка-
менюки, відколені за допомогою динаміту від скелі, у вагонетки. Зго-
дом Володимиру перевели працювати на цегельний завод, де праця 
не була легшою. Потрібно було возити цеглу великими тачками. Ма-
ленька, худенька Влодзя не могла й зрушити такої тачки. Тому носила 
ту цеглу вручну, по скільки цеглин могла. Відповідно, вона ніколи не 
могла виконати встановленої норми. За це їй давали лише штрафний 
пайок, тобто замість 600 грамів хліба – лише 300. До того ж, довелося 
Володимирі ще й у БУР потрапити. БУР – це «барак усиленного режи-
ма», тюрма в тюрмі. Потрапила туди, бо написала позачергового ли-
ста до мами, адже дозволяли написати в рік лише два листи. 

До болю моторошно було слухати розповідь пані Влодзі про пе-
ребування в тому БУРі, важко уявити собі психологію тих нелюдів, які 
придумували такі кари-знущання, хто без жалю прирікав беззахисних 
жінок таке терпіти. В бурівському бараку – голод і нестерпний холод, 
стіни всі були обледенілими. Накритися нічим. Влодзя разом із ще од-
нією ув’язненою білорускою, щільно притиснувшись одна до одної, 
лягали на один матрац, а іншим накривалися. Та зігрітися не вдавало-
ся… Через це Влодзя важко захворіла, і  її, з високою температурою 
та майже непритомну, помістили в тюремну лікарню. Там виявили ту-
беркульоз легень. Сяк-так підлікувавши її, списали в інвалідний табір 
у Спаську. Таким чином вона перейшла в розряд тих, кого називали 
«отработанный материал». 

Та Господь не покинув Володимири Кобрин…
У Спаську перебування було вільніше, до роботи не гнали, в’язні 

працювали, скільки могли, норми їм не призначали. Зрештою, вже по-
мер Сталін, і ув’язнені відчули деяке полегшення.

Тепер можна було виходити з бараків, спілкуватися поміж собою. 
Познайомилася із сестрою Степана Бандери  – Володимирою Дави-
дюк, яка дуже мужньо трималася сама і підтримувала молодих дівчат. 
Багато спільно молилися, співали Службу Божу, відзначали релігійні 
й національні свята (30 червня, 1 листопада…). Мали невеликий ви-
долинок надворі, де, подалі від очей чергового по бараку, приходи-
ли на спільну молитву. Молитовників не мали, але багато хто пам’ятав 
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слова Святої Літургії, встановили її текст і всі переписали собі. Також 
масово виготовляли вервички з хліба. Відрадним явищем стало нала-
годження таємної переписки з в’язнями з чоловічої зони. Обмінюва-
лися рефератами про пам’ятні дати української історії. Назавжди за-
пам’яталися пані Влодзі вірші ув’язненого священника-поета Романа 
Дурбака, які вони отримували «летунською поштою» з чоловічої зони, 
тобто перекиданням через колючі дроти.

У Спаську Володимира Кобрин написала скаргу до вищих інстан-
цій, у якій зазначала, що є невинно засудженою, і підписала на слід-
стві те, що сам слідчий придумав. Невдовзі було проведено перегляд 
її справи, здійснено переслідство, яке провів якийсь слідчий-інгуш. 
У  результаті винесено вердикт: «Дело прекращается. Кобрин осво-
бождается». Це – після 9 літ жахливого ув’язнення!

У 1955 році Володимира повернулася додому. «Додому»  – це 
можна сказати лише умовно. Адже батьківської хати в Перемишля-
нах вже не було, її, покинену, розібрали люди на будівельний мате-
ріал. Родина – старенька бабуся, батько і сестра – були вивезені в Ке-
меровську область. Мама, яку не застали вдома в момент вивозу, 
опинилася на нелегальному становищі, мусила переховуватися по-
між людьми. Бабця на засланні померла, батькові не дозволили по-
вертатися в Західну Україну, опинився в Кривому Розі, де невдовзі 

також помер. Сестра, хоч і повернулася, 
але з таким знищеним здоров’ям, що в 
1959 році померла. 

Отак совєтські «визволителі» знищи-
ли, зруйнували щасливу, достойну укра-
їнську родину. А ще скільки таких родин 
було сплюндровано!..

Проте Господь не покидав Володими-
ру. На її шляху постійно траплялися до-
брі люди, які допомагали в скрутних си-
туаціях. Такою доброю душею була пані 
Юлія Українська, яка прийняла Влодзю 
до себе на проживання та допомогла 
знайти роботу.

Влодзя працювала трохи в медучили-
щі, трохи в бухгалтерії механічного техні-
куму, насамперед мусила щось заробити, 
бо, повернувшись із ув’язнення, нічогі-
сінько не мала, ніякого одягу…

Влодзя Кобрин  
і Юлія Українська

У 1956–1958 рр. Володимира навчалася в медучилищі, яке закін-
чила з відзнакою. Після закінчення училища їй пощастило отримати 
роботу на кафедрі рентгенології Львівського медінституту, куди її як 
найкращу студентку рекомендувала директор медучилища вірменка 
Дубашідзе, яка особливо добре ставилася до Влодзі. Працюючи лабо-
рантом на цій кафедрі, Володимира заочно закінчила біологічний фа-
культет Львівського університету.

У 1961 році вона вийшла заміж за Любомира Сеника, філолога, 
який закінчив аспірантуру і працював викладачем. Згодом він як лю-
дина великого таланту, енциклопедичних знань і  титанічної праце-
здатності став доктором філологічних наук, професором, видатним 
нау ковцем, письменником і ві домим громадським діячем. Народили 
вони двох доньок  – Аріядну, 
1962 р. н., і Олену, 1968 р. н. 

Закінчивши університет, Во-
лодимира, тепер уже Сеник, пе-
рейшла працювати в лікарню 
на тодішній вул. Пирогова (ліч-
ниця Шептицького). І тут знову 
Господь опікувався нею, дару-
вав їй добре спілкування з мо-
нахинями, які там працювали. 
Завдяки їм підтримувала постій-
ний зв’язок із підпільними свя-
щенниками, завжди мала мож-
ливість замовити Служби Божі за різні потреби, отримувала від них 
такі труднодосяжні в радянські часи молитовники.

На зорі Українського Відродження, коли Інститут Історії Церкви 
досліджував підпілля Греко-Католицької Церкви, Володимира Се-
ник збагатила дослідження своїми вдячними споминами про мона-
хинь Єремію, Омеляну, Іларіону та ін. Важливими для дослідників ста-
ли і свідчення пані Володимири про священників, яких зустрічала на 
своєму шляху: оо. Омеляна Ковча, Володимира Дідича, Йосифа Го-
дунька, Олексія Селятицького, Романа Зарицького, Романа Дурбака. 
Воістину, отримавши від Господа добрих духовних опікунів, гідно по-
вернула їхні славні діяння українській історії!

Зрештою, і  не чекаючи Українського Відродження, Володимира 
Сеник активно долучалася до його наближення. Ще в радянські часи 
вона ввійшла в тісні контакти з шістдесятниками і дисидентами: Ан-
ною Садовською, з родинами В’ячеслава Чорновола, Михайла Гориня, 

Родина Володимири  
й Любомира Сеників
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Івана Геля. Брала активну участь у наданні допомоги в’язням сумління 
та їхнім родинам, у поширенні літератури, яка викривала злочини то-
талітарної системи. 

Тісні, дружні взаємини з однодумцями дали змогу досить широ-
ко розгорнути допомогу в’язням сумління, поширювати викриваль-
ну літературу та здійснити передачу її за кордон. Стало придатним, 
що брат Володимири жив у Франції. Брат Михайло під час війни всту-
пив до дивізії «Галичина». Німці запевняли, що дивізія «Галичина» буде 
охороняти свої села і міста від большевиків. До того ж, уже формува-
лося збройне підпілля, а  це була єдина можливість здобути вишкіл 
і зброю. Однак після вишколу дивізію перекинули під Броди. Під час 
так званого «бродівського котла» Михайло чудом залишився живим. 
Його, пораненого, німці встигли вивезти в Ельзас, і відтоді він зали-
шився у Франції.

Володимирі Сеник вдалося отримати дозвіл відвідувати брата. Од-
нак вона усвідомлювала, що не просто так їй дали такий дозвіл, що від-
повідні совєтські органи намагатимуться виявляти її контакти з викля-
тими «українськими буржуазними націоналістами» на Заході. І  різні 
моменти й випадки підтверджували цю здогадку, проте досвід підпіль-

ниці та природна обережність 
і  спостережливість не дали по-
трапити в підготовлені пастки 
і  нічим не виявити своїх погля-
дів та діянь.

Під час першої поїздки 
у Фран цію до Михайла пані 
Влодзя налагодила канал, яким 
здійснювали передачу сам-
видавської літератури разом 
з інформаційними матеріала-
ми руху Опору тоталітарно-
му режимові. Зокрема, таким 
способом був переправлений 
рукопис віршів Василя Голобо-

родька, який передав Ігор Калинець у Париж, де й було реалізоване 
видання, вільне від режимної кагебістської цензури.

З початком Українського Відродження Володимира Сеник долучи-
лася до створення Клубу репресованих і  Спілки політичних в’язнів, 
активно в них працювала. Від 2004 року стала членкинею Ліги Україн-
ських Жінок.

Володимира Сеник з Іваном Губкою 
(1932–2014), довголітнім політв’язнем, 

відомим громадським діячем

Пані Володимира наполегливо здійснювала пошукову роботу 
щодо діяльності українського підпілля, сприяла публікації спогадів 
учасників визвольної боротьби та творила власні розвідки про ви-
датних діячів національного українського руху, опубліковані в різних 
періодичних виданнях. Її матеріали цінні конкретними спостережен-
нями, деталізацією характеристик особистостей, які, натхненні неви-
черпною любов’ю до України, гідно перенесли всі лихоліття пануван-
ня ворогів на нашій землі та залишились нескореними.

За своєю натурою пані Влодзя була делікатною, доброю, вельми 
співчутливою не лише до людей, а й до тварин. Проте супроти ворогів 
вона ставала суворою і непримиренною. 

Завжди й у всьому активна, Володимира Сеник була дуже скром-
ною і не любила розповідати про себе. На щастя, інтерв’ю для Інститу-
ту Історії Церкви про духовних осіб, яких багато зустрічала на своєму 
життєвому шляху, вона погодилась дати, бо вважала це обов’язком 
перед історією, отож змушена була розповідати і про себе. За це дяку-
ємо Богові, як і за те, що дарував Україні таких достойних дочок.

Приклад Володимири Сеник засвідчує велич українських жінок, 
які з гаслом «Бог і  Україна» гідно пройшли найважчі випробування, 
в нестерпних, здавалося б, обставинах, посеред голоду, холоду, бруду 
(як у прямому, так і в переносному значенні) зуміли зберегти людську 
гідність та вірність своїм ідеалам. До речі, пані Влодзя, даючи своє ін-
терв’ю, підкреслювала, що найважливішим у тих випробуваннях було 
зберегти людську гідність, що вона вповні й здійснила. 

Тож пам’ятаймо її життєвий подвиг та просімо в Господа і для себе 
таких чеснот, якими була сповнена світлої пам’яті Володимира Коб-
рин-Сеник.

7 жовтня 2010 року Володимира Сеник відійшла до Господа. Похо-
вана на полі почесних поховань на Личаківському цвинтарі, поряд із 
могилою своєї славної однофамільниці Ірини Сеник.

Використано:
Гринчишин Степан. Наші герої – Сеник Володимира. Всеукраїнський часо-
пис для розумних і небайдужих VOX POPULI. 30 жовтня 2013 р.
Інтерв’ю автора з Володимирою Сеник 15.02.1994 р. Архів ІІЦ та приват-
ний архів Лідії Купчик.
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БОГДАНА СВІТЛИК-ЛИТВИНКО 
Світоч таланту й героїзму 

    

Багато, дуже багато українок були активними учасниками визволь-
ної боротьби за утвердження Незалежної України. А скільки україн-
ських патріоток віддали своє життя в боротьбі за волю України!

Коли звертаємо погляд у  наше минуле, то бачимо, що з перших 
днів незалежності нашої держави ми постійно протистояли лукавим 
і сильним ворогам, яких дуже приваблювали багаті й благодатні зем-
лі України, добрий клімат, зручне стратегічне положення в центрі Єв-
ропи, а також мирні й працьовиті люди, яких войовничі загарбники 
прагнули перетворити на рабів. 

Споконвіків українці мусили постійно захищатися від різнома-
нітних загарбників та поневолювачів. Проте чи з цієї причини, чи за 
особ ливим Божим задумом наш народ ніколи не втрачав волелюбно-
сті, нікому не вдавалося згасити його мрію про власну державу. І саме 
тому впродовж віків Україна породжувала незліченне число героїв, 
які посвячували своє життя боротьбі за волю й долю України. 

Серед пантеону Українських Героїнь яскравим світочем таланту 
й героїзму зоріє нам талановита, освічена, ерудована, вродлива жін-
ка з неабияким письменницьким хистом, яка мала всі підстави ста-
ти видатною письменницею, науковцем, мистецтвознавцем, щасли-
вою дружиною й матір’ю,  – та вона зреклась кар’єри й особистого 
щастя і вибрала шлях революційної боротьби за незалежність Украї-
ни. З однаковою самопосвятою боролася проти польських, німецьких 
і  совєтських поневолювачів. На жаль, про неї надто рідко згадують, 
надто мало відомо. Ім’я її – Богдана Світлик-Литвинко.

Народилася Богдана-Марія (як її було охрещено) 24 квітня 1918 
року в м. Перемишль, у родині Юліяна та Марії Світликів. Незабаром 
родина переїхала до Львова. Тут промайнули дитячі літа Богдани, тут 
вона розпочала здобувати освіту в «Рідній Школі» ім. Б. Грінченка. Зго-
дом навчалася у гімназії Сестер-Василіянок і в гімназії «Рідної Школи» 
ім. Іллі та Іванни Кокорудзів.

Навчаючись в українських приватних закладах, які давали різно-
бічні глибокі знання та ревно плекали національну свідомість і патріо-
тизм українців в умовах польського поневолення, Богдана з юності 
сформувалась як особистість, небайдужа до долі рідного народу та 
готова трудитися для блага України.

Ще будучи гімназисткою, але вже з повністю сформованим ідей-
но-політичним світоглядом, вона в 1931 році стала членом ОУН, пов-
на рішучості боротися за відновлення української державності. Над-
звичайно сумлінно й ініціативно виконувала відповідальні доручення 
Організації.

Оцінивши організаційні здібності Богдани Світлик, керівництво 
довірило їй функції провідниці жіночих гімназійних ланок у  Льво-
ві, які вона успішно виконувала до 1937 року. Діяла під псевдоніма-
ми «Ясна», «Світлана», «Доля», а свої літературні твори підписувала як 
«М. Дмитренко». 

У 1936 році Богдана закінчила з відзнакою гімназію та стала сту-
денткою факультету класичної філології у  Львівському університеті 
(який тоді носив ім’я Яна Казимира), де навчалася три роки, постійно 
розвиваючи свій письменницький хист.

Та цю молоду здібну дівчину вабили не лише власні знання й пер-
спективи… Із загостреним почуттям справедливості вона вболівала 
над поневоленням українського народу, прагнула якось покращити 
його долю. Отож, Богдана не полишала націоналістичної діяльності, 
через що потрапила під пильний нагляд польської поліції. У 1939 році, 
напередодні Другої світової війни, Богдана була заарештована поля-
ками за звинуваченням у шпигунстві на користь іноземних держав та 
ув’язнена у Львівській в’язниці «Бригідки». Разом із нею по справі про-
ходили Люба Шевчик і Надія Курнатович, яких судили за активну під-
пільну діяльність в ОУН.

Звільнення прийшло у  вересні 1939 року, коли впала польська 
держава. Однак на західноукраїнські землі прийшов ще страшніший 
окупант – совєтський кривавий режим. 

Восени 1939 року Богдана спробувала вступити на правничий фа-
культет Львівського, уже радянського, університету. Вищу правни-
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чу освіту разом із нею хотіли здобути й інші активні члени ОУН, які 
опісля відігравали визначну роль у збройному підпіллі. У Львівсько-
му університеті збереглися особові справи Дмитра Слюзара («Золота-
ря») та Мирослава Вовка («Корнила», він же «Єфрем»). Їм пощастило, 
їх було зараховано в число студентів, а Богдана зазнала невдачі, при-
чини якої не зрозумілі. Можливо, більшовики скористалися інфор-
мацією польської поліції про її членство в ОУН. Із наказу ректора від 
24.11.1939 р. можна констатувати, що до складання іспитів вона була 
допущена, а далі відомостей немає. 

(Виявлені в архіві Львівського університету документи Б. Світлик, 
хоч скупі, зате дуже цінні для вивчення біографії героїні, особливо ав-
тобіграфія, написана її рукою).

Незабаром розпочалися масові арешти совєтською владою націо-
налістів… 

За наказом Проводу ОУН, Богдана Світлик перебралася на Закер-
зоння, тобто за тодішний кордон СРСР, у німецьку окупаційну зону. 

Це було саме вчасно, бо енкаведисти в червні 1940 року заарешту-
вали її молодшу сестру Лідію, ще ученицю 10 класу СШ № 4, як і бага-
тьох студентів, та засудили їх за справою «Процесу 59-ти» (кого – до 
розстрілу, кого – до ув’язнення в таборах). Цей гучний у Львові «Про-
цес 59-ти» яскраво засвідчив несприйняття галицькою інтелігенці-
єю ідей і порядків совєтської влади. Ліді Світлик та її подрузі Наталі 
Шухевич, сестрі Романа Шухевича, присудили по 10 років ув’язнення  
і 5 років заслання. Вижили, відбули термін, оселились на півдні Украї-
ни, оскільки проживання в західних районах їм заборонили. 

Отож, Богдана Світлик у 1940 році перебралася на Закерзоння, де 
очолила жіночу мережу ОУН й отримала завдання формувати україн-
ське підпілля. 

Перебуваючи деякий час на Лемківщині, де була активним праців-
ником підпільних редакцій «Смолоскип» та «Ідея і Чин», вона пише ба-
гато публіцистичних, пропагандистських, історико-пізнавальних ста-
тей. А в 1941 році повертається до Львова. 

Тут Богдана одружилась із студентом Лісотехнічної академії Зено-
ном Литвинком. Він був родом зі Стрия, закінчив гімназію в Рогати-
ні, навчаючись в академії, брав участь у підпільній боротьбі. У Львові 
1 лютого 1942 року (за іншими джерелами – в грудні 1941 р.) Богдана 
народила сина Андрія.

Однак невдовзі їй довелось попрощатися з чоловіком, бо він, керо-
ваний героїчним поривом, у 1943 році вступив до дивізії «Галичина», 
разом із її двоюрідним братом Олесем Світликом. Воював під Брода-

ми, за одними джерелами, загинув у боях під Бродами, за іншими – 
вийшов із радянського оточення і загинув десь на території Польщі 
в 1944 році.

Коли її чоловік вступив до лав дивізії «Галичина», Богдана, остеріга-
ючись переслідування родини, перевозить сина до своєї матері в Жи-
дачів. Бабуня усиновлює внука, дає йому своє прізвище. Він ріс разом 
із сестрою, яка насправді доводилась йому тіткою.

Богдана ж далі поринає в національно-визвольну боротьбу, плід-
но працює у різних виданнях «Осередку пропаганди і інформації при 
Проводі ОУН» і «Бюро інформації УГВР» (Українська Головна Визвольна 
Рада). У підпільній роботі користувалася псевдонімами «Ясна» й «Світ-
лана», а літературні твори підписувала «Марійка Дмитренко». Її твори 
були надруковані в підпільній періодиці та виходили окремими кни-
жечками. Внесок Богдани Світлик-Литвинко у  всеукраїнську справу 
Українська Головна Визвольна Рада відзначила високою нагородою – 
Бронзовим Хрестом Заслуги. 

На сьогодні відомими є її оповідання «Учителька», «Михайлик» та 
кореспонденції «Підслухане і  підглянене», збірка «На смерть, не на 
життя». 

У пропагандистському звіті зі Самбірщини, Стрийщини і Турчанщи-
ни (датованому 1 липня 1947 р. – 30 червня 1948 р.), який підписав 
«Владан», можна прочитати таке: 

«На молодих східних українців великий вплив роблять наші опові-
дання, новелі. Вони часто просять нас, щоб доставити їм в більшій 
кількості такої літератури, і вони повезуть її у свої сторони. Напр., 
в  одному селі Скільщини повстанці заходили до учительки-придні-
прянки з нашою літературою. Вона її читала і звертала, але не годи-
лася перевозити її на Схід. Але як її передали новелю «Учителька», то 
вона просила, щоб залишити її, а  вона завезе у  свої сторони знайо-
мим, бо це дуже гарна річ – як вона висловилася».

Справді, в оповіданні «Учителька» піднято актуальну в ті часи тему. 
Йдеться про те, як у галицьке село присилають із Харківщини молоду 
вчительку-комсомолку Таню, щоб вчити галичан «думати і працювати 
по-большевицьки». Життя, побут і свідомість галичан передано через 
призму сприйняття цієї одурманеної комуністичними ідеями, але чес-
ної і з чистим серцем дівчини. І незабаром вона не лише допомагає 
пораненому провідникові УПА, а  й переконується у  справедливості 
й благородності ідей борців за волю України.

Оповідання написане простою, безпретензійною мовою, різні іс-
торичні й політичні події та явища (такі, як Голодомор, боротьба Пет-
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люри) авторка подає лише ескізно, але, мабуть, саме таке подання 
найкраще сприймали тодішні читачі, особливо зі східних українських 
теренів.

Оповідання «Учителька» вийшло окремим виданням підпільно 
в 1948 році в Дрогобицькій окрузі. А вже після загибелі Марійки Дми-
тренко в підпільній друкарні ім. Лопатинського в Стрию (як було пода-
но на останній сторінці) вийшло оповідання «Михайлик». Зворушлива 
розповідь про відважного хлопчика Михайлика, який був розвідни-
ком повстанців, зображає обставини підпільної боротьби українських 
повстанців і  є взірцевим надбанням української дитячої літератури, 
що не втрачає вартості і донині.

Ці оповідання таємними стежками через повстанських зв’язкових 
потрапили за кордон і стараннями української діаспори були надру-
ковані й перевидані – і знову повернулися в Україну. Дуже корисним 
було б віднайти, зібрати і видати для масового читача твори Марійки 
Дмитренко – Богдани Світлик-Литвинко. 

На сьогодні ще мало досліджена вся підпільна діяльність Богдани 
Світлик. Проте в багатьох розрізнених документах згадано, що вона 
була однією з керівників львівського міського Проводу ОУН, що їй до-
ручали особливо важливі завдання. Наприклад, у 1944 році, коли Ро-
ман Шухевич спробував налагодити контакти з представниками ко-
муністичного режиму і розпочати мирні переговори, щоб зменшити 
негативні наслідки протистояння, саме Богдані Світлик, під псевдо 
«Світлана», керівник розвідувально-інформаційного відділу референ-
тури СБ Проводу ОУН у Західній Україні «Мікушка» доручив «зондува-
ти ґрунт». 

Документи Галузевого державного архіву Служби безпеки Украї-
ни містять інформацію про те, як на квартирі художниці Ярослави Му-
зики Богдана Світлик зустрічалася з полковником держбезпеки Сер-
гієм Каріним, який представлявся Даниленком. Каріна співбесідниця 
вразила своїм твердим характером. Вона рішуче засудила радянські 
репресії, спрогнозувавши, що після них «Україна залишиться пустою, 
і самостійність буде нікому давати». Розмову вели навколо двох тем: 
де відбуватимуться майбутні перемовини, хто в них братиме участь. 
«Світлана» запропонувала зустрітися у лісовій глухомані – на хуторі 
Конюхи в Козівському районі Тернопільської області. Натомість її спів-
розмовник пропонував Київ чи Львів. Зрештою, сторони зійшлися на 
Конюхах, тобто перемогла пропозиція «Світлани». Вони домовилися 
про гарантії взаємної безпеки. Зустріч представників совєтських ор-
ганів із членами Центрального Проводу ОУН відбулася в ніч з 28 лю-

того на 1 березня 1945 року на 130 кілометрі шосе Львів - Тернопіль. 
Однак п’ятигодинні переговори результатів не принесли.

