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Микола Кугутяк, 
Олександра Кудлай, 
Оксана Кузьменко, 
Тетяна Куцир,
Микола Лазарович, 
Наталія Лазарович,
Євген Лизень,
Олександр Лисенко, 
Микола Литвин,
Олексій Лупандін,
Ігор Любчик,
Володимир Мартиненко, 
Олександр Марущенко, 
Ярослав Марченко, 
Василь Марчук,
Богдан Мельничук, 
Мар'яна Міщук,
Іван Монолатій,
Михайло Москалюк,
Ігор Мрака,
Мар'ян Мудрий,
Кім Науменко, |
Тетяна Осташко,
Олег Павлишин,
Степан Павлюк,
Марина Палієнко,
Май Панчук, 1 
Богдан Паска,
Ганна Паска,
Іван Патер,
Іван Патриляк,
Сергій Перепічка,
Ігор Пилипів,
Руслан Пиріг,
Ігор Піддубний,
Євген Пінак,

Юрій Плекан,_________
Ярослав Полатайчук," 
Микола Посівнич, 
Віктор Прилуцький, 
Володимир Пришляк, 
Дмитро Пугач, 
ІгорРайківський,
Олег Рафальський, 
Олександр Реєнт, 
Олександр Рубльов, 
Андрій Руккас, 
Олександр Руснак, 
Богдан Савчук, 
Микола Савчук, 
Мирослав Семчишин, 
Михайло Сигидин, 
Олег Сидор,
Петро Сіреджук, 
Віталій Скальський, 
Андрій Сміжак,
Андрій Сова,
Любов Соловка,
Ігор Соляр, 
Володимир Старик, 
ОлегСтецишин, 
Василь Стрільчук, 
Віталій Тельвак, 
ІванТимів,
Роман Тимченко, 
Богдан Тищик,
Павло Ткачук,
Олена Федорчук, 
Андрій Фелонюк, 
Андрій Харук, 
Любомир Хахула,
Ігор Цепенда,
Марина Чебан, 
Микола Чмир, 
Михайло Чучко,
Павло Шкраб'юк,
Лілія Шологон, 
Ярослав Штанько, 
Лариса Щербак, 
Андрій Яворський, 
Богдан Якимович
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ПЕРЕДМОВА

У листопаді 2018 року виповнюється 
100 років від дня проголошення За- 

хідно-Української Народної Республіки
- суверенної, демократичної держави 
українського народу в центрі Європи. 
Вона виникла в результаті перемоги 
Національно-демократичної революції 
на західних землях України - у Східній 
Галичині, у Північній Буковині, на За
карпатті - і стала одним із феноменів 
вітчизняної та європейської історії.

Доба Західно-Української Народ
ної Республіки є героїчною і водночас 
повчальною; вона залишила яскравий 
відбиток у пам'яті та в душах мільйонів 
українців. Існування ЗУНР закарбувало
ся в ментальності наших краян як вияв 
масової жертовності й готовності до ак
тивного громадянського чину. ЗУНР по
сіла вагоме місце в історії українського 
державотворення як приклад систем
ного підходу до процесу державного 
будівництва і як свідчення великого 
патріотичного обов'язку західних 
українців перед власною державою 
та Українською революцією загалом, а 
також традиційної для галичан пошани 
до правопорядку й законності.

Коротка державна історія ЗУНР ре
презентує національну консолідацію 
різних соціальних верств, політичних 
сил та їхніх лідерів, усього галицького 
громадянства, які на засадах націо
нальної ідеї об'єдналися заради утвер
дження єдиної державотворчої мети. 
На тлі соціальних катаклізмів, що охо
пили території колишніх імперій, захід
ні українці змогли продемонструвати 
високий рівень суспільної, політичної 
та правової культури і самоорганізації, 
національної толерантності й релігій
ної терпимості - як на особистісному 
духовному рівні, так і на рівні масової 
свідомості. Незважаючи на погіршен
ня соціально-економічного становища 
і загострення суспільно-політичних 
відносин, українське населення краю 
виявило високу державницьку та наці

онально-політичну свідомість і патрі
отизм. За короткий час практично всі 
найважливіші аспекти державного та 
суспільного життя були відображені у 
відповідних політико-правових актах 
і нормах. Значна заслуга в цьому на
лежить тогочасній західноукраїнській 
еліті і народним масам, які сповідували 
європейські цінності вільного демо
кратичного розвитку, що є для сучас
ного українського суспільства наочним 
прикладом державницького підходу. 
Політичну систему ЗУНР характери
зували демократизм, толерантність, 
правно-політична виваженість, домі
нування ліберально-центристських, 
національно-демократичних сил, що 
унеможливлювало невиправдані та 
утопічні соціальні й політичні експери
менти, забезпечувало громадянський 
мир, сприяло мобілізації творчих сил 
суспільства на захист і розбудову дер
жави.

Національно-демократична рево
люція на західноукраїнських землях, 
унаслідок якої було утворено ЗУНР, 
стала об'єктивним відображенням і 
результатом розвитку українського на
ціонально-політичного руху, що бере 
початок від "весни народів" середини 
XIX ст., коли були сформульовані ідеї 
національної окремішності та права 
на свободу й самостійність українців. 
Каталізатором прагнень до національ
но-державного самовизначення стали 
роки Першої світової війни та револю
ційні події 1917-1918 pp., що спричини
ли загибель двох супротивних імперій, 
у складі яких перебували українські 
землі. Утворення на Наддніпрянщині 
Української Народної Республіки дало 
потужний поштовх до активізації ви
звольних змагань західних українців. У 
єдиному революційному запалі народи 
Австро-Угорської імперії, серед яких 
був і український, проголосили полі
тичну самостійність та створили власні 
національні держави. Західні українці
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здобули владу на етнічних українських 
землях, що відбулося мирно і в право
вому полі й стало логічною реаліза
цією природного права цієї частини 
української нації на суверенітет і неза
лежність. Відновлення державно-по- 
літичних форм життя після тривалої, 
кількасотлітн ьої перерви внаслідок 
падіння Галицько-Волинської держави 
засвідчило наступність, спадкоємність 
і тяглість національної державницької 
традиції та незнищенність прагнень 
українського народу до свободи, наці
онально-культурного розвитку, його 
здатність до творення власної держави.

Західно-Українська Народна Респу
бліка прагнула сформувати свою полі- 
тико-державну систему на принципах 
верховенства народного суверенітету, 
пріоритетності національного права у 
поєднанні з толерантним ставленням 
до представників інших народів, націо
нальних меншин, на засадах широкого 
демократизму, поваги до прав народу 
і людини. Декларовані й втілювані в 
ЗУНР постулати й модель правової, де
мократичної, соціально-орієнтованої 
держави, у якій відсутні утиски за на
ціональною чи соціальною ознаками, 
демагогія і соціальний популізм, були 
тоді взірцем, на який орієнтувалися 
пригноблені народи. Варто віддати на
лежне тим реальним здобуткам, яких 
було досягнуто в ЗУНР у стислі терміни 
за надзвичайно несприятливих умов, а 
саме: забезпечення ефективного функ
ціонування життєво важливих сфер 
держави, утворення на демократичних 
засадах дієвих органів центральної і 
місцевої влади, формування власної 
політико-правової системи з суттєвими 
ознаками демократії і парламентариз
му, створення боєздатних збройних 
сил, забезпечення значних змін у націо
нально-культурній сфері, недопущення 
суспільної та правової анархії, несприй- 
няття лівого радикалізму і проведення 
поміркованої соціально-економічної 
політики, зокрема в аграрній галузі.

Політичний курс державної влади 
ЗУНР був спрямований на розбудову 
державності, утвердження демократії, 
збереження стабільності та поступа
льності в суспільно-політичному житті, 
забезпечення громадянського миру та

злагоди. Це виразно контрастувало з 
поширенням тоді в Європі ідеології та 
політики лівого і правого радикалізму 
й екстремізму, початком конфронта
ції двох суспільно-політичних систем, 
які щойно почали утверджуватися, - 
устрою хоч і недосконалої конкурент
ної демократії і ринкової економіки з 
режимом комуністичної тоталітарної 
диктатури, що в суті своїй була ворожа 
свободі й гідності людини. ЗУНР стала 
прикладом державного правопорядку, 
який навіть у воєнний час ґрунтувався 
на виваженому гуманізмі й утверджен
ні демократичних норм у суспільстві, 
громадянській толерантності та по
розумінні. Попри несприятливі зов
нішні обставини, майже перманентні 
воєнні дії формування правових засад 
державної влади в ЗУНР і практична 
організація національних владних 
структур усіх рівнів базувалися на де
мократичних принципах, повазі до прав 
людини і національних меншин, ураху
ванні соціально-економічних потреб 
народу. Наголошуючи на всеукраїнській 
вартості Листопадового "зриву", відомий 
український історик І. Лисяк-Рудниць- 
кий зазначив: "Галичина 1918-1919 pp.
- єдиний в нинішній історії приклад 
українського державного правопо
рядку".

Відзначимо також соборницькі зу
силля провідників ЗУНР і всього захід
ноукраїнського суспільства. Територі
альне об'єднання українських земель 
в єдиний національно-державний ор
ганізм стало визначальним завданням 
усіх політичних сил краю, важливим 
напрямом державної політики ЗУНР. 
Тож Акт злуки позитивно сприймали 
і чільні політичні діячі, і військовики 
Української Галицької армії, і пересіч
ні громадяни, які вважали такий крок 
історично важливим та необхідним. 
Свідченням цього була спільна з Ар
мією УНР участь галицьких вояків у 
боротьбі за відновлення влади Укра
їнської Народної Республіки проти 
більшовиків на Наддніпрянщині. З ог
ляду на несприятливі події і обставини 
єдність тодішніх українських держав 
не було збережено, однак у народній, 
національній пам'яті цей Акт ніколи не 
піддавався сумніву.



Спроби уряду ЗУНР після окупа
ції території республіки польськими 
і румунськими військами домогтися 
дипломатичними засобами від країн 
Антанти справедливого розв'язання 
східногалицького питання успіху не 
мали. Великі європейські країни на
очно продемонстрували подвійність 
стандартів щодо декларованого права 
народів на національне самовизначен
ня. Схвалення ними польської окупації 
галицьких земель із включенням цих 
територій до складу Польщі перекрес
лили майже чотирирічну боротьбу ек- 
зильного уряду ЗУНР й українського 
населення за відновлення української 
державності. Утім поразка українських 
визвольних змагань, зумовлена не
сприятливою зовнішньополітичною 
ситуацією, небажанням тогочасних 
політичних лідерів Європи визнати та 
врахувати державницький потенціал 
українців, вимушеністю боротися на 
кількох фронтах проти агресорів, від
сутністю політичної єдності у всеукра
їнському масштабі, не була поразкою 
національного духу та національної 
свідомості. Героїчна визвольна бороть
ба і державотворчий чин 1914-1923 pp. 
стали вирішальними складовими фор
мування і становлення національної 
ідентичності західних українців. Досвід 
Української революції сприяв загарту
ванню політично активних громадян, 
формуванню нових національно-полі
тичних пріоритетів, визначенню пер
спектив українського визвольного 
руху, великому піднесенню національ
ної свідомості, оновленню і збагаченню 
української державницької традиції. 
Історія Національно-демократичної ре
волюції на західноукраїнських землях і 
ЗУНР переконливо продемонстрували 
суспільну трансформацію етнічної маси 
на свідому своїх національно-політич
них і державних прав націю, довівши на 
практиці теоретичний постулат: нація 
формує державу, а держава -  націю.

Пропоноване увазі читачів і широ
кому загалові громадськості енцикло
педичне видання презентує сучасний 
науковий погляд на славетну сторінку 
українського минулого, пов'язану з фе
номеном ЗУНР. Це - результат тривалих 
наукових студій і сучасного творчого

осмислення фундаментальних проце
сів національного державотворення 
і соборності на початку XX ст., а також 
узагальнення здобутків вітчизняної 
та зарубіжної історіографії у вивченні 
даної проблеми за роки незалежності 
України. Ця комплексна праця є важли
вим підсумком багаторічної реалізації 
науково-методологічного і видавни
чого проекту "Західно-Українська На
родна Республіка: революція, держав
ність, соборність", який виконується на 
факультеті історії, політології і міжна
родних відносин Прикарпатського на
ціонального університету імені Василя 
Стефаника з ініціативи видатного укра
їнського історика, основоположника і 
фундатора сучасної вітчизняної історіо
графії ЗУНР і відповідної наукової істо
ричної школи, доктора історичних наук, 
професора О. Карпенка (1921-2013 pp.). 
У рамках цього проекту побачили світ 
перша в українській історичній науці 
капітальна академічна колективна мо
нографія "Західно-Українська Народна 
Республіка. 1918-1923: Історія" (Іва
но-Франківськ, 2001), що до сьогодні 
залишається найвагомішим науковим 
дослідженням ЗУНР; науково-популяр
на праця співтовариства авторів "За- 
хідно-Українська Народна Республіка.
1918-1923: Ілюстрована історія" (Іва
но-Франківськ, 2008), опублікований 
у 5 томах (8 книгах) фундаментальний 
джерельний компендіум "Західно-Укра- 
їнська Народна Республіка. 1918-1923: 
Документи і матеріали" (Івано-Фран
ківськ, 2001-2013). Проведено шість 
всеукраїнських і міжнародних наукових 
конференцій (Івано-Франківськ, 1993; 
Івано-Франківськ, 1998; Івано-Фран
ківськ - Львів, 2003; Львів - Івано-Фран
ківськ - Чернівці, 2008; Івано-Фран
ківськ, 2013; Івано-Франківськ - Львів, 
2018), проблематика яких висвітлює 
різноманітні аспекти героїчної бороть
би українців за відновлення і збережен
ня національної державності на захід
ноукраїнських землях у 1918-1923 pp.

Названі монографії виконали свої 
завдання, оскільки в них уперше було 
ґрунтовно досліджено історичні пере
думови перемоги Національно-демо
кратичної революції і закономірність 
утворення Української держави на



західних землях України, простежено 
процес державотворення та законо
давчого забезпечення становлення 
держави, показано її демократичну 
суть. У них розкрито складність цього 
чину за умов іноземної агресії і міжна
родної ізоляції, досліджено складні со- 
ціально-економічні, суспільно-політич
ні й національно-культурні явища, що 
відбувалися в ЗУНР, висвітлено героїзм 
народу і його армії у боротьбі з інтер
вентами за свободу і незалежність. Ці 
праці продемонстрували неймовірну 
складність зовнішньополітичної обста
новки, в якій довелося щойно сформо
ваним урядам ЗУНР і УНР здійснити ві
ковічну мрію українського народу про 
соборність у єдиній Українській дер
жаві, захищати на міжнародній арені 
статус незалежної і суверенної Західно
української Народної Республіки.

Унікальність згаданого докумен
тального видання полягає, насамперед, 
у тому, що вперше в українській істо
ричній науці в рамках одного археогра
фічного проекту розкрито історію цілої 
держави - історію ЗУНР від її виникнен
ня до припинення існування - через 
призму тогочасних документів. Вони 
аргументовано доводять міжнарод
но-правову закономірність утворення 
та існування на одвічній українській 
землі самостійної, суверенної держа
ви українського народу. Опубліковані 
в цьому багатотомному збірнику до
кументи не тільки значно розширили 
джерельну базу дослідження різнома
нітних тем, проблем і сюжетів, пов'я
заних із ЗУНР, а й суттєво збагатили 
історичну науку новим конкретно-іс- 
торичним і фактологічним матеріалом, 
що сприятиме подальшому поглиблен
ню дослідження історії ЗУНР сучасним і 
новими поколіннями українських нау
ковців.

Це суттєво активізувало і прискори
ло процес наукового вивчення і відтво
рення об'єктивної історії західноукраїн
ської держави, донедавна маловідомої 
для широкого загалу, що була одним 
із найменш вивчених і дискусійних пи
тань в історії України, зазнала неймо
вірної фальсифікації компартійною 
радянською історіографією та квалі
фікувалась як "витвір німецьких аген

тів" чи "української буржуазно-націо
налістичної контрреволюції", як "плід 
політичних комбінацій української 
контрреволюційної буржуазії". Зусилля- 
мисучаснихвітчизнянихісториків,зокре
ма В. Великочого, В. Вериги, В. Верстюка, 
О. Вівчаренка, М. Вітенка, Т. Галицької1 
Дідух, Я. Грицака, Т. Гунчака, Я. Дашке- 
вича, С. Дерев'янка, О. Добржанського, 
О. Жерноклеєва, О. Калакури, Я. Калаку- 
ри, О. Карпенка, С. Кобути, А. Королька, 
М. Кравчука, О. Красівського, М. Кугу- 
тяка, В. Кульчицького, М. Назаровича, 
М. Литвина, Ю. Макара, С. Макарчука,
В. Марчука, І. Монолатія, К. Науменка,
О. Павлишина, С. Павлюка, І. Патера, 
М. Панчука, Р. Пирога, І. Райківського,
О. Рафальського, О. Реєнта, О. Рубльова, 
Б. Савчука, Ю. Сливки, І. Соляра, Б. Ти- 
щика, І. Цепенди, М. Юрія та інших упро
довж останніх майже трьох десятиліть 
на унікальному джерельному матеріалі 
детально з'ясовано археографічні, іс
торіософські й історіографічні засади 
дослідження історії Західно-Україн
ської Народної Республіки, ґрунтовно 
висвітлено етнодержавотворчі й адмі
ністративно-організаційні процеси в 
ЗУНР, соціально-економічні відносини, 
суспільно-політичне становище і між
національні взаємини, визвольні зма
гання українського громадянства та 
національно-культурне відродження в 
краї. Дослідники відтворили процеси 
формування збройних сил ЗУНР, їхню 
боротьбу за свободу і незалежність, 
за суверенну і соборну Україну, окрес
лили зовнішню політику і міжнародне 
становище ЗУНР у 1918-1923 pp., дер- 
жавно-церковні взаємини та діяльність 
Української греко-католицької церкви, 
митрополита УГКЦ Андрея Шептиць- 
кого й інших ієрархів, а також україн
ської діаспори зі США, Канади, Брази
лії, Аргентини, які захищали інтереси 
українського народу за умов гострої 
боротьби за збереження української 
державності, за справедливе вирішен
ня долі Східної Галичини.

Пропонована Енциклопедія по
кликана задовольнити потреби укра
їнської громадськості в максимально 
достовірному довідковому виданні з 
історії українських визвольних зма
гань 1914-1923 pp. у Наддністрянській



Україні, узагальнити результати наці
ональної історіографії, удоступнити їх 
для наукового та навчального процесів. 
Праця хронологічно охоплює період від 
початку Першої світової війни і краху 
воюючих імперій - часу, коли склалися 
реальні передумови для утворення За- 
хідно-Української Народної Республіки,
- і до березня 1923 p., коли за рішенням 
Ради послів держав Антанти Східну Гали
чину було передано під владу Польщі, 
що започаткувало новий етап україн
ських національно-визвольних змагань.

Енциклопедичне видання підсу
мовує історіографічні й археографічні 
здобутки і теоретико-методологічні, 
конкретно-історичні й фактологічні 
аспекти вивчення ЗУНР, проблем на
ціонально-визвольного та держав
ницького руху українського народу. На 
значному і якісно новому джерельному 
матеріалі, почерпнутому з вітчизняних 
і зарубіжних архівосховищ і наукових 
бібліотек, беручи до уваги сучасні ме
тодологічні підходи й останні дослі
дження соціогуманітарних наук, вели
кий колектив авторів у гаслах і статтях 
Енциклопедії висвітлює передумови 
Листопадового революційно-держав
ницького чину в Галичині, сутність укра
їнського питання у світовій геополітиці 
та міжнародних відносинах першої 
чверті XX ст., внутрішню і зовнішню по
літику ЗУНР, її збройну боротьбу і міжна
родно-дипломатичне становище, націо
нальні, соціально-економічні, культурні, 
етноконфесійні процеси в краї, партій
но-політичну систему ЗУНР, її правову і 
законотворчу діяльність, соборницькі 
прагнення західноукраїнської політич
ної еліти і народних мас тощо. Велику 
увагу в Енциклопедії приділено повсяк
денному життю та побутові населення 
західноукраїнського регіону в 1914- 
1923 pp., питанням історичної та полі
тичної персоналістики і біографістики, 
відомим і маловідомим постатям борців 
за українську державність, незалежність 
і соборність, їх життєвим траєкторіям, 
висвітленню різноманітних тем і сюжетів 
Енциклопедії за допомогою унікальних 
фотодокументів та оригінального, ав
тентичного ілюстративного матеріалу.

Належне місце на сторінках видан
ня відведено відображенню феномена

ЗУНР у вітчизняних і зарубіжних дже
релах, історіографії та публіцистиці, 
етнографії та регіоналістиці, художній 
літературі та мистецтві. Гасла Енцикло
педії розкривають також роль і місце 
ЗУНР у культурному й духовному житті, 
історичній пам'яті, музеєзнавстві й істо
ричному краєзнавстві в Україні. Чільну 
увагу присвячено меморіально-пам'ят- 
кознавчому виміру історії ЗУНР та її 
значенню в контексті політики націо
нальної пам'яті в сучасній українській 
незалежній державі.

Авторський колектив Енциклопедії 
своє завдання вбачав також в узагаль
ненні історичного досвіду державотво
рення в ЗУНР, її внутрішньої і зовніш
ньої політики, національних процесів 
не ізольовано, а в широкому контексті 
загальноєвропейського історичного 
розвитку, масштабних військово-рево
люційних перетворень, що охопили ре
гіон після завершення Першої світової 
війни, і втілення вікопомної, омріяної 
поколіннями українців ідеї соборності 
й національної консолідації України, 
яка матеріалізувалася в Акті злуки УНР і 
ЗУНР 22 січня 1919 р. та об'єднанні двох 
українських держав у єдиний націо- 
нально-державний організм. Адже по
дії на західноукраїнських землях були 
не локальним історичним явищем, а 
частиною єдиного революційного про
цесу, що охопив Європу внаслідок за
кінчення Першої світової війни і привів 
до нового державного переустрою на 
континенті й розвалу двох ворожих ім
перій - Австро-Угорської та Російської, 
у складі яких насильно утримувалися 
етнічні українські землі. При цьому 
автори керувались історіософським, 
гуманістичним, культурно-антрополо- 
гічним і просопографічним вимірами в 
дослідженні проблематики ЗУНР, мето
дологічними прийомами та дослідниць
ким інструментарієм історії повсяк
денності, соціальної, інтелектуальної, 
тендерної та усної історії, уникали іде
ологічних і політизованих оцінок подій 
і персоналій. Відображено щоденну іс
торію, звичаї і побут тогочасного захід
ноукраїнського суспільства, з'ясовано 
соціальні та соціопсихологічні чинники, 
що зумовили своєрідний ментальний 
злам суспільної свідомості українців,



зростання їх громадянської активності 
та відповідальності в переломний для 
нації момент.

Основну масу джерел, які слугува
ли основою цього видання, формують 
численні за кількістю і різноманітні за 
видами та змістом документи і матері
али, що збереглися в різних установах 
системи Національного архівного фон
ду України. Це, насамперед, докумен
ти Центрального державного архіву 
вищих органів влади та управління 
України (ЦДАВОУ, м. Київ), Централь
ного державного архіву громадських 
об'єднань України (ЦДАГОУ, м. Київ), 
Центрального державного історично
го архіву України у м. Львові (ЦДІАУЛ), 
Галузевого державного архіву Служби 
безпеки України (ГДА СБУ, м. Київ), дер
жавних архівів Вінницької, Закарпат
ської, Івано-Франківської, Львівської, 
Тернопільської, Чернівецької областей
- регіону, де безпосередньо існувала 
Західно-Українська Народна Республі
ка або діяли її інституції. В Енцикло
педії окремі документи й матеріали 
використано з фондів Центрального 
державного кінофотофоноархіву Укра
їни імені Г. С. Пшеничного (ЦДКФФАУ, 
м. Київ), державних архівів інших облас
тей нашої країни.

Автори Енциклопедії опрацювали 
чимало джерел з історії ЗУНР, які збері
гаються в архівних установах зарубіж
них держав: Австрії, Ватикану, Польщі, 
Німеччини, Російської Федерації, Чехії, 
США, Великої Британії, Франції. Най
більше їх зосереджено в Російському 
центрі збереження та вивчення доку
ментів новітньої історії, Російському 
державному військовому архіві (м. Мо
сква, Російська Федерація), Централь
ному військовому архіві й Архіві актів 
нових у м. Варшава, Державному архіві 
у м. Перемишль (Польща), Загальному 
державному Адміністративному та Вій
ськовому архівах у м. Відень (Австрія), 
в архівах Інституту св. Климента Папи 
Українського католицького університе
ту та Чину Святого Василія Великого в 
м. Рим (Італія), в архівах інших країн і 
приватних осіб. В Енциклопедії вико
ристано спогади і щоденники безпосе
редніх учасників, свідків та очевидців 
тих буремних подій, матеріали того

часної вітчизняної і зарубіжної преси й 
колекцій періодичних видань, що нині 
стали раритетами; а також численні до
кументальні публікації.

Отже, джерельною базою Енцикло
педії слугував значний корпус різнома
нітних джерел з історії ЗУНР, який є до
волі репрезентативним і достатнім для 
об'єктивного наукового висвітлення 
Листопадового державницького "зриву" 
в Галичині, що привів до проголошення 
Західно-Української Народної Респу
бліки та її багатогранної діяльності на 
ниві внутрішньої і зовнішньої політики, 
розбудови державних механізмів та ін
ститутів. Цей археографічний комплекс 
дав змогу в статтях і гаслах Енциклопедії 
дійти низки принципово нових виснов
ків щодо місця і ролі ЗУНР в житті укра
їнського народу та історії національного 
державотворення, визначити основні 
історичні результати, наслідки, уроки та 
досвід національно-визвольного руху 
на західноукраїнських землях у першій 
чверті XX ст. Сподіваємося, що Енцикло
педія стала результатом застосування 
нових підходів до висвітлення історії 
ЗУНР, які ґрунтуються на переосмислен
ні вже відомих і введених до наукового 
обігу нових джерел.

Плідна робота українських істори
ків упродовж останніх років створила 
належне підґрунтя для докорінного 
переосмислення концепції історії ЗУНР, 
подолання стереотипів радянського 
часу і підготовки якісно нового словни
ка Енциклопедії. У процесі роботи над 
ним було визначено вагомість подій, 
персоналій, окремих фактів, ретель
но відібрано гасла, створено "дерево 
гасел", яке допоможе орієнтуватися в 
обсязі статей, їх логічній послідовності, 
підпорядкованості та взаємопов'яза- 
ності. Істотною підмогою в роботі над 
Енциклопедією ЗУНР стали 10-томна 
"Енциклопедія історії України" (Київ, 
2003-2013), енциклопедичні видання 
української діаспори, зокрема "Енци
клопедія українознавства" в 11 томах 
(Київ, 1993-2003), різноманітні праці 
довідкового характеру, опубліковані в 
Україні, Західній Європі, Північній Аме
риці, Австралії.