Від 1945 року Богдана Світлик була постійним членом Головного 
Осередку Пропаганди. Разом із Петром Полтавою (справжнє прізви-
ще якого – Федун) та О. Горновим (на псевдо «Наум») Богдана, яка по-
слуговувалася тоді псевдо «Доля», становили нерозривну трійцю, яка 
здійснювала велику підпільно-пропагандистську роботу. «Доля» – ав-
торка численних ідеологічно-політичних статей, які виходили друком 
у журналах «Ідея і чин» (орган ОУН та УПА). Також виступала як нове-
ліст і критик, цікавилася музикою і мистецтвом, творила цікаві розвід-
ки й рецензії. 

Богдана не розлучалася із портативною друкарською машинкою 
та іменним пістолетом італійської марки. В умовах важкого підпіл-
ля завжди залишалася доброю, милосердною, чуйною до людського 
болю і горя. 

Морозного дня 28 грудня 1948 року працівники Осередку інфор-
мації УГВР (Української Головної Визвольної Ради) змушені були поки-
нути підпільну друкарню, що знаходилася під землею в лісі, неподалік 
с.  Бряза (тепер Козаківка) Болехівського району Івано-Франківської 
області, оскільки пошукова група енкаведистів виявила її. Підпалили 
бункер, аби знищити цінні папери, та стали перебиратися на нове міс-
це. Неподалік с.  Либохори Сколівського району, біля підніжжя гори 
Магури, вони були оточені енкаведистами, зав’язався нерівний бій. 
Богдана відбивалася до останнього, останню кулю залишивши для 
себе. Так загинула Богдана – «Доля». Тіло вбитої розлючені вороги при-
возили до с. Брязи, чи то сподіваючись, що люди впізнають її, чи для 
залякування місцевих жителів, а куди опісля поділи – невідомо досі.

У наш час житель с. Либохори Михайло Матіїв у своїй газетній пуб-
лікації «Жінка з легенди – Богдана Світлик» подав, що розповіла йому 
Анна Юрківна Пороховник, жителька с. Либохори. Вона згадувала, як 
вночі з 28 на 29 грудня 1948 року енкаведисти привезли до села вбиту 
жінку, яку кинули в сніг біля сільради, де чергувала очевидиця. Їй на-
казали подивитися на вбиту, чи не знає її. Зі зворушенням дивилася на 
гарне лице і довге русяве волосся вбитої жінки, якої не знала. Повер-
нувшись після чергування додому, через 2–3 години оповідачка бачи-
ла велику групу енкаведистів, які везли цю вбиту жінку, лише в одній 
сорочці, перекинуту через спину коня, обличчям догори, в сторону 
урочища «Буковинки». 

Богдана Світлик померла тридцятилітньою, а скільки могла б зро-
бити для розквіту української літератури і для України взагалі! 
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У підпільному журналі «Осередок пропаганди і  інформації при 
Проводі ОУН» за травень 1949 року було опубліковане повідомлення 
про її героїчну смерть. Оригінал цього видання, разом із часописом 
«До волі», де надруковані літературні мініатюри письменниці, збері-
гаються тепер в Українському центрі досліджень визвольного руху 
у Львові. 

Біля підніжжя гори Магури, на краю с. Либохори Сколівського ра-
йону, насипано тепер символічну могилу цієї героїні – Богдани Світ-
лик –«Долі».

Син героїні – Андрій Юліянович Світлик – став деканом інженер-
ного факультету Одеського університету. Лише з плином літ довідався 
правду про свою маму, тривалий час вважав мамою свою бабусю. До-
відавшись про місце загибелі матері, приїздив разом із сином (якого 
назвав на її честь Богданом) поклонитися цьому місцю. Разом із місце-
вими жителями поставили там пам’ятний знак. Мешканці села зустрі-
чали їх як рідних. Про це довідуємося із допису учениць 9 класу Окса-
ни Бахур і Наталії Прадід до місцевої газети.

Ми ж повинні назавжди зберегти у  своїх серцях пам’ять про цю 
жертовну Українку, яка віддала своє життя задля рідної України!

Використано:
Матіїв Михайло (с. Либохора). Жінка з легенди – Богдана Світлик. Бойків-
ська думка. 20.01.1993 р.
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Мороз Володимир. Невідомі документальні джерела до біографії Богдани 
Світлик-Литвинко («Доля», «Марія Дмитренко», «Ясна»). Воля і  Батьків-
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ЛЕСЯ ТОМИЧ-ПАЄВСЬКА 
Величний зразок посвяти Україні

Серед численних славних постатей українських борців-героїв, які 
поклали своє життя на вівтар Незалежності України, особливо почес-
не місце належить Лесі Паєвській.

На жаль, і  нині це ім’я не відоме широкому загалу українців, до-
недавна не було його у  Вікіпедії, ні серед сотні видатних українців, 
а  жінка ця варта найвищого пошанування, перед її пам’яттю кожен 
свідомий українець повинен вдячно схилити голову. Адже вона жила 
і  загинула задля України. І, як побачимо, у  далекій, ворожій всьому 
українському, Москві це ім’я не лише знали, але й боялися його... 

То хто ж вона – Леся Паєвська? 
Повне ім’я її Олександра. Народилася 17 січня 1908 року в с. Ниж-

ній Березів Косівського району, на Гуцульщині, y священничій родині. 
Була дочкою о. Миколи Томича і Марії, з дому Смалько, яка також по-
ходила зі священничої родини.

Леся рано втратила батька, який молодим помер від туберкульо-
зу. Разом із мамою та братом вона жила й виховувалася у свого діда 
о. Миколи Смалька, який також душпастирював на Гуцульщині. Зро-
стала Леся у священничому оточенні, тому що всі п’ять доньок отця 
Миколи вийшли заміж, як переважно велося в ті часи, за священників, 
які душпастирювали в гірських селах. Це були багатодітні, дружні, ви-
сокосвідомі українські родини. Всі двоюрідні сестри і брати Лесі були 
освіченими, здобули середню спеціальну або вищу освіту. І всі були 
українськими патріотами. А бути українськими патріотами за поль-
ської влади було важко й небезпечно, а за большевицької – ще й діть-
ми греко-католицьких священників  – розцінювали як злочин… Тож 
і долі членів цієї родини складалися відповідно…
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У 1995 році син Лесі – Юрій Паєвський – у своїй статті в газеті «Осві-
тянський вісник» розповідав, як трагічно складалися долі членів цьо-
го роду. Вражає те, що переважна більшість їх пройшла важкі переслі-
дування польської і большевицької влади, гинули від рук окупантів... 
Кого розстріляли, хто помер на засланні, а дехто покінчив життя в ото-
ченій енкаведистами криївці…

Сама ж Леся Томич, живучи в родині діда в с. Брустури, вступила до 
Коломийської жіночої семінарії Українського Педагогічного товари-
ства, яку закінчила в 1926 році. В семінарії вона була активною учасни-
цею Пласту, входила в Управу пластового куреня ім. Марти Борецької. 
Після закінчення семінарії як виходець із патріотичної священничої 
родини довго не могла отримати учительську посаду в польській дер-
жаві. Зрештою, влаштувалась, але аж на Волині. Там був організова-
ний великий гурт українських дівчат-вчительок із Галичини, які вне-
сли свій вклад у підняття національної свідомості волинян.

У Володимирі-Волинському Леся вийшла заміж за Дениса Паєв-
ського, емігранта з-за Збруча. Він воював в армії УНР (Української На-
родної Республіки), батьків його розстріляли большевики, він із бра-

том емігрували на терени, 
підлеглі Польщі, а сестра, яка за-
лишилася на підсовєтській 
Україні, померла в 1933 році від 
голоду.

У 1939 році на Волинь при-
йшли совєтські так звані «виз-
волителі». Хату Паєвських кон-
фіскували, дозволивши їм жити 
лише в кухні, в хаті ж поселили 
начальника НКВД. Денис Паєв-
ський, рятуючись, перепливає 
Буг  – і  потрапляє у  німецький 
концтабір. Леся ще деякий час 
працює вчителькою, але весною 
1940 року довідується, що вона 
є в списках на вивіз… Тож вагіт-
на на той час Леся бере за руку 
свого маленького сина Юрка 
і втікає на Гуцульщину, в Брусту-
ри, де її мати працювала дирек-
тором школи.

Невідомо, коли саме Леся вступила до лав ОУН, але було це ще 
до Другої світової війни, і все своє життя вона посвятила національ-
но-визвольній боротьбі. Мала псевдо «Орися». Будучи високоосвіче-
ною і талановитою жінкою, володіючи кількома іноземними мовами, 
«Орися» досконало виконувала різноманітні й складні доручення: 
визволяла підпільників із лабет гестапівців та мадярів, виконувала 
кур’єрські завдання різних рівнів УПА. Чудово вміла перевтілювати-
ся – то була вишуканою аристократкою, то звичайною сільською ді-
вчиною. Завдяки блискавичній реакції та спритності вміла виплутува-
тися із найскладніших ситуацій.

Щасливо вирвавшись із Волині, вона як вчителька і дочка дирек-
торки школи легко влаштувалася на посаду вчительки. 

У 1944 році повернувся з німецького концтабору її чоловік Денис 
Паєвський. Усвідомлював, що совєтська влада не пощадить його, по-
заяк воював проти большевиків, пропонував усією родиною емігру-
вати. Та Леся, маючи обов’язки перед ОУН, відмовилася, а він без ро-
дини не схотів їхати, залишився. З приходом совєтської влади його 
заарештували і відправили в мордовські табори…

Тут напливають думки про почуття обов’язку Лесі Паєвської пе-
ред ОУН, перед Україною. Усвідомлюючи всю небезпеку, залишила-
ся, щоб бути корисною Організації, щоб боротися за долю України. 
Як не подібне це до сучасних реалій, коли багато освіченої молоді 
емігрують в інші країни, щоб зреалізувати себе. А до долі рідної зем-
лі їм байдуже… 

Після закінчення війни Леся легально вчителює у  Брустурах Ко-
сівського району Івано-Франківської області та активно працює 
кур’єром ОУН-УПА, організувавши при школі конспіративний пошто-
вий центр. Вона була спецзв’язковою досить високого рангу – забез-
печувала зв’язок Окружних Проводів Буковини та Гуцульщини. 

З роками умови підпільних зв’язків та існування підпілля ускладню-
валися. Школа в Брустурах стояла в центрі села на відкритому місці. 
«Орисі» було наказано змінити місце праці з більш зручним для зв’яз-
ківців розташуванням житла. В 1947 році вона перебралася з дітьми 
до гірського села Бабин, неподалік від м. Косів. Будівля школи розта-
шовувалась у досить відлюдному місці, тому була придатна для під-
пільної діяльності. Під час ремонту школи збудували там криївку. Зго-
дом до них приєдналася мати Лесі, вийшовши на пенсію. Це, мабуть, 
був єдиний випадок, коли криївка була при школі, де працювала ле-
гальна вчителька – активний працівник бандерівського підпілля. Лег-
ко можна уявити, як виховувала дітей така вчителька. 
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У 1950 році МГБ вийшло на «Орисю», про це стало відомо Проводо-
ві, і провідник «Борис» наказав цю підпільну точку закрити і перейти 
«Орисі» на нелегальне становище. МГБ такого варіанта не чекало, вони 
вважали, що жінка з двома дітьми і старенькою мамою нікуди від них 
не втече, і вичікували, щоб змогти вистежити і ліквідувати весь Провід 
двох округ ОУН, обезглавити підпілля Буковини і Гуцульщини. Та контр-
розвідка ОУН випередила плани чекістів. Лесю вчасно попередили. 

Безстрашна жінка сховала маму і меншого сина в родичів, подбав-
ши перед тим про нові фальшиві документи для них (за якими вони 
проживали аж до смерті), а сама разом із 14-річним сином Юрком пе-
рейшла на нелегальне становище. 

Вже в часи Незалежної України люди почали розповідати про ре-
акцію МГБ на зникнення цієї родини: в село приїхало повно автівок 
з  емгебистами, були і  чини з лампасами на штанях, добряче збили 
двох вчителів, які й не знали, за що їх б’ють, важко катували сусідку, 
якій Леся під якимсь побутовим приводом передала свою козу…

Залишивши сина в надійному схроні з відданими підпільниками, 
Леся-«Орися» виконувала свої важливі й небезпечні обов’язки. Понад 
рік тривала розлука з сином. Потім уже були разом. 

Юрій отримав псевдо «Жук», хоч усі кликали його «Жучок», він 
швидко оволодів друкарською машинкою і працював як друкар листі-
вок та різних підпільних документів. Підпільники проводили з  ним 
військовий вишкіл, Юрко освоїв різні види зброї та конспірації, а го-
ловне – перейняв у них гарт і мужність, які допомогли йому вистояти 
в майбутніх випробуваннях. 

Леся Паєвська була в той час референтом пропаганди Окружного 
Проводу ОУН. Як авторка різних статей, листівок і навіть невеликих ху-
дожніх творів, які після апробації в Краєвому Проводі виходили дру-
ком у підпільних виданнях, Леся Паєвська підписувала шифром М-35.

А боротьба ставала все важчою. Чекісти мобілізували всі сили на 
знищення руху українського Опору. Карпати спливали кров’ю… 

В останньому своєму листі до родини Леся написала: «Ми всі заги-
немо, але ми свідомо вибрали цю дорогу, бо таких, як ми, треба було 
і буде треба, як зразок прийдешнім борцям за волю України».

Вдумаймося у ці слова, вони звернені не лише до родини, а до всіх 
нас… І в дні, коли урочисто відзначаємо НезалежністьУкраїни, і на по-
всякчас згадуймо ці рядки Лесі Паєвської.

У червні 1952 року зліквідували підпільну сітку ОУН Коломийщини. 
Прислужився до цього свій зрадник – колишній окружний провідник 
Служби Безпеки ОУН Коломийщини на псевдо «Кіров». МГБ вдалося 

зламати його, не так фізично, як морально, і він повністю співпрацю-
вав із ними. За його сприяння працівники МГБ майже повністю лік-
відували підпільну мережу ОУН Коломийщини. Арештовував під-
пільників сам «Кіров» із спецбоївкою, малими групами, під виглядом 
перевірки по лінії Служби Безпеки, викликаючи групи на зв’язки. За-
лізна дисципліна підпілля і повне довір’я Проводу до члена Окружно-
го Проводу, яким був «Кіров», спрацювали на руку ворогові. Група за 
групою потрапляли в пастки. Відомих підпільників і тих, хто міг зна-
ти організаційні таємниці, намагалися захоплювати живими, багатьох 
рядових вбивали на місці. 

27 червня 1952 року чекісти, за допомогою цього зрадника, прове-
ли таку чергову, ретельно підготовлену провокаційну операцію і зне-
нацька напали на групу підпільників у складі шести чоловік, у якій була 
«Орися»-Леся Паєвська та її син Юрко. Група вийшла на зв’язок у назна-
чене «Кіровим» місце поблизу озера Лебедин. «Кіров» прийшов із гру-
пою емгебистів, переодягнених повстанцями. Лесю схопили, випере-
дивши вибух приготованої гранати. Після нерівного бою схопили Юрка 
і побратимів, двоє загинули в бою, знищивши ще кількох чекістів.

Слідство над Олександрою Томич-Паєвською та ще шістдесятьма 
підпільниками проводили в Києві під безпосереднім наглядом Мо-
скви, звідки була спеціально надіслана група слідчих. Протягом слід-
ства до січня 1953 року всіх заарештованих тримали в повній ізоляції, 
в одиночних камерах.

Яким тортурам піддавалася під час слідства Олександра Паєв-
ська – можна лише уявити (вже так багато відомо про нелюдські мето-
ди кагебістів!). Зберігся короткий спогад її сина, якому лише один раз 
довелося побачити матір, коли конвойні вели її коридором з допиту. 
«Мала страшний вигляд», – коротко сказав Юрій Паєвський під час ін-
терв’ю авторові цих рядків. А в голосі вчувався незгасний біль, можна 
було лише здогадуватися, що мусив відчувати… 

Під час слідства згадали Лесі і «Пласт», і священниче походження, 
а першим фактом її «антисовєтської» діяльності московський слідчий 
вивів те, що влітку 1941 року вона виступала на освяченні могили по-
леглим героям у Брустурах, де крім промови декламувала «Пролог» 
із поеми «Мойсей» Івана Франка. Цікаво, що старанний слідчий пере-
писав у протоколі увесь текст «Прологу»… Видно, вважав його особ-
ливо крамольним! 

Леся Паєвська не видала нікого і не каялася. Багато таємниць за-
брала з собою в могилу… Могилу, місце якої так і залишилося неві-
домим. Правда, Леся не приховувала того, що було загальновідомим. 
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Детально розповідала про ідеологію, мету, завдання і методи діяль-
ності ОУН. Про себе – лише те, що вони вже знали… І жодної інформа-
ції про зв’язки в краю та за кордоном, що цікавило кагебистів найбіль-
ше. Не було того в протоколах…

Їхню справу розглядала найвища судова інстанція совєтської імпе-
рії – Виїзна Воєнна Колегія Верховного суду Совєтського Союзу. Судо-
ві псевдопроцеси здійснювалися окремо для невеликих груп. З усіх 
60 заарештованих авторитетних членів ОУН-УПА лише Юрію Паєвсь-
кому, як неповнолітньому, і ще одній жінці присудили 25 років конц-
таборів, усім решта – розстріл.

Майже три місяці смертники чекали в Лук’янівській тюрмі офіцій-
ного затвердження вироку. Сімом підсудним замінили розстріл на 
20-літній термін ув’язнення, усіх інших розстріляли. Треба підкресли-
ти, що це вже було після смерті Сталіна. Відладжена імперська систе-
ма працювала чітко і без «вождя й учителя». 

Лесю Паєвську розстріляли 8 квітня 1953 року. Відомо, що остан-
ню точку в її житті поставила шифрограма з Москви: «Паевскую рас-
стрелять немедленно», – що й було виконано в Лук’янівській в’язни-
ці. Ймовірно, що київське керівництво МГБ засумнівалося, чи після 
смерті «вождя всіх народів» вироки залишаються в силі, тож Москва 
мусила їх додатково підтвердити, приспішити… Навіть заарештова-
них, скатованих українських борців совєтська система боялась!.. Де 
поховали тіло Лесі Паєвської, не вдалося вияснити. Українське СБУ 
відповіло, що в документах цього не вказано.

   
Юрко Паєвський – «Жук»        Юрій Паєвський

Не маємо куди покласти квіти цій жертовній і незламній Героїні… 
Та мусимо зберігати пам’ять про неї у своїх серцях!.. Адже життя, про-
жите людиною задля інших, задля високої ідеї, не може закінчитися із 
відходом людини в потойбічний світ.

Не було безхмарного неба дитинства та юності у синів Лесі Паєв-
ської, але вони плекали великий приклад світлої любові до України, 
який у поєднанні з материнською любов’ю зігрівав їхні душі, творив 
їхні особистості. 

Мені пощастило бути знайомою із світлої пам’яті Юрієм Паєвським, 
який мешкав у Червонограді, де відійшов у вічність 8 січня 2008 року. 
Глибоку повагу й захоплення 
викликала його постать! Лю-
дина, чиє виховання відбулося 
не в престижних вузах і добро-
буті, а  в підпільних невигодах, 
небезпеках і  совєтських табо-
рах, вирізнялася надзвичай-
ною шляхетністю, ерудицією 
та добротою. Це був справжній 
аристократ духу! 

Хочеться, щоб і  ми сповни-
лися такими рисами, щоб і нам 
світив невмирущий приклад 
Лесі Паєвської та інших чис-
ленних наших попередників- 
героїв! Мусимо неустанно пам’ятати такі зразки самопосвяти, які яви-
ла нам ця Українка, рівнятися на них, коли хочемо здобути щасливе 
майбутнє!

Прагнучи і собі зачерпнути натхнення із цілющого духовного дже-
рела, яке вказала нам Леся Паєвська, любові до Вітчизни, громадян-
ської гідності та здатності до самопосвяти задля високих ідеалів, дум-
кою лину до цієї величної Героїні: 

Олександро, Лесю, Лесечко! Вірна доню гуцульського краю, окрасо 
українського народу! Ти так любила рідний край, Ти так любила дітей, 
так старанно навчала їх добру і справедливості, так прагнула бачи-
ти їх освіченими та вірними синами й дочками України…

Та непрошені «визволителі» хлинули на нашу землю, вони не лише 
окупували наші міста і села, а й посягнули на наші душі, на душі дітей, 
на душу народу. Безсоромно й жорстоко почали випалювати із ди-
тячих сердець любов до Бога, яку так ревно засівав Твій батько-свя-
щенник, позбавили можливості вчити дітей правдивої історії свого 
народу, засівати зерна любові до своєї Вітчизни. Хижою силою і  під-
ступною облудністю заповзялися нищити споконвічний волелюбний 
дух українського народу.

Авторка з Юрієм Паєвським  
у його домівці, 2003 р.
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І Ти не могла далі навчати дітей, Тобі довелося взяти в руки зброю, 
щоб обороняти рідний край від цього сатанинського нашестя. Ти 
стала безстрашною «Орисею». 

Ти показала благодатний зразок, як треба любити Батьківщину, 
і відійшла в інший світ. Ми віримо, що Господь Бог винагородив Твою 
жертовність і визначив Тобі гідне місце у Його Царстві, серед числен-
них українських святих мучеників. Віримо, що саме завдяки жертовно-
сті Твоїй і сотень таких же героїв Бог послав нам Незалежність нашої 
Держави.

Та тепер, у скрутні для України часи, коли інколи зневіра огортає 
наш народ, втомлений негараздами та облудою, яку повсякчас тво-
рять бездуховні, егоїстичні людці, що прагнуть по-новому понево-
лити наш народ, ми линемо думками до Тебе. Прийди, наша славна 
Героїне, у  пам’ять людську, своїм безсмертним подвигом постукай 
у збайдужілі серця краян своїх, запали їх прикладом своєї великої любо-
ві до України. Хай воскресне волелюбний дух і здатність самопосвяти 
в ім’я добра і слави України! 

Використано:
Андрусяк Михайло. Брати грому. Коломия: Вік, 2002.
Інтерв’ю Лідії Купчик із Юрієм Паєвським 29.04.2003. Архів ІІЦ.
Купчик Лідія. Величний зразок із минулого. 28 березня 2016. ukrainka.org.ua. 
Мистецький портал «Жінка-УКРАЇНКА».
Купчик Лідія. Дороговкази для українців. Львів: Місіонер, 2013.

 

ВОЛОДИМИРА КУПЧИК 
Вчитель від Бога

    

Зловісний ворог-чужинець знищив українську вчительку Лесю Па-
євську, яка понад усе любила рідний край і його дітей, старанно на-
вчала їх добру й справедливості. І багатьом іншим українським вчи-
телькам-патріоткам совєтський окупант не дав творити й виховувати 
добро, багатьох змусив взяти до рук зброю, багатьом довелось по-
класти своє життя за українські ідеали.

На щастя, чимало було представниць цієї благородної професії, 
які, живучи в обставинах панування комуністичної ідеології, зуміли 
вірно служити своєму народові та сприяти формуванню гідності й на-
ціональної свідомості українців.

Хочу розповісти про постать такої представниці українського вчи-
тельства, яка, живучи й працюючи в час перебування України в Ра-
дянському Союзі, самовіддано рятувала душі дітей від совєтської об-
луди. Здаю собі справу, що декому це може видатися нескромним, але 
я розповідатиму про свою маму – вчительку Володимиру Володими-
рівну Купчик. По-перше, я мала можливість якнайближче спостеріга-
ти її педагогічну діяльність, а по-друге, я на своєму життєвому шляху 
не зустріла вчительки, більш самовідданої своїй професії, своєму слу-
жінню українській справі.

Народилася майбутня вчителька 27 травня 1911 року в м. Олесь-
ко, на Львівщині, у багатодітній сім’ї священника Володимира Лиска 
й Іванни, з дому Цегельської. Була їхньою першою дитиною, мала мо-
лодшу сестру Любу і п’ятеро братів: Романа, Андрія, Маркіяна, Михай-
ла та Юрія.
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Їй пощастило мати неординарних батьків. Батько, який походив 
із селянського роду, виділявся неабиякими здібностями і  рішучою, 
енергійною вдачею. Осягнувши вершини теологічної науки у Львові 
та Інсбруці і  здійснивши докторат, був видатним душпастирем, про-
світителем і громадським діячем. Мама, яка походила з давнього свя-
щенничого роду Цегельських, відзначалася великими та різносто-
ронніми здібностями й лагідною вдачею, здобула ґрунтовну освіту, 
чудово грала на фортепіано, гарно малювала, володіла чотирма іно-
земними мовами, була відданою матір’ю та вірною й надійною поміч-
ницею свого чоловіка в його діяльності як громадського діяча і про-
світителя.

Початкову освіту Володимира (Влодзя, як її кликали) здобула 
в м. Городок, де її батько був на той час парохом. Згодом навчалась 
у німецькому інтернаті для дівчат у м. Бєльсько, на Шлеську, в Німеч-
чині. Це був інститут для дівчат, який провадили німецькі монахині 
чину «De Notre Dame». Вважали, що дівчата отримують там ґрунтовні-
ші знання та вишукане виховання. Головне – у цій інституції не прева-
лював польський шовінізм, з яким так боровся її батько. 

Потім закінчила Вчительську семінарію у  Львові. Це був унікаль-
ний у польській державі навчальний заклад – державна Вчительська 

cемінарія з українською мовою навчання, яку 
заснував та очолював священник Юліян Дзеро-
вич та яка славилась глибокими знаннями й на-
ціонально-патріотичним вихованням. Важливу 
роль у  формуванні світогляду майбутньої вчи-
тельки відіграла й активна участь у Пласті.

Покликання до вчителювання проявилося 
у Влодзі вже в ранньому дитинстві. Це саме той 
випадок, коли кажемо «вчитель від Бога», бо як 
інакше охарактеризувати той факт, що дівчин-
ка, бавлячись ляльками, завжди захоплювалась 
грою в школу: садила ляльок рядочком і поясню-
вала їм, що є добре, а що зле, читала їм віршики, 
співала пісеньки. Родинний переказ доніс до нас 

кумедний епізод із дитинства Влодзі. Одного разу в їхньому домі го-
стювали родичі з малою донечкою Стефцею. Дівчатка, звісно, відра-
зу почали бавитися ляльками. Влодзя почала показувати, як вона на-
вчає ляльок у своїй школі. Стефця ж зауважила, що ляльки не вбрані 
відповідно, що до школи так не ходять. І, давай, справляти їм одяг для 
школи. Влодзя вперше вражено помітила, що кузинка має рацію. До-

Влодзя-пластунка

тепер вона, захоплена «педагогічним процесом», ніколи цього не по-
мічала! Потім, упродовж усього життя, для Володимири Лиско-Купчик 
учительська праця повсякчас превалювала. А згадана Стефця завіду-
вала комісійним магазином і завжди була в курсі модних тенденцій.

Здобувши диплом учителя народних шкіл, Володимира не змогла 
отримати посаду. Надто відомим був її батько, який стійко протистояв 
ополяченню українців та обстоював свою віру, за що двічі був репре-
сований польською владою, тож урядовці від освіти, які назагал були 
поляками, та ще й шовіністами, категорично відмовляли їй у посаді.

Проте Володимира була не з тих, хто впадає у розпач чи опускає 
руки. Перебуваючи вдома на батьковій парохії у містечку Сасів, вона 
заснувала і  провадила Марійську Дружину, до якої залучила майже 
всю місцеву молодь. Багато спогадів є про різнопланову й цікаву ді-
яльність тієї дружини, членкині якої вивчали й пропагували релігій-
ні обряди та пісні, а також здобували знання з української літератури 
й історії, чого не давали польські державні школи. 

Проте треба було якось заробляти на життя. У 1931 році Володи-
мира Лиско закінчила у Львові курси трикотарства, згодом сама вела 
курси, навчала трикотарства в різних населених пунктах Львівщини. 

Після приходу радянської влади Володимира Лиско 1 жовтня 
1939 року нарешті здобула омріяну посаду вчительки. Вчителювала 
в сільських школах в Олеському районі, водночас навчаючись заочно 
у Львівському педагогічному інституті. 

Доводилось з прикрістю дивуватись совєтському шкільництву, не 
раз зустрічала не надто освічених керівників від освіти, отримувала 
доволі безглузді розпорядження, а головне – боліло агресивне наса-
дження атеїзму. Багато зусиль докладала, щоб непомітно, диплома-
тично протистояти згубному впливу на дітей деморалізуючих факто-
рів. Про це дбала впродовж усієї своєї педагогічної праці.

У період німецької окупації Володимира вийшла заміж за Степана 
Купчика, який працював у Львові в українській кооперативі «Рій». Зго-
дом воєнні перипетії, а також ускладнена вагітність, що «прив’язала» 
Володимиру до українського шпиталю, який евакуювали на захід, за-
кинули подружжя Купчиків на Лемківщину, де довелося мені появи-
тися на світ. Незабаром німці зігнали всіх скитальців до табору приму-
сової праці. Мамі зі мною, немовлям на руках, вдалось ухилитися від 
праці, а згодом за допомогою добрих людей – організувати батькові 
втечу з того табору. 

Як тільки фронт перекотився далі на захід, Мама настояла на повер-
ненні в Україну. Батько побоювався повертатися під режим радянської 
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влади, сестричка Люба намовляла вирушати разом із її родиною на за-
хід, але Володимира Купчик була непохитною. На аргументи, що нічого 
доброго радянська влада не принесе, відповідала: «Тим більше там 
треба своїх вчителів! Хто рятуватиме душі дітей від згубного впливу?» 

І в час, коли потоки україн-
ських емігрантів вирушили на 
захід, Володимира Купчик із 
родиною, долаючи різні труд-
нощі й пригоди, прямувала до 
України. 

Коли нарешті в 1948 році 
вдалося оселитися у  Львові, 
було важко знайти місце вчите-
ля. Школи були вже укомплекто-
вані, на роботу приймали нових 
вчителів, які приїхали зі сходу. 

Вакантні посади були лише в середній школі № 11. Ця школа мала 
репутацію найважчої школи (чоловіча, прибазарна, переважали діти 
з неповних і неблагополучних сімей). Енергійний і строгий директор 
Микола Полікарпович Ткаченко, подивившись на тендітну постать 
Володимири Купчик (важила тоді 47 кг!), не хотів її приймати. «У мене 
тут мужчини-фронтовики не витримують, втікають, а ви хочете дати 
раду»,  – говорив він. Вмовила, переконала його. І незабаром стала 
його улюбленою вчителькою. Спершу дивувався, як вона справля-
ється з труднощами, чому ніколи не звертається за допомогою щодо 
спілкування з важкими дітьми. Признався потім, що не раз навіть під-
слуховував під дверима, як веде урок. І дивувався, бо в класі завжди 
було тихо, вчителька ніколи не підвищувала голосу.

А клас її завжди був попереду, і за успішністю, і за поведінкою, і за 
позакласною роботою, на всіх виступах її учні постійно займали пер-
ші місця. Директор крім класоводства молодших класів доручив їй 
уроки німецької мови в старших класах, а потім ще й попросив взя-
ти на себе секретарську працю. Уповав на її таланти, а вона ніколи 
не відмовлялася бути корисною для педагогічної справи. Перебува-
ла в школі від зорі до зорі, а вдома ночами сиділа над учнівськими 
зошитами.

Згодом Володимира Купчик мусила віддати години німецької мови, 
бо почали вимагати документ про вищу радянську освіту, якої, звісно, 
не мала, хоч німецькою володіла бездоганно, не раз німці приймали 
її за німкеню.

Сім’я Купчиків. 1958 р.

Зосередилася на своєму класі, який вела від першого до четверто-
го року. У СШ № 11 здійснила два такі випуски.

Через кілька років директор висловив намір представити Воло-
димиру Володимирівну до звання «Заслужений вчитель», але перед 
тим запитав її згоди на це, наголосивши, що її документи будуть пиль-
ніше перевіряти. Подякувала йому, але «скромно» попросила не ро-
бити цього. Із прикрістю, але мовчки погодився. Мама зрозуміла, що 
попри всю конспірацію, він знає, що її батько і  два брати ув’язнені 
совєтською владою. А може, і більше щось знав, може, і її своїм пар-
тійним авторитетом від чогось захищав?.. Не прийнято було про це 
говорити… Мовчазно була вдячна йому. Але найбільше завдячувала 
тим, що він щиро вболівав за школу, що у своїй суворій вимогливо-
сті був справедливим і принциповим. Більше таких директорів у ра-
дянський час не зустрічала! Завдяки директору Ткаченкові СШ № 11 
із найгіршої стала однією із найкращих у Львові, згодом перетворила-
ся у престижну школу з математичним ухилом. 

Та Володимира Володимирівна вже працювала в іншій школі. До 
11-ї школи мусила доїжджати двома трамваями, було важко, хронічно 
бракувало сил і часу. У 1956 році була переведена до СШ № 36, згодом 
з тієї ж причини перейшла до новозбудованої школи № 76.

У 1970 році Володимира Володимирівна Купчик вийшла на пенсію, 
маючи 59 років. Я як дочка думала, що це пов’язане з народженням 
першого внука, але тепер, коли стали відомими кагебістські й партій-
ні матеріали, які опублікував академік Володимир Сергійчук, побачи-
ла, що тут не обійшлося без руки КГБ. 

В одній доповідній львівських партійців першому секретареві ЦК 
КП України Шелесту є оправдання, що вчителька Купчик В.В., яку зви-
нувачено в контактах із підпільними греко-католицькими священни-
ками, вже вийшла на пенсію і  «безпосередніх зв’язків із школою не 
має». Хоча насправді було не так, бо інколи її запрошували заміняти 
уроки вчителів, які хворіли, але, очевидно, це не фіксували офіційно.

Показово, що в поле зору КГБ вчителька Володимира Купчик ра-
зом з іншими відомими й шанованими представниками львівської 
інтелігенції потрапила в ході їхньої посиленої кампанії «по боротьбі 
з  уніанством на Львівщині». Адже глибока релігійність була однією 
з визначальних рис її особистості. Вчителюючи в радянських школах, 
Володимира Купчик ревно захищала душі дітей від згубного впливу 
безбожної та аморальної комуністичної системи. Не маючи можливо-
сті відкрито давати дітям знання про Бога, наголошувала на авторите-
ті батьків, на необхідності шанувати родинні традиції. 
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Цікавим був досвід вчительки в період Великодніх Свят. У Вели-
кодню неділю вчителів зобов’язували скликати дітей до школи (коли 
на збір макулатури, коли на екскурсії до музею Леніна тощо). Батьки 
часто бойкотували такі розпорядження, не відпускали дітей до шко-
ли, за що вчителів всіляко критикували, бувало, й карали доганами. 
А учні Володимири Володимирівни у  повному складі приходили до 
школи. Після обов’язкової перевірки парторгом вчителька організо-
вувала дітям екскурсію на Кайзервайд (тепер Шевченківський гай). До 
них часто приєднувалися і батьки. Всі святково вдягнені, відпочивали 
на природі, вчителька проводила цікаві ігри, які й були традиційними 
гаївками та гагілками, лише назв таких не вживали і слова деякі змі-
нювали, щоб не згадувати Боже ім’я. Потім влаштовували перекуски, 
якими зазвичай було частування свяченим. Батьки дуже цінували такі 
екскурсії, збереглися численні фотографії з них, а на педрадах Воло-
димиру Володимирівну хвалили, що вміє зорганізувати дітей і батьків.

Вчителька з учнями IV класу СШ № 36 на прогулянці. 1960 р. 

Важливим і характерним у педагогічній праці Володимири Володи-
мирівни було те, що вона ніколи не обмежувалася лише навчальним 
процесом, а чималу увагу приділяла позакласному вихованню, яко-
му віддавала свій вільний час. Талановито проводила шкільні свята, 
ніколи навчальний рік не завершувався без урочистих батьківських 
зборів та великого концерту силами учнів. Діти вивчали багато віршів 
і пісень довоєнних галицьких авторів, а також творів самої вчительки. 
Вважала це важливим виховним засобом. Також з великим ентузіаз-
мом кожен випуск учнів вчительки ставив художню п’єсу «Володарка 

Землі», яку написала Володимира Купчик. У п’єсі крім головних пер-
сонажів, якими були Володарка Землі, Пори року, Дощик, Вітер, було 
багато танців, у яких були задіяні всі учні (і менш здібні, і несміливі).

Крім шкільних імпрез постійно ініціювала різні заходи на природі, 
де діти демонстрували батькам різноманітні ритмічні вправи та пісен-
ні хороводи, яких їх навчила вчителька. Адже використовувала свій 
досвід із Пласту та Марійських Дружин, хоч ніколи не можна було зга-
дувати такі терміни, але традиції пластових вправ, традиційних гаївок 
вони таки продовжували, і робили це найчастіше в народних строях 
чи хоч у герасівках. Це гарно засвідчують численні фотографії, які Во-
лодимира Купчик любовно зберігала у своїх альбомах. Який дух витав 
на таких імпрезах, легко можна собі уявити. Так Володимира Купчик 
здійснювала свій обов’язок  – підтримувати український національ-
ний та релігійний дух у душах дітей та їхніх батьків!

Володимира Володимирівна мала нахил до віршування, але пи-
сала вірші лише, коли потрапляла до лікарні, під час роботи не мала 
для цього часу. Тому й залишився лише невеликий зшиток її поезій під 
назвою «Шпитальна лірика». І в ньому – багато віршів, присвячених 
своїм учням, та зізнання у щирій любові до них. 

Надзвичайними були відповідальне ставлення до своєї праці й ве-
лика самопосвята в ній. Про те може свідчити такий приклад. 

Одного разу трапилося так, що Мама зламала праву руку, їй на-
клали гіпс і видали листок непрацездатності. Вона сховала цей лікар-
няний листок до шухляди і далі продовжувала працювати. Учні із за-
доволенням супроводжували її до школи та додому, несучи течку та 
всіляко допомагаючи, а вдома мені довелося під Маминим керівниц-
твом перевіряти учнівські зошити. Це не викликало в мене ентузіаз-
му, я буркотіла, що нащо ходити до школи, маючи лікарняний. «Як ти 
не розумієш: ніхто не буде так старанно займатися моїми дітьми, як 
я сама. Ті, що заступатимуть мене, можуть зіпсувати мені дітей!» – го-
ворила Мама. Так тривало приблизно два місяці. Пізніше не раз я зга-
дувала про це, коли спостерігала за працею вчителів, які вчили моїх 
синів. Ніхто з них не переймався так своїми учнями, як моя Мама. І на-
віть навпаки: деякі зовсім легковажили своїми обов’язками. Для по-
рівняння наведу лише один приклад. 

Мене дивувало, що класна керівничка одного з моїх синів дуже ча-
сто не виходила на роботу через хворобу. Одного разу я не витрима-
ла і запитала у вчительки, яка її заміняла, яку проблему має ця молода, 
квітуча на вигляд вчителька, яка так часто перебуває на лікарняному 
листку. Вчителька, яка почула моє запитання, розсміялася: «Та вона не 
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хворіє, а їздить до Югославії на гандель!» Тоді у нас був період тоталь-
них дефіцитів і масових поїздок наших людей до Югославії. Але я не 
припускала, що задля цього вчителі покидають своїх учнів. Адже не 
такий приклад вчителя я завжди мала перед собою. 

У короткій статті не опишеш всіх конкретних епізодів учительської 
самопожертви Володимири Купчик. Але переконливим показником 
плодів її праці стало урочисте вшанування 90-ліття від народження 
і 25-ліття від смерті цієї вчительки. Подиву гідне, як багато прийшло її 
колишніх учнів на цю урочистість, ініційовану Львівською Лігою Україн-
ських Жінок. Дарія Брикайло, Ганна Говдій, Віра Блавацька, Зіна Дичук, 
Орест Возничак, Оксана Кос, Ігор Буць, Леся Боднар та інші ділилися спо-
гадами про те, що прищепила їм вчителька в дитинстві і що запам’ята-
ли на все життя. Що ніколи не кинули ні найменшого сміттячка під ноги, 
що ніколи не взяли чужої речі, що постійно плекали чистоту мови, своєї 
й оточуючих, що завжди намагалися бути доброзичливими до людей – 
все це винесли із настанов та особистого прикладу своєї вчительки.

У 1975 році випускники 10-Г класу СШ № 76, підготовляючи випуск-
ні пам’ятні фотоальбоми, зробили ще один, із витисненим на обкла-
динці надписом «ПЕРШІЙ ВЧИТЕЛЬЦІ». А всередині подали таку при-
святу: «Дорогій нашій Мамі – на добру згадку». Це – для вчительки, яка 
вже перебувала на пенсії.

До альбому доданий гарно оформлений, зворушливий вірш, який 
склали учні, що завершувався словами:

Та де б не були ми, завжди згадаєм
Школу свою і рідний наш клас,
І вчительку першу ми пам’ятаєм.
Велике «спасибі» прийміть Ви від нас.

Віриться, що не задля красного слівця писали ці слова юнки і юна-
ки. Вони справді любили свою вчительку, як матір. 

Дай, Боже, всім сьогоднішнім учителям такої любові від своїх учнів! 
Володимира Купчик відійшла до Господа 20 червня 1976 року – че-

рез п’ять місяців після раптової смерті від інфаркту свого чоловіка. 
Довелося на власному досвіді переконатися, наскільки збувається 
часто вживане твердження, що дуже дружні й гармонійні подружжя 
відходять із цього світу майже водночас. Поховані вони на Винників-
ському цвинтарі біля Львова, де спочивають її батьки та інші родичі.

Сучасні працівники освітньої ниви, довідуючись про таку скромну 
й жертовну особистість – Володимиру Купчик, яка впродовж усього 
життя впевнено несла світло любові до людей, черпають з її прикла-
ду наснагу. Адже така постать є добрим орієнтиром до дії та окрасою 
славного українського вчительства.

ВІРА ВАСАГАН 
Невтомний організатор української справи

    

З відновленням Україною своєї незалежності відродилися можли-
вості поширення педагогічного й виховного хисту українок на широ-
кий загал сучасників. Українські педагоги отримали можливість віль-
но й активно пропагувати, втілювати в життя споконвічні українські 
національні ідеали.

Яскравим прикладом такої діяльності й великого хисту постає пе-
ред нами світлий образ Педагога, нашої сучасниці, яка, на жаль, вже 
покинула нас – незабутньої Віри Васаган, палкої патріотки й самовід-
даної громадської діячки. 

Народилася Віра 2 липня 1938 року в патріотичній селянській ро-
дині Івана Шевчука та Марії-Магдалини, з дому Масник, у с. Бахів, біля 
Перемишля. Згодом сім’я переїхала до с.  Білогорща, недалеко від 
Львова.

Батька Івана Шевчука під час Другої світової війни арештували німці 
і запроторили до концентраційного табору в Освєнцімі. Звільнений піс-
ля війни, він повернувся додому. Та в 50-х роках ХХ століття був зааре-
штований органами НКВД і звинувачений у зв’язках із Романом Шухе-
вичем. Відбув 10 років заслання в Сибіру, де зовсім втратив здоров’я. 
Приблизно в 1956 році хворим повернувся до Білогорщі, де незабаром 
помер. Мати Марія Шевчук переважно сама виховувала трьох дочок. 

Віра була найстаршою. Мусила допомагати матері та самотужки 
прокладати стежку свого життя. Після закінчення семи класів, у віці 
14 років, поступила до Львівського педучилища. 

З ранніх літ звикнувши дбати про молодших сестер, охоче вибрала 
фах турботи про дітей, що згодом, з роками, стало насущною потребою 
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дбати про свідомість і  світогляд, знання й культуру широкого загалу 
українців. З великою самопосвятою, наполегливістю і любов’ю до ближ-
ніх здійснювала цю місію. Закінчивши педучилище, Віра працювала 

в  дитячих садках. Заочно закінчила Київ-
ський педагогічний інститут. Чотирнадцять 
років працювала інспектором дошкільних 
установ Пустомитівського райВНО. 

У 1962 році одружилася з Мирославом 
Васаганом, виховали двох дочок. 

Називаємо Віру Васаган Духовною Ма-
тір’ю Українства, підкреслюючи, що вона 
була Берегинею українського роду, бо, 
будучи турботливою матір’ю, ревно бе-
регла традиції свого роду, скрупульозно 
досліджувала родоводи Шевчуків та Васа-
ганів і чимало здійснила в цьому напрямі.

Віра була Берегинею всього українсько-
го, не лише в нашому регіоні, але й по всій 
Україні, що яскраво виявилось у  період 

Українського Відродження. У 1993 році вона вийшла на пенсію і з го-
ловою поринула в суспільно-громадську діяльність. Сім років очолю-
вала Пустомитівське товариство «Просвіта». Рівночасно була активною 
членкинею Всеукраїнської Ліги Українських Жінок, очолювала Львів-
ську обласну організацію ВЛУЖ, була ченом Головної Управи ВЛУЖ. 

Віра Васаган ніколи не прагнула керівних посад, але доля таки 
змушувала її їх займати. Коли перша голова Львівської обласної ор-
ганізації ВЛУЖ світлої пам’яті Ірина Сеник попросила замінити її на 
цій посаді, оскільки мешкала в м. Борислав та доглядала важко хво-
рого чоловіка, Віра на прохання всіх членів ЛУЖ погодилася очоли-
ти обласну організацію. Проте на наступних звітно-виборних зборах 
попросила її звільнити, бо була на той час головою Пустомитівської 
«Просвіти». Тоді головою Львівської обласної Ліги стала за сумісни-
цтвом голова Всеукраїнської ЛУЖ п. Дарія Гусяк. Однак у  2003 році 
пані Дарія на обласній звітній конференції попросила своєї відставки, 
Віру Васаган знову одноголосно обрали головою Львівської обласної 
організації ВЛУЖ. Членкині цієї жіночої громадської організації вже 
були твердо переконані, що ніхто краще не зможе розвивати діяль-
ність організації, і таки впросили Віру погодитися очолити її.

Добросовісно й ретельно вона об’їжджала всі райони Львівської 
області, на місцях знайомилася з районними осередками, допома-

гала створювати нові, обдумувала плани розбудови Ліги та вдоско-
налення її роботи. Безліч ідей, задумів і  пропозицій генерувала ця 
невтомна Українка. Вона не обмежувалася рамками обласної орга-
нізації, а постійно старалася розширювати контакти по всій Україні, 
горіла бажанням об’єднувати всіх українців навколо патріотичної на-
ціональної ідеї. Брала активну участь у різних урочистостях і конфе-
ренціях у Києві, де неодноразово виступала з доповідями про видат-
них українців. А що вже народні віча, протестні пікети, мітинги – ніщо 
не відбувалося без її активної участі.

 

Виступ Віри Васаган на Звітній конференції ЛОО ВЛУЖ

Особливі старання та увагу Віра Васаган приділяла національному 
просвітництву українців східних і південних регіонів.

Показовим прикладом цього може слугувати проведення Львів-
ською Лігою в 1996 році унікальних міжрегіональних курсів пошиття 
національно стилізованого одягу. Ініціатором та основним виклада-
чем курсів була член Головної Управи Ліги, народна майстриня Ярос-
лава Заневчик, але всі організаційні клопоти взяла на свої плечі Віра 
Васаган. Проводили ці курси в м. Пустомити, Віра подбала про при-
міщення, ночівлю й харчування лужанок, які прибули з 14 областей 
України (більшість – зі східних). Віра ревно дбала не лише про їхній по-
бут, але й про якомога повніше ознайомлення їх із нашим життям, на-
шою історією й нашими ідеалами. Різноманітні екскурсії, бесіди й зу-
стрічі організовувала для курсисток. У 1996 році це ще була майже 
невідома для них інформація! Не одній українці зі сходу доводилося 
вперше відкривати для себе сторінки правдивої історії. Годі переоці-
нити заслугу в цьому Віри Васаган. 
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Курсистки в Пустомитах. 1996 р.

А як жертовно їздила вона на Донеччину, скільки зусиль докла-
дала, щоб прозріли українці сходу, затуманені совєтською пропаган-
дою, скільки літератури туди завозила. Як невтомно трудилася, щоб 
організувати прийом Львівською Лігою дітей із Донеччини та Херсон-
щини. Кілька років поспіль діти зі Східної й Південної України гостю-
вали на Львівщині під егідою Ліги Українських Жінок та в тісній спів-
праці з іншими патріотичними організаціями.

На відзначенні ювілею Ярослави Заневчик,  
зорганізованого Вірою Васаган у 2003 р.

Віра Васаган уміла своїм запалом захопити інших. Багато цікавих 
культурних заходів було здійснено її зусиллями. Наприклад, свято своєї  
вулиці в Пустомитах, урочисте відзначення Року Родини в 2003 році, 
ювілейні вшанування Ірини Сеник, Ярослави Заневчик та інших достой-
них людей, урочисті вечори, присвячені вагомим подіям історії Украї-
ни тощо. Віра багато співпрацювала із патріотично налаштованими свя-
щенниками, вважала благодатним їхній вплив на суспільну мораль.