Це енциклопедичне видання підго
товлене до 100-річчя утворення ЗУНР



ПЕРЕДМОВА

та адресоване українській молоді, сту
дентству, науковцям, учителям, широ
кому загалові, усім, для кого українська 
історія є джерелом не тільки знань, а й 
патріотичного натхнення та наснаги до 
суспільної праці. За масштабами охо
плення проблеми Енциклопедія не має 
аналогів в українській історіографії. Її 
зміст підпорядкований єдиній меті: на 
основі наукового підходу, використо
вуючи нові джерела і фотодокументи, 
надбання сучасної української і зару
біжної історіографії, відтворити в енци
клопедичному форматі складну й ве
личну сторінку з літопису українського 
державотворення; за допомогою опи
сових та ілюстративних засобів пока
зати різноманітні сторони державного, 
суспільного та повсякденного життя 
наших дідів і прадідів. Суть і дух Енци
клопедії спрямовані на всебічне полі
фонічне висвітлення різних аспектів 
історичного буття українського народу 
колишньої Австро-Угорської імперії, 
який спромігся не тільки голосно за
явити, а й практично реалізувати влас
ну державницьку ідею.

Водночас презентована Енциклопе
дія є щирою даниною пам'яті сучасного 
покоління громадян України десяткам 
тисяч борців, які віддали своє життя за 
свободу рідного краю і народу, за його 
право жити у власній вільній незалеж
ній суверенній і соборній Українській 
державі.

Основу авторського колективу Ен
циклопедії склали науковці - викладачі 
Факультету історії, політологи і міжна
родних відносин Прикарпатського на
ціонального університету імені Василя 
Стефаника, а також співробітники уні
верситетського навчально-наукового 
Центру дослідження історії українсько
го національно-визвольного руху імені 
Олександра Карпенка та навчально-на
укового Інституту історії, етнологи і ар
хеології Карпат (м. Івано-Франківськ). 
До участі над цим проектом долучили
ся фахівці з Івано-Франківська, Києва, 
Львова, Рівного, Тернополя, Чернівців, 
які представляють провідні академічні 
наукові установи та заклади вищої осві
ти держави: Інститут історії України НАН 
України, Інститут політичних і етнонаці-

ональних досліджень імені Івана Кураса 
НАН України, Інститут українознавства 
імені Івана Крип'якевича НАН України, 
Інститут народознавства НАН України, 
Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка, Львівський 
національний університет імені Івана 
Франка, Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника, 
Рівненський державний гуманітарний 
університет, Тернопільський національ
ний економічний університет, Терно
пільський національний педагогічний 
університет імені Володимира Гнатюка, 
Чернівецький національний універси
тет імені Юрія Федьковича.

Енциклопедія ЗУНР підсумовує ба
гаторічні дослідження цієї фундамен
тальної теми вітчизняної історичної 
науки за роки державної незалежності 
України і водночас закладає фундамент 
для майбутнього наукового поступу й 
пошуку в цій важливій царині україн
ської національної історіографії. Вона 
містить близько 3000 статей і довідок, 
авторами яких є понад 130 учених- 
істориків; у ній подано сотні світлин, 
ілюстрацій, карт і схем.

Редакційна рада, редакційна ко
легія і авторський колектив видання 
сподіваються, що поява Енциклопедії 
стане помітною подією в суспільно-по
літичному, культурному й освітньо-на- 
уковому житті України та приверне до 
неї увагу учнів і студентів, професійних 
істориків, політиків і громадських дія
чів, широкого загалу читачів в Україні та 
за її межами.

Висловлюємо щиру подяку науко
вим установам та інституціям, обласним 
радам та обласним державним адміні
страціям Івано-Франківської, Львівської 
і Тернопільської областей, причетним 
до публікації Енциклопедії, за велике 
сприяння та допомогу в реалізації цього 
масштабного дослідницького й видав
ничого проекту, що відповідає очіку
ванням, запитам і вимогам українського 
суспільства та інтелектуальним й інфор
маційним викликам XXI ст.

За дорученням редакційної ради 
та редакційної колегії 

Микола Кугутяк, 
Олександр Марущенко, ігор Цепенда
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ОСОБЛИВОСТІ ПОДАЧІ 
ІНФОРМАЦІЇ У ВИДАННІ 

"ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКА НАРОДНА 
РЕСПУБЛІКА 1910-1023. 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ”

Перший том Енциклопедії склада
ється з передмови, текстової части

ни, списку основних скорочень та пере
ліку гасел. Статті подано за українською 
абеткою, а з латиномовними гаслами - 
наприкінці останнього тому пропонова
ного видання за латинським алфавітом.

Кожна стаття складається з гасла, 
розкриття його змісту, переліку літе
ратури. Лише зрідка список літератури 
відсутній - як правило, йдеться про бі
ографічні нариси, написані зі слів рід
них і близьких, чи з доволі широкого 
кола довідкової літератури.

Якщо в тексті статті згадано назву 
гасла, то її скорочено до початкових 
літер; прізвище, ім'я та по батькові -  до 
початкової літери прізвища.

У тематичних статтях розкрито 
найбільш актуальні питання захід
ноукраїнського державотворення в 
загальноукраїнському і міжнародному 
контекстах.

З метою відновлення і збереження 
історичної пам'яті життєписи подано 
якнайповніше, зокрема висвітлено ді
яльність персоналій поза хронологіч
ними межами існування ЗУНР.

Уніфіковано написання лише за
гальноприйнятих термінів і власних

назв. Подано ті назви населених пунк
тів, які вживалися протягом висвітлю
ваного періоду; у разі паралельного 
побутування збережено поданий ав
тором статті варіант. Якщо згодом було 
змінено назву, то вказано й сучасну. 
Після означень місто, село і т. д. назви 
населених пунктів вжито в називному 
відмінку.

Дати вказано за новим стилем, ок
рім винятків, де в дужках згадано ста
рий стиль.

Назви закладів вищої освіти наведе
но, як правило, за географічною озна
кою.

Текст подано за чинним "Українсь
ким правописом", окрім деяких термі
нів періоду ЗУНР, при написанні яких 
збережено історичну традицію.

У вміщеній наприкінці статті біб
ліографії курсивом виділено прізвища 
авторів. Якщо твори чи праці одного 
автора перераховані послідовно, то 
замість прізвища автора подано: Йо
го ж (Їїж).

За достовірність інформації і пра
вильність вживання термінології від
повідальними є автори статей.

Микола Вітенко, 
Галина Пославська
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АБЕЛЬ (АБЛЬ)
Броніслав
(1892-01.09.1960) - сотник УГА.

Н. в м. Чернівці, де проживав до ПСВ. 
Військ, службу розпочав після закін
чення навч. як однорічний доброво
лець у 22-му полку піхоти крайової 
оборони “Чернівці" де його в 02.1915 
іменовано кадетом-аспірантом ре
зерву. З 07.1915 хорунжий резерву, з
11.1915 лейтенант резерву, з 01.1917 
обер-лейтенант резерву 22-го полку 
крайової оборони австро-угор. армії 
(з 1917 -  22-го стрілец. полку). Воював 
на Східному та Албан. фронтах. Наго
роджений Срібною медаллю за військ, 
службу з мечами на стрічці хреста за 
військ, заслуги (двічі), Бронз, медаллю 
за військ, службу з мечами на стрічці 
хреста за військ, заслуги та Бронз, ме
даллю за мужність.

Став поручником ГАз 11.1918 через 
Віден. збірну станицю української армії 
разом з 5-ма ін. старшинами 22-го стрі
лец. полку (Р. Радль, Е. Шеєр, Й. Кнірш, 
М. Ваґнер, М. Фоґель). Наприкінці
11.1918 сотник ГА полку піхоти ім. геть
мана І. Мазепи в Коломиї, командир 
куреня IV/36. 01.03.1919 призначений 
сотником бригади Кравса. Навесні 1919 
курінь IV/36 підпорядковано команді 
групи "Глибока" (командир сот. М. Фе- 
дик) 8-ї (Самбірської) бригади ГА (інак
ше бригади Кравса), визначивши йому 
осідок у с. Городовичі (нині Старосам- 
бір. р-ну Львів, обл.). Курінь складав
ся з 3 піх. сотень та сотні скорострілів 
(загалом понад 400 вояків). 14.05.1919 
під час заг. наступу поляків на всьому 
фронті курінь сотника А. чотири рази 
відбивав ворога на горі Радич на пн. 
від Хирова, не віддавши своїх позицій. 
Курінь IV/36 сотника А. був єдиною бо
йовою частиною групи "Глибока" яка 
не перейшла на тер-ю ЧСР, а з боями 
прорвалася до решти ГА і в 07.1919 
перейшла Збруч. Згодом нач. штабу 
11-ї Стрий, бригади в складі 3-го кор
пусу ГА, приєднаної пізніше до 3-ї За
лізної д-зії ДА УНР. 1920 інтернований 
у польс. таборі для військовополоне
них у м. Тухоля (Помор'я), звідки втік 
14.08.1920. На поч. 1920-х перебував у 
таборах для інтернованих вояків у ЧСР.

Командир робітничої сотні укр. брига
ди у м. Пльзень (ЧСР).

У міжвоєн. пер іод в Австрії працював 
як приватний службовець, а після 1935 - 
як держ. службовець. У Відні перед 1936 
мешкав у 12 окрузі (Eierstergasse, 14), 
згодом перебрався у другий округ 
(Jungstrasse, 8). Брав участь у діяльності 
укр. ветеран, орг-цій, зокр. у відкритті 
в 1928 пропам'ятної дошки на честь
10-літнього ювілею листопадових подій 
1918.1942 призваний до війська в ранзі 
майора.

П. у м. Відень, похований у родин
ному гробівці Аблів на центр, віден. 
цвинтарі (Simmeringer HauptstraRe).

Літ.: Західно-Українська Народна Ре
спубліка 1918-1923. Документи і матеріа
л и .! 3. Кн. 2/уклад.:0. Карпенко, К. Мицан. 
Івано-Франківськ, 2005; Литвин М. Укра
їнсько-польська війна 1918-1919 pp. 
Львів, 1998; Р П. Дещо з історії III. Гру
пи "Глибока" VIII. Самбірської Бриґади 
//Літопис Червоної Калини. 1934. Ч. 9. 
С. 10-13.1934. Ч. 10. С. 9-13; Стецишин О. 
Ландскнехти Галицької Армії. Львів, 
2012; Українська Галицька Армія / Д. Ми- 
китюк.Т. 2. Вінніпег, 1960.

Володимир Старик

а в е з А н а

Камілло Романа
(Avezzana Camillo Romano;
04.10.1867-15.06.1949) -  італ. по

літик, дипломат, барон. Н. в м. Неаполь. 
Закінчив Неаполітан. ун-т за спеціаль-



ністю "Міжнародне право". Кадровий 
дипломат, монархіст. Нагороджений 
орденами: Корона Італії (1898, Італія), 
Почесного легіону (1898, Франція), 
Дракона 1 та 2 класу (1903, Греція), 
Османія (1903, Османська імперія), 
Святого Сави (1906, Сербія), Лева (1908, 
Персія). Отримав титули офіцера ор
дену Мауріціо і Лаццаро (1909, Італія), 
Командора Білого Орла (1904, Сербія). 
1907-04.1910- посол Італії в Тегерані. У 
07.1911 підвищений у ранзі до Надзви
чайного та Повноважного посла 2-го 
класу, з 02.1918 - 1-го класу. 1919-21
- посол Італії у США. 29.10—23.11.1921
- представник Італії на міжнар. кон
ференції у м. Порторож. 01.1922 -  ген. 
секретар конференції Верховної ради 
д-в Антанти в Генуї. 11.1922-02.1927 - 
посол Італії у Франції.

Підтримував фашист, уряд Б. Мус- 
соліні. Від його імені ініціював скли
кання Ради послів Антанти 15.03.1923, 
де підписав ухвалу про передачу Сх. 
Галичини Польщі на умовах автоно
мії. Після цього А. відійшов від ак
тивних справ. Лише в 07.1930 - член 
італо-грецької комісії з примирення. 
1934 включений королем Італії Вікто- 
ром-Емануелем III до складу сенату, 
де працював у с.-г. комісії (1939-43). 
Влітку 1943 А. було включено до К-ту 
з закорд. справ, торгівлі та митного 
права.

П. і похований у м. Салерно.
Микола Вітенко

а в іа ц ія  г а л и ц ь к о ї  А р м і ї

(Летунство ГА) - рід військ ГА. 
Утв. 1.12.1918 розпорядженням ДСВС 
як Летунський відділ (ЛВ) з безпосе
реднім підпорядкуванням НКГА. На 
поч. 1919 (не пізніше 19.02) в стр-рі 
ЛВ ств. 1-ша і 2-га летунські сотні та 
тех. сотня. Заг. чисельність особового 
складу ЛВ на 19.02,1919 - 394 чол. Аві- 
атори-фахівці ГА належали до 2 груп: 
вихідці з колиш. австро-угор. війська 
(П. Франко, М. Савчук, І. Фостаківський,
І. Огар, А. Хрущ, Ф. Рудорфер та ін.) та з 
колиш. війська УД (Б. Губер, Д. Кануков, 
Ф. Алєлюхін, М. Сєріков та ін.). Останні 
прибули разом з кількома літаками з 
Наддніпрян. України в 12.1918.

Осн. типи літаків -  "Hansa-Bran- 
denburg", "Lloyd" (розвідники австро- 
угор. вир-ва), DFW, LVG (розвідники 
нім. вир-ва), "Nieuport" (винищувачі 
франц. та рос. вир-ва). Заг. кількість 
боєздатних літаків одночасно не пере
вищувала 10-15. Осн. база - аеродром 
Красне поблизу однойменної залізн. 
станції; використовували також ін. ае
родроми, зокр. Дуліби поблизу Стрия, 
Германівка, Теребовля.

Розпізнавальні знаки першого взір
ця, затв. 06.12.1918, - кольорові квадра
ти, які наносили на нижню поверхню 
крила (синій - під правим крилом, жов
тий -  під лівим). Згодом використовува
ли круглі кокарди з зовн. блакитним ко
лом і внутр. жовтим, на фюзеляжі іноді 
зображували тризуб жовтого кольору; 
існувала й ін. відміна розпізнавальних 
знаків - жовта й блакитна смуги на кри
лах і кермі повороту.

Осн. вид бойової роботи - повітр. 
розвідка, на яку припадало до 75 % на
вантаження авіації. Виконувалася, зде
більшого, одиничними літаками, рідше
- у супроводі винищувачів. Розвіду
вальний політ міг тривати кілька го

Авіація Галицькоїармії

АВІАЦІЯ ГАЛИЦЬКОЇ АРМІЇ {Летунство ГА)
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АВРАМЕНКО 
Василь Кирилович

дин, за які літак долав до 300 км. Також 
здійснювали польоти для бомбарду
вання об'єктів Львова та Перемишля, 
Повітр. бої з польс. літаками трапляли
ся вкрай рідко.

Після переходу ГА за Збруч 16-
17.07.1919 ЛВ розташовувався в Ша- 
таві, в 08.1919 був передислоков. до 
Нов. Ушиці, згодом - до Козятина, а 
у 09.1919 - до Вінниці. Літаки брали 
участь у підтримці наступу укр. армій 
на Київ. 27.08.1919 обидві авіасотні 
були об'єднані, з того часу ЛВ функці
онував як одна сотня.

Після переходу ГА на бік ЗСПР А. Де- 
нікіна авіасотня 21.12.1919 прибула до 
Одеси. В серед. 02.1920 в Одесу всту
пила ЧА, авіасотня увійшла до складу 
ЧУГА. У 04.1920 її передислоковано на 
аеродром Пост-Волинський (під Ки
євом) і перейменовано на 1-й Галиц. 
авіазагін. 21.04.1920 він прибув на 
фронт у Бердичів, згодом - у Козятин, 
де 27.04.1920 більшість його майна й 
особового складу були захоплені по
ляками.

Літ.: ТинченкоЯ. Герої українського 
неба. К., 2010; Харук А. Авіація Галиць
кої а рм її в у країн сько-польській війні// 
Воєнна історія Галичини та Закарпаття: 
36. наук, праць. Львів, 2010. С. 251-256; 
Його ж. Крила України: Військово-пові- 
тряні сили України, 1917-1920 pp. К., 
2009.

Андрій Харук

АВРАМЕНКО
Василь Кирилович
(22(10).03.1895-06.05.1981} - хоре

ограф, режисер. Н. в м-ку Стеблів (нині 
смт Черкас, обл.). 1913-15 навч. у м. Вла
дивосток (нині місто в РФ). 1918 закін
чив муз.-драм. шк. М. Лисенка в Києві. 
Працював у театрі М. Садовського. 
02.1921 прибув до табору полонених 
бійців УГА в м. Каліш (Польща), де за
снував школу укр. танцю. Уже в 05.1921 
ансамбль виступав у табірному теа
трі, а в 10.1921 - у ін. таборах інтер
нованих. З танц. колективом здійснив 
турне по Галичині, Волині, Холмицині.
1922-24 заснував бл. 40 шкіл укр. тан
цю у Львові, Луцьку, Рівному, Кремен
ці, Олександрії Межиріччі, ін. містах

Зх. України, Холмі (нині м. Хелм, Поль
ща) і в Подебрадах (Чехія). У цей час А. 
здобув широке визнання як майстер 
укр. танцю, творець самобутніх нац. 
яскравих хореографічних композицій.

Від 1925 - в Канаді. Створив у 
м. Торонто шк. нар. танцю. Працюючи в 
США і Канаді, розгорнув широку твор
чу й пед. діяльність. Організовував 
укр. шк., студії, ансамблі (у різний час 
у них навчалося бл. 6 тис. осіб). Тріум
фальними були гастролі ансамблю А. 
разом з хором О. Кошиця в 1930-х по 
амер. континенту. З великим успіхом 
пройшли виступи на всесвітніх вистав
ках у Торонто (1926) та Чикаго (1933), у 
Вашингтоні (Білий дім, 1935) та ін. міс
тах. 1936 заснував Укр. кінокомпанію. 
Разом з О. Кошицем зняв фільми-опе- 
ри "Наталка Полтавка" "Запорожець 
за Дунаєм" "Маруся" та ін. -  перші укр. 
фільми в Америці.

Від 1945 - в США. Працював у ство
реній ним шк. нар. танців, яка здій
снила численні турне по США, Канаді, 
Бразилії, Аргентині, Великій Британії 
та ін. Видав підручник "Українські наці
ональні танці, музика і стрій" (1946). У 
Нью-Йорку створено фонд А. З імена
ми А. та О. Кошиця пов'язаний пере
ломний момент у збереженні й розвит
ку укр. к-ри на амер. континенті.

П. у м. Нью-Йорк. Перепохований 
4.05.1993 у смт Стеблів.

Літ.: Боровик М. Століття укра
їнського поселення в Канаді (1891- 
1991). Монреаль; Оттава, 1991; Книш І. 
Жива душа народу. Вінніпег, 1966; 
Коць М. Василь Авраменко. К., 1993; 
Луців В. Незабутній маестро (Василь 
Авраменко у моїй пам'яті) // Київська 
старовина. 1996. № 2-3; МарунчакМ. Г. 
Біографічний довідник до історії укра
їнців Канади. Вінніпег, 1986; Му шинка М. 
За мистецькими заповітами Василя Ав- 
раменка // Народна творчість та етно
графія. 1994. № 1; Наріжний С. Українсь
ка еміграція. Т. 1. Прага, 1942; Пігуляк В. 
Василь Авраменко. Нью-Йорк, 1979; 
Погребенник Ф. Корифей українського 
танцю // Народна творчість та етно
графія. 1991. № 2-3; Ukrainians in North 
America. Champaign, 1975.

Олена Ковальчук
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АВСТРІЯ (Erste Republik, Респу
бліка Німецька Австрія (1918-19), Ав
стрійська Республіка (1919-33, Феде
ративна Держава Австрія (1934-38))
- середньоєвроп. д-ва, утворена при 
розпаді Австро-Угорщини.

Витоки утворення А. сягають ви
ступу Президента США В. Вільсона
8.01.1918 перед Конгресом. У його 
програмній заяві, зокрема, йшлося, 
що внаслідок воєнної поразки імперія 
Габсбургів припинить своє існування, 
а народи, які її населяють, утворять 
нац. д-ви. Натомість 2-й пол. 1918 ім
перський уряд таємно готував проект 
створення Австр. федерації як союзу 
нац. д-в. 16.10.1918 цісар Карл І видав 
маніфест із закликом до політ, лідерів 
народів імперії творити нац. ради. Пе
редбачалося, що після проголошення 
на землях імперії нац. д-в, вони мали 
об'єднатися в Наддунайський союз. Утім 
новостворені нац. представництва не 
підтримали цього проекту. 30.11.1918 
депутати від австр. земель колиш. 
австр. парламенту об'єдналися у Від
ні в Тимчасові Національні Збори, які 
сформували виконавчий орган - Держ. 
Раду. 4.11.1918 у Відні утворилася Єв- 
рейс. нац. рада Австрії. 11.11.1918 Карл 
І зрікся престолу. 12.11.1918 Нац. Збори 
проголосили А. республікою і водночас 
оприлюднили рішення про приєднання 
до Німеччини. А. прийняла офіц. назву
- Республіка Німецька Австрія. Урядові 
функції здійснювала Держ. Рада. Задля 
припинення діяльності імперських уста
нов, розподілу активів та архівів уряд А. 
утворив Ліквідаційну комісію у складі 
делегатів від новоств. нац. д-в. Делегати 
(колиш. парламентарії) діяли при кож
ному мін-ві колиш. Австро-Угорщини.
16.12.1918 відбулися вибори до Нац. 
Зборів, у результаті яких 72 депутат, ман
дати отримали представники Соціал-де
мократ. партії (СДП), 69 - члени Христи
янсько-соціальної партії (ХСП), 26 - діячі 
Нім. нац. партії (ННП), 3 - представники 
дрібних політ, угруповань. 15.03.1919 
Нац. Збори обрали коаліційний уряд 
(СДП—ХСП), який очолив К. Реннер. Го
ловні зусилля уряду були спрямовані на 
стабілізацію внутр. життя та унормуван
ня відносин на міждерж. рівні.

10.09.1919 м. Сен-Жермен-ан Ле 
біля Парижа укладено мирн. договір 
між А. і д-вами-переможцями у ПСВ 
(США, Брит. імперією, Італією, Фран
цією, Японією та ін.), який юридично 
оформив розпад Австро-Угорщини на 
низку самост. д-в: Австрію, Кор-во СХС 
(від 1929 - Югославія), Угорщину та ЧСР. 
А. віддала Кор-ву СХС більшість тер-ї 
герцогства Карніольського, Пд. Штірію, 
включно з м. Марібор, і частину Сх. 
Каринтії, Далмацію, Боснію та Герцего
вину. Колиш. австр. провінції Богемія, 
Моравія і Сілезія та укр. Закарпаття 
передавалися ЧСР; Пд. Тіроль - Кор-ву 
Італія; Пн. Буковина -  Румунії. Натомість 
Пн. Тіроль передано від Угорщини до А. 
Австр. уряд визнав незалежність Кор-ва 
СХС та ЧСР й погодився з усіма мирн. 
договорами з д-вами Четверного сою
зу. Ст. 88 Сен-Жерменського договору, 
як і ст. 80 Версальського договору, за
бороняла об'єднання А. з Німеччиною. 
А. зобов'язалася погодитися з рішення
ми країн Антанти щодо належності її ко
лиш. володінь, доля яких на той час не 
була вирішеною (зокр. щодо тимчасово 
окупованої Польщею Сх. Галичини). А. 
заборонялося мати військ, авіацію та 
військ, флот, чисельність збройних сил 
обмежувалася до 30 тис. військових. 
А. мала виплачувати репарації д-вам 
Антанти, у рахунок яких включили 
передачу всього австр. торг, та рибо
ловецького флоту. Сен-Жерменський 
мирн. договір, який фактично поста
вив А. під контроль країн Антанти, ра
тифікований Нац. Зборами 21.10.1919; 
увійшов у дію 16.10.1920. А. розпочала 
впорядковувати відносини із сусідніми 
д-ми. 01.08.1920 відкрито консульство
А. в Чернівцях. На підставі плебісциту
10.10.1920 Клагенфуртський басейн 
(Пд. Каринтія) залишився у А.; плебісцит 
у 09.1922 спричинив передачу Австрії 
Бурґенлянду, крім міста Еденбурґ. У ре
зультаті територ. розмежувань А. скла
далася з 8-ми автономних країв: Відень, 
Долішня Австрія, Горішня Австрія, Шті- 
рія, Каринтія, Тіроль з Форальберґом, 
Зальцбурґ і Бурґенлянд, які були засе
лені переважно німецькомовним насе
ленням католицького віросповідання. 
Площа - 83830 км2, нас. -  понад 6,5 млн
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чоловік, більше чверті яких мешкали 
у столиці. Гол. міста: Відень (столиця), 
ҐраціЛінц.

Ухвалена 10.09.1920 Конститу
ція Австр. Республіки (увійшла в дію 
1.10.1920) оголосила країну федера
тивною союзною д-вою з правами 
автономії країв. Конституція, яка була 
компромісом між принципами цен
тралізму і федералізму, передбачала 
створення 2-палатного верховного 
органу - Федеральних Зборів: Наці
ональна Рада (обиралася на 4 р, на 
підставі заг. голосування) і Федераль
на Рада (складалася з делегованих 
представників земельних ландтагів). 
Д-ву очолював президент з обмеже
ними повноваженнями, якого обира
ли Федеральні Збори (Національна 
і Федеральна Ради). Президенти А.: 
К. Зайц (1919-20), М. Гайніш (1920-28),
В. Міклас (1928-38). Вища виконавча 
влада належала федеральному кан
цлерові.

Гол. галузі пром-ті А.: видобуток 
залізної руди, лігніту, олова, цинку; ме
талургія і металообробка, гутництво, 
ткацтво та вир-во предметів розко
шів. С. госп-во: рільництво та вино
градарство на підгір'ї Альп і рівнинах, 
тваринництво та лісництво (в Альпах). 
А. - важлива транзитна країна для пе
реміщення товарів. Протягом 1919-22 
грошова одиниця А. (корона), незва
жаючи на проведене штемпелювання, 
знецінювалася, інфляція поглибила 
фінансову та госп. кризу. Уряд. А., з 
метою послаблення кризових явищ у 
фінансах та економіці, у 09.1922 підпи
сав з урядами Великої Британії, Італії, 
Франції та ЧСР т. зв. Женевські прото
коли про відтермінування сплати ре
парацій та отримання позики на суму 
650 млн золотих корон. У результаті фі
нансова с-ма А. опинилася під контро
лем ген. комісара Ліги Націй (1922-26).

У 1920-х - на поч. 1930-х у політ, 
житті А. домінувала ХСП, тісно пов'яза
на з РКЦ. Лідери партії, які отримували 
посаду канцлера (М. Майр, І. Зайпель, 
Е. Штреєрувіц, К. Буреш), прагнули 
підтримки політичної коаліції між ба
гатшими промисловцями і церквою. 
Проте австр. політ, життя до поч. 1930-х

підважували перманентна соціаль
на нестабільність, страйковий рух та 
громад, конфлікт із застосуванням на
сильства. Ситуацію загострювали дії 
політизованих парамілітарних орг-цій 
(Об'єднання фронтових бійців, гаймве- 
ри, Союз захисту Вітчизни, “Німецька 
оборона"). Стабілізацію економіки за
гальмувала світова екон. криза 1929-33. 
6.05.1932 канцлером став діяч ХСП 
Е. Дольфус, уряд якого, опираючись 
на сили гаймверу, централізував вла
ду, заборонив діяльність компартії та 
практикував фашистські методи прав
ління. 4.03.1933. нейтралізовано й роз
пущено Нац. Раду, скасовано свободу 
друку й зборів, обмежено діяльність 
політ, партій.

12.02.1934 Республіка Австрія пе
рейменована на Федеративну Дер
жаву Австрію. В країні набирала сили 
Націонал-соціалістична партія, яка під 
впливом нім. нацистів, що перемогли в 
Берліні, прагнула влади в А. та її при
єднання до Німеччини. Конфлікт пе
реріс у жорстке громад, протистояння 
між прихильниками австрофашистів, 
нацистів і соціалістів. 1934 Дольфус 
запровадив однопарт. режим правлін
ня з домінуванням партії Вітчизняний 
фронт. Д-ва жорстко контролювала 
вир-во і намагалася нейтралізувати ак
тивістів Націонал-соціалістичної пар
тії. Втім, унаслідок путчу нацистів, які 
25.07.1934 вдерлися до держ. канце
лярії, Дольфуса було вбито. Однак пов
стання націонал-соціалістів у Відні та 
федеральних землях зазнало невдачі. 
Завдяки підтримці з боку Італії, Франції 
та Великої Британії в 1934 А. уникнула 
приєднання до Німеччини. Канцлер 
К. Шушніґ продовжив політику Доль
фуса зі стримування аспірацій нацис
тів. У підписаному т. зв. Липневому до
говорі (11.07.1936) між Німеччиною та
А. нім. уряд визнав австр. суверенітет. 
9.10.1936 К. Шушніґ заборонив діяль
ність гаймверів, готових до відкрито
го опору націонал-соціалістам. 1937 
фюрер нім. нацистів А. Гітлер приму
сив Італію змиритися зі своїм наміром 
щодо анексії А. Щоб запобігти цьому, 
К. Шушніґ призначив референдум з 
питання про приєднання до Німеччи
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ни, але під тиском А. Гітлера 11.03.1938 
подав у відставку. Новий уряд очолив 
лідер австр. нацистів А. Зайсс-Інкварт. 
12.03.1938 до А. увійшли нім. війська. 
13.03.1938, внаслідок ухвалення зако
ну про аншлюс (приєднання до нацист. 
Німеччини), А. втратила суверенність і 
стала частиною 3-го Рейху.

Українська еміграція в Австрії
1918-39. З імперської доби в А., го
ловно у Відні, залишилися проживати 
українці: робітники, службовці держ. 
установ, студенти, колиш. парламента
рії. Наприкінці 10 - у 1-й пол. 11.1918 
в австр. столиці діяли Віденська де
легація УНРади, Укр. військ, рада та 
Збірна станиця укр. армії. 1918-20 у 
Відні діяли посольства: УД (посол В. Яи- 
пинський), УНР (посли В. Липинський, 
Г. Сидоренко) та ЗУНР (посли М. Ва
силько, В. Сінгалевич). При посоль
ствах були утворені Укр. пресова аген
ція (УНР) та Зх.-Укр. пресова агентура 
(ЗУНР). Відень став ключовим центром 
укр. політ, еміграції. Тут діяли укр. уря
дові інституції: представництво Дирек
торії (А. Макаренко і Ф. Швець) (1920), 
ЗГ УНРади та уряд Диктатора ЗУНР 
Є. Петрушевича (1919-23). На емігра
ції в А. було організовано закорд. 
групи укр. політ, партій: галицьких та 
буковинських (УНДП, УРП, Укр. селян
сько-радикальна партія, УСДП, ХСП) 
та наддніпрянських (Укр. партія соці- 
алістів-самостійників, УПСР, УСДРП, 
УНП). 1920 у Відні ств. Укр. союз хлі- 
боробів-державників, Буковинський 
політ, клуб. Укр. партіями сформовані 
міжпарт. орг-ції всеукр. х-ру: Укр. нац.- 
держ. союз (1920), Яіґа відбудови Укра
їни (1920), Всеукр. нац. рада (1921), 
УНС (1922), К-т оборони зх. укр. зе
мель (1923). 21.02.1922 у Відні відбув
ся Конгрес укр. парламентаріїв. Укр. 
емігранти з Галичини утворили Зх.-укр. 
т-во Ліги Націй (1922-25). 1919-21 в А. 
діяла Місія УЧХ. Генерал-лікар Я. Оку- 
невський представляв Україну в Цен
тральному бюро для б-би з епідеміями 
в Сх. Європі. У Відні продовжили свою 
діяльність: студент, т-во "Січ", громад, 
орг-ції "Єдність" та "Родина". 20.07.1919 
засновано Укр. наук, т-во у Відні. 1920 
ств. професійні орг-ції: Загально-укр.

т-во економістів, Союз укр. журналістів 
і письменників, Гурток укр. старшин, 
Укр. жін. союз. 17.01.1921 у австр. сто
лиці засновано УВУ, який восени того 
ж року переміщено до Праги. Укр. сту
дентів у А. матеріально підтримувало 
Т-во прихильників освіти.

У Відні 1918-30 друкувалася укр. 
преса: "Борітеся-Поборете!" (1920-22), 
"Боротьба"(1920)."Бюлетень МісіїУССР" 
(1922-23), "Бюлетень Українського 
Пресового Бюра" (1924-25), "Бюлетень 
Української Секції Заграничних Корес
пондентів у Відні" (1926), "Визволення 
(1923), "Віденський Альманах "Україн
ської Мистецької Накладні" (1921-22), 
"Відродження України" (1918), "Вісти 
Українського Національного Союза" 
(1922), "Вістник Політики, Літератури 
й Життя" (1914-18), "Воля" (1919-21), 
"Воля України" (1921), "Єретик" (1925), 
"Книга" (1921), "Молоде Життя" (1921), 
"На переломі" (1920), "Наш Стяг" (1921), 
"Нова Громада" (1923-25), "Нова Доба" 
(1920-21), "Новий Шлях" (1924-26), 
"Об'єднання" (1924), "Праця" (1918), 
"Пресові Вісти" (1928-30), "Сміх" (1920), 
"Соборна Україна" (1921-22), "Украї
на" (1921-22), "Український Прапор" 
(1919-23), "Український Скиталець" 
(1920-23), "Український Союз Хліборо
бів Державників" (1920), "Український 
Філятеліст" (1925-39), "Хліборобська 
Україна" (1920-25), "Чорногора" (1921), 
"Ukrainische Korrespondenz" (1925). У 
1919-21 у Відні друкувалися укр. ге- 
огр. карти поштові марки; у 1920-х 
працювали книжкові вид-ва: "Верни- 
гора", "Видавництво Українського Со
юзу "Хліборобів-Державників", "Зем
ля", "Українська Мистецька Накладня"
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"Український Соціольоґічний Інсти
тут"; відкрито 2 книгарні.

Духовне життя українців греко-ка
толиків гуртувалося навколо церкви 
Св. Варвари, православні були паро- 
хіянами Сербської церкви. 1919 у А. 
відбулися гастролі укр. хору під кер- 
вом О. Кошиця. На поч. 1920-х кон
цертну діяльність проводили піаністи
В. Божейко, Л. Колеса, Н. Нижанків- 
ський, віолончеліст Б. Бережницький; 
укр. п'єси ставив аматорський театр.

За громад, життям та політ, актив
ністю укр. еміграції в А. слідкували 
розвідки Польщі, Франції та більшо
вицької Росії. Влада А. не перешкоджа
ла політ, діяльності укр. еміграції. Після 
рішення Ради амбасадорів 14.03.1923 
про передачу Сх. Галичини Польщі 
поліція заборонила послові В. Сінга- 
левичу займатися політ, діяльністю в 
А., а Є. Петрушевичу було відмовлено 
в продовженні австр. візи. Спеціальна 
Ліквідаційна комісія (голова - К. Ле- 
вицький) припинила діяльність Коле
гії уповноважених Диктатора. Восени 
1923 перестала існувати ЗГ УНРади. А. 
передбачила виплати пенсій колиш. 
урядовцям Австро-Угорщини, але в 
разі, коли вони не отримали австр. 
громадянства, ці виплати були міні
мальними і, в умовах інфляції, не мог
ли забезпечувати умов для існування 
службовців та їх родин. 1923-25 діячі 
політ, еміграції ЗУНР шляхом перемо
вин з урядом Польщі зуміли повер
нутися до Галичини. Політ, емігранти 
з Наддніпрянщини переїхали до ЧСР 
та Польщі. Окремі діячі (М. Грушев- 
ський, С. Вітик, М. Лозинський та ін.)
- до рад. України ("зміновіхівщина"). У 
результаті А. та, зокр., Відень втратили 
своє значення для укр. руху - тут у 2-й 
пол. 1920-X-1930-х мешкало не біль
ше 3000 українців (переважно колиш. 
військові, пенсіонери, робітники й сту
денти), майже всі - в столиці. Активісти 
укр. спільноти діяли в т-вах: Братство 
св. Варвари, "Громада", "Родина", "Січ" 
та Український клуб.

Літ.: Аґстнер Р. Про цісарів, консу
лів і купців - Австрія і Україна 1785-2010 
/ пер. з нім. К. Поліщук. Wien, 2011; Архів 
Української Народної Республіки. Мі

ністерство закордонних справ. Дипло
матичні документи від Версальського 
до Ризького мирних договорів (1919- 
1921) / упоряд. В. Кавунник. К., 2016; 
ДейвісН. Європа: Історія. К., 2006; Діяль
ність Української Військово-санітарної 
Місії у Відні // Воля. Відень, 1920.24 січ. 
Т. 1. Ч. 4. С. 166-171; Дюрозель Ж -Б. 
Історія дипломатії від 1919 року до на
ших днів / пер. з франц. К., 1995; Исла- 
мов Т. М. Австро-Венгрия в Первой ми- 
ровой войне. Крах империи // Новая 
и новейшая история. Москва, 2001. 
№ 5. С. 14-46; Кураев О. Політика Ні
меччини й Австро-Угорщини в Першій 
світовій війні: український напрямок. 
К., 2009; Кухар Р. Віденська "Січ". Історія 
Українського Академічного Т-ва "Січ" у 
Відні (1868-1947). В пам'ять 125-річчя 
оснування "Січі". К., 1994; Кушнір В. За
хідноукраїнське товариство Ліги Націй 
та Міжнародна Унія товариств Ліги На
цій (1922-1928) // Наукові зошити істо
ричного факультету. Львів, 1999. Вип. 2. 
С. 224-228; Лозинський М. Свято 22. січ
ня й українська еміграція // Визволення. 
Відень; Прага, 1923. Лютий. Ч. 1. С. 43-45; 
Над Синім Дунаєм. Ювілейний Збірник 
Українського Академічного Товариства 
"Січ"у Відні / Зредагували д-р О. Грицай 
і Т. Марітчак. Відень, 1932; Наріжний С. 
Українська еміграція. Культурна праця 
української еміграції 1919-1939 (мате
ріали, зібрані С. Наріжним до частини 
другої). К., 1999; Нехай живе незалеж
на Галицька Держава! Збірка статей. 
Відень, 1922; Нотатки Андрія Жука 
про Всеукраїнську Національну Раду// 
Молода нація. Альманах. К., 2002. № 3. 
С. 228-230; Павлишин О. Закордонна 
Група Української Національної Ради у 
Відні (1919-1923 pp.) // Галичина. Ч. 23. 
Івано-Франківськ, 2014. С. 57-66; Його
ж. Зовнішньополітична орієнтація за
хідноукраїнського проводу у 1918 р. // 
Гетьман Павло Скоропадський та Укра
їнська Держава 1918 року. Науковий 
збірник, присвячений 125-річчю від на
родження Гетьмана Павла Скоропад
ського та 80-річчю проголошеня Укра
їнської Держави 1918 року. К., 1998. 
С. 152-155; Його ж. "Січовий Батько" 
на еміграції у 1919-1927 pp.// Кирило 
Трильовський і січовий рух. Коломия,
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2014. С. 158-164; Підкова І. Сен-Жер- 
менський мирний договір 1919 // Сві
това історія ХІХ-ХХ ст. Словник. Львів, 
1998. С. 270; Піскун В. Політичний ви
бір української еміграції (20-і роки XX 
століття). К., 2006; Попик С. Українці в 
Австрії 1914-1918. Австрійська полі
тика в українському питанні періоду 
великої війни. К .,1999; Снайдер Т. Чер
воний князь: монографія. К., 2011; Со
ляр І. Всеукраїнська Національна Рада 
(1921 р.) // Український Альманах, 2001. 
Варшава, 2001. С. 108-109; Тереицен- 
ко Ю., Осташко Т. Український патріот 
із династії Габсбургів: науково-доку- 
ментальне видання. К., 2011; Українська 
політична еміграція 1919-1945: До
кументи і матеріали. К., 2008; Україн
сько-австрійські зустрічі. Львів, б/р; 
Цьольнер Е. Історія Австрії. Львів, 2001; 
Чому Український Союз Хліборобів Дер- 
жавників не війшов у "Всеукраїнську На
ціональну Раду" в Відні // Хліборобська 
Україна. Відень, 1921. Ч. II, III і IV. С. 186- 
190; Binder Н. Galicien in Wien. Parteien, 
Wahlen, Fraktionen und Abgeordnete 
im Obergang zur M assenpolitik . 
Wien, 2005; Idem Polen, Ruthenen, 
Juden Politik und Politiker in Galicien 
1897-1918. Wien, 1997; Hornykiewicz T. 
Ereignise der Ukraine 1914-1922, deren 
bedeutung und historische Hinteregrdnde. 
Philadelphia, 1966. Bd. I-II; Skrypek J. 
Ukraincy w Awstrii podczas Wielkiej wojny
і geneza zamachu na Lwow. Warszawa, 
1939; Wargelin Clifford F. The Economic 
Collapse of Austro-Hungarian Dualism, 
1914-1918 // East European Quarterly, 
XXXIV, No. 3. September 2000. P. 261-288.

ОлегПавлишин

АВСТРО-УГбРЩИНА
(Австро-Угорська монархія)
- дуалістична (двоєдина) д-ва в 

Центр. Європі, в бас. Дунаю, на чолі з 
династією Габсбургів.

Утворилася в 1867 як результат 
компромісу між політ, елітами австрій
ської та угорської частин Габсбурзької 
імперії, що стало одним з наслідків 
революції 1848-49. Створення двоє
диної Австро-Угорської монархії було 
закріплене т. зв. Грудневою консти
туцією - сімома "осн. держ. закона

ми" від 21.12.1867. Напередодні ПСВ 
тер-я А.-У. становила 676,6 тис. км2 
з нас. 52,8 млн осіб. Права і свобо
ди австр. громадян були визначені в 
осн. держ. законі про заг. права гро
мадян (Staatsgrundgezetz iiber die 
allgemeinen Rechte der Staatsburger). 
Конституційний закон урегульовував 
нац. відносини в А.-У., проголошую
чи рівноправність народів монархії, 
їхнє право на захист національності й 
мови, рівноправність усіх "крайових" 
мов у галузі освіти, управління і в гро
мад. житті. Однак це була рівноправ
ність у нерівних умовах: використання 
на практиці конституційних свобод 
залежало від соціальної повноти нац. 
спільнот і сили нац. рухів. В А.-У. були 
об'єднані різні за етніч. складом та іс- 
тор. традицією тер-ї. Найчисленніші 
нац. групи складали німці, угорці, чехи, 
поляки, словаки, румуни, хорвати. Бл. 
8 % нас. імперії (4,5 млн осіб) станови
ли українці, більшість яких проживала 
в Галичині, де їхні нац. інтереси стика
лися з нац. претензіями поляків, на Бу
ковині - румунів, на Закарпатті -  угор
ців. Від серед. 19 ст. нац. питання було 
гол. внутрішньополіт. проблемою А.-У. 
Після децентралізаторських реформ 
1860-х ця монархія стала певним політ, 
парадоксом, оскільки конституційні 
свободи суттєво обмежували можли
вості проведення класич. імпер. полі
тики. Наприкінці 19 ст. усі нац. рухи в
А.-У. сформулювали в парт, програмах 
пріоритет власної державності. Попри 
офіц. концепцію монархіїяк "спільного 
дому" народів, це об'єктивно запере
чувало її майбутнє.

Під час ПСВ А.-У. як член Троїсто
го (пізніше Четверного) союзу, який 
протистояв Антанті, зазнала поразки, 
що прискорило падіння династії Габ
сбургів і розпад монархії. На тер-ї ко- 
лиш. А.-У. в результаті нац.-демократ. 
революцій наприкінці 1918 виникли 
самост. д-ви - Австрія, Угорщина, ЧСР. 
Частина тер-й А.-У. увійшла до скла
ду Кор-ва СХС, Румунії, Польщі. Укр. 
політ, сили проголосили утворення 
ЗУНР, однак через польс.-укр. війну, 
падіння УНР та ін. несприятливі обста
вини зберегти державність не змогли.
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Релігійні конфесії 
Австро-Угорщини
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Належність нац. тер-й колиш. А.-У., 
зокр. українських, було врегульовано 
на Паризькій мирній конф. 1919-20 
(Сен-Жерменський і Тріанонський 
мирні договори), а також (у випадку 
Галичини) за результатами паризької 
Ради послів Антанти 14-15.03.1923. 
Так укр. тер-ї колиш. А.-У. опинилися 
в складі різних д-в: Закарпаття - ЧСР, 
Буковина - Румунії, Галичина - Поль
щі. У сучасній Україні пам'ять про А.-У. 
зберігається в т. зв. габсбурзькому мі
фові, центр, фігурою якого є постать 
цісаря Франца-Йосифа І (1848-1916).

Літ.: Аркуша О., Мудрий М. Австрія // 
Наукове товариство імені Шевченка. Ен
циклопедія / ред. О. Купчинський та ін. 
Т. 1. Львів, 2012. С. 67-76; ТейлорА.Дж. 
Габсбурзька монархія 1809-1918. 
Історія Австрійської імперії та Австро- 
Угорщини / пер. з англ. А. Портнов, 
С. Савченко. Львів, 2002; Цьолнер Е. 
Історія Австрії / пер. з нім. Р. Дубасевич, 
X. Назаркевич, А. Онишко, Н. Іваничук. 
Львів, 2001; Die Habsburgermonarchie 
1848-1918. Wien, 1973-93. Bd. I-VI / 
Herausg. im Auftrag der Kommission fur 
die Geschichte der osterreichisch-un- 
garischen Monarchie von A. Wandrusz- 
ka und P. Urbanitsch; 2000. Bd. VII / He
rausg. im Auftrag der Kommission fur 
die Geschichte der Habsburgermonar
chie von H. Rumpler und P. Urbanitsch; 
Dziadzio A. Monarchia konstytucyjna w 
Austrii (1867-1914). Wtadza - obywatel - 
prawo. Krakow, 2001.

Олена Аркуша, Мар'ян Мудрий

АВТОНОМІЯ
СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ
- концепція розв'язання польс.- 

укр. суперечностей у міжвоєн. Польщі 
та спосіб досягнення міжнар. визнан
ня польс. суверенітету на спірній тер-ї 
шляхом надання регіонові статусу 
широкого самоуправління чи тери- 
тор. автономії. Додатковими підста
вами для окремого трактування Сх. 
Галичини в 2-й Речі Посполитій були 
автономія кор-ва Галичини і Лодоме- 
рії в Австро-Угорщині, невизначений 
міжнар.-правовий статус Сх. Галичини 
в 1918-23 та високий рівень напруже
ності укр.-польс. відносин.

У 05.1919 польський ННС виступав 
з пропозицією надання Сх. Галичині 
автономії, проект якої не був розробле
ний і яка слугувала інструментом досяг
нення дозволу Антанти на окупацію цієї 
тер-ї. Рішення Ради міністрів закорд. 
справ союзних д-в, ухвалене 25.06.1919 
на пропозицію Комісії для польс. справ, 
про тимчасову передачу Сх. Галичини 
під управління Польщі, ставило умови 
надання територ. автономії, гаранту
вання реліг. і політ, свобод та визнан
ня права нас. на висловлення свого 
рішення про держ. належність краю.
5.07.1919 польс. делегація запропону
вала Комісії для польс. справ проект 
Статуту Сх. Галичини, за яким регіо
ну надавалася автономія з окремим 
сеймом, що мав повноваження в галузі 
к-ри, освіти, охорони здоров'я, місц. ко
мунікацій, рільництва, торгівлі, пром-ті 
та ін. справах. Виконавчу владу здійс
нював губернатор, призначений гла
вою польс. д-ви. Міністр без портфеля в 
Раді міністрів Польщі мав займатися га- 
лиц. справами, а укр. урядовець вико
нував дорадчі функції при польс. уряді. 
В рамках кожного мін-ва створювалися 
департаменти для справ Сх. Галичини. 
Офіц. мовами вважалися польс. і укр.

На основі цього проекту Верх. Рада 
Антанти, плануючи передати регіон 
під 25-річне управління Польщі, роз
робила 20.11.1919 Статут для Сх. Гали
чини. Законодавчим органом ставав 
однопалатний сейм Сх. Галичини, що 
обирався на пропорційній основі на
5 р. До повноважень сейму належало 
прийняття законів щодо регулюван
ня питань культу, освіти, соц. опіки, 
розвитку комунікацій, рільництва, 
торгівлі і пром-ті, земельн. справ і т. п. 
Губернатор мав право вето на ухвале
ні сеймом закони, яке було абсолют
ним у питаннях освіти, а в земельн. 
питаннях передавалося на вирішення 
Ради Антанти. Населення Сх. Галичини 
мало обирати за пропорційною с-мою 
депутатів сейму Польщі, уповноваже
ного розглядати законопроекти щодо 
регіону, за винятком компетенцій кра
йового сейму. В Раді міністрів Польщі 
один міністр, призначений главою 
д-ви з мешканців краю, мав представ
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ляти інтереси Сх. Галичини. Окремий 
укр. урядовець мав бути при польс. 
Раді міністрів радником у справах 
укр. меншини і ГКЦ. Виконавчу владу 
здійснював губернатор, якого призна
чав і відкликав глава польс. д-ви. Його 
обов'язком було виконання законів 
сейму Польщі і сейму Сх. Галичини. Він 
вводив у дію закони крайового сейму, 
мав право вето, призначав регіон, мі
ністрів за пропорційним принципом. 
Судову владу представляв Найвищий 
трибунал у Львові, члени якого мали 
обиратися за виборчою с-мою або 
призначатися главою польс. д-ви на 
пропозицію губернатора. їхнє усунен
ня належало до виключної компетенції 
трибуналу. Сформовані в Сх. Галичині 
військ, частини в мирн. час мали пере
бувати тільки на теренах краю. Перед
бачалася амністія для мешканців краю 
за політ, дії від початку ПСВ до запро
вадження Статуту для Сх. Галичини. 
Гарантувалося дем. права громадян, 
заборонялося проведення колоніза
ції. Заходами польс. уряду Верх, рада 
союзних і заприязнених д-в 22.12.1919 
призупинила розробку Статуту для Сх. 
Галичини, зарезервувавши право за
ново повернутися до розв'язання цієї 
проблеми.

Розробка й можливе прийняття Ан
тантою статуту про автономію у не ви
гідній для Варшави редакції та потре
ба розв'язання укр.-польс. протиріч у 
Сх. Галичині послужили стимулом для 
появи польс. проектів автономії. Кон
ституція Польщі, ухвалена 17.03.1921, 
передбачала можливість надання нац. 
автономії в межах заг. самоврядування 
(ст. 109). Концепція автономістського 
розв'язання висувалася лівоцентрист. 
табором польс. політикуму: Польс. 
партією соціалістичною (ППС) та Польс. 
нар. партією "Визволення" (ПНП-В). 
Т. Голувко розробив перший нарис ши
рокої політ, автономії Сх. Галичини, за 
яким передбачалося утворення в краї 
сейму й уряду. В компетенції польс. 
уряду залишалися питання зовн. від
носин, фінансова, митна, торг, і військ, 
політика. Проблема територ. автономії 
Сх. Галичини дискутувалася на XVIII 
конгресі ППС (1921), після чого була

створена комісія під кер-вом Г. Діа- 
манда для обговорення осн. положень 
законопроекту. На основі цих дискусій 
М. Нєдзялковський опрацював проект 
територ. автономії Сх. Галичини, яка 
мала складатися з 2 в-в (Галицького і 
Подільського) зі спільним крайовим 
сеймом і крайовою радою. До їхньої 
компетенції належали справи мовної, 
реліг., освіт., та екон. політики, місц. 
адміністрація, поліція та зем. справи за 
винятком аграрн. реформи. Для нагля
ду за діяльністю крайових сейму і ради 
призначався держ. підсекретар для Сх. 
Галичини. Гарантувалося збереження 
прав польс. меншини. Проект розгля
дався як перший крок, за яким мало 
настати надання автономії для Волині 
і Пд. Полісся з можливим їх майбутнім 
об'єднанням зі Сх. Галичиною. Про
ект М. Нєдзялковського викликав не- 
сприйняття з боку сх.-галиц. окружної 
орг-ції ППС, яка вимагала обмежитися 
культ.-нац. автономією чи воєвод, са
моуправлінням та виключити Львів
1 нафтовий басейн з меж автономії. 
Компромісу було досягнуто домовле
ністю запропонувати сеймові принцип 
проекту і вимагати від уряду детальної 
розробки закону.

На виконання рішення сейму від 
26.07.1922 уряд Ю. Новака створив 
комісію експертів (М. Бобжинський,
B.-Л. Ґжендзєльський, С. Кашніца, В. Ґод- 
лєвський, П. Лонґшамп), на розгляд 
якої було представлено 3 проекти:
2 - авторства М. Бобжинського і 1 -
C. Лося. За формою вони становили 
договір між Антантою і Польщею, а 
осн. відмінність полягала в тому, що 
перші розв'язували справу Сх. Гали
чини з опорою на утворення 3-х в-в, 
а останній впроваджував єдине "Русь
ке" в-во. Взявши за основу 2-й проект 
М. Бобжинського, комісія відійшла 
від форми міжнар. договору і заміни
ла положення автономії воєвод, са
моуправлінням. Воєвод, сеймики наді
лялися обмеженими повноваженнями, 
а їхні закони вимагали затвердження 
президента і відповідного міністра. 
Представництво нац. палат сеймиків 
узалежнювалося від співвідношення 
чисельності польс. і "руської" курій. За
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боронялося проведення колонізації в 
Сх. Галичині.