Коли говоримо про цю Українку, можемо стверджувати, що вона 
якнайбільше наблизилася до ідеалу людини, до можливої святості су-
часної людини. Мудра і дуже скромна, енергійна і лагідна, привітна до 
всіх і воднораз аналітично-критична, активна в громадському житті та 
родинно-жертовна в сім’ї, палка українська патріотка та ревна побож-
на християнка – такі основні характеристики цієї незвичайної жінки. 
Маленька зростом і велична духом особистість!

Віра Васаган не лише була дуже чуйною до людей і безвідмовною 
в  допомозі ближнім, вона володіла рідкісним даром відчувати най-
потаємніші потреби ближніх і  без прохання приходити на поміч, на 
розраду. А ще рідкісною була її здатність здійснювати добрі справи 
потайки, не лише без самореклами, але й взагалі не виявляючи своєї 
самопожертви…

Це інколи виявлялося випадково… Для прикладу наведу спогад, 
коли я, видавши дві книги, що стосувалися новітньої історії Україн-
ської Греко-Католицької Церкви, зіткнулася із проблемою їх розпов-
сюдження. Натомість Віра навдивовиж успішно здійснювала реаліза-
цію цих видань. Брала в мене все нові й нові примірники і  вручала 
мені «виручені» кошти… І зовсім випадково я виявила, що вона сама 
купувала ці книги і  дарувала їх священникам і  вчителям, щоб вони 
мали змогу збагатитись тими знаннями і відомостями, які містилися 
в цих книгах. 

Постійно, лише почувши про якусь потребу, – Віра вже тут як тут. 
Наприклад, треба пані Ярославі Заневчик засадити город, – вже Віра 
стає до помочі, треба пані Дарії Гусяк передати якусь літературу до 
Києва, – вже Віра навантажується і їде. До того ж, вона не хотіла, щоб 
їй оплачували проїзд, навчилася їздити приміськими поїздами без-
оплатно, за пенсійним посвідченням, з пересадками. А вимушені очі-
кування на вокзалах використовувала для спілкування з місцевими 
людьми, вміла тактовно й цікаво проводити просвітницько-ідеологіч-
ну роботу. Її улюбленим гаслом було: «Будуй Україну навколо себе!» – 
і вона це повсякчас здійснювала. Вміла вислуховувати людей, і  її всі 
прихильно слухали! Вміла знайти спільну мову з кожною людиною, 
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була веселою, жартівливою і  неодмінно відкривала перед співроз-
мовником основне кредо – жити не лише для себе, а й для України. 

Віра мала звичку занотовувати свої враження, спостереження, 
отримані під час подорожей, потім майстерним словом вносила ці но-
татки у свої щоденники, які не раз зачитувала у вузькому колі. Це були 
яскраві образочки з життя сучасників, інколи мережила їх власними 
віршами, до яких мала хист, але яких ніколи не популяризувала.

Віра була також і  вправною вишивальницею. Свої вишиті робо-
ти  – переважно симпатичні вишиті мініатюрки  – щедро дарувала 
ближнім. А як натхненно вона співала, скільки пісень знала! Можна 
було подивляти, скільки талантів їй дав Господь, як вміла те цінувати 
й побожно дякувати Богові, а найбільше захоплювало, як усі свої та-
ланти щедро дарувала людям.

Не помилимось, коли запевнимо, що багато невиявлених добрих 
вчинків вона узяла з собою та мала з чим гідно стати на Суд Божий.

Великими були плани Віри Васаган щодо громадської діяльності 
задля духовного розквіту України… Однак злочинні руки перервали 
її життєву дорогу. 

13 квітня 2004 року Віра Васаган зазнала важких травм у Пустоми-
тах, де вона проживала. Трапилося це внаслідок нібито хуліганських 
дій підлітків, проте обставини цієї трагедії так і не були з’ясовані ос-
таточно, хоча кримінальну справу відкрили. А знаючи її виразну на-
ціональну позицію та активність, у душу закрадаються певні сумніви 
щодо випадковості її загибелі… Ще й висновок медичної експертизи 
навіював великі сумніви… Засідання суду постійно відкладали, не раз 
ми зі Львова приїжджали на них надармо, остаточної логічної точки в 
цій справі так і не було поставлено. 

Ніколи не забути останній день життя Віри, останню зустріч із нею.
Це був Великдень 2004 року. У третій день Великодніх свят багато 

лужанок зустрілися в храмі Стрітення Господнього, куди часто прихо-
дили на Служби Божі. Віра того дня запізнилася. Після Літургії схви-
льовано розповідала, що мала якісь гострі суперечки з пустомитів-
ськими парт-номенклатурниками, яких тоді в Пустомитах було ще 
багато. Розповідаючи, додала таку свою крилату фразу, яку неоднора-
зово повторювала: «Я ще колись отримаю від них по голові, але мов-
чати не буду». 

Як жахливо дослівно збулось таке!..
Після церкви ми, кілька членкинь Ліги Українських Жінок, разом 

із Вірою, попрямували до кас попереднього продажу залізничних квит-
ків, купили квитки до Києва, бо мали їхати на якесь пікетування (вже не 

пригадую, з якої нагоди, їздили вже без Віри 20 квітня). Після того Віра 
з букетиком жовтих нарцисів вирушила до Білогорщі на могилу батьків.

Наступного дня, мов грім із неба, вразила нас жахлива звістка.
Виявляється, ввечері того святкового дня Віра Васаган отримала 

удар каменюкою в голову, нібито від підлітків, що виясняли стосун-
ки поміж собою. З важкою травмою голови вона три тижні перебува-
ла в непритомному, коматозному стані. Їй провели дві нейрохірургіч-
ні операції, застосовували чимало дорогих ліків та медпрепаратів. Та, 
незважаючи на всі зусилля, 4 травня 2004 року Віра Васаган померла 
в реанімації нейрохірургічного відділення Лікарні швидкої допомоги. 
Похована в с. Глинна Наварія, біля Львова. 

Не стало чудової, корисної і потрібної людини. Та ми, живі, мусимо 
знати про неї і пам’ятати її!

Із відходом Віри Васаган, таким несподіваним і трагічним, Ліга Укра-
їнських Жінок зазнала непоправної втрати. Це той випадок, коли під-
лягає запереченню істина, що «незамінних людей немає». Віра таки 
виявилась незамінною. Її наступниці, хоч патріотичні й енергійні, не 
зуміли так розвивати структуру й діяльність цієї громадської жіночої 
організації, як здійснювала Віра Васаган.

Знаю добре нашу достойну Дарію Гусяк, багатолітню голову Все-
української Ліги Українських Жінок, не раз доводилось бути разом на 
різних прикрих і сумних оказіях, але лише один-єдиний раз я побачи-
ла сльози цієї мужньої жінки – коли померла Віра Васаган.

Зрештою, не лише Ліга Українських Жінок, а й широке коло людей, 
українське суспільство й Україна зазнали непоправної втрати. 

Я не поетка і не вмію складати вірші, але коли писала некролог на 
смерть Віри, якось самі виринули віршовані рядки:

І возлюбив Господь дочку свою маленьку,
Талантів їй не пожалів,
Дививсь з висот, як множить їх щоденно,
І щедро дарував хрести.
Несла їх з піснею й любов’ю,
Любов розсіюючи щиро,
Любила рідних, друзів і недругів,
Але найбільше – Україну.
Для неї жила і творила,
Їй – шитий хрестик й писаний есей, 
Й вознесла на життя вершину
Мистецтво жити для людей.

У світлої пам’яті Віри Васаган можна вчитися, як любити Україну, 
з неї варто брати приклад, звіряти з нею свій крок.
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ОЛЬГА ГЛАДУН  
Берегиня українського духу

    

Характерним явищем для Українського Відродження в ХХ століт-
ті стало просвітництво, яке здійснювало українське жіноцтво, на-
віть фахово далеке від педагогіки. Особливо енергійно здійснювали 
його жінки старшого віку, які володіли великим досвідом і пам’яттю 
про часи й події, замовчувані совєтською владою, які, з юності ви-
ховані національно свідомими, прагнули передати молодій Україн-
ській Державі якомога більше свідчень і  знань про славне минуле 
України.

Керувала такими жінками щира любов до України та бажання при-
служитися молодій незалежній державі, про яку мріяли все життя, за 
яку боролися, задля здобуття якої багато чим жертвували і багато пе-
ретерпіли… Знаменно, що Господь дарував таким патріоткам надзви-
чайну пам’ять і ясність розуму, роки мовби безсилі над ними…

До таких жінок-просвітительок, старших віком, але з молодечою 
силою духу, належить Ольга Андрущак-Гладун.

Народилася вона у Львові 25 квітня 1920 року в родині Василя та 
Анастасії Андрущаків. Батько був колодієм, мав свої майстерні, мати – 
домашньою господинею. У глибоко релігійній і національно свідомій 
сім’ї Ольга була третьою, наймолодшою дитиною. Батьки дуже дбали 
про релігійне й національне виховання дітей, задля цього посилали 
їх до приватної школи «Рідна Школа» ім. Бориса Грінченка, а потім – 
до гімназії ім. Іллі та Іванни Кокорудзів. У цих приватних українських 
школах у польській державі ученицям дбайливо прищеплювали по-
чуття любові до Бога й України та багато уваги приділяли інтелекту-
ально-культурному розвитку дітей. 

На все життя запам’ятався пані Ользі шкільний катехит о. Семчи-
шин, який навчав релігії та організував дитячий хор учениць школи 
ім. Б. Грінченка. Цей хор один раз у році, у Великодню Суботу, співав 
на так званій резорекції в церкві. Ученицям дуже імпонувало, що спі-
вали вони на церковних хорах, а  люди, зворушені, говорили, що то 
мовби ангельські голосочки линуть зверху. 

Незабутнім спогадом для малої Олі стали відвідини Митрополита 
Андрея Шептицького, зокрема – момент складання ученицями при-
сяги Богові на площі Св. Юра. На подвір’ї собору зібралася шкільна 
молодь, вийшов Митрополит Андрей Шептицький, виголосив корот-
ку промову і поблагословив молодь. Усім учням дали карточки з тек-
стом присяги, і всі вголос читали присягу Богові. 

Зберегла пам’ять і  величаве свято під гаслом «Українська мо-
лодь – Христові», яке відбулося в 1933 році на площі Сокола-батька. 
То була чимала площа на вулиці Стрийській, яку викупило собі спор-
тивне товариство «Сокіл-батько». Тепер там знаходиться Податкова 
інспекція. 

Проте крім приємних згадок про дитяче життя довелося Олі за-
пам’ятати і доволі драматичні й небезпечні моменти. Коли вона була 
ученицею третього класу, то стала свідком польських погромів укра-
їнців. У Львові зліквідували українські установи  – «Просвіту», «Мас-
лосоюз». Вчителі, остерігаючись, що й до школи прийдуть розлюче-
ні поляки, сказали ученицям винести підручники з історії професора 
Крип’якевича і занести до однієї пані, яка мешкала в подвір’ї цієї шко-
ли, щоб вона їх сховала. Це був час так званої пацифікації, яка кілько-
ма хвилями лютувала на українських землях. І мала Оля разом з до-
рослими мусила розділяти тривогу й небезпеку. Дівчинка не лише 
знала, що по селах били людей, а й бачила поранених чоловіків, які 
переховувалися в приміщеннях собору Св. Юра. Вони прибули з пе-
рев’язаними головами, і учні школи ім. Б. Грінченка мали можливість 
спостерігати це. То були жертви польської пацифікації, що прокотила-
ся по всій Галичині.

У таких обставинах формувався світогляд Ольги Андрущак.
Змалку Оля була делікатною дитиною, яка часто хворіла, тому до-

водилось переривати навчання в школі, тоді запопадливо читала 
книжки, які приносили старші брат і  сестра. Вбирала в себе знання 
української історії та культури. І вже тоді виявляла паростки націо-
нальної свідомості та бажання трудитися на благо України. Навча-
ючись у  сьомому класі, Оля організувала аматорський гурток, який 
поставив три п’єси. Учні таким чином заробили гроші на купівлю шкі-
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ряного м’яча та сітки для відбиванки (тепер кажемо: волейбол). У гім-
назії Оля випускала ілюстровану стінгазету.

У 1934 році дівчина записалася до руханкового товариства «Со-
кіл». Це спортивне товариство не лише плекало спортивний гарт, а й 
привчало до дисципліни й пунктуальності. Проте вона часто хворі-
ла, тому не могла регулярно відвідувати товариство... І хоч здоров’я 
підводило її, та дух твердішав, і Оля наполегливо шукала можливості 
бути корисною для української справи. 

З 1936 року Ольга Андрущак почала відвідувала читальню «Про-
світи» на Богданівці. У тодішньому передмісті Богданівка у  Львові, 
нині  – верхній частині вулиці Городоцької, була своя церква, своя 
школа і  своя «Просвіта». При «Просвіті» діяв гурток молоді, в якому 
Ольга була однією з найактивніших членкинь. Вона співала в хорі, 
брала участь в аматорських виставах, колядувала, збираючи кошти 
на народні потреби. 

З приходом радянської влади в 1939 році «Просвіта» перестала іс-
нувати. Це був початок «щасливого життя», проголошеного «визволи-
телями», яке знаменувалося наступом на українських патріотів, пер-
шими репресіями, вивозами та злочинними мордерствами мирного 
населення під час відступу Червоної армії перед німцями.

Після закінчення гімназії, в час першої совєтської влади, Ольга вла-
штувалася працювати друкаркою в торговельному відділі облвикон-
кому, позаяк уже раніше самотужки навчилася друкувати на машинці. 
Її старша сестра Марія друкувала вдома матеріали для ОУН, і Оля біля 
неї опанувала цю справу. Працюючи в совєтській установі, мала пев-
ні труднощі, адже треба було все друкувати по-російськи. Вона росій-
ської мови не знала, як і ніхто з місцевих жителів, але як здібна гімна-
зистка змогла швидко вивчити ту нову для неї мову... 

Згодом Ольга перейшла працювати у львівську філію Московсько-
го інституту радянської торгівлі, де заочно навчалися ті, які вже пра-
цювали в торгівлі. Працювала там секретаркою до початку війни.

Після проголошення відновлення Української Державності в 1941 
році Ольга Андрущак працювала в Українському Червоному Хресті 
(УЧХ), який зорганізувала доктор Біленька. З дозволу німців ця орга-
нізація надавала поміч і радянським військовополоненим, яких утри-
мували на львівській цитаделі і ще в кількох місцях. Разом з Олею там 
працювали ще молоді дівчата – Оля Малиса, дочка львівського хірур-
га, та Аня, дочка письменника Юліяна Опільського. Члени цієї ланки 
УЧХ збирали гроші на допомогу полоненим, закуповували продукти, 
відвідували поранених у лікарнях, за потреби чергували біля них… 

Також у 1941 році Ольга Андрущак стала членом «Січі» і «Жіночої 
Служби України», але незабаром німецька влада заборонила їхню ді-
яльність. Був дозвіл лише на читальні культосвітнього характеру. Тому 
свою енергію Ольга зосередила на такій діяльності. При читальні була 
створена жіноча секція, головою якої було обрано Ольгу. Водночас 
вона виконувала обов’язки секретаря читальні. Організовувала чай-
ні вечори, конкурси декламаторів, «свячене», «просфору», збирала 
допомогу для біженців із Харкова, які втікали від большевиків. Чле-
ни секції на Святвечір організовували полоненим у лікарні відвідини 
з Вечерею, хором і святковими ласощами.

Під час німецької окупації «Просвіта» (як і  за большевиків) була 
зліквідована, але оскільки німці дали дозвіл на існування україн-
ських культурно-освітніх товариств, то люди, як зазвичай, і далі нази-
вали їх «Просвіта» і відвідували будинок на площі Ринок, 10. Там діяв 
аматорський театр, у якому Ольга також була задіяна. Пані Ольга зга-
дувала, як успішно вони ставили патріотичні українські п’єси, а щоб 
отримати дозвіл на постановку такої п’єси, змінювали її назву. Для 
підписання дозволу на постановку якоїсь п’єси потрібно було спер-
шу звертатися в спеціальний комітет, що знаходився в Ратуші, а по-
тім  – в управління гестапо, яке розташовувалось у  приміщенні ни-
нішньої СБУ. Знаючи, що існує список п’єс, які ставити заборонено, 
члени аматорського гуртка змінювали назву п’єси, парох Богданівки 
о. Харина, як голова читальні, підтверджував це, і Ольга приносила 
дозвіл на постановку. 

У цей період розпочалася і підпільна діяльність Ольги в організа-
ції ОУН, до якої залучила її Богдана Світлик – письменниця і пропаган-
дист, відома тепер славна героїня, яка загинула в бою з енкаведиста-
ми, не давшись живою їм до рук. Ольга мала в своєму розпорядженні 
невелику ланку дівчат і займалася видруком підпільної літератури – 
листівок та вісника «Вісті з фронту». Час від часу передавала на по-
треби ОУН гроші, зібрані колядою та під час влаштовуваних імпрез 
«просфори» і «свяченого». Цьому сприяв і тодішній парох Богданівки 
о. Мирослав Харина. 

Варто підкреслити, що о. Мирослав Харина був не лише прекрас-
ним парохом і самовідданим душпастирем, але запам’ятався і як сві-
домий українець та голова «Читальні», який дуже багато часу при-
свячував вихованню парохіян, особливо молоді. Одного разу він 
власноруч доручив Ользі передати підпільникам ОУН на потреби ор-
ганізації гроші, зібрані колядуванням. Ольгу отець добре знав, не раз 
вона була йому надійною помічницею.
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У Брюховичах Ольга пройшла курси організаторів жіноцтва, на-
вчалася на санітарних курсах, які ініціювала ОУН. Опікувалася двома 
пораненими підпільниками, які перебували на лікуванні в лічниці ми-
трополита Шептицького, постачаючи їм ліки. 

Згадаємо ще один випадок, який трапився у 1944 році. У лікарні, 
на теперішній вулиці Озаркевича, від вогнепальних поранень лікува-
лося двоє українських партизанів. Ользі доручили контактувати з їх-
німи лікарями та керувати тими дівчатами, які варили й носили їм їжу. 
Лікар повідомив, що одним із поранених зацікавилося гестапо і хоче 
його забрати як українського націоналіста. І поки лікарі ще трохи при-
тримали його в лічниці, як нетранспортабельного, Ольга допомогла 
українським партизанам викрасти хлопця, не зважаючи на поліцей-
ський нагляд за ним.

А вечорами Ольга вела гурток молоді, працювала з просвітян-
ським доростом (від 7 до 17 літ). Діти вивчали історію і  географію 
України, ставили п’єси, ходили з Колядою, відвідували на цвинтарі мо-
гили усусусів і замордованих у тюрмах НКВС, збирали одяг і харчі для 
біженців із Харкова, відвідували українських хлопців, які працювали 
в «бавдінсті» – будівельній організації, до праці в якій німці примусо-
во залучали українців. 

Ольга Андрущак з доростом «Просвіти»

Можна подивляти різносторонню й напружену діяльність цієї мо-
лодої і, здавалось би, слабосилої дівчини, якою була Ольга Андрущак!

У 1944 році о. Харина вирішив емігрувати, щоб не потрапити до 
рук большевиків, і  запропонував Ользі виїхати з ним та його роди-
ною. Але дівчина відмовилася. Не хотіла покидати Україну та свою ро-
дину, хоч здавала собі справу, що ризикує.

І розпочалася терниста дорога української патріотки…
Коли прийшла радянська влада, Ольгу, як «загрожену», тобто доб-

ре відому своєю діяльністю, організація ОУН відправила зі Львова 
«в терен», тобто в села на підпільне становище. Але далося взнаки її 
слабке здоров’я (траплялося непритомніти, стався приступ апенди-
циту), тому змушена була повернутися додому. Тут довідалася, що 
міліція вже розшукує її. Отож не могла мешкати з батьками. Винай-
няла приватну квартиру, наскільки могла, змінила свій зовнішній ви-
гляд. Почала працювати спочатку в домоуправі Академії наук, а  по-
тім вдалося влаштуватися в Національному музеї, де директором був 
визнач ний український науковець–патріот Іларіон Свєнціцький. Там 
також працювала і його дочка Віра. Цей період був дуже благодатним 
для Ольги. Чимало довідалася і  почерпнула від цих великих ентузі-
астів української справи. І в час відновлення незалежності України 
пані Ольга Гладун гідно продовжила їхню справу пропагування укра-
їнської культури й духовності та багато цікавого розповідала про цих 
непересічних діячів.

Однак недовго довелося пані Олі працювати в такій інтелектуаль-
ній інституції. Незабаром добра знайома попередила, що її хочуть 
арештувати. Звільнилася з роботи і виїхала в Радехівський район, де 
почала працювати в радгоспі бухгалтером. Але і там не вдалося дов-
го працювати. Це був район прикордонний, отже – і контроль суворі-
ший. Коли заповіли, що буде перевірка паспортів, Ольга звільнилася 
і  виїхала. До того ж, дільничний міліціонер ще раніше допитувався, 
чому вона приїхала зі Львова. 

Уже боялася офіційно десь працювати, опинилася на утриманні 
родини, якій і так нелегко жилося. 

А влада не переставала розшукувати її. І не лише у  Львівській, 
а  й  у  Тернопільській області. Там працював юристом син сестри, то 
і його запитували про неї. Також інші родичі з родини батька, що меш-
кали на Тернопільщині, попередили, що їх запитували про місцепе-
ребування Ольги. У Львові до батьків навідувались неодноразово, 
і на сусідній вулиці розпитували людей про неї. Так що з різних сторін 
Ольга отримувала відомості, що за нею шукають… У батьків проводи-
ли обшуки, підсилали донощиків. Смертельно хворий батько отримав 
повістку з’явитися до КГБ. У день похорону батька влаштували засідку 
на Ольгу, але добрі люди попередили її, допомагали переховуватися. 

До речі, у своїх поневіряннях їй щастило на чуйних, щирих людей, 
які співчували їй і, чим могли, допомагали, попереджали про небез-
пеку. Очевидно, це була свідома чи підсвідома відповідь на її добро-



142 143

зичливість до людей, яка завжди була характерною рисою пані Ольги 
Андрущак-Гладун.

Шукаючи виходу, Ольга вирішила виїхати з України до Норильська, 
де працював брат її шваґра. Поїхала як його сестра, взявши паспорт 
своєї сестри (отже, мала з ним однакове прізвище). Знову ж таки, до-
брі люди підправили в цьому паспорті дату народження та замінили 
фотокартку.

І ось Ольга з підробленим паспортом приїжджає в далекий Но-
рильськ. Спочатку працювала газоаналітчицею на металургійному 
заводі, а потім місцеві чиновники звернули увагу на її освіченість і за-
пропонували роботу в плановому відділі на місце працівниці, яка пе-
ребувала в декретній відпустці. Правда, згодом мусила уступити це 
місце новоприбулій дружині якогось чиновника, яка мала інститут-
ський диплом і була членом партії. Зрештою, ще до того головний бух-
галтер висловився, що «она была под окупацией, как она может здесь 
работать». Адже там кожного місяця треба було подавати звіти, скіль-
ки продуктів видано для в’язнів, скільки чого призначено для тюрем, 
та іншу статистику. І ця інформація знаходилась під грифом «совер-
шенно секретно». Ольга мусила дати розписку про нерозголошення 
таких відомостей. Відчуваючи, що на роботі вже почали «копати яму» 
під неї, Ольга добровільно звільнилася, пропрацювавши там близько 
трьох років.

У 1955 році Ольга Андрущак вийшла заміж за колишнього по-
літв’язня Михайла Гладуна, який за свою приналежність до ОУН від-
сидів сім років. Народила донечку, але та померла на четвертому мі-
сяці життя. 

Боляче було молодим батькам хоронити свою першу дитинку… 
Справили їй справжній християнський похорон. Були поміж українця-
ми священники й дяки, відправили в хаті всі традиційні Богослужен-
ня, а потім великий гурт українських виселенців скорботною проце-
сією з хрестом попереду, вінком з українським написом і маленькою 
домовинкою на рушниках, які несло четверо мужчин, через усе місто 
пройшли на цвинтар. Місцеві росіяни дуже дивувалися з такого похо-
рону, але шанобливо ставилися до чужого горя. 

До речі, у  Норильську Ольга познайомилася з львівськими свя-
щенниками, які після відбутого ув’язнення були там на виселенні. Це 
були – о. Котів, колишній сотрудник львівського собору Св. Юра, о. Ку-
зич, колишній ректор Перемиської гімназії і о. Фіголь. Ці отці мешкали 
разом та обслуговували виселенців, відправляли в хаті Служби Божі, 
сповідали, хрестили й хоронили. 