При розгляді законопроекту в 
конституц. комісії сейму 23.09.1922 
С. Ґпомбінський від імені ННС вніс ок
ремий проект, перша частина якого мі
стила норми воєвод, самоуправління 
для всієї д-ви, а друга стосувалася кон
кретно трьох сх.-галиц. в-в. За основу 
другої частини було взято урядовий 
законопроект, однак проект ННС йшов 
далі в справі нівелювання прав укр. 
більшості Сх. Галичини. Обмежувала
ся недоторканість депутатів сеймиків, 
воєводам надавалося право скасуван
ня прийнятих ними законів. Проект не 
визнавав принципу пропорційності 
виборів, надаючи обом куріям однако
ву кількість мандатів. Проект ННС став 
основою для ухваленого Установчим 
сеймом 26.09.1922 закону про принци
пи заг. воєвод, самоуправління, зокр. 
Львівського, Тернопільського і Ста- 
ниславівського в-в. Підтримали його 
правоцентрист. фракції, ППС і ПНП-В 
голосували проти. Закон складався 
з 2-х осн. розділів: перший стосував
ся загальнодерж. воєводського са
моуправління, другий - 3-х сх.-галиц. 
в-в. Згідно з законом, воєвод, сейми
кам передавалися справи к-ри, еко
номіки, комунікації, охорони здоров'я, 
соц. опіки, адміністрації самоуправлін
ня і громад, фінансів, причому держ. 
закони мали визначити компетенцію 
сеймиків у цих галузях. Воєвод, закони 
набирали чинності на тер-ї в-ва після 
санкції президента Польщі, контра
сигнації голови Ради міністрів і відпо
відного міністра та опублікування в 
урядовому органі в-ва. Виборчу орди
націю до сеймиків мав ухвалити сейм 
Польщі. Президент Польщі скликав 
сеймики принаймі раз на рік, призу
пиняв і розпускав. Депутатська недо
торканість діяла тільки протягом три
вання нарад сеймику. Виконавчими 
органами були воєвод, виділи, склад 
яких мав визначити окремий закон. 
Воєвода представляв у сеймику уряд 
Польщі, мав право вносити законо
проекти, призупиняти будь-яку ухвалу 
сеймику, що не підлягала санкції пре
зидента Польщі, та ухвали воєводсько

го виділу. В такому разі воєвода пові
домляв відповідного міністра і справу 
передавали на розгляд Верховного 
адм. трибуналу, процедурні дії якого 
мав визначити окремий закон.

До компетенції 3-х сх.-галиц. воє
вод. сеймиків належали справи реліг. 
визнань, громад, освіти (за винятком 
ун-тів і вищ. шкіл), громад, доброчин
ності, охорони здоров'я (за винятком 
санітарної поліції], місц. доріг, аграрні 
питання (окрім земельн. реформи), 
пром-ті і торгівлі, регулювання річок, 
меліорації, орг-ція і адміністрація ґмін 
і повітів, воєвод, бюджету та ін. спра
ви, передані сеймом Польщі. Сейми
ки складалися з 2 палат, одну з яких 
становили посли укр. (руської] курії. 
Львівський сеймик мав налічувати 100 
депутатів (по 50 у кожній палаті), ста- 
ниславівський і тернопільський - по 
60 депутатів (по 30 у кожній палаті). Па
лати засідали окремо, у спільних спра
вах вимагалося рішення обох палат, у 
справах однієї курії - тільки однієї від
повідної палати.

Воєвод, виділ складався з воєводи 
або його заступника, як голови, та по
8 членів і 8 заступників. З них поло
вина обиралася відповідною палатою 
сеймику (по 4 члени і 4 заступники), 
а половина призначалася воєводою
з-поміж громадян відповідних курій. 
Наради нац. секцій виділу проходили 
окремо під кер-вом воєводи чи його 
заступника. При прийнятті рішень діяв 
той самий принцип, що і в палат сейми
ку. Передбачалося призначення уря
довців за пропорційним принципом. 
Заборонялося проведення колонізації. 
Держ. органи і суди використовували 
польс. мову, органи самоуправління 
мали право вибору мови. Мова ви
кладання в школах, утримуваних ок
ремими палатами, передавалася на їх 
визначення.

Декларувалося, що сейм Польщі ух
валить заснування укр. ун-ту і виділить 
фінансування з бюджету д-ви. Ун-т буде 
підпорядкований безпосередньо Мін-ву 
реліг. визнань і громад, освіти. Воєвод
ські і держ. закони та розпорядження 
мали публікуватися в офіц. органі дво
ма мовами. Передбачалося імплемен
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тацію воєводського самоуправління 
сх.-галиц. в-в та заснування укр. ун-ту 
протягом 2 р. з часу оголошення зако
ну. Закон про воєвод, самоуправління 
не задовольняв ні польс., ні укр. сторо
ну. Ставши формальним мотивом для 
визнання 15.03.1923 Радою амбасадо- 
рів суверенних прав Польщі в Сх. Гали
чині, ніколи не був утілений у життя.

Літ.: Ґеник М. А. Проблема автоно
мії західноукраїнських земель в 1921- 
1922 pp. // Проблеми слов'янознав
ства. Львів, 1996. Вип. 49. С. 87-90; 
Partyka A. Polskie koncepcje autonomii 
Galicji Wschodniej w latach 1919-1922 
// Studia Historyczne. Krakow, 1976.1 4. 
S. 563-575; Sliwa M. Dwa socjalistyczne 
projekty autonomii terytorialnej dla 
Ukrairicow w II Rzeczypospolitej // 
Polska і jej wschodni s$siedzi / pod red. 
A. Andrusiewicza. Rzeszow, 1997. S. 315- 
332.

Микола Ґеник

АГРАРИЗМ ("Третій шлях") - по
літ. доктрина низки селян, партій та ру
хів ЦСЄ 1880-1940-х. Проголошувала, 
що основою економіки є землероб
ство, а осн. прошарком сусп-ва - селя
ни; висувала концепцію нового устрою, 
середнього між капіталізмом і соціа
лізмом; пропагувала кооперацію. У 
вузькому розумінні - вимога перероз
поділу землі на користь малоземель
них і безземельних селян, формування 
прошарку заможн. селянства. Згідно з
А., селянство зосереджує в собі гол. 
позитивні цінності та якості сусп-ва, є 
осердям стабільності д-ви й зберіга- 
чем нац. ідентичності, тому має дикту
вати свою політичну та екон. волю 
сусп-ву.

Винику Німеччині. Поширенню його 
ідей сприяли нім. вчені А. Шеффле (автор 
терміна), Г. Руланд. Ідеологію А. прийня
ли: Польс. сел. партія, Чеська аграрна 
партія, Болг. землеробський нар. союз 
та ін. Відомі ідеологи А.: А. Швегла, М. Го- 
джа, О. Франкенбергер (ЧСР), А. Стамбо- 
лійський (Болгарія), Я. Домбський (Поль
ща). В Україні аграристські за змістом 
ідеї розробляв В. Липинський - ідеолог 
доктрини Укр. демократ, хлібороб, партії 
(1917). Польс. прихильники А. - В. Вітос,

М. Ратай, В. Кєрнік та ін., перебуваючи 
при владі в 2-й Речі Посполитій, прово
дили політику підтримки в Зх. Україні 
польс. селянства.

Літ.: Матвеев Г. Ф. "Третий путь"? 
Идеология аграризма в Чехословакии 
и Польше в междувоенньїй период. 
М., 1992; Носкова А. Ф. К вопросу об 
аграризме в крестьянском движении в 
странах Центральной и Юго-Восточной 
Европьі // Советское славяноведение. 
1981. № 2; Materiaty zrodlowe do historii 
polskego ruchu ludowego. Warszawa, 
1966.

Микола Вітенко

АГРАРНА ПОЛІТИКА ПОЛЬЩІ НА 
ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ -
складова частина заходів, які здійсню
вали уряди 2-ї Речі Посполитої в Гали
чині й на Волині 1919-39, спрямована 
на зміцнення польського окупац. ре
жиму, через с-му заходів в економіч
ній, особливо с.-г., сфері.

ЗУЗ на момент встановлення польс. 
влади мали низку проблем в аграрній 
сфері. Серед них - малоземелля селян, 
черезсмужжя і вузькосмужжя, панщи- 
зняні пережитки у вигляді сервітутів, 
відробітків та боргових зобов'язань 
перед поміщиками, відсталий рівень 
агрокультури, відсутність коштів для 
модернізації с. госп-ва, в т. ч. для меха
нізації, електрифікації села, збільшен
ня площ під тех. к-рами, впроваджен
ня більш продуктивних сортів рослин 
та порід тварин. Аналогічні труднощі 
мали селяни з етнічних польс. земель, 
їх вирішення передбачалося політ, 
програмами низки польс. партій, зокр. 
найбільш впливових - ППС (Ю. Пілсуд- 
ський), НДП (Р. Дмовський) та ПСЛ- 
Пяст (В. Вітос), що посідали панівні по
зиції у сеймі та урядах Польщі. В центрі 
їх аграрної політики було питання 
перерозподілу землі. Його вирішення 
здійснювалося виключно в інтересах 
польс. нас., шляхом реалізації низки 
заходів. Вони мали забезпечити екон. і 
політ, домінування польського етносу, 
сприяти його чисельному зростанню 
та зменшенню частки ін. народів, на
самперед українців, у заг. стр-рі нас. 
ЗУЗ, а Галичину та Волинь перетворити
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на аграрно-сировинний придаток вну
трішньої метрополії.

Аграрна політика Польщі передба
чала: 1) обмеження прав українців на 
користування землею (в Галичині до 
03.1923 позбавлені права купляти зем
лю, надалі при купівлі землі зазнавали 
дискримінаційних обмежень); 2) пар
целяцію і продаж землі в Галичині й на 
Волині польс. переселенцям-осадни- 
кам; 3) обмеження діяльності та вста
новлення контролю за укр. с.-г. та екон. 
т-вами;4) зосередження переробної та 
харчової пром-ті в руках польс. вели
ких землевласників та акціонер, т-в і 
т. д. Реалізація цих напрямів аграрної 
політики відбувалася в результаті ухва
лення відповідних законів парламен
том, розпоряджень уряду, директив 
окремих мін-в та відомств.

Ще в ході польсько-української 
та радянсько-польської війн польс. 
парламентом було прийнято низку 
законів, що заохочували польс. селян 
до служби в польс. армії. Ними пе
редбачалося передання на пільгових 
умовах, а то й безкоштовно земельних 
наділів (парцель) усім офіцерам польс. 
війська, а також солдатам, які зазнали 
поранень, чи сім'ям загиблих. Нові зем
левласники мали поселятися компак
тними групами в прикордон. в-вах (на
самперед у Галичині та на Волині). їхні 
поселення (осади) ставали опорними 
пунктами для польс. влади в сільс. міс
цевості. Осадники отримували на піль
гових умовах кредити, реманент, по
сівний матеріал, робочих тварин. Вони 
мали право на носіння вогнепальної 
зброї і проведення щотижневих ло
кальних військ, навчань. У результаті 
за 1919-20 у Львівське, Станисла- 
вівське та Тернопільське в-ва було 
переселено понад 12 тис. сімей осад
ників, які отримали понад 200 тис. га 
землі. Понад 250 тис. га надано польс. 
осадникам на Волині. Активна колоні
зація ЗУЗ тривала до 1929, коли була 
загальмована світовою екон. кризою. 
Після 1933 практика осадництва була 
відновлена, хоча і в менших обсягах.

Завдяки осадництву та кадровій 
політиці польс. властей у пром-ті й 
держ. стр-рах, ураховуючи природний

приріст нас., частка поляків у Сх. Гали
чині 1921-31 зросла з 26,9 до 29,9 % 
(на 347 тис. осіб), а на Волині - з 11,1 до 
15,5% (на 155 тис. осіб).

Аграрне осадництво суттєво по
гіршило екон. становище укр. селян 
Галичини та Волині, сприяло їхній емі
грації за межі Польщі. Осадництво заго
стрювало складні польс.-укр. взаємини, 
сприяло радикалізаціїукр. нац.-визвол. 
руху.

Польс. осадники та поміщики ви
ступали опорою польс. влади на міс
цях і вороже сприймалися українцями. 
Саме на ці категорії польського нас. 
було спрямовано саботажні акції ОУН.

Земельне питання, через склад
ну політичну ситуацію в Польщі, було 
об'єктом торгів між укр. послами і пред
ставниками проурядових партій у 1920 
та 1934. В результаті домовленостей 
1934 низка укр. громад, орг-цій та с.-г. 
т-в була допущена до парцеляції помі
щицьких маєтків, хоча влада контро
лювала списки українців-парцелянтів. 
Активніше до участі у парцеляції до
пускали представників ГКЦ.

Під виглядом земельн. реформ
1919-39 польс. влада реалізувала польс. 
с.-г. колонізацію укр. земель. В особі 
осадників передбачалося створити 
зразкові г-ва польс. фермерів, які мали 
стати соціальною опорою політ, ре
жиму на сх. і пд.-сх. окраїнах Польщі й 
пом'якшити гостроту аграрного пере
населення у метрополії. Та більшу ча
стину парцельованих земель придба
ли укр. селяни в ході т. зв. сусідської 
парцеляції чи викупивши її в польс. 
спекулянтів. Загалом дії польс. влади 
в аграрній сфері спричинили кілька
разове зростання цін на землю. Спеку
лятивні ціни переважали будь-які ймо
вірні прибутки від землекористування 
і зумовлювали вимивання коштів із 
зх.-укр. села, збідніння місц. селянства. 
Результатом прорахунків польс. влас
тей стало банкрутство частини польс. 
осадників, масова корупція у торгівлі 
землею на місцях. Унаслідок реалізації 
аграрних реформ більшість селян і с.-г. 
робітників, які придбали землю в борг, 
розорилися під вагою заборгованості 
й оподаткування. Продаж сел. майна
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за борги став звичним явищем. Лише 
після 1933 влада пом'якшила с-му опо
даткування села. При цьому відбулася 
чергова дискримінація місц. населен
ня. Було списано половину кредитів 
осадників, чверть кредитів поміщиків, 
скасовано податки для останніх. Фа- 
воризування поміщиків та осадників 
здійснювалося під час закупівлі в нас. 
с.-г. продукції (для них закупівельні 
ціни були вищими за ринкові, тоді як 
для пересічних селян навпаки). Для 
поміщиків за рахунок селян запрова
джувалися премії за експорт с.-г. про
дукції, знижувалися тарифи на переве
зення збіжжя тощо.

Земельне питання спричинило низ
ку політ, скандалів і відставок. Так, 
близьких прем'єр-міністра Польщі
В. Вітоса було викрито в спекуляціях із 
землею у Терноп. в-ві. Були й ін. гуч
ні справи. Як правило, такі скандали 
використовувалися прихильниками 
режиму санації для посилення автори
таризму в д-ві.

Аграрна політика Польщі впро
довж міжвоєн. періоду, замість вирі
шення екон. проблем, призвела до 
загострення польс.-укр. взаємин. Укр. 
громадянство з кожним роком поси
лювало опір офіц. політиці польс. уря
дів, гуртувалося навколо власних по
літ. партій, громад, орг-цій, с.-г. т-в, ГКЦ.

Заходи толерування осадників, 
окремих орг-цій та т-в у аграрних пи
таннях спричинили корупцію та роз
крадання держ. коштів, зумовили чис
ленні спекуляції та махінації на ринку 
землі, негативно відобразилися на 
становищі с. госп-ва не лише ЗУЗ, але й 
цілої 2-ї Речі Посполитої, посилювали в 
країні антидемократ. процеси.

Літ.: Васюта І. К. Галицько-волин
ське село між світовими війнами. 
Львів, 2010; Виздрик В. Галицьке село: 
соціально-економічне життя та сус
пільно-політичні процеси (1919-1939). 
Львів, 2015; Кугутяк М. В. Галичина: 
сторінки історії: нарис суспільно-по
літичного руху (XIX ст. - 1939 p.). 
Івано-Франківськ, 1993; Його ж. Історія 
українськоїнаціонал-демократії(1918- 
1929).! 1. Івано-Франківськ, 2002. С. 145- 
155; Павликовський Ю. Земельна справа

у Східній Галичині (короткий історичний 
і економічний огляд земельного питан
ня та сучасний його стан). Львів, 1922. 
С. 15; Польська кольонізація Східної Гали
чини. Відень, 1921. С. 16-17; Смолей В. В. 
Польське цивільне і військове аграрне 
осадництво у Західній Україні: істори- 
ко-правовий контекст 1919-1939 pp.). 
Тернопіль, 2003.

Микола Вітенко,
Микола Кугутяк

АГРАРНА РЕФОРМА В ЗУНР за
ймала чільне місце серед проблем га
лицького державотворення. Осн. пара
метри та принципи обговорювалися ще 
з довоєн. періоду. Підготовка реформи 
декларувалася вже 5.11.1918 у відозві 
УНРади "Український народе". Прин
ципи мали розробити Центральне 
бюро УНРади та Харчовий уряд (гол. 
С. Федак), згодом ДСЗС. На підготовку 
закону впливали держ. секретар за- 
корд. справ М. Лозинський, рільничі 
референти при держ. повітових комі
саріатах, управи держ. маєтків, лісові 
управи. У 01.1919 на сесії УНРади ство
рено земельну комісію (С. Данилович, 
С. Вітик, А. Шмігельський, П. Шеке- 
рик-Доників, Т. Старух, Л. Петрушевич, 
С. Онишкевич, І. Макух та ін.). Вона 
регламентувала проведення весняних 
польових робіт, умови оренди землі. 
Дискусійним виявилося питання коор
динації проведення земельної рефор
ми з УНР. Земельний закон Директорії 
УНР 8.01.1919 засуджувався послами 
УНРади як такий, що направлений на 
соціалізацію землі й ліквідацію приват
ної власності.

18.01.1919 ДСВнС своїм розпоря
дженням створював місц. рільничі ко
місії, що мали вести облік заможних 
та бідних господарів, засіяної ріллі.
23.01.1919 на Трудовому конгресі в 
Києві очолювані Т. Старухом представ
ники галиц. селянства вимагали узако
нення приватної власності на землю, 
передачі землі тим, хто її обробляє, 
обмеження максимального землево
лодіння 50 моргами землі і конфіскації 
земельних надлишків за викуп.

30.01.1919 аналогічні вимоги вису
нула очолювана М. Мартинцем прав
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нича комісія при ДСЗС. Проти по
ширення в ЗОУНР аграрного закону 
Директорії виступив і віце-прези- 
дент УНРади Л. Бачинський. Натомість 
С. Данилович висловився за передачу 
панських фільварків громадам у ко
лективну власність. Члени комісії ви
магали прискорення реформи. Осн. 
параметри А.р. в ЗУНР пропонували 
С. Голубович (УНТП), Л. Бачинський 
(УРП), С. Данилович (СРС). Дискусія між 
ними посилювалася міжпарт. б-бою, 
звинуваченнями з боку Антанти в при
хильності ЗУНР та УНР до більшовизму.

21.02.1919 ДСЗС і ДСВнС прийняли 
постанову про примусовий обробіток 
землі, залишеної власниками. Така 
земля передавалася в оренду спец, 
повітовими чи громад, комісіями. Пе
редбачалося покарання за псування 
чи переховування посівного збіжжя, 
інвентарю. За "Основами земельного 
закону"від 7.03.1919 пасовища переда
валися у користування сільс. громад, 
ліси - у держ. власність. На селян, які 
ухилялися від участі у війні з Польщею, 
дія земельної реформи не поширюва
лася. "Основи" загострили протиріччя 
між УНДП, УРП та СРС, представниками 
інтелігенції та ГКЦ.

Невирішеність аграрного питання 
звужувала соціальну підтримку УНРа
ди. Наприкінці 02.1919 у низці повітів 
пройшли віча з приводу А.р. в ЗУНР. 
Вимоги селян набували все більш ра
дикального спрямування. В окремих 
селах мешканці розпочинали поділ 
землі. У Яворівському пов. роздавали 
по 15 моргів українцям, які служили в 
ГА, іншим - по 4. Ситуація прискорю
вала вирішення аграрного питання 
згори.

А.р. в ЗУНР реалізовано одноймен
ним законом УНРади від 14.04.1919. 
Відповідно до нього конфіскації підля
гали держ., церк., двірські й фундаційні 
землі, що належали династії Габсбур
гів, земельні наділи, які перевищували 
встановлені розміри власності, а також 
живий та мертвий інвентар. Зберігала
ся приватна власність на землю. Закон
14.04.1919 не регламентував юридич
них меж власності та відшкодування 
власникам конфіскованої землі. Без

компенсації конфісковували угіддя 
Габсбургів, учасників збройної агресії 
проти ЗУНР, а також землі, набуті шля
хом спекуляції. Поза увагою залишали
ся питання камасації (ліквідації через
смужжя) та сервітутів. У майбутньому 
вони мали вирішуватися соймом ЗУНР. 
Розподіл землі мало бути проведено 
одразу після завершення польс.-укр. 
війни. У першу чергу передбачалося 
наділення землею вояків ГАта військо
вих вдів і сиріт. Дезертирів та ухильни
ків від військ, служби, звинувачених у 
держ. зраді осіб позбавляли права на 
отримання конфіскованої землі. На пе
рехідному етапі земля підпорядкову
валася земельним к-там.

А.р. в ЗУНР мала поміркований х-р, 
була результатом компромісу осн. по
літ. партій, зовн.-політичного впливу.

Літ.: Західно-Українська Народна 
Республіка 1918-1923. Документи і 
матеріали. Т. 1 / уклад.: О. Карпенко, 
К. Мицан. Івано-Франківськ, 2001. 
С. 336-337; КугутякМ. В. Історія україн
ської націонал-демократи (1918-1929). 
Т. 1. Івано-Франківськ, 2002. С. 131; 
Павлишин О. Підготовка аграрної ре
форми в ЗОУНР // Україна : культурна 
спадщина, національна свідомість, дер
жавність. Вип. 6. Львів, 2000. С. 170-183; 
Тинченко Р. Земельна реформа ЗУНР 
(ЗОУНР) 1919 р .//Український історич
ний збірник. 2012. Вип. 15. С. 105-118.

Микола Вітенко,
Микола Кугутяк

АДВОКАТУРА В ЗУНР - самовряд
ний орган, покликаний захищати і 
представляти інтереси клієнтів у суд. 
органах.

А. в ЗУНР діяла за встановленими 
в Австро-Угорській імперії закона
ми, адвокатська робота належала до 
кола вільних професій. Участь адво
катів у суд. процесах регламентува
лася чинним законодавством та змі
нами в суд. с-мі ЗУНР. Орг. основою 
діяльності адвокатів у новій д-ві за
лишалася Палата адвокатів у Львові. 
Захоплення Львова польс. стороною 
ускладнило процес комунікації адво
катів з вищим самоврядним адвокат
ським органом.
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АДЛЕР Зіґфрід

В умовах польс. військової агре
сії на українські землі ДСС змушений 
був унормувати функціонування ад
вокатури в ЗОУНР. Відповідний роз
порядок був ухвалений 15.04.1919, 
де зазначалося про намір утворити 
Палату адвокатів у Станиславові, яка
б регулювала діяльність адвокат
ського корпусу на підконтрольних 
українському уряду тер-ях. У розпо
рядку зазначалося, що Палата адво
катів у Станиславові буде утворена з 
усіх адвокатів, які мають свій осідок 
у суд. округах Станиславів, Бережа
ни, Коломия, Чортків. Члени Палати 
адвокатів у Станиславові перестава
ли бути членами Палати адвокатів у 
Львові. Передбачалося провести пер
ші заг. збори адвокатів, на яких мало 
бути ухвалено статут, обрано виділ, 
дисциплінарну раду й екзаменаторів 
для адвокатських іспитів. Урядовою 
мовою діяльності палати і адвокатів 
визначалася українська, згідно із За
коном про мови від 15.02.1919. Адво
катські іспити на час надзвичайного 
стану (війни) передбачалося складати 
в Окремім судовім сенаті II інстанції, 
іспитову комісію визначав ДСС на 3 р. 
чинності. Розпорядком секретаріату 
затверджено текст і порядок складан
ня адвокатської присяги (приречен
ня). її текст був коротким: "Прирікаю 
бути вірним Українській Народній 
Республіці, повинуватися основним 
і усім іншим законам Української На- 
родньої Республіки та сповнювати со
вісно мої обов'язки як адвокат"

Раз складена присяга була незво- 
ротною. Адвокатів, які склали присягу 
раніше, від нової звільняли. Розпо
рядком визначалася назва правоза
хисника -"адвокат" натомість раніше 
вживані різні додатки до неї (карний 
оборонець, надворний і судовий, кра
йовий, судовий адвокат) забороня
лися. Однак ці норми так і не набули 
своєї правової дії через окупацію га
лицьких земель польс. армією 1919.

Літ.: Вісник державних законів і 
розпорядків Західної Области Укра
їнської Народної Республіки. Вип. 8 . 

Станиславів. 30 квіт. 1919. С. 61-62; 
Західно-Українська Народна Республі

ка 1918-1923. Історія / кер. авт. кол. і 
відп. ред. О. Ю. Карпенко. Івано-Фран- 
ківськ, 2001.

Ірина Василик, 
Степан Кобута

АДЛЕР
Зіґфрід
(д. н. і с  н.) -  військовик, четар 7-го 

гарматного полку. Н. у м. Відень. В ГА 
від 12.1918.

Літ.: Якимович Б. Німці в Українській 
Галицькій Армії // Якимович Б. Україна 
та українці: події далекі і близькі. Вибра
ні праці. Львів, 2014. С. 438-446.

Богдан Якимович

АКАД ЕМ ІЧНА ГІМНАЗІЯ - навч. 
заклад у Львові, найдавніша г-зія в 
Україні. Заснована 24.10.1784 за розпо
рядженням австр. імператора Йосифа II. 
Заклад створено як частину Львів, 
ун-ту. Випускників А.г. зараховували до 
ун-ту без вступних іспитів. Розташову



АКАДЕМІЧНА ГІМНАЗІЯ

Академічна гімназія

валась на 2-му поверсі будинку монас
тиря і костелу Св. Трійці, від 1831 - у 
бічному крилі монастиря бернардин
ців. У 1 -й пол. 19 ст. А.г. мала 6 класів, у 
них навчалось 450-600 учнів. У про
грамі навч. були релігія, лат. мова, гео
графія, арифметика, л-ра, стилістика, 
грец. мова, історія, алгебра. Мова ви
кладання - лат., частково нім. Відоми
ми директорами А.г. на початковому 
етапі були Ф. Мільбахер (перший ди
ректор), К. Криґельштайн,

Зміни в статусі А.г. відбулися вна
слідок "Весни народів". Урядовими 
розпорядженнями введено факуль
тативне вивчення укр. та польс. мов, 
а обов'язковими предметами стали 
природа (мінералогія) і нім. мова. На 
підставі розпорядження МОНВ (№ 28 
від 8.01.1849), навчання укр. мови для 
всіх класів стало обов'язковим від 
5.02.1849. Однак через нестачу украї
номовних фахівців та відповідних під
ручників професори викладали нім. 
мовою. А.г. одержала право проводити 
іспити для вчителів і видавати кваліфі
каційні свідоцтва. 1850 вперше відбув
ся іспит зрілості під орудою інспектора 
Є. Лінцбауера. Від 1850/51 н. р. іспити 
зрілості проводили двічі на рік.