У 1955 році почався перегляд справ політв’язнів, багатьох арешто-
ваних і виселених звільняли. Діяла амністія. Почалася так звана «від-
лига». Ольга, тепер уже Гладун, постановила повертатися до Львова, 
за яким дуже тужила. 

У 1956 році разом із чоловіком повернулася до Львова, з великими 
труднощами легалізувалася, витримавши багато неприємних допитів 
кагебистів. Оселилася в батьківському особнячку, який згодом знесли 
у зв’язку з будівництвом на тому місці цілого комплексу будинків. Їй за 
ту хату дали дві кімнати в багатоквартирному будинку. 

Чимало труднощів виникало в Ольги Гладун під час працевлашту-
вання, адже не мала трудової книжки, бо книжка з Норильська була 
оформлена на чуже прізвище. Та завдяки добрим людям, а, бувало, 
і за допомогою хабарів, долала всі перешкоди… 

Влаштувалася секретаркою на завод «Металіст», що виготовляв 
металевий посуд. Згодом цей завод носив назви «Полонина», «Ме-
тал-Орбіта». 

У Львові подружжя Гладунів народило двоє дітей: сина Богдана, 
1957 р. н., і дочку Марію, 1958 р. н.

Активна й непосидюча Ольга Гладун швидко встановила контакти 
з багатьма свідомими й патріотично налаштованими мешканцями то-
гочасного Львова. Найчастіше це були ті українські патріоти, які по-
верталися із тюрем і заслання.

Особливе місце в житті та діяльності Ольги Гладун займали контак-
ти з підпільними греко-католицькими священниками. Будучи глибоко 
релігійною людиною, пані Оля не лише знайшла душпастирську опіку 
для себе, а й стала надійною помічницею для підпільних священників, 
була самовідданим посередником між отцями й релігійними людьми. 
А це в совєтські часи було і нелегко, і небезпечно. Та Господь допома-
гав бути корисною і не викритою.

Ольга Гладун приятелювала зі світлої пам’яті Оленою Антонів, до-
помагала їй у  справі підтримання політв’язнів совєтських таборів, 
збирала пожертви на посилки для них та допомогу їхнім родинам. 
Знайома була і з такими дисидентами, як В’ячеслав Чорновіл і Михай-
ло Горинь. Трохи допомагала Чорноволові, зокрема друкувала його 
«Лихо з розуму». 

Пані Ольга була членом приватного товариства львів’ян, які спіль-
но проводили час, наповнюючи його пізнаванням славних місць 
України, та передавали молодшому поколінню традиції любові до 
України, що забороняла совєтська держава. Разом їздили до видат-
них історичних місць (на Козацькі могили, в Олесько, Нагуєвичі тощо), 
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ходили з Колядою серед знайомих і наколядовані гроші передавали 
родинам арештованих. Приватно відзначали релігійні і  національ-
ні свята. Особ ливо популярними були Шевченківські свята. У при-
ватних помешканнях виголошували реферати, проводили концерти, 
широко залучаючи підростаюче покоління, плекаючи в їхніх душах 
Шевченкове слово, український дух, які намагалася знівелювати, ви-
чавити совєтська освіта. Своїх дочку і сина пані Оля виховувала націо-
нально-свідомими українськими дітьми, що інколи додавало пережи-
вань. Одного разу, 1 листопада, сина з товаришами затримала міліція 
за спробу запалити свічки на могилах Біласа й Данилишина, деякий 
час протримала їх, всіляко відчитуючи та залякуючи. 

З настанням Українського Відродження Ольга Гладун активно за-
лучилася до громадсько-просвітницької роботи. З 1989 року стала 
членом Товариства «Просвіта». У 1990 році створила на заводі «Ме-
тал-Орбіта» осередок Товариства української мови, де була головою, 
кожного місяця організовувала сходини, на яких часто виступала зі 
змістовними рефератами. Спільно відзначали історичні дати, влашто-
вували концерти, маючи свого диригента, організували бібліотеку, не 
раз писали протести до Києва, відгукуючись на різні актуальні проб-
леми. Від імені Товариства української мови їздила до Києва на Все-
українську конференцію.

У 1993 році Ольга Гладун вступила до Союзу Українок, у 1995 – до 
Ліги Українських Жінок. Також співпрацювала з осередком ім. Кос-
тянтини Малицької «Рідної Школи». І повсюди брала найактивнішу 
участь, а її думка й ініціатива були авторитетними для всіх.

Особливо багато труду вклала пані Ольга Гладун у діяльність Ліги 
Українських Жінок, членкинею якої була від першого дня існування 
організації, що постала в 1995 році. Багато цінних ідей і пропозицій 
вийшло саме із її натхнення – як членкині Управи Львівської обласної 
організації ВЛУЖ.

Насамперед Ольга Гладун започаткувала традицію на кожному зі-
бранні Ліги подавати коротку історичну інформацію про вагомі події 
і  видатних осіб, річниці яких припадали на поточний місяць. Підго-
тувала безліч цікавих та інформативних доповідей. Подаючи корот-
кі енциклопедичні відомості, оживляла їх власними спогадами й вра-
женнями. А знала пані Оля надзвичайно багато. Про чимало славних 
сторінок тепер уже відомої української історії лужанки вперше дові-
дувалися саме від неї.

Ольга Гладун скрупульозно укладала «Історичний календар», який 
був кілька разів виданий і став надбанням не лише патріотичних орга-

нізацій, а й усіх небайдужих сучасників. Плекаючи історичну пам’ять 
нашого народу, писала статті про значимі події.

Ольга Гладун із лужанками біля могили родини Свєнціцьких

І саме від пані Ольги Гладун довідалися лужанки про поховання на 
55-му полі Янівського цвинтаря численних жертв совєтських репре-
сій у 1941 році. Саме з її нагадування й ініціативи членкині Ліги Укра-
їнських Жінок почали опікуватися цим місцем, розчищати й догляда-
ти його, досліджувати в архівах відомості про злочини комуністичної 
системи в червні 1941 року. І в тому, що нині, завдяки багаторічним 
наполегливим старанням лужанок Мирослави Кушнір і Надії Кохале-
вич та розумінню місцевої влади, на 55-му полі постав величавий мо-
нумент жертвам московського комуно-большевицького терору, є не-
оціненна заслуга пані Ольги Гладун. 

З великим ентузіазмом і самопожертвою Ольга Гладун п’ять разів 
безоплатно працювала в літніх дитячих таборах, які організовувала 
Ліга для дітей, котрі не мали змоги виїздити на літні вакації. Фактично 
вона ініціювала такі табори й керувала ними. У цих літніх таборах на-
ціонально-патріотичне виховання було на першому плані. Пані Оля 
невтомно проводила з дітьми екскурсії до Шевченківського гаю і на 
львівські цвинтарі, де вшановували пам’ять видатних людей та героїв.

Важливе значення Ольга Гладун надавала контактам із школами, 
дитячими закладами, училищами, неодноразово виступала перед 
дітьми під час відзначення конкретних дат і свят, завжди і всюди дба-
ла про патріотичне виховання підростаючого покоління.
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Одним словом, Ольга Андрущак-Гладун упродовж усього свого 
життя була добрим оберегом усього українського та підносила на ви-
щий рівень національну ідею, національну духовність. Завжди могла 
багато й цікаво розповідати про історичні події і постаті України. 

Ольга Гладун у родинному колі

Як людина вона відзначалася великою скромністю, глибокою по-
божністю, надзвичайною порядністю, ідеальною чесністю; вона може 
слугувати еталоном святості сучасної людини.

16 грудня 2010 року Ольга Андрущак-Гладун відійшла у  вічність. 
Похована на Янівському цвинтарі у Львові.

Використано:
Інтерв’ю автора з Ольгою Гладун у 1998 р. Архів ІІЦ.

Купчик Л. Берегиня українського духу. Львів: Простір-М, 2013. 

МАРІЯ ГУМОВСЬКА 
Дієвий оберіг духовності українців

Щирою сподвижницею Ольги Гладун у просвітницькій роботі була 
Марія Гумовська. Іншою була її доля, та в час Українського Відроджен-
ня вони обоє з однаковою самопожертвою трудились для збережен-
ня й поширення українського духу, українських традицій та націо-
нальних ідеалів. 

Попри нелегку долю Господь дарував Марії Гумовській активне 
й  натхненне довголіття, прожила 93 роки, сповнені багатьма труд-
нощами й небезпеками, які долала з глибоким довір’ям до Господа 
й  любов’ю до всього українського, і  майже до останніх днів життя 
була напрочуд енергійною та ініціативною. Вона належала до різних 
патріотичних організацій і в пам’яті всіх, хто знав її, залишила світлий 
спогад.

Пані Марія всупереч жіночій традиції свій вік не приховувала, 
з піднесенням і жартівливо відзначила свій 90-літній ювілей у друж-
ньому колі однодумців. «Мої літа – моє багатство», – весело повторю-
вала вона. Дійсно, за своє довге життя не набула жодних статків, жила 
вельми скромно, але ніколи не нарікала. І, будучи вже у поважних лі-
тах, далі подавала свої пропозиції, спонукала молодших до дії.

А життя їй випало нелегке... 
Народилася Марія 17 квітня 1914 року в м. Перемишль, у сім’ї Дми-

тра і Марії Коваликів. Батько був залізничником, мама – домогоспо-
динею. У родині було багато дітей, але до повноліття дожили лише 
двоє – Марія і брат Володимир.

Характер Марії Ковалик формувався під впливом релігійних і на-
ціо нально-свідомих батьків, які брали активну участь у громадському 
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й релігійному житті українців тодішнього Перемишля, а також захо-
ронки (дитячого садочка, по-сучасному), яку провадили Сестри-Васи-
ліянки під опікою енергійного о. Анатоля Байрака. Назавжди зберег-
ла вдячні спогади про ту захоронку та о. Байрака, який мав чудовий 
підхід до молоді і  завжди гуртував навколо себе молодих. Мабуть, 
значною мірою ті спогади вплинули і на її подвижницьку працю з діть-
ми в перші роки Незалежності України.

Навчалася Марія в українській гімназії, яку також провадили мона-
хині Василіянського Чину. Належала до товариства «Спартанка», яке 
діяло в гімназії, а також гартувала характер у «Пласті» і Марійському 
товаристві. З юних літ відзначалася енергійністю й активністю. 

У 1933 році Марія Ковалик закінчила гімназію. Після закінчення 
гімназії належала до товариства «Сокіл», відвідувала різні курси, зор-
ганізовані Союзом Українок. Літньою порою працювала у  сезонних 
дитячих садочках, які влаштовував у селах Союз Українок. 

Таким чином сформувалася вольова й активна особистість палкої 
української патріотки, життєвим девізом якої стало гасло «Бог і Украї-
на». Служінню Богові й Україні посвятила все своє життя! 

У 1939 році Марія Ковалик вийшла заміж за Ярослава Гумовського, 
сина о. Миколи Гумовського, пароха Завадова, на Яворівщині. Позна-
йомилася зі своїм майбутнім чоловіком як із політв’язнем, який був 
членом ОУН і якого поляки ув’язнили за його політичні погляди. Ма-
рія разом з іншими патріотично настроєними дівчатами носила йому 
та іншим українським політичним в’язням передачі до тюрми. Коли 
він відбув повністю свій термін, вони одружилися. 

Ярослав Гумовський був неординарною 
особистістю, відданим захисником прав укра-
їнців у польській державі. Ще з часу навчання 
в гiмназiї у Львовi належав до ланки Юнацтва 
ОУН. У 1931 році органiзував i очолив осе-
редок ОУН у  рiдному селi. У  1932 році за по-
ширення в селах летючок ОУН «Український 
Народе!» був засуджений до двох рокiв ув’яз-
нення, а через кілька місяців Перемиський ок-
ружний суд за приналежнiсть до ОУН та участь 
у «шкiльнiй акцiї», яка була протестом на вве-
дення польської мови в українські початкові 

школи, покарав його п’ятирiчним ув’язненням. 
Далі Ярослав Гумовський працював як член повiтового Проводу 

ОУН Яворiвщини, займався формуванням вiддiлiв УПА на Яворiвщинi. 

До того ж, виконуючи завдання ОУН, був перекладачем у  нiмецькiй 
вiйськовiй розвiдцi. Восени 1943 року його призначили повiтовим 
провiдником ОУН Яворiвщини, користувався у пiдпiллi псевдонiмами 
«Влас», «Круг» i «Славич».

Отож природно, що Марія Ковалик-Гумовська також стала членом 
ОУН і цілком поділяла погляди чоловіка.

Коли вони побралися у жовтнi 1939 року, то перебували за Сяном, 
в окупованiй нiмцями частинi Перемишля. Згодом родині довелося 
проживати в Холмі, а вiдтак – у Люблiні. У жовтнi 1940 року в подруж-
жя народилася донька Оксана, а 2 сiчня 1942 року – син Орест. Однак 
спокійне життя їм не судилося.

31 жовтня 1944 року Ярослав Гумовський був заарештований НКВД 
і засуджений вiйськовим трибуналом Першого Українського фронту 
до вищої мiри покарання, розстрiляний 4 березня 1945 року у Львовi.

І ось тридцятилітня Марія залишилася вдовою із двома малими 
дітьми (п’ятирічною донею і трирічним синочком). До того ж, мусила 
втікати від польських бойовиків, бо вони жорстоко мстились сім’ям 
українських патріотів, не жаліючи ні жінок, ні дітей. Її вчасно попереди-
ли, тим врятувалася. Це вже починалася сумнозвісна операція «Вісла».

Марія Гумовська переїхала з діточками до Львова й оселилася на 
Левандівці, в хаті, покиненій поляками, що виїхали до Польщі. Там 
і проживала аж до смерті. 

Перебуваючи в скорботі за чоловіком, нужді й непевності, відраду 
знаходила у спілкуванні з підпільними греко-католицькими священ-
никами, які активно діяли на Левандівці. Особливо близькою була 
до о. Лопадчака, якого вважала підпільним (оскільки Українська Гре-
ко-Католицька Церква була насильно зліквідована совєтською вла-
дою) парохом Левандівки, допомагала йому організовувати підпільні 
відправи, супроводжувала отця в поїздках по селах Львівщини, не раз 
разом доводилось рятуватися від міліцейських облав, які влаштову-
вали на підпільних священників. 

Репресивна система наполегливо переслідувала й жорстоко ка-
рала тих священників і  мирян, які після горезвісного псевдособору 
1946 року, що проголосив ліквідацію УГКЦ, залишились вірними своє-
му греко-католицькому обряду. Їх повсякчас клеймили, називаючи то 
уніатами, то сектантами, штрафували й арештовували, проте багато 
галичан не скорилися.

Пані Марія відчула себе потрібною і всі сили віддавала допомозі 
священнослужителям у їхньому ризикованому, але такому потрібно-
му підпільному душпастирюванню. 
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Коли в Незалежній Україні у Львові постав Інститут Історії Церкви 
для дослідження діяльності підпільної Церкви, пані Гумовська багато 
цікавого розповіла про о. Байрака та діяльність цього непересічного 
священника. Подиву гідне, як через стільки літ ця старша пані пам’я-
тала багато подробиць із релігійного життя довоєнного Перемишля, 
поіменно називала отців, катехитів, детально змальовувала, як пиш-
но відбувалося освячення води на ріці Сян під проводом єпископа 
Йосафата Коциловського та інше. Видно, всім серцем сприймала всі 
ті події…

Багато розповіла і про життя на Львівщині підпільної Церкви, опи-
сала чимало цікавих і показових епізодів, в яких брала безпосередню 
участь. 

Наприклад, одного разу до хати, в якій о. Лопадчак готувався до 
підпільної Служби Божої, а люди сходилися до сповіді, нагрянула мі-
ліція і  почала складати акт про «зібрання баптистів». Молодші по-
втікали через вікно, а старші з отцем зуміли переконати міліціонерів 
не складати того акту. Зрештою, це було навіть характерним, що бага-
то місцевих міліціонерів співчували греко-католикам, тому їх посила-
ли нібито затримувати сектантів. 

Або – епізод із с. Поздяч, де міліція оточила хату, в якій мала відбу-
ватися Служба Божа. Пані Гумовській разом з іншими вдалося втек-
ти через паркан. Багато подібних епізодів вона пам’ятала. Знала пані 
Гумовська отців Прийму, Яворського, Ревтя, Городецького, Байрака 
й  Винницького. У підпіллі перебувала під їхньою духовною опікою, 
допомагала їм, а після виходу УГКЦ із підпілля у своєму інтерв’ю для 
Інституту Історії Церкви засвідчила про їхню діяльність, чим внесла 
свій вклад у  написання правдивої історії. Згадуючи той період, пані 
Марія стверджувала, що то були «гарні часи», маючи на увазі духовне 
піднесення й жертовність переслідуваних греко-католиків.

У той совєтський період Марія Гумовська, закінчивши відповід-
ні курси, працювала переважно в бухгалтеріях різних установ (в уні-
верситеті, в дитячому садку, в школі, в аптеці). Мріяла про вищу осві-
ту, але життєві обставини не дали здійснитися цій мрії. З одного боку, 
важко було самій вдові доглядати й утримувати двох малолітніх дітей, 
а з іншого – вважалася неблагонадійною для совєтської влади. 

Не раз викликали її до КГБ у справі її брата Володимира Ковалика. 
Він короткий час працював в українській поліції, потім був арешто-
ваний німцями і  запроторений в Освєнцім, звідки звільнився після 
війни. Потім воював в УПА, був заарештований і вивезений до Кара-
ганди, звідки вдалося втекти. Переховувався. У 1951 році його зно-

ву заарештували і  засудили до розстрілу. Помер у  Львівській тюрмі 
«Бригідки», про що родину сповістив співв’язень.

Характерною рисою Марії Гумовської був великий потенціал ма-
теринської любові, яка поширювалась і на власних дітей, і на широ-
ке коло знайомих українських дітей, неустанно дбала про їхнє націо-
нальне і релігійне виховання. У радянські часи особливо докладала 
зусиль, щоб оберегти дитячі душі (та й дорослих) від впливу безбож-
ної системи, тому, активно допомагаючи католицьким священникам 
у їхньому підпільному душпастирюванні, постійно розширювала сітку 
охоплення духовною опікою дітей – і знайомих, і ширших кіл. Вважа-
ла, що лише правильне релігійне виховання здатне зберігати мораль-
ність суспільства.

Такі ж турботи переповнювали її і в час Незалежності України. Пра-
цюючи в Лізі Українських Жінок, до якої належала від початку існуван-
ня організації, найбільше тяжіла до праці з дітьми, ініціювала і кіль-
ка років провадила разом із пані Ольгою Гладун літні дитячі табори 
для дітей молодшого шкільного віку, які не мали змоги виїхати кудись 
на відпочинок. Невтомно придумували, як влаштувати їхні вакації ці-
кавими, змістовними і корисними, закласти в їхні душі основи націо-
нальної свідомості та релігійності. 

На завершення кожного сезону діти радували своїх батьків і лужа-
нок чудовими концертами, демонструючи, чого навчилися у  таборі. 
Діти щиро горнулися до пані Марії, багато дітей Левандівки називали її 
своєю Мамою. А з початком наступного літа бігали за п. Марією Гумов-
ською, довідуючись, коли ж знову запрацює такий табір. І ніхто не здо-
гадувався, що ця енергійна жінка вже розміняла дев’ятий десяток літ!

На завершенні літнього таборування на Левандівці.  
Марія Гумовська – крайня справа
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Згодом, маючи 90 літ, пані Марія своїми порадами й досвідом допо-
магала молодшим лужанкам організовувати такі літні табори. Зокрема, 
запалила своєю одержимістю молодшу лужанку Марту Лунь, і пані Мар-
та роками провадила на Левандівці такі екскурсійні табори для дітей 
під назвою «Цікаві канікули» за підтримки пароха греко-католицького 
храму Св. Андрія та Йосафата о. Олега Зубика та численних лужанок. 

Під час різноманітних екскурсій діти не лише ознайомлювалися 
з рідним краєм, а й усвідомлювали бажання жити згідно з гаслом «Бог 

і  Україна». Гаслом, яке всім 
своїм життям пропагувала 
світлої пам’яті Марія Гумов-
ська!

Майже до останніх днів 
життя п. Марія Гумовська бра-
ла участь у  більшості справ 
Ліги Українських Жінок.

Марія Гумовська плід-
но працювала і  в інших па-
тріотичних організаціях, зо-
крема, в Союзі Українок і  у 
від діленні «Просвіти» на Ле-

вандівці. Брала активну участь у  проведенні різних свят, особливо 
Свята Героїнь, що відбувалось у лютому. Регулярно виступала на та-
ких урочистостях, цікаво розповідаючи про героїчне минуле україн-
ців. Не раз зустрічалася з учнівською молоддю.

Марія Гумовська була членом Братства вояків УПА і всіляко плека-
ла пам’ять про славний чин борців за волю України. 

За громадянську позицію і подвижницьку працю Марію Гумовську 
неодноразово нагороджували громадські організації та місцева вла-
да Львова.

Їй вдалося дати своїм дітям можливість здобути вищу освіту, обоє 
закінчили Львівський політехнічний інститут. Дочекалася внучки На-
талі, 1968 р.н., та правнучки Надійки, 1990 р.н.

14 серпня 2008 року Марія Гумовська відійшла до Господа на 95-му 
році життя. Похована на Личаківському цвинтарі, у Львові.

Можна вважати світлої пам’яті Марію Гумовську ще одним 
справжнім еталоном сили духу української жінки, воістину Духов-
ною Матір’ю Українства. На її прикладі варто вчитися дієвої любові 
до Бога та України.

Використано:
Інтерв’ю автора з Марією Гумовською 22–24 червня 1996 року. Архів ІІЦ.

90-літня Марія Гумовська на святкуванні 
10-річчя Ліги Українських Жінок

ЛІДІЯ ЛЕМИК 
Добрий ангел для дитячих душ

    

Коли роздумуємо над материнською турботою українського жі-
ноцтва про широкий загал дітей, то на передній край виступає світлий 
образ Лідії Лемик, яку ще за життя вважали Великою Приятелькою ма-
леньких дітей. Адже її турбота простягалась на всіх українських дітей. 
Їм вона несла свій труд, свою любов, те, що не згасає. І сама залишила 
незгасний слід по собі. Незгасний і напрочуд світлий, бо була особи-
стістю світлою і турботливою про інших, хоч сама в дитинстві не за-
знала дбайливої турботи. 

Народилася Лідія у  Львові 21 березня 1946 року в родині Івана 
Хом’яка та Євгенії, з дому Турула. Перші роки життя пройшли в містеч-
ку Поморяни Золочівського району Львівської області. Однак дитин-
ство випало нещасливим. 

Її батька Івана Хом’яка, колишнього воїна УГА, який здобув освіту 
у Вищій фінансовій школі та був високоосвіченим інтелігентом і пал-
ким українським патріотом, совєтські «визволителі» засудили до де-
сяти років ув’язнення, за звичним тоді звинуваченням у націоналізмі. 

Згодом сім’я його була вивезена в Сибір. Лідії, яку всі звали Лі-
лею, було чотири рочки, коли її з мамою, старшим братом, дідусем 
і  бабусею повезли товарними вагонами в Хабаровський край. Там, 
у с. Кондратівка, довелось мешкати в старих абияк збудованих бара-
ках, без печей, без підлоги, де перед тим тримали японських військо-
вополонених. 

Усіх працездатних зобов’язали працювати на будові автотраси Ха-
баровськ–Владивосток. Отож, Лілина мати, інтелігентна й ніжна кра-
суня, була поставлена до найважчої праці. Але саме там виявилась 



154 155

її сила духу й життєдайний оптимізм. Вона стала душею всіх виселен-
ців, серед яких переважало жіноцтво Гуцульщини й Буковини. Пані 
Євгенія зорганізувала більшість виселенців, особливо молодших, до 
культурного життя. У бараці функціонував клуб, де влаштовували ви-
стави, концерти, коляди й вертепи, залучали до цього й дітей. Це був 
світлий промінчик у  невольничому житті виселенців. Євгенія кори-
стувалась великим авторитетом серед виселенців, була взірцем для 
всіх. Та це дратувало місцеву партійну владу. 

І ось трапилась трагедія: 23 листопада 1952 року, серед білого дня, 
під час обідньої перерви, Євгенію насмерть збила вантажна машина, 
яка належала військовій частині, що охороняла міст. Ні в кого не було 
сумніву, що це був спланований наїзд. 

Отож, у шість років Ліля стала сиротою. Бабця, як могла, піклувала-
ся про неї, особливо дбала про релігійне виховання, і впродовж усьо-
го життя Лідія Хом’як-Лемик відзначалася глибокою побожністю.