1863/64 н. р. укр. мовою дозволе
но користуватися під час навчання лат. 
мови, географії, математики й природи. 
Від 1865 укр. мовою навчали в чотирьох 
нижчих класах г-зії. Ухвала Галицького 
крайового сейму 1867 про викладання 
у старших класах г-зії польс. мовою ви
кликала обурення серед викладачів та 
учнів. Після наполегливих петицій, про
тестів професорів г-зії, укр. сеймової 
репрезентації та гол. управи т-ва "Про
світа", ухвалою Крайової шкільної ради 
від 31.05.1873 запроваджено укр. мову 
навчання в 5-му класі. Поступово її вве
дено і в ін. старших класах. 8-16.05.1878 
відбувся перший іспит зрілості укр. 
мовою. З ініціативи дир. В. Ільницького 
сформовано урядову фахову комісію 
для створення укр. шкільних підруч
ників та усталення термінології з усіх 
предметів. 1877 відкрито підготовчий 
клас, щоб допомогти учням народних, 
зокр. сільських, шкіл вступити до г-зії. 
1895 його було ліквідовано, оскільки до

навчання в г-зії готувала школа вправ 
при учительській семінарії і 4-класова 
школа ім. М. Шашкевича.

1877/78 н. р. вийшов перший річний 
звіт дирекції укр. мовою. Звіти фіксува
ли склад учительських зборів, план на
вчання у восьми класах, теми письмових 
завдань у старших класах, теми для іспи
тів зрілості, інформацію про навч. облад
нання, розпорядження шкільної влади 
та ін. В останній чв. 19 ст. гімназисти ви
вчали релігію, лат., грец,, укр,, нім., польс. 
мови, географію, історію і статистику, ма
тематику, фізику, хімію, психологію, при
родознавство. Крім держ. свят, пов'яза
них із цісарськими ювілеями, від 1886 
щороку відзначали Шевченківські дні.

Від 1862 навчання відбувалося 
в Нар. домі, на 2-му і 3-му поверхах. 
1907/08 н. р. А.г. перемістилась у влас
ний будинок, зведений за держ. кошт на 
розі вул. Сапіги (нині вул. С. Бандери, 14) 
і вул. Захаревича (нині вул. Архітектор
ська). Через зростання чисельності уч
нів у Нар. домі 1906/07 н.р. відкрили т.зв. 
філію А.г. Формально пов'язана з гол. 
г-зією, реально вона не залежала від неї. 
Директорами г-зії цього періоду були 
Ф. Бруггер, о. В. Ільницький (1867-92), 
Е. Маркевич (1892-1911), І. Кокорудз 
(1911 -27), філії -  І. Громницький (1906- 
16), М. Рибачок (1916-20).

З початком ПСВ г-зію та її філію 
закрили. Будинок гол. г-зії російське 
(1914-15) й австрійське (1915-18) 
війська використовували як шпиталь. 
У 09.1915 навчання відбувалося в Нар. 
домі для учнів обох г-зій - головної і фі
лії. Кількість учнів у роки війни не пере
вищувала 350. У період ЗУНР будинок 
гол. г-зії використовувався для потреб 
польс. війська. Десятки випускників 
і викладачів А.г. брали участь у політ., 
екон, і культ, житті ЗУНР, виступили на її 
захист у лавах ГА: М, Андрусяк, І. Бабій,
І. Боберський, С. Гайдучок, М. Галущин- 
ський, Т. Горникевич, І. Крип'якевич,
В. Лаба, С. Лещій, П. Мечник, Ю. Роман- 
чук, С. Томашівський та ін.

А.г. працювала і в міжвоєн. період. 
У польс середньошкільній с-мі головну 
А.г. і її філію ввели в заг. с-му як держ. 
г-зію з укр. мовою навчання, Головній 
г-зії надали номер 571, а філії -  572.
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АКТИ ЗЛУКИ (ОБ'ЄДНАННЯ, СОБОРНОСТІ) УНР І ЗУНР

Через реформу польс. шкільництва 
від 1932 8-класна г-зія перетворилася 
поступово на 4-класну і 2-річний ліцей. 
1933/34 н. р. в гол. г-зії відкрито коеду- 
каційний відділ (спільного навчання 
хлопців і дівчат) із правом зараховува
ти 10 % дівчат (головно доньок держ. 
службовців). Навч. предмети залиши
лися ті ж, лише збільшено кількість го
дин польс. мови, посилено виховання 
у польс. дусі (польс. військ, вишкіл, 
святкування днів польс. незалежності, 
конституції 2-ї Речі Посполитої, іменин 
президента). В обох г-зіях працювали 
національні, драматичні, наукові, му
зичні, краєзнавчі, спортивні, протиал
когольні гуртки, а також "Пласт", "Ма
рійські дружини". Директорами гол. г-зії 
після І. Кокорудза були М. Сабат (1928— 
30), С. Лещій (1930-31, 1934-39), Д. Лу- 
кіянович (1931-34), філії -  Г. Наливайко 
(1921-24), С. Федів (1924-26), Я. Вер- 
бицький (1926-31), І. Бабій (1931-34), 
М. Залеський (1934-39).

Після приходу рад. військ 1939 А.г. 
перетворено на 10-річну школу і вне
сено в заг. с-му рад. середнього шкіль
ництва. Зміни в житті г-зії відбулися під 
час нім. окупації Львова 1941 -44. Улітку 
1941 в А.г. і філії відновлено 8-класову 
програму гуманітарного типу. Колиш. 
гол. г-зію перейменовано на Першу, 
вона розміщувалась у різні періоди в 
будинках на вул. Волоській, у колиш. 
польс. г-зії на пл. Св. Софії (на розі сучас
них вул. І. Франка та вул. Свєнціцького), 
вул. Личаківській, пл. Ринок, 10. Дирек
тором у роки ДСВ був П. Мечник. Друга 
г-зія, яка виникла на основі колиш. філії, 
розташовувалась у приміщеннях на 
вул. Скарбківській (нині вул. Лесі Укра
їнки), а потім на вул. Пекарській, 19. 
Її очолював В. Радзикевич. Кількість 
учнів обох г-зій сягала 2000 (більшість 
походила з околиць Львова). Обов'яз
ки візитатора обох закладів виконував 
М. Біляк. Після 2-го приходу рад. військ 
1944 г-зії перетворено на десятирічки 
рад. освітньої с-ми.

Давню назву г-зія зуміла повернути 
собі лише після проголошення неза
лежності України 1991. Імпульс віднов
ленню А.г. дав Світовий з'їзд Львівської
А.г. (1991) уЛьвові, який ухвалив: 1) під

тримати й допомогти СШ № 1 у її захо
дах та підготовці проекту відродження 
Української А.г.; 2) створити підготов
чу групу стосовно вироблення планів 
для переходу СШ № 1 м. Львова на А.г.; 
3) створити в діаспорі К-т приятелів 
української А.г. у Львові. Представник 
Президента України у Львів, області
С. Давимука 26.05.1992 видав розпо
рядження № 102 про відкриття Першої 
Львів, г-зії на базі СШ № 1. Базою для 
навч. і наук.-методич. роботи визначе
но Львів. Політехніку. Спільний наказ 
про відкриття Першої Львів, г-зії при 
Політех. ін-ті видали начальник управ
ління освіти Львівської обл. Л. Бартіш 
і ректор Львів. Політехніки Ю. Рудав- 
ський 15.06.1992. 1992-93 відновле
но навч. в А.г., директором якої став
В. Старчевський. Г-зія утверджує високі 
стандарти нац. освіти та виховання. Се
ред її випускників - сотні відомих полі
тиків, громад., наук, і культ, діячів.

Літ.: Ювілейна книга Україн
ської академічної гімназії у Львові. На 
100-річчя першого українського іспи
ту зрілости. 1878-1978. Філадельфія; 
Мюнхен, 1978.

Ігор Соляр

АКТИ ЗЛУКИ (ОБ'ЄДНАННЯ, СО- 
БбРНОСТІ) УНР і ЗУНР - офіц. доку
менти урядів УНР і ЗУНР, які юридично 
регламентували процес об'єднання укр. 
республік в одну д-ву. Проголошення 
укр. д-ви на укр. етнічних землях Ав- 
стро-Угорщини відображало держ.-со- 
борницькі прагнення національно сві
домого укр. нас. Галичини, Буковини та 
Закарпаття. Відтак 10.11.1918 УНРада 
доручила Раді Держ. Секретарів здійс
нити потрібні заходи для об'єднання 
всіх укр. земель в одну д-ву.

"Передвступний" договір. 1.12.1918 
у м. Фастів представники ЗУНР (Д. Ле- 
вицький та Л. Цегельський) підписали 
з членами Директорії УНР (О. Андрі- 
євський, В. Винниченко, С. Петлюра, 
Ф. Швець) т. зв. Передвступний дого
вір. У документі ЗУНР заявляла про 
намір незабаром об'єднатися з УНР в 
одну д-ву - перестати існувати як окре
ма д-ва й увійти, з усією своєю тер-єю і 
нас., до складу УНР. Остання зобов'язу-
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Універсал Директорії 
про об'єднання 
УНР та ЗУНР

валася прийняти всю тер-ю і нас. ЗУНР 
як складову частину д-ви в Укр. Нар. 
Республіку. Уряди обох республік узя
ли на себе зобов'язання якнайшвид
ше реалізувати об'єднання. Окремий 
пункт договору передбачав, що ЗУНР, 
з огляду на витворені істор. обстави
нами держ.-правову традицію та культ, 
і соціальну специфіку, застерігала за 
собою право на територ. автономію. 
Параметри автономії повинна була ви
значити окрема спільна комісія, а ра
тифікувати - законодавчі й урядові ор
гани обох республік. Тоді ж мали бути 
узгоджені детальні умови злуки обох 
д-в. "Передвступний" договір започат
кував процес об'єднання УНР та ЗУНР, 

Ухвала УНРади про злуку. Веле
людні віча, які відбулися в 12.1918 у 
низці повітов. центрів Сх. Галичини,

У Н І В Е Р С А Л

Д И Р Е К Т О Р І Ї  У К Р А Ї Н С Ь К О Ї  Н А Р О Д Н Ь О І  

Р Е С П У Б Л І К ! .

ІМЕНЕМ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНЬОІ РЕСПУБЛІК!.

ДИРЕКТОРІЯ 0Л0ВІЦА6 НАРОД УКРАЇНСЬКІ.1! ПРО ВЕЛИКУ ПОДІЯ 

В ІСТОРІЇ ЗЕМЛІ ПАЛ01 УКРАЇНСЬКОЇ.

3-ГО СІЧНЯ 1919 РОКУ В М.СТАНІСЛАВОВІ УКРАЇНСЬКА 

НАЦІОНАЛЬНА РАДА ЗАХІДНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНЬОІ РЕСПУБ -  

Л ІКІ.ЯК ВИРАЗНИК ВОЛІ ВСІХ УКРАЇНЦІВ Б.АВСТРІЙСЬКОЇ ІМ

П ЕР ІЇ І  ЯК НА2ВИВД.'. ї х н і ;  ЗАКОНОДАВЧІЇ чинник,ТОРЖЕСТВЕН- 

НО ПРОГОЛОСИЛА ЗЛУКУ ЗАХІДНЬОІ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНЬОІ РЕС

ПУБЛІК! З НАДНІПРЯВСЬКСЖ) УКРАЇНСЬКОЮ НАРОДНЬОЮ РЕСПУБЛІ

КОЮ В ОДНОЦІЛЬНУ СУВЕРЕННУ НАРОДНО РЕСПУБЛІКУ.

ВІТАЮЧІ З ВЕЛИКОЮ РАДІСТЮ ЦЕ.: ІСТОРИЧНІ.: КРОК ЗА

ХІДНИХ БРАТІВ НАИИХ,ДИРЕКТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНЬОІ РЕС

ПУБЛІКИ УХВАЛИЛА ТУЮ ЗЛУКУ ПРИШЛИ І здійсняти НА умови, 
ЯКІ ЗАЗНАЧЕНІ В ПОСТАНОВІ ЗАХІДНЬОІ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОД- 

НЬОІ РЕСПУБЛІК! ВІД 3-ГО СІЧНЯ 1919 РОКУ.

ОДНИНІ ВО ЕДИНО Ш Ш П Ь С Я  СіидІТТЯМ ОДІРВАНІ ОД.

НА ВІД ОДНОЇ ЧАСТИНИ ЕДИНОІ УКРАЇНІ -  ЗАХІДНО -  УКРАЇНСЬ

КА НАРОДЙЯ РЕСПУБЛІКА / ГАЛИЧИНА, БУКОВИНА, І  УГОРСЬКА 

УКРАЇНА / І  НАДДНІПРЯНСЬКА ВЕЛХКА УКРАЇНА.

ЗДІЗНХЛИСЬ ВІКОВІЧНІ М Р ІЇ, ЯКИМ! І Ш  І  ЗА ЯКІ 

УМІРАЛИ КРАЦ1 С ІН І УКРАЇНІ.

ОДНИНІ Є ЄДИНА НЕЗАЛЕЖНА УКРАЇНСЬКА НАРОДНЯ РЕС

ПУБЛІКА.

ОДНИНІ народ у к р а їн с ь к і:,  в и зв о л ен і:  м и г т и м  

ПОРИВОМ СВОЇХ ВЛАСНИХ СИЛ, MAE ЗМОГУ ОБ'ЄДНАННЮ* ДРУА- 

ш оа ЗУСИЛЛЯМ! ВСІХ сво їх  СИНІВ БУДОВАТ! НЕРОЗДІЛЬНУ 

САМ ОСТІ :НУ ДЕРКАВУ УКРАЇНСЬКУ НА БЛАГО І  НАСТЯ BCijO- 

ГО I I  ТРУДОВОГО ЯВДУ.

22 СІЧНЯ 1919 РОКУ 

У М. К ІІВ І.

Г О Л О В А  Д І Р Е К Т О Р І  І

Ч Л Е Н І  д и р е к т о р і ї

Ч Л Е Н  - О Е К Р Е Т А Р Ь

КЕРУЮЧІ,: СИРА ЗА Мі  ДИРЕКТОРІЇ

cyb

/ /  4

ухвалювали вимогу до кер-ва ЗУНР 
негайно проголосити злуку всіх укр. 
тер-й в одну д-ву; організувати ефек
тивну оборону та закінчити війну з по
ляками до початку Мирної конференції 
в Парижі; утриматися від самост. акцій 
міжнар. х-ру, передавши ці питання на 
розгляд офіц. представникам собор
ної України. Тому питання об'єднання
з УНР першочергово розглядалося на 
пленарній сесії УНРади в Станиславові 
(2-4.01.1919). На засіданнях оголосили 
принципову домовленість із Директо
рією про спільне ведення зовн. полі
тики, орг-цію війська, фінансової с-ми, 
пошти й телеграфу. Сторони узгодили, 
що шкільництво та реліг. питання зали
шаться під автономним управлінням. 
Суди та адміністрація мали функціону
вати окремо до впровадження загаль- 
ноукр. законів.

3.01.1919УНРада, затвердивши Фас
тівський договір, одноголосно прийня
ла ухвалу "Про злуку Західноукраїнської 
Народної Републики з Українською На
родною Републикою". У тексті зазнача
лося, що до скликання Установчих збо
рів об'єднаної республіки законодавчу 
владу на тер-ї ЗУНР виконує УНРада. До 
того ж часу її виконавчий орган -  РДС 
мав здійснювати цивільну й військ, ад
міністрацію.

Універсал Директорії про об'єд
нання. 22.01.1919 члени Директорії 
підписали Універсал про підтримку 
Ухвали УНРади від 3.01.1919 і здійс
нення об'єднання на умовах ЗУНР. Уні
версал оголошував: "Віднині воєдино 
зливаються століттями відірвані одна 
від одної частини єдиної України, За
хідно-Українська Народна Республіка 
(Галичина, Буковина й Закарпаття) і 
Наддніпрянська Велика Україна. Здійс
нилися вікові мрії, якими жили і за які 
вмирали кращі сини України. Віднині є 
єдина Українська Народна Республіка"
22.01.1919 на святково оформленій 
Софійській площі Києва в присутності 
кількох тисяч українців відбулося уро
чисте проголошення Ухвали УНРади та 
Універсалу Директорії про соборність. 
В урочистостях брала участь делегація 
ЗУНР у складі 36 осіб (депутати УНРади, 
урядовці, представники політ, партій з

38



АКТИ ЗЛУКИ (ОБ'ЄДНАННЯ, СОБОРНОСТІ) УНР І ЗУНР

Галичини, Буковини та Закарпаття). Го
лова делегації ЗУНР у Києві - віце-пре- 
зидент УНРади Л. Бачинський.

Закон про форму держ. влади в 
Україні. 23.01.1919 Трудовий конгрес 
України, за участю делегації ЗУНР, ра
тифікував Акти злуки. Питання про 
юрид. умови об'єднання відображено 
в ухваленому Трудовим конгресом
28.01.1919 Законі про форму держ. 
влади в Україні (тимчасовій конституції 
УНР). Документ уповноважив керувати 
д-вою та її обороною Директорію УНР, 
яка, доповнена представником від 
Наддністрян. України, мала здійсню
вати верховну владу в об'єднаній д-ві 
до наступної сесії Трудового конгресу 
й ухвалювати закони, необхідні для 
оборони республіки. Відтак ці закони 
підлягали затвердженню на найближ
чій сесії Трудового конгресу.

Законодавчі акти УНР і ЗОУНР. 
Факт об'єднання України був відобра
жений у низці ін. держ.-правових актів 
УНР 1-ї пол. 1919: "Ухвалений Радою 
Нар. Міністрів Закон про надання вчи
телям і вчителькам з бувшої Австро- 
Угорської України прав місцевих вчи
телів" зрівняв права педагогів-вихідців 
із ЗУЗ з освітянами Наддніпрянщини з 
урахуванням попереднього пед. ста
жу; Постанова РНМ "Про відкриття 
кредиту в 40.000.000 гривень для про
довольчих операцій в Галичині, Буко
вині та Холмщині"; "Про асигнування 
в розпорядження Керуючого Мініс
терством Шляхів для Державного Се- 
кретаріяту Шляхів Галичини 17.000.000 
гривень на експлоатацію залізниць і 
заготовку палива і металлу".

Починаючи з 02.1919, органи вла
ди ЗУНР у документах та офіц. звер
неннях запровадили назву "Західна 
Область Української Народної Респу
бліки" (ЗОУНР). У 03-04.1919 формаль
ні наслідки об'єднання були зафік
совані й на місц. рівні - на печатках 
повітов. органів влади зображення 
лева як символу Галичини поступило
ся місцем тризубу. Результатом інте
грації фінансово-екон. с-ми УНР ста
ло ухвалення УНРадою "Закону з дня
4 квітня 1919 р. про впровадження в 
обіг гривень і карбованців". Правове

підтвердження факту об'єднання УНР і 
ЗУНР закріплене в "Законі УНРади про 
громадянство" (14.04.1919), який ви
знавав громадянами УНР усіх осіб, які 
на час ухвалення закону належали до 
однієї з громад ЗОУНР. В законі також 
ішлося, що особи, які мають право гро
мадянства в Наддніпрян. Україні, є вод
ночас громадянами ЗОУНР. Внаслідок 
незгоди з проголошенням диктатури 
€. Петрушевича, уряд УНР 4.07.1919 
ухвалив "Закон про утворення в складі 
міністерств Української Народної Рес
публіки міністерства по справах Захід
ної області Республіки (Галичини)".

Акти злуки в юрид. плані мали не 
завжди досконалий х-р - кер-во обох 
частин України уникало чіткої правової 
регламентації розподілу владних по
вноважень. Не зазнав змін держ.-пра- 
вовий статус верховних органів 
ЗУНР-ЗОУНР: УНРади та РДС. Однак су
перечливість політико-правових умов 
злуки не завадила реалізації об'єд
нання України у політ., військ., госп. та 
фінансовій сферах. Реальним резуль
татом об'єднавчого процесу стало вхо
дження політ, діячів ЗУНР до заг.-укр. 
органів законодавчої та виконавчої 
влади. Депутати УНРади брали участь 
у засіданнях комісій Трудового конгре
су, на яких готувалися законопроекти 
об'єднаної д-ви. 10.03.1919 представ
ником ЗОУНР у Директорії призначе
но €. Петрушевича. Міністрами УНР 
працювали діячі ЗУНР - О. Безпалко, 
А. Крушельницький та В. Темницький.
О. Назарук очолював Управління пре
си і інформації в урядах В. Чехівсько- 
го та С. Остапенка. Кілька укр. діячів з 
Галичини та Буковини стали членами 
дипломатичних місій та службовцями 
урядов. установ УНР.

Негативний вплив на процес 
об'єднання мали різні ідеологічні та 
зовн.-політ. орієнтації політичного та 
парт, кер-ва УНР і ЗОУНР; різні погляди 
на тактику і стратегію будівництва наці
ональної д-ви. Істор. значення актів злу
ки та позитивних інтеграційних практик 
полягає у створенні істор. прецеденту. 
Проголошення соборності УНР і ЗУНР 
на Софійській площі Києва стало сим
волом нац. єднання в модерній історії

39



АКТИВІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ В ГАЛИЧИНІ У 05-09.1922

України. Історичну тяглість нац.-виз- 
вол. змагань українців та ідеї собор
ності продемонстрував живий ланцюг 
за участю десятків тисяч людей, який 
22.01.1990, на заклик НРУ, простягнув
ся дорогою з Івано-Франківська через 
Львів до Києва. У незалежній Україні 
щороку 22.01 - день проголошення 
актів злуки - відзначається як День Со
борності України.

Літ.: Костів К. Конституційні акти 
відновленої української держави 1917-
1919 років і їхня політично-державна 
якість. Торонто, 1964; Павлишин О. 
Об'єднання УНР і ЗУНР: політико-пра- 
вовий аспект (кінець 1918 р. - перша 
половина 1919 р.) // Вісник Львівсько
го університету. Серія історична. Львів,
2002. Вип. 37 / 1. С. 327-349; Його ж. 
"Соборницька" ідея в дискурсі емі
граційної історіографії української 
революції 11 Україна на історіографіч
ній мапі міжвоєнної Європи / Ukraine 
on the Historiographic Map of Interwar 
Europe: Матеріали міжнародної науко
вої конференції (Мюнхен, Німеччина,
1-3 липня 2012 p.). К., 2014. С. 59-73; 
Павлюк О. Дипломатія злуки: До питан
ня про об'єднання УНР і ЗУНР // Всесвіт. 
К., 1992. № 1 -2. С. 176-178.

Олег Павлишин

АКТИВІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНО- 
ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ В ГАЛИЧИНІ У 
05- 09.1922 - спротив українського 
нас. тотальному наступу польс. окупан
тів шляхом саботажу, підпалів, атентатів 
(замахів), віч та страйків, бойкоту роз
поряджень польс. влади, у низці повітів
- партизан, рух. Окремі науковці події 
05-09.1922 називають"національно-ви- 
звольним повстанням".

Хронологічно початок активіза
ції співпав з міжнар. конференцією у 
Генуї, а завершення - з проведенням 
виборів до польс. сейму та сенату. У
05-09.1922 укр. партизан, загони діяли 
у 19 повітах: Бережани, Бучач, Борщів, 
Броди, Зборів, Підгайці, Перемишляни, 
Сокаль, Чортків та ін. За весь період 
було здійснено бл. 2300 підпалів філь
варків, скирт збіжжя, госп. будівель 
польс. поміщиків та осадників, понад 
140 диверсійних і терористичних на

падів на представників польс. влади. 
Так, зі 150 фільварків Перемишльсько
го пов. вціліло 14. У с. Бакочинці біля 
Перемишля спалено військ, склади, 
підірвано артилер. склади в Ряшеві, а 
також будинки жандармерії у Яворові, 
Угневі, будинки поліції в Судовій Ви
шні, Стрию, Мишині. Масовими були 
атентати на представників влади, полі
ції і жандармерії в Стрию, Добрівлянах, 
Рогатині, Долині. Через пошкодження 
ліній зв'язку (телефон, телеграф) дії 
польс. влади на місцях було паралізо
вано. Ізольовано центри в-в - Львів, 
Тернопіль, Станиславів, окремі повіто
ві центри - Коломию, Жовкву та ін.

Успішно діяв партизан, загін ко
лиш. четарів УГА Степана Мельничука 
та Петра Шеремети. Він розгромив 
постерунки поліції у Плавчу, Козлові, 
Плотичі, Августові. Проти партизанів 
задіяно підрозділи польс. армії, кін
ноту, жандармів. Більшість партизан, 
загонів було розгромлено, їхніх учас
ників засуджено військово-польовими 
судами до страти. Частина зуміла про
рватися до ЧСР. За розпорядженням 
Ю. Галлера в більшості повітів Сх. Гали
чини було введено додаткові війська, 
заблоковано кордони з СРСР та ЧСР, 
звідки повстанці отримували зброю, 
боєприпаси, амуніцію та вибухівку.

У 09-10.1922 зазнали змін мето
ди б-би українців. Замість збройного 
спротиву проведено сотні мітингів, віч, 
зборів та демонстрацій з метою бойко
ту виборів до польс. парламенту.

Літ.:КугутякМ. В. Галичина: сторін
ки історії: нарис суспільно-політично
го руху (XIX ст. - 1939 p.). Івано-Фран
ківськ, 1993; Його ж. Історія української 
націонал-демократи (1918-1929). Т. 1. 
Івано-Франківськ, 2002. С. 145-155; 
Смолей В. В. Польське цивільне і вій
ськове аграрне осадництво у Західній 
Україні: історико-правовий контекст
1919-1939 pp.). Тернопіль, 2003.

Микола Вітенко, Микола Кугутяк

АЛЕКСАНДРбВІЧ
Францішек
(Aleksandrowicz Franciszek;
04.12.1856-03.01.1927) - польс.військ. 

діяч, генерал австро-угор. та польс.
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армій. Із 1877 - офіцер австр. піхо
ти. Випускник Акад-Ї Генштабу у Від
ні. 1.07.1909 переведений у запас;
4.06.1912 призначений титульним ге
нерал-майором.

Після поч. ПСВ залучений до актив
ної служби; 12.09.1914 став команд. 4-ї 
піх. бригади, що базувалася у Краків, 
фортеці. З 5.11.1918 командував польс. 
армією в Сілезії. У 03.1919 очолював 
військ, групу (3 тис. багнетів), яка від
била наступ ГА в ході Вовчухівської 
операції та деблокувала залізн. шлях 
Львів-Перемишль. 13—18.03.1919 ча
стини ген. А. атакували позиції групи 
"Судова Вишня" ГА, зайняли населе
ні пункти Бортятин, Довгомостись- 
ка, Кути, Діброва, Родатичі та ін. 04-
12.1919 - командир 4-ї піх. дивізії на 
укр.-польс. фронті. Станом на 05.1919 
у його підпорядкуванні було 7162 
багнети, 807 шабель, 108 скорострі- 
лів і 24 гармати. Брав участь у наступі 
польс. військ проти ГА у складі армії 
ген. В. Івашкевича-Рудошанського. 
15-16.05.1919 долучився до польс. 
атаки на пд. крилі фронту проти 3-го 
галиц. корпусу, ліквідації виступу укр. 
військ біля Перемишля, захоплення 
м. Рудки і Самбір. На поч. 06.1919 ча
стини 4-ї д-зії ген. А. дислокувалися 
у p-ні Золота Липа - Дністер. Під час 
Чортків. офензиви ГА очолював польс 
оборону в p-ні Ходорова. У 06-07.1919 
брав участь у літньому наступі польс. 
військ проти ГА та остаточній окупації 
тер-ї ЗОУНР; 4.07.1919 зайняв м. Бучач. 
1920, після невдач на фронті в проти
стоянні з рад. військами, направлений 
до Варшави. З 1.04.1921 переведе
ний у запас у званні генерал-поруч- 
ника; 26.10.1923 Президент Польщі
С. Войцеховський затвердив його у 
званні генерала д-зії.

П. і похований у м. Краків.
Літ.: Західно-Українська Народ

на Республіка 1918-1923. Документи 
і матеріали. Т. 3. Кн. 1 / уклад.: О. Кар- 
пенко, К. Мицан. Івано-Франківськ, 
2005; Литвин М. Українсько-польська 
війна 1918-1919 pp. Львів, 1998; Шан- 
ковськийЛ. Українська Галицька Армія. 
Львів, 1999.

Богдан Паска

АЛЕКСАНДРУК
Семен
(25.03.1895-14.04.1959) -  військ, діяч, 

четар ГА. Н. у м. Снятин (нині Іва- 
но-Франк. обл.). Навч. в г-зіях у Снятині 
та Коломиї.

1914-18 - учасник Легіону УСС.
06.1916 - стрілець 1-ї сотні 1-го полку 
УСС. З кін. 1918 - четар 3-го куреня 36-го 
піх. полку ім. І. Мазепи (сформований у 
Коломиї) ГА; брав участь у боях з поля
ками в p-ні м. Перемишль та м. Хирів. Із
07.1919 -  учасник бойових дій у складі 
ГА на тер-ї Наддніпрянщини. З 1920 - 
хорунжий, згодом поручник ДА УНР.
Інтернований у таборах у Ланьцуті і Ва- 
довицях (Польща); від 1921 - у таборі в 
Йозефові (ЧСР).

1925 повернувся з еміграції до Сня- 
тина. Брав активну участь у громад, та 
кооп. житті; голова повітової управи т-ва 
"Луг", чл. управи філії т-ва "Просвіта", т-ва 
"Боян", дир. повітового Союзу коопера
тив у м. Турка (нині Львів, обл.). За нім. 
окупації під час ДСВ заарештований.

1944 емігрував до Німеччини; голо
ва ради табору для переміщених осіб у 
Новому Ульмі. З 1949 - у СІІІА.

П .ум . Філадельфія.
Літ.: Енциклопедія української ді- 

яспори. Т. 1. Сполучені Штати Амери
ки. Кн. 1. А-К. / гол. ред. В. Маркусь. К.,
2009; Тинченко Я. Офіцерський корпус 
Армії Української Народної Республіки 
(1917-1921). Кн. 2. К., 2011; Українська 
Галицька Армія / ред. Д. Микитюк. І  1.
Вінніпег, 1958.

Богдан Паска

АЛЕКСЕВИЧ
Микола
(д. і м. н. і с. н.) -  поручник ГА. У 06.1919 

призначений командиром новостворе- 
ного 3-го ескадрону 1-го кінного полку 
(команд. - сот. Е. Геніґ) 1-го корпусу ГА 
(команд. - О. Микитка). У підпорядку
ванні А. було 4 чети по 40 кіннотників 
(160 шабель). Брав участь у спільному 
поході ГАта Армії УНР на Київ (08.1919).

Літ.: Литвин М. Українсько-поль
ська війна 1918-1919 pp. Львів, 1998;
Шонковський Л. Українська Галицька 
Армія. Львів, 1999.

Богдан Паска

АЛЕКСАНДРУК Семен

АЛЕКСАНДРУК
Семен

І

АЛЕКСЕВИЧ
Микола
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АЛЄЛЮХІН Федір Васильович

АЛИСЬКЕВИЧ 
Андрій Антонович

АЛЄЛЮХІН
Федір Васильович
(27.01.1896-09.09.1937)-військ, льот

чик. Н. в с. Павліново Вологодської 
губ. До ПСВ закінчив г-зію та один курс
С.-Пб. політех. ін-ту. У 08.1914 вступив 
до рос. армії. Здобув авіац. освіту на 
курсах авіації при Петроград, політех. 
ін-ті та в Севастопольській авіац. шко
лі, яку закінчив 10,03.1915. Служив у 
30-му корпусному, 14-му корпусному, 
з 12.07.1917 - 9-му винищувальному 
авіазагонах. 1915 став повним Георгіїв
ським кавалером. 18.11.1915 отримав 
перше офіцерське звання прапорщи
ка, згодом -  підпоручика, поручика, 
а наприкінці 1917 представлений до 
звання штабс-капітана.

З 12.1917 служив у авіації УНР, з
04.1918 - в Одеському авіац. дивізіоні 
Армії УНР (потім - армії УД), згодом -  у 
2-му Подільському авіац. дивізіоні ар
мії УД. 27.11.1918 разом із загоном, ви
діленим зі складу Подільського авіац, 
дивізіону, відбув до ЗУНР. З 1.12.1918 
служив у Летунському відділі ГА, брав 
активну участь у бойових вильотах у 
Галичині, а з 08.1919 - в Наддніпрян. 
Україні. 10.10.1919 його літак був зби
тий денікінцями з кулемета, потрапив 
у полон. У 12.1919 втік з полону і при
єднався до Галиц. авіасотні в Одесі.

Після захоплення 1-го Галиц. авіазаго- 
ну поляками в Козятині 26-27.04.1920 
перейшов до Армії УНР. Перебував з 
авіац. закупівельною місією УНР в Іта
лії, згодом служив у 1-й Запорозькій 
авіац. ескадрі.

1922 (1923?) повернувся до рад. 
Росії, мешкав у м. Мала Вішера Ленінгр. 
обл. 18.08.1937 заарештований і не
вдовзі засудж. до страти. Розстріляний 
ум. Ленінград.

Літ.: Тинченко Я. Герої українсько
го неба. К., 2010; Харук А. Крила Украї
ни: Військово-повітряні сили України,
1917-1920 pp. К., 2009.

Андрій Харук

АЛИСЬКЕВИЧ
Андрій Антонович
(17.12.1870-25.03.1949)-педагог, гро- 

мад.-освіт. діяч. Н. у м. Жовква (нині 
Львів, обл.) в сім'ї священика. З дитячих 
літ мешкав на Тернопільщині: від 1871 
в с. Городище (нині Козів. р-ну), від 1877 
в с. Хмелиська (нині Підволочис. р-ну), 
від 1891 в с. Доброводи (нині Збараз. 
р-ну), де його батько обіймав парафії. 
Навч. 1880-88 в г-зії у Золочеві. Студі
ював укр. і класичні мови у Л ьвів, ун-ті, 
нім. мову й історію мист-в - в ун-тах 
Відня і Ґраца (Австрія). Викладав у 3-й 
г-зії у Львові (1895-96), г-зії в Бродах 
(1896-1900), 6-й г-зії у Львові (від 1900). 
Управитель середньої дівочої шко
ли ім. Т. Шевченка у Львові (від 1909). 
Призначений у 08.1910 директором 
укр. г-зії в Перемишлі; проявив себе 
на цій посаді вмілим організатором, 
чимало зробив для розбудови г-зії, по
ліпшення навч. процесу, забезпечення 
учнів та виховання їх у патріотичному 
дусі. Активний у громад.-освітній ді
яльності: чл.-засн. т-ва "Взаємна поміч 
галицьких і буковинських вчителів" 
(1905), голова ред. комісії Руського (від 
1912 - Українського) пед. т-ва, заст. дир. 
іспитової комісії для вчителів нар. шкіл 
Крайової шкільної ради, чл. редакції, 
ред. ж. "Дзвінок" (1904, 1906-08) тощо. 
В час облоги та окупації Перемишля рос. 
військами 1914—15 перебував у Відні, за
відував гімназійними курсами і вчитель
ським семінаром, входив до секції нар. 
шкільництва Культурної ради.
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АЛИСЬКЕВИЧ Микола Григорович

Після Листопадового чину в Пере
мишлі брав участь у роботі укр. органів 
влади; залишив місто 12.11.1918. На
далі перебував у Дрогобичі, в 12.1918 
очолив укр. г-зію. Тоді ж обраний де
легатом УНРади ЗУНР від Перемишля, 
був присутнім і виступав на її 3-х сесіях 
у Станиславові. Наприкінці 05.1919 ра
зом з підрозділами ГА покинув Дрого
бич, а в 07.1919 перейшов за Збруч. У 
Кам'янці-Подільському працював у к-ті 
для реформи середнього шкільництва 
Мін-ва освіти УНР, входив до к-ту "Учи
тельської громади"

Наприкінці 10.1919 в складі пед. 
місії виїхав до Відня. Після її розпуску 
прибув до ЧСР. Був директором укр. 
іг-зій у Береговому (1920-22) та Ужго
роді (1923-34), класичної г-зії отців-ва- 
силіан в Ужгороді (1937-38). Один із 
чільних діячів укр. громад, життя в За
карпатті міжвоєн. періоду: чл. гол. ви
ділу "Просвіти" і голова її контрольної 
комісії, чл. Гол. виділу і касир Пед, т-ва, 
чл. управи "Учительської громади", ста
роста управи Союзу пластунів Підкар
патської Русі (від 04.1934), голова т-ва 
Табор" (від 05.1937) й ін.

Після окупації Закарпаття війська
ми Угорщини в 03.1939 проживав у 
м. Брно (Чехія). Від поч. своєї виклада
цької праці публікував наук, розвідки з 
германістики в щорічниках г-зій, статті 
на пед. теми в періодичних виданнях

і збірниках Галичини та Закарпаття. 
Видав разом з Р. Гамчикевичем кілька 
посібників з нім. мови для г-зій. Автор 
спомину "Сторінка з моєї діяльності 
на становищі директора" (Де срібно- 
лентий Сян пливе: Пропам'ятна книга 
ювилею 50-річчя Української держав
ної гімназії в Перемишлі 1888-1938. 
Перемишль, 1938).

П .у м. Прага (Чехія).
Літ.: Директор Андрій Алиськевич: 

з нагодьі єго 35-лї>тньоЬ учительскоь 
дьятельности // Подкарпатская Русь. 
1928. Ч. 1/2; Директор Андрьій Алиське
вич // Пчолка: илюстрованьїй месячник 
для молодежи и для народа. 1928. Март.
С. 193-195; Директор Андрій Алиське
вич // Пластовий альманах. Рим, 1976.
С. 76-77; Габор В. Алиськевич Андрій // 
ЕСУ. Т. 1. К., 2001. С. 382; Ока В. Педаго
гічна діяльність Андрія Алиськевича 
у гімназіях Закарпаття 1920-х років // 
Збірник наукових праць Уманського 
державного педагогічного університе
ту. 2012. Ч. 3. С. 332-338; Українська дер
жавна чоловіча гімназія у Перемишлі 
1895-1995. Дрогобич, 1995. С. 68-69.

Петро Ту цап

АЛИСЬКЕВИЧ
Микола Григорович
(13.01.1893 - д. і м. с. н.) -  стар

шина УГА, кооп. і громад, діяч. Н. у 
с. Перепельники (нині Зборів, р-ну

АЛИСЬКЕВИЧ 
Микола Григорович

1. Чет. Олекса ЛУЧКА,
2. пор. Павло ДУ БАС,
3.підхор. КОБИЛЯНСЬКИЙ,
4. пор. Василь СИДОРОВИЧ,
5. хор. ГУРВЕНЬ,
6. сот. Микола АЛИСЬКЕВИЧ,
7. от. Ч0ЛГАН,
8. чет. Т0М0РУК,
9. пор. ПАЛАДІЙЧУК,
10. пор. САМБІРСЬКИЙ,
11. стрілець ЛИСИЙ,
12. стрілець БУГАЄЦЬ. 
Балта, травень 1920 р.
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АЛИСЬКЕВИЧ Михайло Іванович

АЛІМАН (АЛИМАН) 
Степан

IШ

Ш р Я
АЛМАЗОВ
Олекса Дмитрович

Терноп. обл.). Проживав у Тернополі, 
де навч. 1903-07 в укр. г-зії, потім -  в 
Академіч. г-зії у Львові (склав матуру 
в 02.1914).

З поч. ПСВ мобілізований в ав- 
стро-угор. армію, закінчив старшин, 
школу. Потрапив 1915 в рос, полон, 
з якого повернувся восени 1917. Від
11.1918 в ГА, організатор і перший 
командант держ. жандармерії в Тер
нополі; 27.11.1918 отримав військ, 
звання сотника. У кін. 12.1918 виїхав 
у Будапешт, де від імені ДСВС ЗУНР 
уклав договір з військ, мін-вом Угор
щини про поставки зброї та амуніції 
в обмін на нафту (договір не був ре
алізований). У 06.1919 служив у штабі 
18-ї бригади, після її розформування
- у 9-й бригаді, потім очолював під
розділ у Команді етапу армії. У 08.1920 
повернувся в Тернопіль. Згодом про
живав у Львові та Золочеві, де працю
вав у кооперації.

Автор статей-споминів у "Літописі 
Червоної Калини": "Переговори зі ма
дярами в 1918 р." (1931, ч. 7-8), "Моя 
поїздка з австрійською торговельною 
комісією до Києва в 1918 р." (1931, 
ч. 12), "Вишкіл Команди етапу УГА на 
Україні" (1932, ч. 3), "Півроку під боль- 
шевиками" (1933, ч. 9-12). Голова Укр. 
окруж. к-ту і бургомістр Золочева в 
1941-43.

На поч. 1944 емігрував на Захід. Пе
ребував у ЧСР й Австрії, у таборах для 
переміщених осіб у Німеччині.

Подальша доля невідома.
Петро Гуцал

АЛИСЬКЕВИЧ
Михайло Іванович
(11.02.1895-01.1920) -  військ, л і

кар, д-р медицини. Н. у е. Доброводи 
(нині Збараз. р-ну Терноп. обл.) в сім'ї 
священика. Племінник педагога, чле
на УНРади ЗУНР Андрія Алиськевича. 
Закінчив 1914 філію Академіч. г-зії у 
Львові. Студіював медицину у Віден. 
(1914—16) і Львів. (1916-18) ун-тах.

Служив санітарним четарем у ГА від 
кін. 1918; після переходу за Збруч - у 
лічниці 2-го корпусу.

П. від тифу на Вінниччині.
Петро Гуцал

АЛІМ АН (АЛИМАН)
Степан
(1891-1971, за ін. даними - 1970) - 

хорунжий УСС, четар УГА, службовець, 
громад, діяч. Н. в с. Серафинці Горо- 
денківського пов. (нині Івано-Франк. 
обл.). Закінчив сільс. початкову школу 
(1903) та укр. г-зію в м. Коломия (нині 
Івано-Франк. обл.)

Доброволець Легіону УСС, воював 
на Рос. фронті в складі 6-ї сотні. Учасник 
польс.-укр. війни 1918-19 у т. ч. боїв за 
м. Львів. Після переходу ГА на Наддні
прянщину боровся за визволення УНР 
від більшовиків і білогвардійців. Побу
вав у "чотирикутнику смерті", згодом - 
у польс. полоні.

Після визвол. змагань певний час 
був управителем будинку і канцеля
рії Укр. т-ва допомоги інвалідам, що 
займалося реабілітацією скалічених 
вояків УГА та Армії УНР, які походили з 
Галичини. Згодом завідував складом лі- 
собудівельних матеріалів у Коломиї. Від 
1941 працював на нафтобазі в с. Сопів 
(нині Коломий. р-ну). У шлюбі мав сина 
і 2 доньки. З 1943 - доброволець дивізії 
"Галичина" куди зголосився разом із си
ном. Після закінчення війни проживав 
переважно в Стрию.

П. у м. Стрий Львівської обл.
Літ.: А ми тую стрілецькую славу 

збережемо... Ч. 1 /упоряд. Я. Полатай- 
чук. Коломия, 1999. С. 15; Городенщи- 
на : історично-мемуарний збірник / за 
ред. М. Марунчака. Нью-Йорк, 1978.
С. 667; Лазарович М. В. Легіон Україн
ських січових стрільців: формування, 
ідея, боротьба. Тернопіль, 2016; Укра
їнська Галицька Армія / ред. Д. Ми- 
китюк. Т. 1. Вінніпег, 1958. С. 596.

Микола Лазарович

АЛМАЗОВ
Олекса Дмитрович
(06.01.1885-13.12.1936) -  ген.-хо- 

рунжий Армії УНР Н. у Херсоні в родині 
чиновника. Навч. у Тифліському реаль
ному уч-щі, Олексіївському піх. юнкер, 
уч-щі. З 20.11.1911 служив у Ковенській 
фортечній артилерії. Закінчив курс елек
тротехніки на Санкт-Петербурзькому 
гарматному з-ді (19.07.1914). 3 18.11.1915
- команд. 2-ї батареї 1-го дивізіону 11-ї
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АЛСБЕРГ Генрі

важкої артилер. бригади рос. армії. З
1.12.1916 -  команд, важкої батареї 53-го 
окремого важкого артилер. дивізіону;
1.05-20.12.1917 - команд, цього дивізіо
ну. Одержав звання пол ковника за бойо
ві заслуги в бою під Кревом (15.08.1917). 
З 1.01.1918 -  команд, окремої кінно-гір
ської батареї Гайдамацького коша Сло
бідської України військ УЦР. У бою під 
Бердичевим у 02.1918 поранений у ногу.
15.03.1918 батарея була реорганізована 
у Запоріз. кінно-гірський гарматний ди
візіон Окремої Запоріз. д-зії військ ЦР, на 
чолі якого залишався до кінця Укр. ре
волюції. У 04.1918 брав участь у поході 
полк. П. Болбочана на Крим.

За часів Гетьманату охороняв укр. 
кордон у p-ні Сватове-Старобільськ. 
Улітку 1919 брав участь в успішному 
наступі Армії УНР на Вапнярку, боях 
за Кам'янець-Подільський, Проскурів, 
Летичів; відзначився у боях із Тара- 
щанською бригадою більшовиків біля 
м. Шумськ. У 08.1919 спільно з частина
ми ГА був учасником походу укр. армій 
на Київ. Учасник Першого зимового по
ходу. У 07-08.1920 керував оборонними 
боями проти більшовиків на півдні Тер
нопільщини. 21 .11.1920 з Армією УНР пе
рейшов р. Збруч у p-ні Підволочиська та 
був інтернований. 3.08.1921 підвищений 
до звання ген.-хорунжого Армії УНР.

У 1926 переїхав до ЧСР, закінчив 
гідротех. відділ Укр. госп. акад-ї у По- 
дебрадах (1930), після чого працював 
інженером у Луцьку, а також у зем
ській управі Волин. в-ва.

П. та похований у м. Луцьк.
Літ.: Бойко О. Алмазов Олексій Дми

трович // ЕІУ. Т. 1. К., 2003. С. 67; Гуцал П. 
Алмазов Олекса Дмитрович // ТЕС. Т. 1. 
Тернопіль, 2004. С. 34; Тинченко Я. Офі
церський корпус Армії Української На
родної Республіки (1917-1921). Кн. 1. К.,
2007. С. 14-15.

Богдан Паска 

АЛСБЕРГ
Генрі
(21.09.1881 -01.11.1970) - амер. військ, 

журналіст. Н. у сімї єврейс. емігрантів у 
м. Нью-Йорк. Навч. у Колумбійському і 
Гарвардському ун-тах. 1916 брав участь 
у президентській кампанії В. Вільсо-

на. Особистий секретар та прес-ата
ше амер. посла в Османській імперії
А. Елкуса (1916). Учасник заходів по
сольства щодо захисту вірм. народу 
від геноциду; заснування фондів допо
моги вірменам. Після закінчення ПСВ 
брав участь у амер. сіоністському русі.
Співпрацював із єврейс. благодійною 
орг-цією "Джойнт". Як кореспондент 
часопису "The Nation" (Нью-Йорк) 1919 
здійснив поїздку Європою; автор статей 
про післявоєнне становище ЧСР, Австрії,
Ірландії, Угорщини, Болгарії, Кор-ва 
СХС У 09.1919 відвідав столицю УНР 
Кам'янець-Подільський, узяв інтерв'ю 
у лідера Директорії С. Петлюри. Автор 
статті "Ситуація в Україні" (The Situation 
in Ukraine//The Nation. 1919. Novemb. 1.
P. 569-570), у якій описав складне політ., 
екон. та військ, становище УНР; вказав 
на помилковість політики Антанти в укр. 
питанні. Засудив підтримку країнами 
Антанти ген. Денікіна та ЗСПР і фактичну 
блокаду ними УНР. Вказав на те, що нач. 
відділення Амер. Червоного Хреста в Бу
харесті та Чернівцях намагалися висла
ти ліки в Україну, проте після втручання 
франц. інспекторів відмовилися від цієї 
ініціативи. Подав інформацію про стано
вище ГА та Армії УНР станом на 09.1919.
Чисельність особового складу ГА оціню
вав у 25 тис. осіб; акцентував увагу на її 
високій дисциплінованості, кращому об
мундируванню і озброєнню порівняно з 
Армією УНР (45 тис. осіб).

1935-39 - дир. Проекту федераль
них письменників (FWP) у складі Управ
ління громад, робіт США (WPA).

П. у м. Пало-Ал ьто (шт. Каліфорнія, США).
Літ.: Шанковський Л. Українська Га

лицька Армія. Львів, 1999;The Forgotten 
Impact of Henry Alsberg. URL: https:// 
www.newyorkfam ilyhistory.org/blog/ 
forgotten-impact-henry-alsberg.

Богдан Паска 

АЛЬТШІЛЛЄР
Ізраїль
(21.02.1890 -  д. і м. с. н.) -  старши

на УГА. Н. у с. Курівці (нині Зборів, р-ну 
Терноп. обл.) в сім ї торгівця Гершка 
Альтшіллєра. За національністю єврей.
З дитячих літ проживав у Тернополі, за
кінчив реальну школу.
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Під час ПСВ служив в інтендант
ській службі австро-угор. армії, 1918 
мав звання поручника. У 11.1918 всту
пив до ГА, служив інтендантом 1-ї бри
гади УСС; 1.08.1919 отримав військ, 
звання сотника. У 04.1920 призначе
ний начальником служби постачання
5-ї Херсон, д-зії Армії УНР. У кін. 08.1920 
в складі групи ген. А. Кравса перейшов 
до ЧСР; перебував у таборі в Йозефові, 
в 01.1921 став командантом 8-ї робіт
ничої стрілец. сотні.

1925 разом із сім'єю в складі групи 
колиш. вояків УГА виїхав до рад. Украї
ни. Проживав у Харкові, викладав нім. 
мову в буд. ін-ті.

Заарештований 31.01.1933. На під
ставі сфабрикованої справи за поста
новою трійки при Колегії ДПУУСРР від 
23.09.1933 ув'язнений на 10 р. Перебу
вав у ВТТ біля ст. Медвежа Гора (нині 
м. Медвеж'єгорськ, Республіка Каре
лія, РФ); там загинув.

Літ.: Стецишин О. Ландскнехти Га
лицької армії. Львів, 2012. С. 316-317.

Петро Гуцал

АМБРбЗЯК
Іван
(08.02.1884- після 1943) - церк. і гро

мад. діяч, капелан УГА. Н. у с. Тисмени- 
чани Станиславівського пов. (нині На
двірнян. р-ну Івано-Франк. обл.). Навч. 
в школі с. Тисменичани, г-зії в Ста
ниславові (матура 1907), духовній семі
нарії та богослов, ліцеї ім. св. Івана Зо- 
лотоустого в Станиславові (1908-12). 
Одружений. Висвячений на священика
10.03.1912 єпископом Г. Хомишиним. 
Пом. пароха в с. Кобаки Косів. деканату 
(11.06.1912-28.02.1914).

Пом. священика у с. Зібранівка 
(1.03.1914-31.08.1918), адміністратор 
у с  Тулуків Коломийського деканату 
(15.04—14.10.1917). Резервний капелан 
австр. армії у період ПСВ (1914-18). 
Експозит у с. Ворохта й адміністра
тор с. Яблуниця Надвірнян. деканату 
(1.09.1918-1.06.1919), одночасно по
льовий духівник прифронт. частин ГА. 
Адміністратор у с. Русів Снятин. декана
ту (1.09.1919-30.11.1922). На поч. 1920-х
- капелан для воя кі в-у країн ці в, мобілі
зованих до польс. армії.

Адміністратор с. Попельники Сня
тин. деканату (1.12.1922-1.03.1924). Ду- 
шпастир у с. Глинки Надвірнян. декана
ту (1.03.1924-1.01.1926). Адміністратор 
с. Турильче Кудринецького деканату 
(1.01.1926—31.01.1927). Помічник пароха 
в с. Ласківці Чортків. деканату, водночас 
помічник пароха й катехит у м. Горо- 
денка (1.02-5.07.1927). Адміністратор у 
с. Лятач і с. Садки Заліщиц. декана
ту (15.07.1927-3.12.1929). Адміністра
тор у с. Космач Богородчан. деканату 
(4.12.1929-31.10.1931). Адміністратор у 
с. Криворівня Косів. деканату (1.11.1931 — 
1937). Пом. пароха (3.03-1.04.1937), зго
дом - адміністратор у с. Велеснів Бучац. 
деканату (2.04-1.09.1937), де організував 
читальню т-ва Ткала". Пом. пароха в 
с. Сапогів Єзупіл. деканату (1 -17.09.1937).

Під час ДСВ - парох с. Гвіздець Ста
рий Коломий. деканату (до 15.02.1943), 
відтак - ус . Городок Заліщиц. деканату 
(з 1.03.1943).

Подальша доля невідома.
Літ.: Альманах Станиславівської 

Землі. Т. 2. Нью-Йорк; Париж; Сідней; 
Торонто, 1985. С. 465; Блажейовський Д. 
Історичний шематизм Станиславів
ської (Івано-Франківської) єпархії від 
її заснування до початку Другої світо
вої війни (1885-1938) [англ. мовою]. 
Львів, 2002. С. 265; Бучач і Бучаччина: 
Історико-мемуарний збірник. Нью- 
Йорк; Лондон; Париж; Сидней; Торон
то, 1972. С. 540; ЛНБ. Відділ рукописів. 
Ф. 11. Спр. 521 / п. 54. Амброзяк Іван. 
Лист до Барвінського Олександра Гри
горовича, 1911 p., с. Кобаки, 4 арк.; ДАІ- 
ФО. Ф. 504. Оп. 1. Спр. 330а. Метрика 
кліру Станиславівської єпархії за 1887- 
1941 pp., м. Станиславів. Т. 1. Арк. 9, 23; 
Лебедович І. Полеві духовники Україн
ської Галицької Армії: У 45-річчя участи 
у Визвольних змаганнях (Матеріали до 
історії). Вінніпеґ, 1963. С. 81, 299.