До школи, звісно російської, Ліля пішла у шість років, до того ж, за-
писалася сама. Читати вона вже навчилася вдома. Пані Ліля згадувала, 
що до школи треба було йти понад три кілометри, та ще лісом. Йшла 
з молитвою, якої навчила бабуся, доповнюючи її виплеканими в ма-
ленькій душі словами, зверненими до Матері Божої, яка заступила їй 
рідну: «Пречиста Діво-Богородице! Тобі передала моя матінка опіку 
наді мною, прийми, Владичице неба, мене під своє крило, будь мені 
найліпшою матінкою, охоронницею від зла і напасті, від лихих людей 
і хижих звірів».

Скільки болю й суму, мудрості й побожності вміщала дитяча душа!..
Вчилась Ліля на відмінно, тішилась похвалами й невеличкими да-

рунками за це.
У 1956 році, після шести років заслання, їх було звільнено, але доз-

віл на повернення до Львова годі було отримати. Та все ж вони таки 
поїхали. У цьому ж році повернувся з ув’язнення батько, замешка-
ла Ліля з батьком у Львові. Батько працював комірником у трамвай-
но-тролейбусному депо. Брат Олесь працював на одній із нововідкри-
тих червоноградських шахт. 

Бабуся, яка була майже паралізована, разом із дідусем повернули-
ся до Поморян, хати їхньої їм не повернули, довелось замешкати в ді-
дусевого брата.

У Львові Ліля пішла до 5-го класу СШ № 7, згодом навчалася у школі 
№ 11. Жили більш ніж скромно. Ліля надзвичайно любила читати, чи-
тала запоєм усе, що вдавалося дістати в бібліотеках чи в знайомих, ті-
шилась, що ця розкіш була для неї безкоштовною. Назавжди запам’я-

тала свої перші книги українською мовою – «Тарасові шляхи» Оксани 
Іваненко та «За сестрою» Андрія Чайковського.

Після закінчення школи Ліля влаштувалася працювати на завод ал-
мазних інструментів та вечірньо навчалася в політехнічному інститу-
ті. Закінчивши інститут, стала інженером-конструктором, пропрацю-
вала на цьому заводі 30 років. 

У 1973 році Лідія Хом’як вийшла заміж за Ярослава Лемика, люди-
ну дуже активну й патріотичну. Він гордився подвигом свого дядька 
Миколи Лемика, який, живучи в польській державі, у 1933 році, за на-
казом Проводу українських націоналістів, застрелив начальника кан-
целярії консуляту СРСР у Львові Алєксєя Майлова (за сумісництвом 
емісара большевицьких спецслужб) на знак протесту проти організо-
ваного радянською владою Голодомору 1932–1933 років в Україні. Не 
жалів свого життя задля привернення уваги світу до злочинів совєт-
ської системи. Уникнувши розстрілу в Галичині, продовжив боротьбу 
на Східній Україні і згинув від рук німецького гестапо.

    
Лідія і Ярослав Лемики

Ярослав Лемик був великим книголюбом і колекціонером та нале-
жав до кола патріотично налаштованої інтелектуальної молоді. Таким 
чином Лідія Лемик увійшла в середовище шістдесятників Калинців, 
Горинів, Богдана Сороки та інших дисидентів і  творців тогочасного 
самвидаву. Всім серцем приєдналася до їхньої боротьби за збережен-
ня й утвердження українських ідеалів. Приятелювала з композито-
ром і співаком Володимиром Івасюком.

Винісши з дитинства глибокі релігійні почуття, Лідія Лемик постій-
но поглиблювала свої релігійні знання, контактувала з численними 
священниками й монахинями. Інтерв’ю, яке вона дала в 1998 році для 
Інституту Історії Церкви, стало вагомим вкладом у дослідження під-
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пільного життя Української Греко-Католицької Церкви та свідченням 
виходу її з підпілля.

Наприкінці 80-х років, під час так 
званої «перебудови», Лідія Лемик ак-
тивно працює як громадський діяч, 
бере участь у  створенні та діяльно-
сті Народного руху за перебудову на 
своєму заводі та Марійського товари-
ства. 

З проголошенням Незалежності 
України, що Лідія Лемик трактувала як 
велике особисте щастя, вона активно 
включилася в працю задля розвитку 
української державності і  незабаром 
знайшла свою, надважливу, нішу. 

У 1993 році в Проводу щойно зор-
ганізованого Конгресу Українських 
Націоналістів, до якого входили дов-
голітні члени ОУН, виникла думка за-
снувати дитячий часопис, який би 
виховував підростаюче покоління 
українців у національному дусі. Орга-
нізувати таке видання було запропо-

новано Лідії Лемик. І хоч вона не була ні літератором, ні журналістом, 
ні педагогом, та глибоке усвідомлення важливості такої справи спо-
нукало її здійснити цю нелегку справу.

Почала з того, що поринула у приватні та наукові бібліотеки, щоби 
зібрати матеріал для дитячого часопису на початок. Праця її захопила, 
вона звільнилася з роботи на заводі й повністю віддалася майбутньо-
му журналові. У газеті «Шлях перемоги» в кінці 1993 року появляються 
сторінки-вкладки «Світу дитини». З-поміж різних довоєнних видань Лі-
дія Лемик обирає за взірець саме цей журнал, який був надзвичайно 
популярним у Галичині в період між Першою і Другою світовими війна-
ми, та вирішує воскресити його. У січні 1994 року виходить перше чис-
ло часопису. 

На початках Лідія Лемик, як головний редактор відродженого «Сві-
ту дитини», найбільше уваги приділяє давнім авторам, поновлює тра-
диційні рубрики колишнього «Світу дитини», оскільки усвідомила їх 
благодатний вплив на виховання дітей, на відродження українських 
традицій.

Ліля Лемик і Володимир Івасюк

З 1995 року Лідія Лемик стала членкинею Ліги Українських Жінок, 
у  лавах якої було багато учасників національно-визвольної бороть-
би. Всі вони, як могли, підтримували новий дитячий журнал, особливо 
щодо поширення його. Голова Ліги Українських Жінок п. Дарія Гусяк 
вишукувала можливість закуповувати значні частини тиражів та пе-
редавати їх у східні області України.

Про цей просвітницько-видавничий подвиг Лідії Лемик дитяча 
письменниця Оксана Думанська написала: «У новопосталій Україні 
серед ”розвогнених патріотів” (слова П. Загребельного) не знайшло-
ся нікого, хто б узявся за таку нелегку справу. А ця шляхетна сумлінна 
жінка, яка не мала видавничого досвіду, але мала тверде переконан-
ня в запотребуваності патріотично-мистецького дитячого журналу, 
на порожньому місці створила видавництво».

На перших порах, з огляду на фінансові можливості, журнал вигля-
дав скромно в художньому оформленні, але за змістом перевершу-
вав інші дитячі часописи. В основу видавничої концепції редактор Лі-
дія Лемик поклала виховання дітей на ідеалах національної гідности, 
християнської моралі, патріотизму. І здійснювала це з великою мате-
ринською любов’ю.

Згодом до творення «Світу дитини» долучалися провідні тогочасні 
літератори й художники, які вважали справою честі й обов’язком взя-
ти участь у цьому дитячому часописі.

   
У святковий день з однодумцями На виставці

І хоч державної підтримки журнал майже не мав, було досягнуто 
найголовніше – поновлення традицій формування нового, патріотич-
ного юного читача, витворення українського світогляду, базованого 
на одвічних приписах української моральності, етики та естетики, ду-
ховного християнського світу.

Неможливо переоцінити заслугу в цьому, подвиг Лідії Лемик!



158 159

Не даремно її нагородили медаллю-відзнакою «Великий приятель 
маленьких читачів» за значний внесок у популяризацію дитячої літе-
ратури. 

На жаль, невблаганна хвороба перервала велике подвижництво 
Лідії Лемик, її палке серце перестало битися 14 вересня 2005 року. 
Її  справу продовжив її подруг Ярослав Лемик, а  після його смерті  – 
їхня донька Роксоляна. Вони продовжили «родинну справу», а ми всі, 
сучасні свідомі українці, повинні неугасно продовжувати традицію 
служіння Богові й Україні, високий зразок якого явила нам Лідія Ле-
мик – Духовна Матір Українства.

Використано:
Інтерв’ю Лідії Купчик з Лідією Лемик, 1998 р. Архів ІІЦ.
Калинець Ігор. Червоне Яблуко для Лілі. Світ Дитини. Поступ. 23.03.2001.
Лукащук Христина. «Світ дитини»: історія з продовженням. 2019. Сайт 
«ЗБРУЧ».
Петренко Микола. Провідник у  «Світ дитини» Лідія Лемик. 2012. Сайт 
ZAXID.NET 

ЛІДІЯ ЛОТОЦЬКА-ДІДИК 
Велична у тихому служінні людям

    

Хочу згадати ще одну достойну дочку українського народу, ту, 
кого по праву можемо називати Духовною Матір’ю Українства, над-
звичайно скромну і непересічно шляхетну жінку – лікаря Лідію Ло-
тоцьку-Дідик. 

Здібний і досвідчений лікар, вона багато літ працювала як педіатр, 
фтизіатр та окуліст, тисячам людей зберегла, а  то й повернула здо-
ров’я. Та найбільш визначальним для неї було вміння лікувати люд-
ські душі. Своєю лагідністю, доброзичливістю, безкорисною і самовід-
даною допомогою ця тендітна жінка порятувала від розпачу і безнадії 
не одну зранену душу. Матір милосердя – так би я висловила сутність 
цієї людини. 

Народилася Лідія Лотоцька святочного дня Благовіщення Пресвя-
тої Богородиці, 7 квітня 1925 року, у Львові, в родині бухгалтера Йоси-
фа Мартинюка-Лотоцького і вчительки Стефанії Рибки. Зростала єди-
ною дитиною в сім’ї, бо двоє інших дітей померли в дитячому віці. 

Дитинство проходило в Тернополі, де батько отримав посаду. Там 
закінчила шість класів початкової школи. Далі навчання відбувало-
ся у час великих політичних змін, що приводило до змін і в системі 
освіти. Навчалася в гімназії «Рідної Школи», де закінчила три гімназій-
ні класи, потім – навчання в совєтській школі, в 1941 році закінчила 
совєтську десятирічку, а в 1942–1943 роках ще навчалася в гімназії. 

З вдячністю згадувала пані Лідія ґрунтовне вивчення релігії, яке 
було в тодішніх школах і гімназіях, що вважала важливою запорукою 
доброго виховання. Вона радо належала до Марійської дружини, на 
все життя зберегла науки таких священників, як о.  Ратич, о.  Стасюк, 
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о. Пасіка, о. Цимбай – і це, мабуть, мало неабиякий вплив на форму-
вання її світогляду та глибокої духовності. Зрештою, те, що на схилі 
літ добре їх пам’ятала і змогла багато про них розповісти в інтерв’ю, 
яке дала для Інституту Історії Церкви, підтверджує цей благодатний 
вплив.

До речі, Лідія Лотоцька-Дідик не любила розказувати про себе, але 
коли я попросила її дати інтерв’ю для Інституту Історії Церкви про ду-
ховних осіб, яких зустрічала на своєму життєвому шляху, не відмови-
ла і виконала це дуже детально й старанно (як виконувала все!). Отож 
мусила і  про себе дещо оповідати. Отак мені вдалося трохи більше 
довідатися про її життя. А тригодинне інтерв’ю пані Лідії, записане 
21.12.1994 р., зберігається в Інституті Історії Церкви Українського Ка-
толицького Університету і є важливою сторінкою української історії. 

В юності Ліді Лотоцькій довелося бути свідком численних совєт-
ських репресій. Совєтські «визволителі», прийшовши в Тернопіль, 
роззброїли польську поліцію і всіх розстріляли. 

Незабаром почалися репресії щодо місцевих українців. Зокрема, 
в час так званих «перших большевиків» у Тернополі було заарешто-
вано весь шкільний хор, відбувалися масові арешти, зникали безві-
сти люди, за містом знайшли в житі групу розстріляних людей. Батька 
Лідії врятувало лише те, що був інвалідом ще з Першої світової війни, 
не мав ноги, і в час, коли прийшли по нього большевики, застали його 
в ліжку, без ноги, тому й не чіпали. 

Під час німецької окупації Лідія була свідком жахливого терору 
щодо євреїв, тоді загинуло чимало знайомих, шанованих у Тернопо-
лі євреїв.

У 1941 році вона розділяла велике патріотичне піднесення україн-
ців з нагоди проголошення Акту Відновлення Української Державнос-
ті. Перебувала в той час на селі, де відпочивала в родині своєї това-
ришки, спостерігала велику радість селян. На жаль, недовго тривала 
та ейфорія…

У 1943 році Ліда Лотоцька здала так звану «krigs»-матуру, проте ви-
моги її були дуже високі, і вступила на фах-курси медицини у Львові. 
Це, фактично, був медичний інститут, але німці дозволяли українцям 
мати лише фах-курси. Вдалося закінчити лише два семестри, в люто-
му 1944 року фах-курси перенесли до Кракова, бо до Львова підсту-
пав фронт. 

Хотіла поїхати до Тернополя, до батьків, але не змогла через во-
єнні дії. Довелося з дороги повернутися до Львова. Довідалася від 
знайомих, що батьки не встигли евакуюватися, як планували, на за-

хід. Однак це їх врятувало, бо большевики розбомбили той поїзд із 
мігрантами. 

Не змігши потрапити до Тернополя, Лідія Лотоцька влаштувалася 
у Львові в лікарню, на вул. Раппапорта, відбувати медичну практику. 

Після закінчення війни і встановлення радянської влади знову про-
довжувала студіювати медицину. Третього вересня 1944 року посту-
пила на другий курс медінституту, але ще раз мусила скласти іспити 
за перший курс. Забрала до Львова батьків із розбомбленого Терно-
поля, де тато вже відбув два тижні совєтського затримання. Замешка-
ли разом у родичів. Батьки почали працювати, батько – продавцем на 
базарі, мама – вчителькою. Працювали аж до пенсії.

У 1948 році Лідія Лотоцька закінчила медінститут та отримала ске-
рування на працю у Волинську область, але їй дозволили залишитися 
у Львові з огляду на інвалідність і хворобу батька. З великими труд-
нощами знайшла посаду лікаря, працювала в обласному тубдиспан-
сері, навчалася в ординатурі, підвищувала кваліфікацію, освоювала 
нові спеціалізації. І все це виконувала з надзвичайним почуттям від-
повідальності, а  також відчувала якесь понадземне (що називаємо 
справжнім) покликання до цієї справи.

Приблизно в 1952 році Лідію Лотоцьку скерували працювати в Не-
мирів, і там вона чотири з половиною роки трудилась, обіймаючи по-
сади фтизіатра, педіатра, окуліста і навіть дерматолога. Потім – знову 
праця у Львові, в Охматдиті і тубдиспансері…

Працюючи в протитуберкульозному диспансері, Лідія Лотоцька не 
раз попри прямі свої обов’язки надавала лікарську допомогу хворим 
із числа репресованих, інколи це треба було здійснювати таємно, бо 
багато з них перебували під наглядом і постійним тиском з боку вла-
ди. У такій діяльності Лідія Лотоцька тісно співпрацювала з Оленою 
Антонів, яка в той час також працювала лікарем. Обоє були однодум-
цями і старалися активно допомагати дисидентам. Спільно діяли не 
лише на медичній ниві, а й у приватному житті. Олена Антонів разом з 
В’ячеславом Чорноволом не раз організовували різні тематичні свят-
кування у своєму домі на вулиці Спокійній. Найчастіше це були Шев-
ченківські свята, Лідія Лотоцька охоче брала в них участь і залучала 
до них своїх малолітніх синів, які там декламували вірші Тараса Шев-
ченка.

У 1959 році Лідія Лотоцька вийшла заміж за Йосипа Дідика – викла-
дача Львівського університету ім. Івана Франка. Це був високоосвіче-
ний чоловік енциклопедичних знань, але через те, що три його брати 
емігрували на Захід, не міг здійснити відповідної наукової кар’єри, був 
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звичайним викладачем на кафедрі зарубіжної літератури, проте ко-
ристувався великим авторитетом у колег-науковців. Разом виростили 
двох синів – Андрія та Йосипа, дали їм добру освіту і міцні моральні й 
національні засади.

З ранніх літ сповнившись глибокою вірою в Господа Бога та ревно 
зберігаючи свій обряд, пані Ліда в совєтські безбожні часи тісно кон-
тактувала з підпільними греко-католицькими священниками, особли-

во з отцями Анатолем Байраком 
і  Володимиром Стернюком, 
який згодом став підпільним 
єпископом та очолив підпільну 
Церкву. Мешкала недалеко від 
цих священників і  користува-
лась їхньою духовною опікою. 
До речі, синів Дідиків хрестив 
саме о.  Володимир Стернюк, 
проте зі строгою конспірацією 
і  секретністю, бо вже батьки 
були свідками, як одного з ви-
кладачів університету звільни-
ли з посади за те, що охрестив 
свою дитину. 

Для ілюстрації того, яким лі-
карем була Лідія Лотоцька-Ді-
дик, наведу один лише кон-
кретний штрих, який довелося 
самій досвідчити. Коли моїй ма-
лій племінниці Вірочці постави-
ли діагноз «туберкульоз очей», 
лікарське начальство Львова 
скерувало її до відповідного ін-
ституту в Києві. Коли моя се-
стра з донею приїхали туди, там 
здивовано запитали: «А навіщо 
вас скерували сюди? У вас же 
там є доктор Лотоцька». І потім, 
дійсно, дівчинка лікувалась у Лі-
дії Лотоцької і вилікувалась.

Овдовівши та вийшовши на 
пенсію, Лідія Лотоцька-Дідик 

Йосип і Лідія Дідики

Лікар Лотоцька-Дідик

разом із посестрами по духу стала біля колиски відроджуваного 
у  Львові Союзу Українок. 10 травня 1990 року відбулися Установчі 
збори Союзу Українок, і відтоді вона була його активною членкинею. 
Понад десять літ невтомно трудилася на союзянській ниві, завжди 
тихо й сумлінно, і завжди там, де найважче. 

Лідія Дідик очолювала соціа-
льно-допомогову референту-
ру в Союзі Українок, невпинно 
розшукувала потребуючих по-
мочі і  самовіддано опікувалася 
ними. 

У 1992–1993 роках, коли 
Україна потерпала від значної 
економічної розрухи та суціль-
них дефіцитів, Союз Українок 
включився в допомогу місцевої 
влади одиноким потребуючим 
і  малозабезпеченим. Численні 
союзянки самовіддано труди-
лися для забезпечення одиноких малозабезпечених продуктами, зо-
крема картоплею. Цю допомогу оплачувала міська влада та надавала 
транспорт, а союзянки розвозили її наданим транспортом за вказани-
ми адресами. Залучали до допомоги учнів технікумів та училищ. 

Пані Ліда Дідик надзвичайно посвячувалася цій праці. Тендітна, 
скромно забезпечена, неухильно дбала про багатьох. Скрупульозно 
знаходила тих, хто потребував такої допомоги, здебільшого це були 
колишні політично репресовані. Адже в списках, які існували в дер-
жавних соціальних службах, вказували, як правило, «ветеранів ві-
тчизняної війни», натомість колишніх учасників українських визволь-
них змагань там майже не було, попри те, що більшість із них були 
самотніми й поважного віку. Членкині Союзу Українок, які взялися 
відновлю вати справедливість, ретельно розшукували таких осіб і до-
повнювали існуючі списки власними даними. І в цій діяльності пані Лі-
дія була чи не найактивнішою. Вона постійно знайомила сучасників 
із невідомими українськими борцями-героями. Наприклад, познайо-
мила союзянок із Емілією Дудар, яка була обласною провідницею УЧХ 
(Українського Червоного Хреста) на Тернопільщині, багатолітньою 
політув’язненою, через що стала інвалідом. Самотньо, у великій скру-
ті й хворобах Емілія Дудар проживала у Львові, і пані Ліда, мов турбот-
лива родичка, опікувалася нею аж до смерті.

Союзянки  
Стефанія Гича, Галина Гаврилюк,  

Лідія Дідик, Зеновія Лисак
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Крім того, п. Лідія Дідик брала активну участь у всіх просвітниць-
ких акціях Союзу Українок та інших громадських організацій, зокрема 
«Рідної Школи» та Ліги Українських Жінок. Варто згадати, як вона ре-
тельно перекладала з польської мови документи судової справи Оль-
ги Басараб, замордованої поляками в 1924 році. Працюючи над цими 
матеріалами, пані Ліда говорила, що серце кров’ю обливається, але 
треба, щоб нащадки знали всю правду про трагічно-героїчну поставу 
цієї визначної української патріотки. 

У школі № 49, у Львові, з ініціативи СУ та завдяки самовідданій пра-
ці союзянок (Ростислави Федак, Ольги Возниці, Ганни Гульчій, Лідії Ді-
дик, Євгенії Вольської, Стефанії Гичи та ін.) був створений музей імені 
Ольги Басараб. Зібрані архівні матеріали про цю героїню, громадську 
діячку й політика, члена стрілецької жіночої чоти у  Першій світовій 
війні, згодом активну діячку УВО (Української Військової Організації), 
приклад якої надихав на подвиги багато поколінь молодих дівчат  – 
патріоток рідного краю. І в збір матеріалів до цього музею вклала ко-
пітку лепту пані Лідія Дідик.

У 2000 році Всеукраїнська Координаційна Рада Союзу Українок 
вручила пані Лідії Дідик свідоцтво про Почесне членство «за активну 
діяльність в утвердженні національних ідеалів та розвитку духовної 
культури нашого народу».

Лідія Лотоцька-Дідик відійшла до Господа 24 березня 2006 року. 
Похована на Янівському цинтарі.

Для багатьох, хто знав її, пані Ліда була зразком скромності, мудро-
сті й людяності. Для кожного вона була порадою і швидкою допомо-
гою, надією і милосердям.

Сама ж Лідія Лотоцька-Дідик і не припускала, що викликає в оточу-
ючих захоплений подив і непідкупну повагу. Ніколи не хотіла, щоб її 
хвалили і говорили про її справді великі чесноти. Тепер же ми може-
мо на повен голос заявити: це була Людина великої душі і могутньої 
сили духу! 

Використано:
Інтерв’ю автора з Лідією Дідик для Інституту Історії Церкви. 1994  р. 
Архів ІІЦ. 

МАРІЯ ҐОЛЯШ-ХАМАР 
Талант, посвячений Україні

    

На духовність народу, на його ментальність, інтелект і свідомість 
неабиякий вплив має естетичне сприйняття світу, що відобража-
ється в національному мистецтві, у  творчості його митців. Україна 
по праву може гордитися своїм національним мистецтвом і своїми  
митцями. 

Однією з когорти патріотичних українських митців є Марія Хамар, 
яка впродовж усього життя плекає мистецтво української вишивки 
як видатне явище в світі та його засобами оберігає духовність укра-
їнського народу.

Марія Ґоляш-Хамар народилася 27 січня 1938 року в с. Бишки Ко-
зівського району Тернопільської області, в родині сільського коваля 
Івана Ґоляша і Ганни, з дому Гайдук.

Село Бишки відзначалося високою національною свідомістю меш-
канців, це значною мірою посприяло тому, що Бишки стало мовби 
«столицею воюючої України». У 1943–1945 рр. у ньому побували шість 
генералів УПА й УГВР – Роман Шухевич, Дмитро Грицай, Дмитро Ма-
ївський, Яків Бусел, Василь Кук, Микола Арсенич – та інші члени вер-
ховного керівництва ОУН, УПА, УГВР. У Бишках відбувалися важливі 
наради, виносили історичні рішення щодо розгортання національ-
но-визвольної боротьби. Тут було чимало криївок, і багато самовідда-
них героїв-борців діяли в ньому.

Висока національна свідомість і  жертовність задля української 
справи були притаманні і батькам Марії. Батько Іван Ґоляш був чле-
ном «Просвіти», проводив широку просвітницьку роботу в рідному 
селі, користувався великим авторитетом серед односельчан.
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А совєтські «визволителі» за ту просвітницьку діяльність зааре-
штували його в 1941 році і, не завівши жодної офіційної судової спра-
ви, знищили в Тернопільській тюрмі в червні 1941 року. Марія, якій 
тоді було три рочки, батька не пам’ятає і впродовж довгих літ не знала 
місця його захоронення, лише з відновленням Незалежності України 
вдалось це з’ясувати. 