Ігор Пилипів, 
Руслан Делятинський

АНДРІЄВСЬКИЙ
Віктор Никанорович
(11.11.1885-15.09.1967) - педагог, пуб

ліцист, громад.-політ. діяч. Н. у м. Полта
ва. Навч. у 1-й Полтав. г-зії та на природ- 
нич. ф-ті Київ, ун-ту ім. св. Володимира



АНДРіеВСЬКИЙ Опанас Михайлович

(1903-07). Викладач хімії та товарознав
ства в 7-класному Полтав. комерц. уч-щі. 
Чл. т-ва "Громада" у Полтаві. Автор ста
тей у час. ЛНВ, "Рідний край", "Сніп" 
Земський діяч на Полтавщині. Співза- 
сновник Укр. демократ, хліборобської 
партії (1917). Комісар нар. освіти Пол
тавської губ. (1917-18). Співорганізатор 
Першого губерн. з'їзду Рад Полтавщини 
(30.04-01.05.1917). Чл. Союзу хліборо- 
бів-власників (1918-19).

У 02.1919 переїхав до Станиславо- 
ва, де працював на посаді урядовця для 
особливих доручень та очолював від
діл по ввозу продовольства Управління 
головноуповноваженого по харчуван
ню Галичини і Буковини, Разом з М. Чу- 
діновим (Богуном) поборював у ЗОУНР 
ліворадикальну агітацію УПСР. Учасник 
Надзвичайного зїзду УНДП, обраний 
до керівних органів партії (Станиславів, 
28-29.03.1919). Увійшов до складу Респ. 
хорової капели під керівництвом О. Ко
шиця і гастролював у ЗУНР (Станисла
вів, Стрий), ЧСР та Австрії.

Емігрував до ЧСР. 1920—21 займався 
культосвіт. діяльністю у таборах інтер
нованих вояків ГА (Ліберець, Німецьке 
Яблонне). Дир. г-зії та культосвіт. рефе
рент Української громади в м. Каліш 
(Польща). Автор статей у час. "Табор" 
(Каліш).

Наприкінці 1920-х переїхав до 
м. Белград (нині Республіка Сербія). Очо
лював місц. Укр. громаду. Голова управи 
Союзу укр. орг-цій в Югославії, Автор ан- 
тисоціаліст. публікацій в укр. еміграцій
ній пресі та спогадів "З минулого" (1921), 
'Три Громади" (1938), "Микола Лисенко" 
(1942) та "Микола Міхновський"(1950). У 
роки ДСВ емігрував до Німеччини.

П. у м. Дорнштадт.
Те.: Андріевський В. З минулого. 

Т. 2. Від Гетьмана до Директорії. Ч. 2: 
Директорія. Берлін, 1923 (Бібліотека 
"Українського Слова". Ч. 42); Його ж. 
Українська Республіканська Капела в 
Станиславові (30.ill.-16. IV.1919 р.) // 
Календар для всіх. Альманах "Нового 
Часу" на рік 1939. Львів, 6/р. С. 74=77.

Літ.ЮсташкоТ.С. Андріевський Вік
тор Никанорович // ЕІУ. К., 2003. С. 82; 
Повлишин О. Українці Наддніпрянщи
ни у Східній Галичині в 1918-1920 pp.

// Галичина. № 20-21. Івано-Франківськ, 
2012. С. 172-182.

Олег Павлишин

АНДРІЄВСЬКИЙ
Опанас Михайлович
(1878-16.05.1955) -  держ. і політ, 

діяч, учений-правник, адвокат. Н. в 
Уманському пов. на Київщині. 1906 за
вершив навч. в Демидівському юрид. 
ліцеї м. Ярославль (нині місто в РФ). Де
який час займався наук, роботою, зго
дом адвокатською практикою у Києві. 
Був мировим суддею. Чл. УПСС (1917).

Входив до складу Українського нац,- 
держ. союзу, УНС (1918), один з органі
заторів протигетьманського повстан
ня 1918. Чл. Директорії (з 14.11.1918).
29.04.1919 підтримав спробу держ. 
перевороту на чолі з от. В. Оскілком. За
колотники вимагали призначити Є. Пе- 
трушевича тимчасовим президентом 
України до скликання Установчих збо
рів, передати всю повноту військ, влади 
командувачеві ГА ген. М. Омелянови- 
чу-Павленку, усунути від кер-ва військ, 
справами С. Петлюру, створити коалі
ційний уряд із представників ЗОУНР і 
УНР Після ліквідації заколоту 4.05.1919 
вийшов зі складу Директорії.

Емігрував до ЧСР. 1924-37 - профе
сор УВУ в Празі, 1935-37 - декан його 
юрид. ф-ту. 1937 виїхав до Австрії. Був 
членом Всеукраїнської нац. ради, Укр. 
центр, к-ту. 1928-29 разом з А. Мака- 
ренком та Ф. Швецем очолював Все- 
укр. нац. раду, яка, на думку її органі
заторів, мала об'єднати наддніпрян. 
українців на еміграції.

П. у м. Шпітталь-на-Драу (феде
ральна земля Каринтія, Австрія). Похо
ваний на міськ. кладовищі Едлінг.

Літ.: Довідник з історії України. К., 
2001. С. 23-24; Остошко Т. С. Андрієв- 
ський Опанас Михайлович // ЕІУ. Т. 1. К.,
2003. С. 83.

Роман Тимченко

АНД РІЯЩ УК
Григорій Семенович
(16.09.1891 -12.1963) - вчитель, гро

мад. діяч, політик. Н. в с. Берегомет 
Кіцманського пов. (нині Чернів. обл,). 
Випускник учительської семінарії в

АНДРІЄВСЬКИЙ 
Опанас Михайлович

АНДРІЯЩУК 
Григорій Семенович
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АНДРУСЯК Микола Григорович

j f

І М
АНДРУСЯК 
Микола Григорович

Чернівцях, 3 07.1911 вчитель у с. Бере- 
гомет.

Чл. Крайового к-ту УНРади в 10-
11.1918. Після включення Буковини до 
складу Румунії брав участь у діяльно
сті укр. секції ІСДПБ. З 1922 спільно з 
К. Кракалією взяв участь у створенні 
Хліборобської партії, пізніше складової 
Цереністської партії. Був обраний до 
палати депутатів парламенту Румунії.

Як публіцист виступав в україно
мовних виданнях буковинської орг-ції 
Цереністської партії, НЦП. Його стат
тям характерна соціальна спрямова
ність і послідовний захист прав укр. 
селянства. 1930=37 редагував двотиж
невик "Правда".

У 06.1941 депортований до Рес
публіки Комі. Після повернення про
довжив працювати вчителем, брав 
участь у громад, житті.

Літ.: Буковина, її минуле і сучасне. 
Париж, 1956; ЕСУ. Т. 1. К„ 2001. С. 501; Ро- 
манюк М. М. Українська преса Північної 
Буковини (1918-1940 pp.), Львів, 1996; 
СторощукЛ. Постаті відомі й призабуті 
// Буковина. 1993.2 жовт.

Ігор Піддубний

АНДРУСЯК
Микола Григорович
(20.02.1902-25.01.1985) - історик, 

громад, діяч, дійсний член НТШ. Н. в 
с. Переволочна Золочівського пов. 
(нині Буського р-ну Львів, обл.). Навч. 
у г-зії ім. Рудольфа в Бродах (1912-14), 
приватній укр. г-зії в Яворові (1917-18).

Після проголошення ЗУНР протя
гом 2-х тижнів охороняв магазини. Зго
дом продовжив навч. у держ. укр. г-зії 
в Золочеві (1918-19) та Академіч. г-зії у 
Львові (1921-23). Учасник нац.-визвол. 
змагань, 23.05.1919 вступив до ГА, в 
якій служив до ліквідації.

04—22.11.1920 воював у лавах Ар
мії УНР. Ці події описав у спогадах: "В 
юнацькій школі: Після трагедії УГА" (Лі
топис Червоної Калини, 1931, № 10); "Із 
стрілецьких спогадів" (Літопис Черво
ної Калини, 1930, № 5); "Зборівицина в 
часі Першої світової війни та Західно-У
країнської Народної Республіки" (Збо- 
рівщина. Над берегами Серету, Стрипи 
і Золотої Липи. Історично-мемуарний

і літературний збірник. Торонто; Нью- 
Йорк; Париж; Сідней, 1985).

1923-28 навч. на філософ, (гуманіс
тичному) ф-ті Львів, ун-ту ім. Яна-Кази- 
мира. 1931 захистив докторську дис. 
"Jozef Szumlanski: Pierwszy Biskup Unicki 
Lwowski (1667-1708)" 3 25.12.1930 - 
звичайний, a 11.04.1932 - дійсний чл. 
НТШ. З 1929 - звичайний чл. Поль
ського істор. т-ва, 1936 - дійсний чл. 
Історично-правничої секції Богослов
ського наук. т-ва. 26.11 -15.12.1939 - 
проректор з учбової частини Львів, 
ун-ту. 11.1941-02.1942 - заст. керівни
ка Відділу к-ри й освіти при Київській 
міській управі, у цей же час директор 
Ін-ту історії України АН.

У 07.1944, перед зайняттям рад. 
військами Львова, виїхав до Праги, зго
дом Мюнхена, з 1949 проживав у США. 
Одружений, мав двох дочок -  Олексан
дру та Зиновію, сина Ярослава.

Автор бл. 600 праць з історії Га
лицько-Волинської д-ви, укр. церкви, 
козаччини, нац.-визвол. б-би в Гали
чині в 19 ст., укр. історіографії, крає
знавства.

П. у м. Бостон (шт. Массачусетс, 
США).

Те.: Андрусяк М. Автобіографія (ве
ресень 1932 р.) / публ. Л. Тиміш // Дро
гобицький краєзнавчий збірник. Дро
гобич, 2000. Вип. IV. С. 468-478.

Літ.: Чебан М. Микола Андрусяк 
як учасник і літописець українських 
визвольних змагань // Україна: куль
турна спадщина, національна свідо
мість, державність. Львів, 2009. Вип. 18.
С. 556-563; ЇЇж. Микола Андрусяк. Істо
рія історика. Львів, 2015.

Марина Чебан

АНДРУХ
Іван Антонович
(28.03.1897-28.08.1921) -військ.-по- 

літ. діяч, активний учасник укр. нац.- 
визвол. б-би 1914-21. Н. в с. Болестра- 
шичі біля м. Перемишль (нині Польща). 
1916 екстерном закінчив г-зію у Пере
мишлі (виїжджав із фронту), учасник 
нац. молодіжного й січового рухів.

З 08.1914 - хорунжий Легіону УСС 
на Рос. фронті. 1916-17 перебував 
у полоні в таборі в м. Царицин (нині
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АНДРУЩИШИН Степан Андрійович

м. Волгоград, РФ). На поч. 1918- у Га
лицько-Буковинському курені січових 
стрільців, який відзначився при захи
сті УЦР, командир підрозділів у боях з 
більшовицькими військами М. Мурав- 
йова. Восени 1918 -  сотник Окремого 
корпусу січових стрільців на більшо
вицькому й денікінському фронтах. Від
1920 - у таборах інтернованих частин 
УГА в ЧСР, крайовий комендант УВО, 
скерованої до рад. України, де ввійшов 
до складу підпільного Центру, пов- 
стансько-партизан. к-ту в Києві.

17.08.1921 заарештований ЧК, роз
стріляний.

Літ.: Андрій Мельник: Спогади та 
документи. К., 1995; Життя і смерть 
полковника Коновальця. Львів, 1992; 
За волю України: Історичний збірник 
УСС. Нью-Йорк, 1967; Історія Січових 
Стрільців, Львів, 1992; Литвин М. P., На- 
уменко К. Є. Історія галицького стріле
цтва. Львів, 1990.

Микола Литвин, Кім Науменко

АНДРУЩ ЙШИН
Степан Андрійович
(05.01.1888-04.1940) - правник, стар

шина УГА. Н. у с. Дроздовичі (нині Горо- 
доцького р-ну Львів, обл.) в сім'ї селян. 
1910 закінчив укр. г-зію в Перемишлі, 
студіював право у Львів, ун-ті.

В час ПСВ воював в австро-угор. ар
мії, став четарем. З 11.1918 в ГА, служив 
в армійській групі "Південь"; 1.01.1919

отримав військ, звання поручника. 
Влітку 1919 потрапив у польс. полон.

Від 1920-х працював помічником 
адвоката у Львові. Здобувши 1932 у 
Краків, ун-ті ступінь д-ра права, від
крив адвокат, канцелярію в мчку Горо
док на Львівщині, від 1936 -  на Терно
пільщині: спочатку в м. Заліщики, потім 
- у  м-ку Тлусте (нині смтТовсте Заліщиц. 
р-ну). Діяльний чл. укр. орг-цій і т-в.

Восени 1939 заарештований спів
робітниками НКВС, ув'язнений у тюрмі 
в Чорткові, де страчений відповідно 
до секретної постанови політбюро ЦК 
ВКП(б) від 5.03.1940.

Літ.: Гуцол П. Українські правни- 
ки Тернопільського краю. Тернопіль,
2008. С. 5.

Петро Гуцал

АНТАНТА
(франц. "Entente cordiale" -  "сер

дечна згода") - військ.-політ. блок, який 
превалював у міжнар. відносинах пер
ших десятиліть 20 ст., створений на 
противагу Троїстому союзові Німеч
чини, Австро-Угорщини та Італії (1882 
і поновлений 1891). Започаткований 
франко-рос. союзом 1891-93, остаточ
но оформився після англо-французь- 
кої (1904) і рос.-англійської (1907) угод.

У роки ПСВ союз Англії, Франції та 
Росії, що протиставився Четверному 
союзові Німеччини, Австро-Угорщи
ни, Туреччини й Болгарії, підтримало 
25 д-в, у т. ч. й США (1917) як "асоційо
вана країна". Укр. землі з вибухом війни 
перебували в складі двох воюючих д-в
- Росії і Австро-Угорщини, що змагали
ся за першість у Пд.-Сх. Європі. Офіц. 
територ. вимогами Росії було приєд
нання Сх. Галичини, не зовсім чіткими -  
Закарпаття, а Пн. Буковина стала об'єк
том торгу з Румунією, яку підтримували 
союзники Росії по блоку. Уряди д-в А. до 
революції 1917 ігнорували укр. питан
ня, розглядали його як внутр. справу 
Росії. Однак громадськість та окремі 
політ, діячі Великої Британії та Франції 
вже напередодні та на поч. війни осо
бливо зацікавилися політ, становищем 
і нац. домаганнями українців, коли укр. 
чинник почав набирати важливого зна
чення у європ. політиці.
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АНТАНТА

У Лондоні в 03.1913 виключно з 
англійців засновано Ukrainian-British 
Committee, який організовував від
мити й лекції про укр. справу в містах 
Англії, Шотландії, Ірландії, видав З 
брошури: "The Ukraine", "Memorandum 
on the Ukrainian Question" і "Historical 
Evolution of Ukrainian Problem" Стат
ті в англ. пресі про істор. минуле, 
нац.-політ. і культ.-реліг. життя україн
ців друкували публіцисти Р. С.-Вотсон, 
Р. Селвер, Рейтер, Дж. Раффалович, 
Б. Сандс, історик і соціолог А. Тойнбі. 
На зламі 1916-17 у Великій Британії 
були розроблені плани послаблення 
Росії, розчленування її на окремі фе
деративні політ, утворення і, таким чи
ном, створення ефективного бар'єра 
проти рос. домінування в Європі.

Сусп-во Франції напередодні та на 
початковому етапі війни, у зв'язку з її 
пророс. курсом, не мало постійної ін
формації про укр. справу, за винятком 
укр. емігранта Я. Федорчука; опубл. 
брошуру франц. мовою "Le reveil 
national des Ukrainiens" (1912), стат
ті в тижневику "Le Courrier Europpen" 
(1912-14), зредагував окреме число ж. 
"Les Annales des Nationalites", присвя
чене Україні. У передвоєн. час звіст
ки про українців з'являлися у франц. 
пресі здебільшого з нагоди чергової 
Шевченківської річниці, зрідка у зв'яз
ку з деякими подіями в Галичині або 
з діяльністю рос. Держ. думи. З рос. 
окупацією Галичини укр. питання у 
Франції ставало більш важливим, з'яв
лялися статті про нац. утиски українців 
рос. режимом. На першій конферен
ції Союзу національностей (Париж, 
26-27.06.1915), де обговорювалися 
проблеми пригноблених народів, се
кретар Бюро національностей (утв. 
1912) І. Пувро виголосила доповідь 
про русифікаторську політику цариз
му, у якій заперечувалося право Росії 
на володіння Україною, підкреслюва
лася роль укр. справи після закінчення 
війни. Проте, щоб не ослаблювати сво
го союзника - Росію, франц. урядові 
чинники оминали укр. питання. З 1916 
франц. уряд заборонив ж. "La Revue 
Ukrainienne", що виходив у Лозанні як 
орган СВУ.
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Після проголошення І Універса
лу (23.06.1917) для ознайомлення з 
внутр.-політ. ситуацією в Україні за 
дорученням франц. амбасади в Петер
бурзі в Києві (08.1917) перебував публі
цист Ж. Пелісьє, збираючи інформації 
для свого уряду. Після більшовицького 
перевороту (10.1917) і перших спроб 
рад. уряду встановити контакт із д-ва- 
ми Четверного союзу до Києва прибу
ла (10.191 7) франц. військ, місія на чолі 
з ген. Ж. Табуї і полк. Перльє, яка вела 
переговори з ген. секретарем військ, 
справ С. Петлюрою про можливість 
використання укр. військ у воєнних 
діях проти д-в Четверного союзу. А. ак
тивізувала діяльність консулів у Києві 
й Одесі (відповідно англійці Дуглас і 
П. Багге, американці Д. Дженкінс і Рей), 
військово-санітарних та ін. орг-цій. 
На поч. 1918 уряди Французької рес
публіки (3.01.1918) і Великої Британії 
(4.01.1918) призначили своїх представ
ників в Україні - відповідно Ж. Табуї, 
який офіційно заявив про визнання 
УНР, та Д.П. Бегге. У переговорах із укр. 
урядом вони намагались переконати 
його не укладати миру з д-вами Чет
верного союзу, хоч більшовицька РНК 
уже розпочала переговори, зокр. й від 
імені України, продовжувати війну на 
Західному та Південному фронтах; при 
цьому пропонуючи фінансову і тех. до
помогу. 23.12.1917 в Парижі вищі пред
ставники влади, армії й розвідки укла
ли англо-франц. угоду про розподіл 
сфер впливу в Росії. Однак внутр.-по
літ. обставини, агресія більшовицької 
Росії та окупація її військами значної 
частини укр. тер-ї, в т. ч. й Києва, зму
шували укр. уряд вести переговори з 
представниками д-в Четверного союзу 
й укласти Брестський мир (9.02.1918). 
Перемовини з представниками д-в 
Антанти були перервані й вони перед 
вступом укр. і нім. військ до Києва по
кинули місто.

Протягом наступних місяців А. во
роже ставилась до УНР і УД, розпоча
ла об'єднання протибільшовицьких 
сил, виступаючи, однак, проти само
стійності України, роблячи ставку на 
Денікіна, підтримуючи ідею "единой и 
неделимой России". В 10.1918 у Женеві



АНТИКОНСКРИПЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

міністр закорд. справ УД Д. Дорошен
ко намагався вступити в переговори з 
представниками країн А., але у зв'язку з 
початком антигетьманського повстан
ня ці спроби були припинені. А. не ви
знала Директорію УНР, а позицію укр. 
уряду розглядала як "більшовицьку"

Перемога А. над д-вами Четверно
го союзу наприкінці 1918 дозволила їй 
увести свої війська на півдні України 
й замінити нім. гарнізони, тим паче, 
що тут розпочали наступ більшови
ки. Після жорстоких боїв з білогвар
дійцями на підступах до Одеси Армія 
УНР 12.12.1918 зайняла місто, а вже
15.12.1918 розпочалася висадка десан
ту франко-грец. частин під команд, ген. 
Боріюса у його прибережній смузі. У 
ноті Директори УНР "До демократій усіх 
націй світу і демократій держав Антан
ти" (27.12.1918) рішуче засуджувалося 
втручання А. у внутр. справи України. 
У зв'язку зі складним становищем на 
укр.-більшовицькому фронті, Директо
рія видала наказ про відхід укр. частин 
з міста. В 01.1919 командуючий франц. 
військами у кількості 60 тис. чоловік 
ген. д'Ансельм поступово поширив 
окупацію півдня України по лінії Ти- 
располь-Бірзула-Вознесенське-Мико- 
лаїв-Херсон-Крим.

Змушена вести бої на 2 фронти, 
Директорія вступила в переговори з 
військ, командуванням А. Ген. д'Ан
сельм на зустрічі у Бірзулі 6.02.1919 з 
укр. делегацією (І. Мазепа, Ст. Бачин- 
ський, О. Греков, С. Остапенко) поста
вив попередні умови для початку пе
реговорів - відставка В. Винниченка,
В. Чехівського і С. Петлюри, контроль 
над фінансовою політикою укр. уряду, 
звільнення з в'язниць гетьманських 
міністрів. Однак найважливіше для 
українців питання про визнання неза
лежності УНР на переговорах навіть не 
порушувалось. Переговори проводи
лися 13.02.1919, після виходу В. Винни
ченка 11.02.1919 зі складу Директорії. 
Проте, не визнаючи прав УНР, А. вима
гала включення ДА УНР разом зі ЗСПР 
ген. Денікіна в єдиний антибільшо
вицький фронт і встановлення конт
ролю А. над укр. землями. Ці умови 
укр. делегація категорично відкинула.

Під тиском частин ЧА, гол. отамана 
Григор'єва та через загрозу повстань 
на франц. флоті десант А. на поч.
04.1919 покинув пд.-укр. землі.

НаПаризькіймирнійконф.(1919—20) 
глави д-в А. (Д. Ллойд Джордж, Ж. Кле- 
мансо, В. Орландо) і США (В. Вільсон) 
диктували переможеним країнам 
умови повоєнного врегулювання у 
Європі, створивши Версальську с-му 
міжнар. відносин. Питання, пов'язані з 
Україною та її землями, розглядалися в 
контексті відновлення "єдиної та непо
дільної Росії" або створення "санітар
ного кордону" від більшовицької д-ви, 
закріпивши відповідними договорами 
окупацію іноз. д-вами зх.-укр. земель.

Зі створенням і функціонуванням 
Ліги Націй (1919) діяльність А. фор
мально припинилася.

Літ.: Борщак /. Антанта // ЕСУ. Т. 1. 
К., 2003; Дипломатический словарь. 
Т. 1. М., 1984; ЕІУ. Т. 1. К., 2003; ЕУ. Т. 1. 
Львів, 1993; История дипломатии. Т. 3. 
М., 1965; Лозинський М. Галичина в pp. 
1918-1920. Відень, 1922; Марголин А. 
Украйна и политика Антантьі. Берлин, 
1922.

Іван Патер

АНТИКОНСКРИПЦІЙНИЙ КОМІ
ТЕТ створений УНТП 13.09.1921 як ке
рівний орган б-би проти польс. перепи
су українського населення. Консоліда
ція укр. нац.-державницьких сил, 
діяльність Міжпартійної ради сприяли 
активізації визвол. руху в Зх. Україні. 
Свідченням цього був організований 
опір нар. мас польському перепису на
селення і майна восени 1921. Правною 
основою для виступу була невиріше- 
ність міжнар. чинниками питання про 
держ. належність Сх. Галичини.

Згідно з розпорядженням Ради мі
ністрів Польщі від 9.06.1921, перепис 
мав відбутися на укр. землях 30.09.1921 
і засвідчити суверенність польс. д-ви 
над укр. народом, інтегральну єдність 
окупованих тер-й з польськими. Ре
зультатами перепису уряд сподівався 
обґрунтувати польс. х-р краю, а самим 
фактом участі нас. у переписі проде
монструвати світу визнання укр. наро
дом польс. д-ви.
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Уряд ЗУНР 14.08.1921 звернувся до 
зх.-укр. нас. із закликом бойкотувати 
перепис. Від імені УНРади Є. Петруше- 
вич направив до секретаріату Ліги На
цій протест проти польс. перепису.

У краї всенар. 6-бу проти перепи
су очолила УНТП. 13.09.1921 ТНК УНТП 
утворив загальнокрайовий А.к. на чолі 
з В. Бачинським. К-т повів широку агі
тацію в масах за бойкот польського пе
репису. 14.09.1921 НКУНТП підготував 
звернення до зх.-укр. громадськості 
стосовно збору підписів проти перепи
су нас. і розіслав спеціальний обіжник. 
А.к. на місцях поширювали в селах і мі
стах краю тисячі листівок із закликом 
бойкотувати польс. перепис.

Велика орг. робота в масах давала 
результати. В усіх повітових і воєвод, 
поліцейських звітах за 09-11.1921 вка
зувалося на активний і пасивний опір, 
який чинило населення перепису. Як 
правило, поява в селі урядового комі
сара була сигналом до того, щоби се
ляни закривали хати і втікали в ліс або 
нападали на нього, проганяли з села. 
Стрийський староста у своєму звіті за
09.1921 писав про зростаючу з кож
ним днем агітацію проти польс. д-ви, 
яка знаходить свій вираз у сильній 
протидії перепису населення. У біль
шості ґмін укр. нас. всіляко ухилялося 
від перепису. Селяни у ґмінах Підгірці 
і Татарське напали на війтів і відібра
ли в них ґмінні печатки за підтримку 
списових комісарів. У ґміні Комарно 
селяни напали на вартового і побили 
його. У с. Верхня Калуського пов. селя
ни вбили урядового комісара, в Долині 
було спалено документи перепису. До 
активного опору селян дійшло в Рога- 
тинському пов. Староста повідомляв, 
що у зв'язку з переписом виявляється 
ворожа діяльність греко-катол. духо
венства, в якій беруть участь навіть 
москвофіли. Населення біля ЗО ґмін 
повіту під впливом агітаторів чини
ло активний опір. Для втихомирення 
було направлено 1 батальйон піхоти 
й 1 ескадрон кавалерії. В часі слідства 
виявлено, що ініціаторами опору були
9 укр. священиків на чолі С. Городець- 
ким. До того ж, греко-катол. духовен
ство вже провело в ґмінах перепис

українців, поляків і євреїв, мотивуючи 
потребами шематизму, і переслало 
його своїм репрезентантам у Відень. 
Селяни відмовлялися надавати відо
мості, прикриваючись станом фактич
ної окупації.

У зв'язку з переписом до Варшави 
надходили тривожні повідомлення з 
різних куточків Галичини. Львівський 
воєвода у звіті за 10.1921 повідом
ляв, що укр. інтелігенція - священики, 
учителі, адвокати, лікарі, а в першу 
чергу академічна молодь - веде агі
тацію в усіх напрямах. Сільське нас. 
Яворівського, Ліського, Мостиського, 
Рудківського, Сокальського повітів 
чинило пасивний, а в Равському по
віті активний опір перепису нас., тому 
влада вдавалася до сили. Інтенсивна 
агітація проти перепису спостеріга
лася у Борщівському й Золочівському 
повітах, що привело до активного ви
ступу селян.