Її мати Ганна до кінця життя носила жалобу за чоловіком, проте не 
покинула допомагати українським підпільникам і повстанцям. Тради-
ції дієвого патріотизму сприйняла і сама Марія.

Марія навчалася у  Бишків-
ській семирічній школі, опісля, 
в 1955 році, закінчила Конюхів-
ську середню школу. 

Часи юності були дуже тяж-
кі, повсюди насильно створю-
вали колгоспи, все поле родини 
й господарку відібрали, а за тру-
додні платили мізерними гра-
мами зерна.

Все ж Марії вдалося поступи-
ти до Львівського державного 
університету ім. Івана Франка на 
механіко-математичний факуль-
тет, який закінчила в 1960 році. 
Працювала вчителем математи-

ки в школах Львівщини, згодом – у школах Львова. У середній школі 
№ 70 вчителювала 40 років. Крім математики викладала трудове нав-
чання, була класним керівником трьох випусків 5–11 класів. 

У 1964 році Марія Ґоляш одружилася з інженером Степаном Ха-
маром, який тепер відомий як активний член Товариства «Просвіти» 
в об’єднанні Галицького району м. Львова. Виховали синів Олега й Іго-
ря, мають чотирьох внуків. 

Марія Ґоляш-Хамар, навчаючи учнів математики, завжди велику 
увагу приділяла їхньому патріотичному вихованню, проводила відпо-
відні виховні години, всіляко пропагуючи Шевченківські свята, сим-
воли України, традиції й звичаї. Неодноразово організовувала поїзд-
ки учнів історичними місцями Львівщини, а також у Берестечко й Київ, 
в Карпати та на Азовське море.

Степан і Марія Хамари

Родина Хамарів у сьогоденні

Ще на зорі Української Не-
залежності вчителька з учнями 
під час Великодніх Свят виво-
дили гаївки в Шевченківському 
гаю. 

Бажаючи прищеплювати 
учням повагу до української 
жінки й усвідомлення її ролі в 
українській історії, Марія Ха-
мар ініціювала й провела за-
гальношкільний вечір «Укра-
їнська жінка у  світовій історії». 
Коли її випускники в 1996 році на свято останнього дзвоника всі при-
йшли в національних строях, це поклало початок постійній традиції 
у школі № 70, що тепер стало традиційним звичаєм у більшості шкіл 
міста Львова.

Вчитель-математик Марія Хамар проявила себе і як яскрава й тала-
новита мисткиня-вишивальниця.

З раннього дитинства закохалась в українську вишивку, вишивала 
завжди, використовуючи кожну вільну хвилину. Упродовж життя опа-
новувала всі техніки вишивання. Зі скрупульозністю людини точних 
наук вивчала найтонші нюанси вишивального мистецтва. І невпин-
но пропагує, демонструє неперевершену красу української вишивки 
і учням, і львів’янам, і широкій громадськості в світі, підкреслюючи, 
що українська вишивка є духовним символом українського народу.

Урок математики
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Учасники Шевченківського ранку. 1994 рік.  
Класний керівник Марія Хамар – справа 

У своїй мистецькій творчості Марія Хамар найбільшу увагу приді-
ляла українським рушникам. Вважає, що рушник здатний об’єднува-
ти людей любов’ю до України, її народу й традицій. Адже український 
рушник є важливим елементом у житті народу, він прикрашає багато 
важливих та урочистих подій. 

Марія Хамар намагалась вишивати рушники, притаманні різним 
етнічним регіонам України, щоб засвідчити, наскільки багата й розма-
їта Україна.

Створюючи безліч авторських ексклюзивних рушників, майстер-
на вишивальниця пані Марія водночас збирала старовинні рушники 
з  багатьох областей України, а  також із Холмщини. Дев’яносто при-
дбаних рушників вона передала на зберігання у Бережанський краєз-
навчий музей на Тернопільщині. 

З 1993 року Марія Хамар – член Національної спілки майстрів на-
родного мистецтва України. Були організовані персональні виставки 
її вишивок у різних навчальних закладах і музеях Львівщини, Терно-
пільщини та Києва. Також брала участь у  Всеукраїнських виставках 
(Київ – 1997, 2000, 2004) та виставках за кордоном (США – 1998, Поль-
ща – 2002, Швеція – 2007). У рамках нарад СФУЖО (Світова Федерація 
Українських Жіночих Організацій) брала участь у виставках вишивок 
в 2009, 2013 і 2016 роках.

У 2005 році Марія Хамар створила в школі № 70 клас-музей україн-
ського рушника. У цій школі діяв гурток вишивки, де майстер народ-
ного мистецтва передавала свої знання учням, навчала їх різних видів 
швів, прищеплювала любов до української вишивки. Вважала це діє-
вим засобом для усвідомлення, що всі вони є спадкоємцями великого 
і могутнього духом українського народу, його культури.

Степан і Марія Хамари
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У 2010 році мисткиня видала розкішний альбом «Мої вишивки для 
тебе, рідна Україно», який представляє її творчий доробок. У ньому – 
колекція українських рушників із різних етнічних регіонів України, на-
ціональний одяг, українські сорочки, чудові серветки й пошивки, ви-
шиті власноручно авторкою, а також її учнями.

Цей альбом є яскравим свідченням великого таланту й надзвичай-
ної працьовитості української жінки.

Разом із мистецькою творчістю народна майстриня Марія Хамар 
є вельми активною в громадському житті. Вона є членом кількох гро-
мадських організацій: Всеукраїнської Ліги Українських Жінок, Товари-
ства «Просвіта», Львівського товариства «Пошук», товариства «Терно-
пільщина».

З 1989 року Марія Хамар – член Всеукраїнського товариства «Про-
світа» ім. Тараса Шевченка. З метою поглиблення знання історії Украї-
ни вона побувала в численних історично-значимих місцях, у багатьох 
містах і селах України. Переважно здійснювала це в рамках екскурсій, 
регулярно організовуваних «Просвітою».

Від 1995 року Марія Хамар є членкинею Всеукраїнської Ліги Укра-
їнських Жінок. Брала участь у багатьох просвітницько-культурних за-
ходах Ліги, інколи сама ініціювала і проводила такі заходи. Зокрема, 
16 листопада 2014 року зорганізувала в Палаці мистецтв величавий 
вечір під гаслом «Не сміє бути в нас страху» до 100-літнього ювілею 
Українського Січового Стрілецтва. 

У 2019 році на завершення циклу Різдвяно-новорічних свят Львів-
ська Ліга Українських Жінок за ініціативою Марії Хамар провела вели-
ке святкове дійство у Львівському Палаці мистецтв під гаслом «Слава 
во вишніх Богу і мир всім на землі». У ході урочистого дійства пані Ма-
рія розповіла про вікові традиції святкування в Україні Різдва Христо-
вого та як колоритно це відбувалося в її рідному селі Бишки, на Терно-
пільщині. Важливо сказати, що у переповненій залі Палацу мистецтв 
на цьому заході були присутні численні курсанти Національної акаде-
мії сухопутних військ ім. Гетьмана Петра Сагайдачного, вихідці з різ-
них куточків України. Для багатьох тих юнаків така інформація була 
невідомою, новою, потрібною.

Крім діяльності у  львівських громадських організаціях пані Ма-
рія ініціює та організовує багато добрих справ на рідній Тернопіль-
щині: створення Музею національно-визвольної боротьби ОУН-УПА 
ім. Я. Бусела (1999), спорудження пам’ятника «Борцям за волю Украї-
ни», пам’ятника «Невідомі вояки УПА» (2012), пам’ятного знаку «Биш-
ки-550 років» та каплиці Божої Матері (2012) в рідному селі Бишки.

У 1996–2008 роках Марія Хамар як член Львівського обласно-
го товариства «Пошук» брала участь у  віднайденні невідомих місць 
поховання жертв тоталітарного режиму. Через товариство «Пошук» 
віднайшла місце поховання і свого батька, закатованого в 1941 році 
в тюрмі міста Тернополя.

Як член товариства «Тернопільщина» пані Марія подавала свої 
статті до друку в журналі «Вісник». 

Щиро патріотична і  невтомна трудівниця на українській націо-
нальній ниві Марія Хамар у 2017 році видала книжечку «У Бишках на 
край лісу…» на відзначення Року УПА з нагоди 75-річчя від створення 
цього легендарного військового формування, яке в роки Другої сві-
тової війни та в повоєнний період воювало за незалежність України. 

У цій невеличкій за обсягом та багатій інформативно книжечці вмі-
щено результати кропіткої дослідницької праці авторки, яка зібра-
ла й увіковічила визвольну боротьбу жителів села Бишки та й шир-
ших теренів Тернопільщини. Авторка з великим співстражданням до 
долі односельців та всіх, хто боровся за волю України, описала трагіч-
но-героїчні долі родин Шанайдів, Ґуляків, Ґоляшів, Підгайних… Вона 
не лише згадала їх, а й залучила спогади багатьох людей про конкрет-
ні події. На сторінках книги також подані зразки народної творчості, 
якими народ прославляє своїх Героїв. 

Ця книжечка – гідна квітка у вінок пам’яті УПА. Це стверджували 
всі присутні на презентації видання Марії Ґоляш-Хамар «У Бишках на 
край лісу», яка відбулася в червні 2017 року у  Львові, в Обласному 
центрі народної творчості.

Активна діяльність пані Марії Ґоляш-Хамар  – це свідчення того, 
що українська жінка здатна бути берегинею мистецьких та обрядо-
вих цінностей українців, а також і берегинею високого Національного 
Духу Українців.

Використано:
Ґоляш-Хамар Марія. Мої вишивки для тебе, рідна Україно. Дрогобич: Коло, 
2010. 
Ґоляш-Хамар Марія. У Бишках на край лісу… Львів: Сполом, 2016.
Купчик Лідія. Інформаційний альманах «Ліга Українських Жінок». Львів: 
Простір-М, 2018.



172 173

ІРИНА ШУЛЬ 
Невтомна в служінні Україні

    

Споглядаючи парад достойних українок із далекого чи ближчо-
го минулого, перед очима височіє сучасна, близька нам постать, яка, 
мов Богом дарований світильник, осяває велич українських жінок та 
конкретно й наглядно показує, що інтелектуальний, духовний потен-
ціал українського жіноцтва з часом не вичерпується, а триває, пере-
буває з нами, поряд. 

Таким світильником для сучасного жіноцтва вважаю унікальну 
особистість Ірини Шуль.

Народилася Ірина Б’єнько-Шуль 23 червня 1918 року в м. Пере-
мишль, у родині урядовця Михайла Б’єнька та Йосифи, з дому Воро-
бель. Батько був секретарем у суді, а мама – домогосподинею. У сім’ї 
росло четверо дітей, Ірина – наймолодша. 

Ранні дитячі роки Ірини супроводжувалися матеріальною скру-
тою родини, бо батьки будували хату, на що постійно бракло грошей, 
мешкали деякий час у стодолі. Хоча, і мешкаючи в стодолі, організо-
вували там різні вистави. 

Згодом мали вже свою хату, поле, і  батько працював на добре 
оплачуваній посаді, але більшість доходів батьки витрачали на нав-
чання дітей, бо найбільше дбали про їхню освіту. Вдома панував культ 
книги й часописів, що благодатно впливало на культурну атмосферу в 
сім’ї та національну свідомість. А про свідомість і почуття українсько-
го патріотизму свідчить уже той факт, що батьки, незважаючи, що не-
подалік від їхнього дому була польська школа, відправляли дітей до 
української, так званої вселюдної школи ім. Маркіяна Шашкевича, хоч 
до цієї школи дітям доводилося йти три кілометри. 

З дитинства Іринка-школярка відзначалася амбітністю, яка була 
притаманною їй усе життя. Завжди прагнула все знати і виконувати 
якнайкраще, про що свідчать шкільні свідоцтва Ірини Б’єнько: з усіх 
предметів – відмінні оцінки.

Далі Ірина Б’єнько навчалася в приватній жіночій гімназії з україн-
ською мовою навчання Українського Інституту для дівчат в Переми-
шлі. Попри ґрунтовні знання дівчата наповнювалися високим патріо-
тичним духом, який панував там. Усі учениці були членами Пласту, 
і навіть, коли поляки в 1930 році заборонили Пласт, виховання патрі-
отизму, любові до Батьківщини здійснювали в інших гуртках такого ж 
спрямування. До того ж, у гімназії шанували пам’ять Ольги Басараб, 
яка колись вчилася там, а потім стала символом незламності україн-
ського духу. 

У 1937 році Ірина Б’єнько закінчила гімназію, здала матуру та по-
ступила в Академію закордонної торгівлі у Львові. Вчилася там непов-
них два роки. Останній запис у  її студентському матрикулі датовано 
19.ХІ.1939 року.

Коли кордон проліг по річці Сян, яка протікає через Перемишль, 
дім батьків Ірини опинився в совєтській зоні. Відразу ж до помешкан-
ня місцевих жителів почали підселяти совєтських командирів, політ-
руків. 

У Львові Академію закордонної торгівлі зліквідували, на її міс-
ці створили Інститут радянської торгівлі. Ірина Б’єнько продовжила 
в ній навчання з 1939 по 1941 рік. Контингент студентів і викладачів 
значно змінився, багатьох викладачів уже не було, про їхні долі нічого 
не знали. На їхні місця прийшли люди, приїжджі зі сходу.

У 1941 році частину третього курсу, на якому вчилася Ірина, скеру-
вали до Києва на практику, яка мала тривати з 1 травня по 25 червня 
1941 року. Ірина відбувала практику в бухгалтерії універмагу, пригля-
далася до функцій і  роботи бухгалтерів, вивчала різні здійснювані 
операції. 

Час практики львівських студентів у Києві добігав до кінця, аж тут 
почалася війна. Німеччина напала на Радянський Союз, у  Києві змі-
нилося звичне життя, і достроково завершилася практика львівських 
студентів. Завідувач кафедри Іванченко, який керував практикою, ві-
дразу відбув до Львова. Практикантам видали заздалегідь приготова-
ні характеристики, але вже не вдавалося виїхати до Львова.

Тоді керівництво універмагу, де Ірина проходила практику, при-
йняло її на роботу, на посаду бухгалтера. Працювала там кілька мі-
сяців, мешкала приватно в однієї киянки. Коли фронт наблизився  
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до Києва, універмаг зліквідували, видавши працівникам кошики з де-
якими продуктами. 

Львівські студенти в Києві. 1941 р.
Ірина Б’єнько стоїть у білому плащі

Настав дуже тривожний час: німці немилосердно бомбардували 
місто, особливо вокзал, недалеко від якого мешкала Ірина. Там горі-
ли бронепоїзди, стояв несамовитий гук, ні вдень, ні вночі не було спо-
кою. Ірину разом з іншою молоддю послали копати окопи, приблизно 
двадцять кілометрів за Києвом. 

Незабаром німці зайняли Київ і невдовзі організували пункти пе-
репусток для місцевого населення. Ірині вдалося отримати перепуст-
ку на право повернення до Львова. Познайомилася там із землячкою 
Олександрою Швак, і разом вирушили на Львівську землю. Нелегкою 
була та дорога, охоплена війною. Взяли у невеликі рюкзаки лише най-
необхідніше, залишивши свій одяг у Києві, багато кілометрів долали 
пішки та попутними вантажівками, поки вдалося втиснутися в товарні 
вагони і приїхати до Львова. 

Опісля Ірина вирушила до рідного Перемишля, але перед тим за-
їхала до Судової Вишні, де мешкала її тітка Ангелина Воробель, по 
чоловікові  – Фікташ. Тітка з чоловіком порадили Ірині влаштувати-
ся працювати в Повітовому Союзі кооперативів у Судовій Вишні, бо 
мали відомості, що в Перемишлі люди дуже терплять нестатки. І бать-
ки ствердили, що краще їй пристати на ту пораду.

Отож, у  жовтні 1941 року Ірина Б’єнько приступила до роботи 
в Повітовому Союзі кооперативів у Судовій Вишні, отримавши поса-

ду помічника бухгалтера. Працювала там до 1 липня 1942 року. Тоді 
її скерували до Львова на курси головних бухгалтерів при Ревізійному 
Союзі, після закінчення яких її залишили там працювати.

Працюючи в Ревізійному Союзі у Львові, Ірина разом із деякими ін-
шими патріотично настроєними співробітниками брала участь у зби-
ранні пожертв на підтримку українського підпілля. Стояли зі спеціаль-
ними скарбонками під собором Св. Юра і збирали кошти «на потреби 
бідних», хоч більшість здогадувалася, куди йдуть ці кошти. Також роз-
повсюджувала, реалізовувала «бофони» (бойовий фонд УПА), тобто 
друковані в підпіллі УПА купони, які підтверджували грошові й мате-
ріальні пожертви на УПА.

18 січня 1944 року до Ревізійного Союзу, де працювала Ірина, при-
було двоє цивільних із ордером від гестапо на обшук у її речах. Нічо-
го не знайшли в її робочому столі, тоді повели її на квартиру і також 
провели обшук. Тут між книжками знайшли «бофони». Допитувалися, 
від кого їх отримала, запевняли, що коли признається, то її відпустять. 
Оскільки Ірина нічого не сказала, її забрали до тюрми на Лонцького.

І почалося слідство, яке тривало півтора місяця. Вже на першому 
слуханні її сильно били. Щоб якось рятуватися, Ірина твердила, що ті 
«бофони» їй дав незнайомий мужчина, коли вона їхала в поїзді зі Ста-
ніславова. Допитували німці в присутності перекладача, часто били, 
проте Ірина так і не призналася, хто давав їй для реалізації ті «бофо-
ни». Не отримавши від Ірини жодної інформації, через півтора міся-
ця оголосили їй вирок – за зв’язок з ОУН-УПА відправити в концен-
траційний табір «Равенсбрюк», без зазначення терміну. (На це варто 
звертати увагу тих, хто звинувачує ОУН-УПА у співробітництві з нім-
цями!)

Табір «Равенсбрюк» знаходився на півночі Німеччини, недалеко 
від Берліна. Це був найбільший жіночий концтабір у Німеччині. Везли 
туди в’язнів транспортом, який дорогою зупинявся в декількох тюр-
мах, де блощиці, від яких свербіло все тіло, дуже дошкуляли.

Дорогою Ірина захворіла і  два тижні пролежала в тюремній лі-
карні у Кракові і вже до концтабору «Равенсбрюк» їхала іншим тран-
спортом. Коли в’язні прибули до «Равенсбрюка», в них забрали все, 
що вони мали, весь одяг, голими прогнали через холодний душ, по-
стригли та видали «пасяки», тобто вбрання з синьо-білими смугами. 
На спині цього одягу був великий хрест, а на рукаві – кольоровий три-
кутник з абревіатурою національності та особистим номером в’язня. 
Жінки-в’язні були різних національностей, за віком і професіями та-
кож були дуже різними.
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У «Равенсбрюку» Ірина приблизно два місяці працювала на різних 
важких роботах, а потім зголосилася до транспорту на Судети. Оскіль-
ки в «Равенсбрюку» не вистарчало робочих місць, а  нові в’язні все 
прибували, то звідти формували транспорт у різні інші табори. У Су-
детах був концтабір «Фльосенбург», там в’язні працювали на фабри-
ці «Сіменс», ремонтували запасні частини до літаків. Це вже була ста-
більна робота, не така важка, як у «Равенсбрюку», і дещо кращі умови. 

Коли в квітні 1945 року фронт наблизився до табору, гестапівці злік-
відували електричні дроти, залишили тільки звичайну огорожу, дали 
в’язням пайок на дорогу і вивели з табору. (Порівняймо, як поступили 
з в’язнями енкаведисти в 1941 році.) Однак на другий день вияснило-
ся, що нема куди втікати, і в’язні повернулися до табору. Протягом де-
сяти днів ніхто не кликав їх на перекличку і ніхто не дбав про їхнє хар-
чування. За цей час в’язні дуже охляли, і коли прийшли американські 
військові й нагодували їх, то багато з них захворіло.

Американські вояки забрали гестапівців і відійшли, покинувши та-
бір напризволяще. Знову голод мучив в’язнів. Щоб не померти з голо-
ду, ходили просити харчів у довколишніх господарів і навіть змушені 
були красти, якщо місцеві німці не хотіли давати добровільно.

Це тривало доти, поки представники кожної держави не приїхали 
забрати своїх громадян. Приїхали і  совєти по своїх та забрали й га-
личанок. Проте Ірина Б’єнько разом із двома подругами-галичанками 
втекли з совєтського транспорту і почали самостійно добиратися на 
батьківщину, обминаючи совєтську «фільтрацію», бо вже мали відо-
мості, що під час тієї «фільтрації» багатьох висилали в Сибір. 

Важкою, болючою, виснажливою була ця дорога чужими краями, 
без гроша в кишені, в літньому тюремному вбранні, в холоді й голо-
ді… Але таки добралася до рідного дому в Перемишлі.

Однак часи на всій території Закерзоння були тривожними, точи-
лася запекла боротьба Української Повстанської Армії з Армією Кра-
йовою. Згідно з Ялтинською угодою 1944 року, етнічні українські землі 
Закерзоння відходили до Польщі, і всіх українців примусово репатрі-
ювали до Радянської України. Люди не хотіли покидати свої рідні зем-
лі, поляки силою виганяли їх, жорстоко вбивали українців, палили їхні 
обійстя і цілі села. Плач і пожежі охопили Закерзоння, УПА мужньо бо-
ронила свій народ, але сили були нерівні. 

Напади озброєних поляків на українців частішали. З болем серця по-
кидала родина Б’єньків рідне гніздо. Понад два тижні вони і ще дві ро-
дини, разом зі своєю худібкою, днювали й ночували у вагоні товарного 
поїзда, не маючи теплої їжі, не знаючи, що їх очікує попереду. Нарешті 

той поїзд виїхав з Перемишля і прибув до Львова. Родина Б’єньків і ще 
кілька родин зійшли з потяга на станції Підзамче. Ніхто не цікавився їх-
ньою долею, самим доводилось шукати якийсь прихисток… 

Однак ті біди, пов’язані з насильницьким переселенням, мали для 
Ірини Б’єнько і добрий наслідок, бо вдалося приховати від радянської 
влади, що була арештована німцями за зв’язок з ОУН-УПА, і тим самим 
уникнути совєтських репресій. 

Незважаючи на дуже скрутні обставини життя, Ірина прагнула 
продовжити освіту. Відновилася в Інституті радянської торгівлі, на 
четвертий курс. Батьки нарешті офіційно отримали невелику хатину 
в селі Кривчиці, біля Львова. Це була нібито компенсація за залише-
ну в Перемишлі добру хату й господарку. Ірина ж тулилася по різних 
знайомих у  Львові, бо небезпечно було добиратися з Кривчиць до 
інституту. 

І хоч як скрутно було, Ірина Б’єнько успішно склала державні іс-
пити й отримала в 1946 році омріяний диплом. Після закінчення ін-
ституту Ірину, як одну з кращих випускниць, призначили на посаду 
асистента в цьому ж Інституті радянської торгівлі (який згодом пе-
рейменували в Торгово-економічний інститут). 

У 1947 році Ірина Б’єнько вийшла заміж за Івана Швака-Шуля, 
1921 р.н., родом із Тернопільщини. Під час німецької окупації він по-
ступив на лікувальний факультет медичних фах-курсів (оскільки ні-
мецька влада перетворила інститути на фах-курси). Тоді ж став чле-
ном ОУН і таємно виконував різні доручення Проводу. Саме Іван Швак 
давав Ірині «бофони» для реалізації. Коли ж Ірину заарештували, 
він пішов у  підпілля. Провід ОУН назначив його лікарем-фармацев-
том УПА Чортківської округи. Після важкого поранення ноги в черв-
ні 1945 року він став інвалідом, підпільним зв’язком перебрався до 
Львова. Легалізувався як переселенець із Польщі на підставі еваку-
аційного листа на ім’я уродженця Любачева Івана Шуля. Відтоді став 
Шулем Іваном Михайловичем. 

Йому вдалося ще раз закінчити десятий клас вечірньої школи та 
отримати в 1947 році атестат зрілості на нове ім’я. Поступив на ме-
ханічний факультет Львівського політехнічного інституту та отримав 
фах інженера-механіка. Працював на залізничному транспорті, обій-
маючи різні посади – від лаборанта-хіміка до начальника Бюро раціо-
налізації та винахідництва. Помер Іван Швак-Шуль 3 серпня 2011 року. 

В Ірини й Івана Шулів народилися дві дочки: Марта, 1949 р.н., (в за-
міжжі Літинська, знаменита українська шахістка), і Оксана, 1952 р.н., 
(в заміжжі Карашецька, талановитий програміст). 
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У 1959 році Ірина Шуль влаштувалася асистентом на кафедрі бух-
галтерського обліку Львівського сільськогосподарського інституту 
в Дублянах. Через деякий час стала там старшим викладачем. Успіш-

но склала кандидатський міні-
мум, приступила до праці над 
кандидатською дисертацією, 
але роботи цієї не завершила 
і не захистила, бо не бачила по-
зитивних результатів і перспек-
тив цього дослідження на тему 
«Ефективність капіталовкла-
день у  колгоспах і  радгоспах 
Львівської області». Крім того, 
треба було уникати уваги до 
своєї й чоловікової біографій… 

У 1979 році Ірина Б’єнь-
ко-Шуль вийшла на пенсію. Спо-
чатку присвячувала себе роди-
ні (адже мала двох дочок, двох 
зятів, четверо внуків) та праці 
на своїй садово-городній ділян-
ці. Згодом ще й чоловік важко 
захворів і  потребував постій-
ної опіки пані Ірини. Вона ж, як 
завжди невтомна, все встигала, 
всьому давала раду…

З початком Українського Відродження пані Ірина Б’єнько-Шуль 
із головою поринула в громадську роботу. І тут розкрився її воістину 
феноменальний духовний потенціал. 

Вона – активний член різних патріотичних організацій і товариств. 
Чого вартий лише перелік їх: Львівська спілка політв’язнів, Львів-
ський міський осередок ім. Костянтини Малицької товариства «Рід-
на Школа», Союз Українок, товариства «Надсяння», «Червоний Хрест», 
«Просвіта», Всеукраїнське об’єднання ветеранів. І скрізь вона – актив-
на й ініціативна. 

Великою заслугою пані Ірини Шуль була участь у  створенні во-
кального ансамблю «Відгомін». Членами цього колективу стали пе-
реважно колишні учасниці визвольних змагань, репресовані. Не злі-
чити, скільки чудових концертів провів «Відгомін», яким керувала 
св.п. Віра Лемеха, а потім – Богдана Сімович, зокрема, в навчальних 

Родина Івана й Ірини Шуль у 1965 р.

Старші викладачі  
Гнат Обушний та Ірина Шуль

закладах. Це було дієве й зворушливе пропагування української на-
ціональної ідеї.

Ансамбль «Відгомін», 2008 р. Ірина Шуль – третя зліва

Важко перечислити, в яких ділянках громадського життя бере 
участь невтомна Ірина Шуль. Адже вона не пропускає жодних значи-
мих подій: чи то віча й мітинги, 
чи святкові академії й патріо-
тичні урочистості. А скільки по-
їздок Україною вона здійснила! 
І  всюди використовує нагоду 
сія ти добре, мудре й пізнаваль-
не. Безліч привселюдних висту-
пів, – і завжди вона має що ска-
зати, завжди розповідає щось 
нове й корисне.

Із щемливим серцем пані Іри-
на відвідувала рідні терени, які 
тепер у  Польщі, а  також місце 
колишнього німецького конц-
табору, в якому довелося кара-
тися. З товариством «Надсяння» пані Ірина відвідала багато пам’ятних 
історичних місць, які нині опинилися на території Польщі (Павлокома, 
Малковичі, Грущовичі, Монастирець та інші).

Ірина Шуль постійно збагачується щораз ширшими знаннями на-
шої історії та української слави і невпинно поширює їх повсюди й по-

Софія Перетятко, Ірина Б’єнько-Шуль 
та Осипа Семенихіна з представником 

польського консульства  
в університеті ім. І. Франка
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всякчас. Має постійний контакт із відомою українською діячкою в ді-
аспорі Лесею Храпливою-Щур, твори й дослідження її пані Ірина 
всіляко популяризує в Україні. 

Пані Ірина, ніколи не відмовляючись від доручених їй обов’язків, 
здебільшого сама на себе їх покладає і з великою сумлінністю спов-
няє. Завжди радо поспішає на допомогу подругам, і взагалі тим, хто 
потребує помочі, до того ж, сама їх знаходить. 

Приміром, мені потрапив на очі лист-подяка від української гре-
ко-католицької парафії церкви Святого Миколая Чудотворця на 
Аскольдовій могилі в Києві. Отже, і їхній благодійній організації пані 
Ірина зложила якусь допомогу.

Найбільше пані Ірина тяжіє до праці з молоддю, вважає найважли-
вішою – справу виховання підростаючого покоління, і проявляє в цій 
галузі великий педагогічний талант. Про це можемо довідатися і зі зві-
тів самої пані Ірини, які вона акуратно занотовує, а  також і  з творів 
старшокласників середньої загальноосвітньої школи № 64, які вони 
писали після проведених пані Іриною та ансамблем «Відгомін» від-
критих уроків.

«Ми дуже вдячні і щасливі, що така зустріч проводилася в нашій 
школі, що ми подивилися на життя зовсім іншими очима, що тепер 
вже, мабуть, не будемо так часто нарікати на свої повсякденні проб-
леми і перейматися через дрібниці, а ще раз згадаємо навчені життям 
світлі постаті жінок-героїв, які дали нам такий необхідний життєвий 
урок», – пишуть учениці Ірина Госовська і Мар’яна Мончин.

А буває пані Ірина в різних навчальних закладах.

У гімназії «Гроно», 2009 р.

Учні в гостях у Ірини й Івана Шулів

Про багато громадських заходів, екскурсій і прощ до святих місць 
пані Ірина пише своєрідні спогади-звіти. Нею написані численні статті 
до преси, які частково засвідчують її невтомну, різнопланову працю. 

23 червня 2013 року у Львівському будинку вчителя відбулося уро-
чисте відзначення 95-літнього ювілею пані Ірини Шуль. Члени «Рідної 
Школи», друзі й шанувальники з інших громадських організацій тепло 
вітали ювілярку та зворушено висловлювали своє захоплення її не-
втомністю, життєлюбністю, працьовитістю, неспинним саможертов-
ним служінням Україні. 

Ще урочистішим і масовішим було відзначення 26 червня 2018 року 
100-літнього ювілею Ірини Шуль, у якому взяли участь усі патріо тичні 
товариства Львова, його міська й обласна влада та представники з 
Києва. Вітали ювілярку і три хори.

Ця невеличка тендітна жінка з ясними очима й лагідною посмішкою 
приваблює своєю доброзичливістю й оптимізмом. Її життєрадісність, 
жвавість і живий інтерес до всього, що діється у світі, магічно передають-
ся всім, хто спілкується з нею. Сама її присутність відганяє байдужість, 
зневіру й лінивство. Це стверджували численні промовці-вітальники.

Здається, сам Господь Бог дарує нам довголітню присутність серед 
нас пані Ірини – неймовірної оптимістки, здатної надихати й потішати, 
запалювати своїм прикладом. І приклад цей, мов світильник, повинен 
закликати сучасників виявляти, в міру своїх можливостей, таку ж сві-
домість і відданість Україні.

Отож, дякуймо Господеві, що маємо такий зразок перед собою та 
намагаймось наслідувати її благодатний життєвий приклад.

Використано:
Інтерв’ю автора з Іриною Шуль у 2013 році.

Купчик Лідія. Ірина Шуль – невтомна в служінні Україні. Львів, 2014.
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ТЕТЯНА ДОМАШЕНКО 
Віддана слугиня Бога й України

Коли щиро захопленим і  вдячним поглядом охоплюємо постаті 
представниць славного українського жіноцтва, оберегів нації в мину-
лому й сучасності, особливо теплим світлом зоріє нам постать нашої 
сучасниці, яка уособлює в собі якнайкраще служіння Богові й Украї-
ні – Тетяни Домашенко. 

Тетяна народилася 3 вересня 1954 року на Полтавщині, в селі Ро-
кита Великобагачанського району, в сім’ї Михайла й Надії Штанько.

Великий вклад у виховання внучки зробила бабуся Мотря, з роду 
Василенків, яка читала дівчинці напам’ять «Кобзар», байки Глібова 
й твори інших поетів-класиків. І це засіване бабусею поетичне сло-
во збудило в дівчинки надзвичайний Божий дар творити благодатне 
слово та здійснювати ним велику місію служіння людям.

Вірші Тетянка почала писати в п’ятому класі, але тоді вона ще не 
знала, що поетична муза визначить усю її подальшу долю.

У 1970 році Тетяна закінчила 8 класів Рокитянської середньої шко-
ли та поступила до Полтавського сільськогосподарського технікуму.

Закінчивши технікум у 1974 році, працювала агрономом у селі Ря-
бушки Лебединського району Сумської області. У 1974 році вийшла 
заміж за Миколу Домашенка, народила сина Володимира.

Любила землю, вклонялася рідній природі, та найбільше любила 
людей і прагнула, щоб ставали вони кращими. 

Отож вирішила Тетяна Домашенко опанувати другу професію  – 
закінчує в 1986 році Харківський державний університет, здобувши 
фах філолога й викладача української мови та літератури. Працювала 
в освіті, культурі, журналістиці…

І повсюди – чи працюючи педагогом у середній школі в с. Войниха 
Лубенського району, чи в школі та сільській бібліотеці с. Красногорівка 
Великобагачанського району, чи будучи старшим науковим працівни-
ком Миргородського краєзнавчого музею – спонукала людей ставати 
кращими, благороднішими, освіченими й свідомими патріотами своєї 
Вітчизни. Здійснювала це і своїм палким словом, і власним прикладом.

Тетяна постійно збагачувалась знаннями, шліфувала свою душу 
й  свій талант. З вдячністю зверталася до Всевишнього Творця, усві-
домлюючи Божу Всеосяжність:

О Господи, дай мені крила,
Дорогу мою освяти.
До мене прилинь, молюся,
Засвічуй нову зорю.
Я хочу розбитись, Ісусе,
О святість небесну Твою.

Із відновленням Незалежності України поетичний талант Тетяни 
Домашенко спалахнув яскравим феєрверком і розсипав понад зем-
лею іскри любові до Бога й України: 

Я не окраїна, я не руїна.
Я – Україна, я – Україна!
Навік обрала собі дорогу:
Іду до Бога, іду до Бога.

Із запалом і любов’ю закликає поетеса весь народ, кличе:
Кличу вас, люди, зліва і справа,
В святу Державу, в мою Державу.
В країну сонця, добра й свободи
Рушай, народе, рушай, народе!

Знаменно, що саме з початком нового тисячоліття, у 2000 році, ви-
ходить у Львові в державному видавництві «Каменяр» її перша збірка 
«Калинове намисто». Й одразу в ній бачимо декларацію поетеси:

Я зліплена уся із України –
З найпотаємніших землі цієї див.
Пульсує в жилах сік тії калини,
Що козаком прапрадід посадив.
Із пісні карі очі й чорні брови,
З шовкових трав заплетена коса,
З молитви пращурів почула рідну мову,
Із прастраждань скотилася сльоза…
Вбираю серцем вічні ці перлини,
Бальзам на рани в найчорніші дні –
Я зліплена уся із України,
І Україна вся до крапельки в мені.
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Безповоротно обравши місію нести людям світло й добро, Тетяна 
Домашенко постійно самовдосконалюється і закликає до цього інших.

Вона закінчує катехитичні курси при Львівській Богословській Ака-
демії, здобувши кваліфікацію «викладач християнської етики», здобу-
ває знання магістра державного управління, будучи слухачем Україн-
ської академії державного управління при Президентові України.

У 2000–2001 рр. Тетяна Домашенко є референтом із питань дер-
жавної мови при Всеукраїнському товаристві «Просвіта». 

Все нові й нові поезії виходять з-під пера поетеси, збірка за збір-
кою йде до людей, несучи еліксир очищення людських душ, любові до 

Бога й України. Її поезії друкуються 
в різних часописах, і вітчизняних, і зару-
біжних, зокрема, в журналах «Нові Дні» 
(Австралія), «Наше Життя» (США), є й пе-
реклади на італійську мову. Деякі поезії 
вже покладено на музику, і здатні вони 
стати піснями народними.

У 2001 році Тетяна Домашенко засно-
вує власне видавництво під значимою 
назвою «Духовна Вісь», стає його дирек-
тором. У цьому видавництві побачили 
світ близько сотні книг духовно-патріо-
тичної тематики різних авторів.

Бажаючи якнайширше охоплювати 
своїм турботливим словом усю Укра-
їну, пані Тетяна в 2003 році перебира-

ється до серця її, оселяється біля Києва, в містечку Вишневе. Пра-
цює на посадах відповідального секретаря, пізніше директора КП 
«Інформ» та головного редактора газети «Наше місто». 

У 2006–2009 рр. вона  – керівник літературної студії «Вишнева 
зав’язь» та педагог-організатор у Вишнівській ЗОШ № 1.

Тетяна Домашенко є невтомною громадською діячкою. У 2003 році 
вона очолила Міжрегіональне громадське об’єднання «Організація 
патріотів України» в Київській області.

У 2002 році вона була співорганізатором Всеукраїнської духов-
но-просвітницької акції «Під Твою милість прибігаємо», започаткова-
ної ініціативною групою у складі Анни Семенюк, Мирослави Кардаш 
і Тетяни Домашенко. Це була ідея екуменічної молитви до Богородиці 
за відновлення історичної справедливості й духовності та правиль-
ний і праведний шлях державотворення Незалежної України. Духов-

ним проводом місійного походу обрали ікону «Одигітрії», тобто Тієї, 
що показує шлях. Багато різних християнських конфесій взяли участь 
у  цьому молитовному поході всіма регіонами України, який завер-
шився встановленням ікони «Одигітрії» 
у приміщенні Верховної Ради. 

Долучилася Тетяна Домашенко і  до 
науково-меморіальної експедиції «Міс-
цями Голодомору 1932–1933 рр.», яка 
була приурочена 70-м роковинам цієї 
трагедії українського народу. Поетич-
ним словом відображала біль нації, 
створила літературно-мистецьку ком-
позицію «33 колосочки», яку використо-
вували у шкільних заходах на вшануван-
ня пам’яті жертв Голодомору.

Цілком природно, що самовіддана й 
невтомна патріотка була і в епіцентрах Помаранчевої революції та Ре-
волюції Гідності. І завжди мала з собою копію ікони «Одигітрія». У гор-
нилі революційної боротьби народжувалися все нові й нові поезії, що 
додавали снаги учасникам, вселяли надію на перемогу. Її слово вод-
ночас гриміло й кликало, тремтіло, плакало й молило…

Тетяна Домашенко перебувала на Київському Майдані Гідності з пер-
ших днів, постійно брала участь у Богослужіннях, які починалися о 5.30, 
багатьох будила до молитви. І часто заповнювала своїми поезіями ко-
роткі паузи, які оголошував «голос Майдану» Євген Нищук. Коли, читаю-
чи свою «Молитву України» зі словами: «Лиш перед Богом я на колінах, 
Я – Україна», – вона на сцені стала на коліна, вклякнув увесь Майдан. 

Болісно переживала Тетяна Домашенко всі втрати, виливала свої 
страждання в поезіях. Так зродилися посвяти першим Героям Небес-
ної Сотні – Сергію Нігояну, Михайлу Жизневському, Юрію Вербицькому.

Була вона на Майдані і кривавого ранку 18 лютого 2014 року. Після 
молитви разом з усіма опинилася на вулиці Грушевського і потрапи-
ла в справжнє пекло – стрілянина, дим і газ, крики поранених, наказ 
«жінкам покинути передову»… Перестраждала і навіть перехворіла 
(стрес і, можливо, отруєння газами), але вже 22 лютого на Панахиді за 
загиблими на Майдані в містечку Вишневому пролунали слова її по-
святи «Небесна Сотня воїнів Майдану».

Так, варто знати й пам’ятати, що саме Тетяні Домашенко належить 
крилатий, сакральний образ «Небесна Сотня». Вірш під цією симво-
лічною назвою був написаний авторкою 21 лютого 2014 року.
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Небесна Сотня воїнів Христа 
З мечем Архистратига Михаїла,
З молитвою за Волю на устах
У Вічність із Майдану відлетіла…

І той поетичний образ Небесної Сотні, до болю пронизливий і щем-
ливий, не покидає Тетяну Домашенко. Виходять збірки «Небесна Со-
тня воїнів Майдану» (2014) та «Ангели-охоронці» (2016). Ці книги були 
презентовані майже у всіх регіонах України, про що було опублікова-
но безліч відгуків у різних часописах. А в 2019 році виходить ошатна, 
мистецьки оформлена збірка «Служити Богу й Україні», присвячена 
п’ятій річниці Революції Гідності та Небесній Сотні.

Під багатьма поезіями авторка вказує не лише день написання, 
а інколи й годину – це ніби хронометраж, який відлічує останні годи-
ни багатьох героїв. А їх, цих Героїв, Тетяна Домашенко трактує як сво-
їх родичів по духу, багатьом персонально присвячує свої поезії та не-
ухильно дбає про увічнення їхньої пам’яті. У своїх збірках «Небесна 
сотня воїнів Майдану» та «Служити Богу й Україні» авторка поіменно 
перелічує Героїв та вміщує їхні фотографії. 

Це ж скільки серця й часу треба було вділити, щоб усіх знайти, не 
забути, зберегти для вічності!

Гаряче серце – наче домна,
Душа нестримна, як вулкан,
Сльоза розплавилась і повна 
Свинцю… 
Нехай тремтить тиран!
На пам’ятник Небесній Сотні 
Вогнем сльозу гартую нині,
Щоб словом-кулею сьогодні
Служити Богу й Україні.

Вона, яка тривалий час провела на Київському Майдані і знала ба-
гатьох його Героїв, пропустила весь біль втрат крізь своє серце і ство-
рила їм немеркнучий пам’ятник. Зі щемом дивимося на їхні світлі об-
личчя, які Тетяна помістила у своїх книгах – портрети Героїв Небесної 
Сотні. Їхні очі спрямовані в наші душі, запитують, чи не змарнуємо їх-
ньої жертви, чи гідно продовжимо їхню справу… 

Географія поїздок авторки  – Дніпро, Полтава, Суми, Одеса, Хер-
сон, Миколаїв, Львів та численні районні центри, містечка й села – 
це рідна її Україна. І всюди вона  – своя. Вона, мов золота ниточка, 
що зшиває докупи Україну. І втішається благословенням провідних 
церковних ієрархів, зокрема, Блаженнішого Святослава Шевчука 
та Владики Ігоря Ісіченка.

Попри свою творчу та широку громадську діяльність Тетяна Дома-
шенко є люблячою матір’ю й бабусею. Воістину її материнська любов 
простягається однаково над родиною і всією Україною. Ця невтомна 
Українка уособлює собою всесторон-
ню любов – любов, яку нам заповідає 
Господь Бог.

Хочу завершити цю статтю слова-
ми самої Тетяни Домашенко, які вона 
написала в передмові до книги «Слу-
жити Богу й Україні»:

«У такий непростий час нам суди-
лося жити (хоча в усі часи і віки була 
своя непростота), а  ми все-таки жи-
вем!.. Ми – нині живущі – творці сво-
єї сучасності. Тож творімо її з гідністю 
для наших нащадків. Тож нехай ця ду-
ховно-патріотична поезія єднає усіх 
українців, не залежно від віроспо-
відань і  національностей у  служінні 
Богу й Україні!»

Всім серцем приєднуюся до закли-
ку нашої самовідданої слугині Богові 
й Україні!
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ПІСЛЯСЛОВО
Без блиску пишних трибун,
Без лозунгів і знамен
Крокує із забуття
Парад забутих імен.

(Ольга Кіс)

Сторінками цієї книги пройшов скромний парад невеликої когорти 
українського жіноцтва, славного жіноцтва. 

Споглянувши на історію України, від найдавніших переказів і легенд 
докнязівського періоду і  до сьогодні, перейнявшись яскравими при-
кладами жіночого героїзму, я, як автор, спробувала створити словесні 
пам’ятники тим Українкам, про яких найбільше знаю, які особливо близь-
кі моєму серцю. 

А скільки славних Українок ще очікують подібних «пам’ятників»! Такі 
постаті були і є на всіх теренах України. Про багатьох сучасне суспільство 
вже знає й шанує, але ще багато імен є незаслужено призабутими, невідо-
мими. А це ж – наша слава та надихаючі приклади для наступних поколінь!

Ще жива пам’ять про масовий жіночий героїзм у  національно-ви-
звольних змаганнях ОУН-УПА, що розгорнулися в роки Другої світової 
війни і тривали ще протягом багатьох років радянської влади. Ще живі 
представниці цього героїчного жіноцтва. Ще живуть серед нас ті, хто бо-
ровся за волю України в лавах шістдесятників. А тепер бачимо приклади 
новітньої самопосвяти українок для блага Незалежної Української Дер-
жави. Всі такі постаті мають бути увіковічені в народній пам’яті, бо це най-
кращий лік від байдужості й егоїзму, які так підступно оповивають сучас-
не суспільство.

Впевнена: кожен із сучасників може назвати великі плеяди жінок, кого 
знає й поважає і перед якими широкий загал може не лише схилити голо-
ву в пошані, а й брати з них зразок для наслідування. І це маємо засвідчу-
вати і перед українським суспільством, і перед цілим світом! 

Хочеться, щоб українки усвідомили свою віковічну значимість і  по-
важну роль в історичному розвитку української нації. Тоді не буде по-
треби так мізерно тримати за чужинцями нав’язане нам свято 8 березня.

Адже в Україні споконвіків жінки були шанованими в суспільстві, ко-
ристувалися багатьма правами і повагою, чого не було в інших народів, 
зокрема, в наших північних сусідів. Це особливо переконливо описала 
Леся Українка у  своїй драматичній поемі «Бояриня», і  за ту незапереч-
ність разючої відмінності у ставленні до жінки в Україні і в Росії цей твір 
у совєтські часи був вилучений із усіх зібрань творів поетеси. 

Вважаю, що боротьба за права жінок потрібна і доречна в країнах, де 
жінки є приниженими, де не мають рівних прав із чоловіками. А в Україні, 

де з часів Київської Русі жінка посідала гідне місце в суспільстві, – це за-
йве. Зайве і навіть принизливе! Жінки в нас були шанованими, були геро-
їнями в боротьбі проти різних загарбників, були уславлені численними 
своїми талантами й діяльністю.

Правда, жіноцтво, чиї корені походять із Московії, генетично успад-
кувало відчуття неповноцінності. На жаль, ментальність наших мос-
ковських сусідів за час трьох століть надміру «тісного й гарячого сусід-
ства» значно понизила нашу культуру, зіпсувала українську ментальність 
у ставленні до жінок… 

Пора це виправляти, позбуватися накипу чужої ментальності, а не вою-
вати за нібито рівні права. Читаймо, для початку, «Бояриню» Лесі Українки!

Перестаньмо нарешті схилятися перед святкуванням так званого жі-
ночого дня, запропонованого чужоземками Кларою Цеткін і Розою Люк-
сембург. 

Багато достойнішим є святкувати в лютому Свято Героїнь, започатко-
ване українською діаспорою в п’ятдесятих роках ХХ ст., коли увесь світ 
сколихнула звістка про повстання українських політв’язнів у  таборах 
Норильська, Воркути, Кінгіру. Найбільш вражаючою у  цих подіях була 
участь у повстанні українських жінок, які беззбройні, з високо підняти-
ми головами і палаючими серцями виступили перед радянські танки, які 
були направлені на придушення повстання в’язнів. Жінки виступили впе-
ред, намагаючись захистити повсталих від розправи… Проте танки, по-
слані нелюдами, не зупинилися, сунули вперед, і під їхніми гусеницями 
обривалось життя сотень кращих дочок України…

А чи з належним розумінням і вдумливістю відзначаються у нас рокови-
ни славетної Лесі Українки, якій рівної постаті не знає світ? Не втрачає акту-
альності визначення Івана Франка, який, високо цінуючи талант і силу духу 
її, проголосив, що ця «слабосильна дівчина – трохи чи не одинокий мужчи-
на на всю новочасну соборну Україну». Варто так відзначати роковини цієї 
славетної Українки, щоб на вищий рівень піднімався дух сучасниць.

Дякувати Богові, відродилося в Україні чудове Свято Матері в травні. 
І ми повинні вшановувати не лише сучасних фізичних матерів, реальних 
і потенційних, але й Духовних Матерів всього Українства, представницям 
яких присвячена ця книга.

Відзначаючи такі свята, ми отримуватимемо не матеріальні, а духов-
ні дари!

Сподіваюся, що героїні цієї книги допоможуть позбутися почуття не-
повноцінності, гордо підняти своє чоло й активно включитися в розбу-
дову сильної, справедливої і щасливої держави Україна. Відкриймо для 
сприйняття їх наші серця!

Лідія КУПЧИК
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