Архівні документи свідчать про 
те, що виступи українців проти польс. 
перепису здобували підтримку єв
рейського нас. краю. 24.08.1921 у 
Станиславові відбулася зустріч пред
ставників УНТП і місц. сіоніст, кіл сто
совно погодження тактики спільної
б-би проти польс. перепису. Долин- 
ський староста звітував станиславів. 
воєводі про те, що сіоністи вороже 
ставляться до поляків і звертають свої 
симпатії до українців, сподіваючись 
на їх допомогу.

Насильницький х-р польського пе
репису в Галичині привернув до себе 
увагу світової громадськості, політ, 
діячів. Англ. прем'єр-міністр Д. Ллойд 
Джордж через консула уЛьвові звер
нувся до станиславів. воєводи за по
ясненнями щодо насильств у ході пе
репису.

Незважаючи на репресії, українці 
бойкотували урядовий перепис, який 
перетворився в антиокупац. плебісцит. 
Це був перший масовий виступ укр. 
нас., організований УНТП і Міжпарт. 
радою з часу польс. окупації.

Літ.: Кугутяк М. Українська націо- 
нал-демократія 1918-1939. Т. 1. К.; Іва
но-Франківськ, 2002.

Микола Кугутяк, Тетяна Дерещук
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"АНТОЛЬбҐІЯ СТРІЛЕЦЬКОЇ ТВбР- 
ЧОСТИ" - рукописна книга-альбом, яку
10.04.1918 на 107 с. уклали активні сі
чові стрільці Л.-О. Ґец і Б.-В. Крижанів- 
ський. За словами упорядників, спо
нукала їх до цієї ініціативи "недостача 
збірника, де були-би вичерпані праці з 
усіх областий стрілецької творчости".

До "А.с.т." включено невеликі за 
розмірами чи обсягом літературні й 
мистецькі твори 27 авторів. Літера
турні (прозові й поетичні) мініатюри 
належать А. Баб'юку, І. Балюку, В. Бо- 
бинському, Д. Вітовському, М. Голубцю, 
Б. і Р. Заклинським, О. Квасу, І. Коссаку, 
Р. Купчинському, Л. Лепкому, А. Ло- 
тоцькому, О. Назаруку, Л. Розлуцькому, 
Г. Труху, С. Чарнецькому, Ю. Шкрумеля- 
ку, М. Яцкову.

Усі текстові компоненти "А.с.т." руко- 
писно-стилізованим авторським шриф
том виконав Л. Ґец. Йому належать 
численні графічні роботи (фігуративні 
композиції, заставки та кінцівки, крає
види, що в тих чи ін. поєднаннях з тек
стами і нотами містяться на 66 аркушах) 
упродовж цілого блоку фоліанта. Окрім 
нього, авторами образотворчих компо
нентів "А.с.т"були І. Старчук, І. Іванець, О. 
Курилас, М. Гаврилко. До неї включено 
пісенні твори (з нотними записами) М. 
Гайворонського, Б. Крижанівського, А. 
Поперечного, Л. Розлуцького. Фоторо
боти виконав Ф. Яцура.

Автори поміщених в "А.с.т." текстів 
і рисунків датували їх здебільшого 
1916-17; нечисленні твори позначені
1915,1918. Монументально потракто- 
ваний рисунок Л. Ґеца "Мандрівка ро
ків", що представляє стрільця в похо
ді, містить у кутках цифри 1914, 1915, 
1916 і 1917, а також абревіатуру: "УКР 
/ ЛЕГ / УСС" Декотрі твори графіки ма
ють геогр. прив'язку до конкретних 
поселень - Вівсє, Гнильче, Залип'є, 
Затурці, Луцьк, Мельники, Пісочна, 
Порайці, Порськ Малий, Потік, Семи- 
ківці, Черниця, Черче.

Тематично широкий діапазон зо
бражень на образотворчих компо
нентах "А.с.т." виразно представляє 
худож.-стилістичні особливості твор
чої манери їх авторів: від виконаних
І. Старчуком скромних натурних зама

льовок сільс. новобранців до січового 
війська, безпретензійних олівцевих 
жін. портретів авторства М. Гаврилка
- до найчисленніших тут творів Л. Ґе
ца: монументального, героїзованого 
зображення отамана УСС Г. Коссака як 
вершника на баскому коні, філігранно 
опрацьованих, складних композицій
но та змістово інших його робіт, з їх 
символіко-алегоричним підтекстом.

Зображальний ряд "А.с.т." дає уяв
лення про різні грані історичної картини 
повсякденного буття Січового стріле
цтва, де пісня та впевненість у перемозі, 
готовність віддати за неї життя в реаль
ності нерідко поєднувалися воєдино. 
Такий героїчно-драм. підтекст вкладали 
в низку своїх творів й автори "А.с.т?. При
кладом цього є акварельні композиції 
визначного майстра батальної картини 
О. Куриласа "Барабанний огонь" і "Грана
та", твори Л. Ґеца "Віч-на-віч смерти" чи 
"Могила" (Пісочна, 4.2.1917).

"А.с.т." - важливий істор.-мистець- 
кий документ укр. к-ри героїчного 
періоду її історії. Л. Ґец планував опри
люднити "А.с.т." у вигляді випущеного 
у світ поліграфічного видання, вів пе
реговори з видавцем Ігорем Федівим. 
Урешті-решт було виготовлено кілька
десят її фотокопій.

ОлегСидор

АНТбНІВ
Семен Семенович
(01.09.1896-01.04.1952) - старшина 

УГА, педагог. Н. у м. Стрий (нині Львів, 
обл.) в сімї службовця. 1914 закінчив 
2-гу (польс.) г-зію в рідному місті.

З поч. ПСВ вступив до Легіону УСС, 
на 1.06.1916 - вістун 4-ї сотні полку 
УСС. Учасник боїв у Львові 11.1918; 
служив у 1-й бригаді УСС, мав військ, 
звання хорунжого. 1920 перебував у 
польс. полоні.

Від серед. 1920-х до 09.1939 працю
вав учителем у корінній Польщі, брав 
діяльну участь в укр. громад, житті. 
1940 поселився в Кутному (нині Лодзь- 
кого в-ва, Польща), де викладав у шко
лі, був секретарем, потім референтом 
культосвітньої секції УНО.

Заарештований співробітниками 
"СМЕРШ"7.02.1945. На підставі сфабри-
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АНТ0Н0В-0ВСІЄНК0
Володимир

Дмитро Володимирович 
АНТОНОВИЧ 

(другий зліва)

кованого звинувачення, згідно з по
становою Особливої наради при МДБ 
СРСР від 15.04.1946, ув'язнений на 8 р. 
Загинув у ВТТ в Росії.

Петро Гуцал

АНТбНІЙ, митрополит
див. Х РА П О ВЙ Ц ЬК И Й  Олексій  

Павлович.

АНТбНОВ-ОВСІЄНКО
Володимир Олександрович
(09.03.1883-10.02.1938) -  револю

ціонер, рад. держ. і військ, діяч. Н. в 
м. Чернігів. Закінчив Владимирське пі- 
х. уч-ще у Санкт-Петербурзі (1904). З 
1903 -  чл. РСДРП. 1905 - один з органі
заторів військ, повстань у Ново-Алек- 
сандрії (Польща) і Севастополі; про
водив революц. роботу у Фінляндії, 
Санкт-Петербурзі та Москві; неоднора
зово заарештований. 1910 емігрував 
до Франції. Повернувся в Росію 1917; 
один із кер. Жовтневого перевороту.
11-12.1917 - команд. Петроград, військ, 
округом. 12.1917-03.1918 -  комісар з
б-би з контрреволюцією на Пд., керу
вав рад. військами в б-бі проти УЦР. 03-
05.1918 -  нар. секретар з військ, питань 
укр. рад. уряду. 11.1918-01.1919 - ко
манд. групою військ Курського напряму, 
4.01 -06.1919 - команд. Укр. фронтом.

Чл. Ради оборони УСРР, у 09.1918-
05.1919 - РВР УСРР. 26.03.1919 отримав 
наказ головнокомандувача ЗС РСФРР 
Й. Вацетіса провести наступальну опе
рацію для з'єднання з Угор. Рад. Рес
публікою; виконання цього плану за
лежало від перебігу польс.-укр. війни. 
Виступав за те, щоб "відсікти Галичину 
від Антанти, підтримувати війну між 
поляками і галичанами"та активізувати 
пропаганду в Сх. Галичині.

У 04.1919 в адресованих Леніну те
леграмах високо оцінював боєздатність 
ГА; виступав за проведення мирн. пе
реговорів із ЗОУНР та Польщею задля 
активізації б-би проти білогвардійців 
на сх. Росії. 7.05.1919 спільно з В. Затон- 
ським та 0. Шумським отримав дору
чення від Ради оборони УСРР провести 
переговори з представниками ЗОУНР 
щодо надання ГА озброєння на умовах 
розриву з УНР, усунення з ГА "контр

революційного офіцерства" пропуску 
рад, військ у Румунію. РДС ЗОУНР про
ігнорувала цю ініціативу. 21-24.05.1919 
завдав поразки Армії УНР у p-ні Сар- 
ни-Рівне-Дубно, що створило сприят
ливі умови для наступу польс. армії ген. 
Ю. Галлера проти ГА. 1922-24 - нач. По- 
літуправління РВР УСРР; від 1924 - на 
дипломатичній роботі. Нарком юстиції 
РРФСР (1937), чл.ЦВКСРСР.

13.10.1937 заарештований за сфа
брикованою справою. Страчений у 
м. Москва. Реабілітований 1956.

Літ.: Західно-Українська Народ
на Республіка 1918-1923. Документи 
і матеріали. Т. 5. Кн. 1 / уклад. О. Кар- 
пенко, К. Мицан. Івано-Франківськ, 
2009; Литвин М. Українсько-польська 
війна 1918-1919 pp. Львів, 1998; Шан- 
ковськийЛ. Українська Галицька Армія. 
Львів, 1999; Щусь О. Антонов-Овсієн- 
ко Володимир Олександрович // ЕІУ. 
Т.1.К., 2003. С. 108.

Богдан Паска

АНТОНОВИЧ
Дмитро Володимирович
(14(02). 11.1877-12.10.1945; псевд. та 

крипт.: Войнаровський, Северин Вой- 
нилович, Муха, Подорожний, Скрип- 
тор, Шельменко, Gutta, Simplissimus, 
А.Д., Д.А., С.В.) - громад.-політ. діяч, мис
тецтвознавець, музеєзнавець, архіво- 
знавець. Н. в м. Київ. Син В. Антоновича, 
батько Михайла та Марка Антоновичів, 
Закінчив 4-ту Київ, г-зію, навч. у Київ, 
(з 1895) та Харків, (з 1897) ун-тах. Засн. 
театральної трупи в Каневі (1894), керу
вав театральними трупами в Чернігові 
та Харкові.

Один з фундаторів та лідер РУП 
(1900), редактор її парт, органу "Гасло" 
(1902-03). Редагував видання "Селянин",
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АНТОНОВИЧ
Дмитро Володимирович



АПОНЮК Василь

"Воля". З кін. 1902 чл. Закорд. к-ту РУП. 
1905 - один з лідерів УСДРП. 1906 віді
йшов від рев. діяльності, проживав на 
еміграції. 31912 викладач Київ, мистець
кої школи та приватних драм, студій. Ре
дагував орган УСДРП "Дзвін" співпрацю
вав з час. "Сяйво" ЛНВ.

Під час ПСВ уповноважений Всерос. 
земського союзу. 1917 - чл. Бюро ЦК 
УСДРП, один із засновників та чл. УЦР 
(1917-18 - тов. голови УЦР, ген. секре
тар (міністр) морських справ); обраний 
гласним Київ, міської думи (10.1917 - тов. 
голови). За доби гетьмана П. Скоропад
ського взяв участь в орг-ціїУАН та Ака
демії мист-в; 07.1918 - ген. консул УД у 
Швеції; чл. делегаціїУНС на переговорах 
з країнами Антанти (Ясси, 11.1918). 1919
- дипломат, представник УНР в Італії. З
1921 на еміграції (Відень, Прага). Один
з фундаторів: УВУ (ректор у 1928-30,
1937-38); Укр. історично-філол. т-ва 
(Прага, 1923); Музею визвол. б-би Укра
їни (Прага, дир. з 1925). Автор багатьох 
наук, праць з історії церкви, літературо
знавства та укр. к-ри.

П. і похований у м. Прага.
Те.: Антонович Д. Із історії церков

ного будівництва на Україні. Вип. 1. Пра
га, 1925; Його ж. Олександр Мурашко 
(1875-1919). Прага, 1925; Його ж. Тимко 
Бойчук (1896-1922). Прага, 1929; Його ж. 
Триста років українського театру. 1616— 
1919. Прага, 1925; Його ж. Українська 
культура. К., 1993.

Літ.: Верстюк В., Осташко Т. Діячі 
Української Центральної Ради. К., 1998; 
ЕІУ Т. 1. К., 2003; Жук А. Автобіографія 
Д. Антоновича // Сучасність. 1961. № 1; 
Кардош П., Korn С. Українці в світі. К.; 
Мельбурн, 1995; Лозенко Л. До історії 
Празького українського архіву // Генеза. 
1995. № 1/3; Ульяновський В. /. Дмитро 
Антонович // Українська культура. К., 
1993; Шандра В. Антонович Дмитро Во
лодимирович // Українські архівісти: Бі
бліографічний довідник. Вип. 1. К., 1999.

Олександра Кудлай

АПОНЮ К
Василь
(28.07.1898-10.06.1983) -  військ, та 

реліг. діяч, четар УГА. Н. у с. Середпіль- 
ці (нині Радехів. р-ну Львів, обл.). Навч.

у початковій сільс. школі, г-зії у Львові 
та Львів, ун-ті.

Після поч. ПСВ мобілізований. За
кінчив старшин, школу, служив стар
шиною на різних фронтах до розпаду 
Австро-Угорщини. Наприкінці 1918 
вступив до ГА, входив до її старшин, 
складу. У 08.1919 - хорунжий, четар
2-го корпусу ГА; брав участь у спіль
ному наступі ГА та Армії УНР на Київ.
1920 потрапив до польс. табору для 
військовополонених № 7 у м. Тухоля 
(Помор'я); звільнений 11.02.1921.

У 04.1926 прибув до м. Едмонтон 
(Канада), де брав участь в укр. церк. та 
громад, житті. 1932 став дияконом та 
ієреєм УГКЦ. До 1970-х був священи
ком на різних парафіях пров. Маніто- 
ба, Саскачеван та Альберта. За участь 
у збройній б-бі за державність України 
нагороджений Хрестом Симона Пет
люри. Удостоєний багатьох церк. наго
род, звання митрополита, протоієрея.

П .ум . Вінніпег (Канада).
Літ.: Вішка О., Срібняк і. Знахідка 

у варшавській бібліотеці: список по
лонених старшин УГА в таборі Тухоля 
(1920-1922) // Вісник КНУ ім. Т. Шевчен
ка. 2015. № 4. С. 56-74; ТинченкоЯ. Офі
церський корпус Армії Української На
родної Республіки (1917-1921). Кн. 2. 
К., 2011; Українська Галицька Армія / 
ред. Д. Микитюк. Т. 1. Вінніпег, 1958.

Богдан Паска

а р Ал о в
Семен Іванович
(17.12.1880-22.05.1969) -  рад. держ. 

і військ, діяч. Н. в м. Москва в купець
кій сім'ї. Навч. у комерційному уч-щі та 
Комерційному ін-ті в Москві. З 1903 - у 
революц. русі, меншовик. 1905 мобі
лізований до армії, учасник рос.-япон. 
війни 1904-05, прапорщик.

Учасник ПСВ, штабс-капітан. Після 
Лютневої революції 1917 -  заст. голо
ви, голова армійського к-ту 3-ї армії. 
Після Жовтневого перевороту 1917 
примкнув до більшовиків. Від 01.1918
- нач. опер, відділу Моск. військ, окру
гу, нач. оперативного відділу Наркома
ту з військ, і морськ. справ РСФРР. Від
09.1918 - чл. РВР, одночасно воєнком 
Польового штабу, пізніше - нач. Роз

АПОНЮК Василь
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АРАЛОВ
Семен Іванович

№



АРДАН Іван

АРДАН Іван

відувального управління Польово
го штабу РВР. 21 —22.04.1919 отримав 
директиву від голови Ради оборони 
Леніна про те, що пріоритетними за
вданнями укр, рад. армії є протидія 
білогвардійським військам на Донбасі 
та встановлення зв'язків через заліз
ницю з Угор. Рад. Республікою. У цьо
му контексті наголошувалося на тому, 
що ймовірне просування рад. армії 
тер-єю ЗОУНР повинно мати виключ
но транзитний х-р для забезпечення 
контактів з Угорщиною, при цьому "за 
межами цього завдання ніяке займан
ня Галичини і Буковини не потрібне". 
Передав ці доручення командуючому 
Укр. фронту В. Антонову-Овсієнку та 
був призначений відповідальним за їх 
виконання.

06.1919-12.1920 - чл. РВР 12-ї армії 
Пд.-Зх. фронту, яка в 08.1919 протисто
яла наступу ГА та Армії УНР на Київ. У 
01 —03.1921 - чл. РВР Київ, військ, ок
ругу, чл. рад. рос.-укр. делегації на 
мирн. переговорах із Польщею в Ризі. 
До 1925 -  на дипломатичній роботі в 
Литві, Туреччині, Латвії, чл. колегії Нар
комату закорд. справ СРСР. З 1927 -  чл. 
президії ВРНГ СРСР, з 1932 - чл. колегії 
Наркомфіну.

Учасник ДСВ в складі рад. армії. Від 
1946 - на парт, роботі в Москві, з 1957
- на пенсії.

П .у м. Москва.
Літ.: Гриневич Я  Аралов Семен 

Іванович // ЕІУ: Т. 1. К., 2003. С  116; За
хідно-Українська Народна Республіка
1918-1923. Документи і матеріали. Т. 5. 
Кн. 1 / уклад. О. Карпенко, К. Мицан. 
Івано-Франківськ, 2009; Шанковський Л. 
Українська Галицька Армія. Львів, 1999.

Богдан Паска 

ард А н
Іван
(04.02.1871-14.09.1940) - реліг., культ, 

та громад, діяч. Н. у м. Трускавець (нині 
Львів, обл.). Закінчив теологічні студії у 
Львові, 1895 у Перемишлі отримав сан 
священика.

Від 12.1895 - в еміграції у США. Па- 
рох УКЦ у Джерсі-Сіті (1896), Оліфанті 
(1897-1902); залишив духовний сан на 
поч. 1902.

Ред. час. "Свобода" (1900-07) і "На
родна воля" (1912-19). Один з перших 
організаторів допомогових і освіт, т-в 
укр. робітництва; перший голова Укр. 
робітн. союзу (з 1911). Чл. орг. к-ту для 
скликання 1-го укр. сейму (1915), уві
йшов до Заг, укр. к-ту й екзекутиви Фе
дерації українців у США.

1920—22 - радник місій УНР і ЗУНР 
у Вашингтоні. З 1920 -  кер. пресового 
бюро''Приятелі України". Згодом повер
нувся до м. Скрентон (шт. Пенсільванія), 
деякий час працював у редакції газ."На
родна воля" (1925), був секретарем т-ва 
"Українська щадниця".

П. у м. Вілкс-Беррі (шт. Пенсільва
нія, США).

Літ.: Ардан Іван // ЕУ. Т. 1. Париж; 
Нью-Йорк, 1955. С. 57; Романюк М. Ар
дан Іван. // ЕСУ. URL: http://esu.com.ua/ 
search_articles.php?id=43190.

Богдан Паска 

АРІЙЧУК
Євзебій Васильович
(30.08.1892 - д, і м. с. н.) -  працівник 

контррозвідки УГА та ДА УНР, хорун
жий Буковин. куреня. Н. в с. Шипинці 
(пов. Кіцмань) на Буковині в сім'ї вчи
теля і археолога-любителя В. Арійчука, 
згодом директора шк. та засновника 
т-ва "Січ" у с. Нові Драчинці (пов. Ваш- 
ківці). З 1906 навч. в укр. держ. г-зії 
м. Кіцмань, після закінчення 4-х гімназ.
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класів 1911 пішов добровольцем на 
військ, службу. З 1.03.1914 служив у 
жандармерії, після поч. війни пере
ведений у 41-й полк піхоти крайової 
оборони, де служив цуґсфірером (де
сятником). Видужавши після поранень 
у 1914 і 1915, знову зголосився до 
служби в жандармерії. Служив у Бюро 
розвідки при ген. Фішерові, 1917 при
ділений до постерунка Глинниця (нині 
Кіцман. р-ну Чернів. обл.), де служив до 
кін. війни в ранзі вахмістра 2-го класу. 
Нагороджений Срібним хрестом з ко
роною, Срібною медаллю 1-го класу, 
військовим хрестом Карла та військ, 
ювілейним хрестом.

Після розвалу Австро-Угор. монархи 
став на службу в укр. жандармерію Бу
ковини, яку з 6.11.1918 очолював майор 
Я. Яськевич. Після окупації Буковини 
рум. військом працював у підпільно
му к-ті, потім перейшов до Галичини. З
16.01.1919 приділений до Розвідчого 
відділу ОВК Коломия, якою був при- 
командирований до Городенки, де в
03.1919 викрив польс. підпільну орг-цію, 
що планувала провести переворот 
у місті, роззброїти дислокований тут 
Буковин. курінь та захопити владу. 
Проведене за наказом військ, комен
данта Городенки сот. І. Світлика слід
ство дало змогу арештувати 6л. 60-ти 
польс. агентів і відправити їх до Коло
миї. Після відступу ГА за Дністер був 
приділений до РВК Заліщики, де та
кож викрив польс. підпільну орг-цію. 
В 07.1919 перейшов через Збруч до 
Кам'янця-Подільського, де був при
значений до РВ Могилів-Подільський і 
орг-ції Буковинського куреня. В 11.1919 
під час відступу до м. Чортория на Во
лині захворів на плямистий тиф. Після 
одужання повернувся до Проскурова, 
а перейшовши польс.-більшовицький 
фронт, прибув до Вінниці, згодом до 
Балти. Тут знайшов зв'язок із укр. під
пільною орг-цією, з якою підняли пов
стання проти більшовиків та злучилися 
з 4-ю Київ, д-зією Тютюнника. Був при
значений до контррозвідки, потім слу
жив як старшина для особливих дору
чень при 4-й Київ, д-зії. 2.01.1921 прибув 
до табору інтернованих укр. військових 
у Ліберці (ЧСР). 14.03.1921 переведений

до збірного табору в Йозефові (ЧСР), де 
виконував обов'язки "булавного справ
ника" (діловода), будучи членом укр. ко
мандування табору, яке очолював полк.
А. Вольф. Чл. правління театральної 
секції Культ.-просвітного гуртка табору 
в Йозефові, 24.04.1922 обраний сцена
ристом. Учасник семінарійного курсу 
в Йозефові. 30.06.1923 подав заяву на 
вступ до Укр. госп. акад-ї в Подебрадах 
(ЧСР), однак отримав відмову через від
сутність документів про середню освіту.

Літ.: Будз П. З життя-буття в таборі 
в Йозефові // Український Скиталець.
1922. Ч. 14. Червень. С. 9; Вислоцький І.
Розвідча служба //Українська Галицька 
Армія / ред. Д. Микитюк. Т. 1. Вінніпег,
1958. С. 354-359; Коваль Р, Моренець В.
"Подєбрадський полк" Армії УНР. До іс
торії Українських січових стрільців, Бог- 
данівського та Гордієнківського полків 
військ Центральної Ради, 1-ї Сірої, 1-ї 
Запорозької, 2-ї Волинської, 3-ї Заліз
ної, 4-ї Київської, 5-ї Херсонської та 1-ї 
Кулеметної дивізій Армії УНР, Галиць
кої армії, Вільного козацтва, повстан
сько-партизанського руху, Запорозької 
Січі Юхима Божка, Окремого чорно
морського коша військ Директорії, Ле- 
гії українських націоналістів, УВО, ОУН,
Карпатської Січі та дивізіїТаличина". Т. 1.
К., 2015. С. 40-41; Пігуляк І. Спогад у 
60-річчя смерти сотника Омеляна Кан- 
теміра, командира Буковинського Ку
реня // Буковина (Торонто). 1978. Ч. 2-3;
Срібняк І. Інтерновані вояки УГА в таборі 
Йозефов (Чехословаччина) у 1921-
1922 pp.: умови перебування та сані
тарний стан // Дриновський збірник.
Т. VIII. X.; Софія, 2015. С  200.

Володимир Старик

АРІО
Карл
(1896-27.08.1959) - лейтенант ав- 

стро-угор. армії, поручник ГА. Н. в м. Ка- 
м'янка-Струмилова (нині м. Кам'ян- 
ка-Бузька Львів, обл.). Німець за націо
нальністю. Лейтенант 19-го піх. полку 
ландверу австро-угор. армії. До ПСВ меш
кав у Перемишлі, навч. в місц. укр. г-зії.

На поч. 11.1918 — учасник встанов
лення укр. влади в Перемишлі; з кін.
1918 -  поручник ГА. 17.01.1919 потра-

АРІО Карл

АРІОКарл
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АРКАС Микола Миколайович

АРКАС
Микола Миколайович
(молодший)

пиву полон до поляків. Перебував у та
борі Домб'є, утік. У 1 -й пол. 1919 служив 
у корпусі Січових стрільців Армії УНР. З
12.06.1919 - нач. штабу 14-ї бригади 3-го 
корпусу ГА (1000 вояків, 25 шабель, 16 
скорострілів, 12 гармат). Брав участь 
у Чортків. офензиві на лівому крилі 
фронту вздовж р. Дністер (06.1919), 
об'єднаному наступі укр. армій на Київ, 
здобутті Жмеринки і Вінниці (08.1919), 
війні проти білогвардійської армії 
ген. А. Денікіна (09-11.1919). З 11.1919 
разом з УГА перейшов на сторону бі
логвардійців; з 02.1920 - у складі ЧУГА 
після союзу з більшовиками. У 04.1920 
разом зі своєю військ, частиною пе
рейшов рад.-польс. фронт і потрапив 
у польс. полон. У 05.1920 в ув'язнен
ні у таборі для військовополонених 
у Ялівці біля Львова; виявив бажання 
долучитися до Армії УНР, яка спільно 
з поляками здійснювала наступ проти 
більшовиків. У 06.1920 перевезений до 
табору військовополонених у Тухолі 
(Помор'я); 17.07.1920 утік. 1921 пере
бував у військ, таборі УГА в м. Йозефів 
(ЧСР). Після війни - активіст нім. під
пільної орг-ції у Нижній Сілезії.

З 1924 - у журналістиці; у 1930-х 
-кореспондентнизкинім. виданьуВар
шаві; займав проукр. позицію. 1942-43
- кер. укр. представництва інформа
гентства "Нім. пресова служба" гол. 
ред. газ. "Укр. кореспонденція" (м. Рів
не). Після ДСВ -  журналіст у м. Бонн 
(ФРН); у 1950-х - чиновник Мін-ва 
ФРН з питань преси. Автор спогадів 
про період ЗУНР "Нарис історії XIV 
бригади".

Літ.: Литвин М. Українсько-поль
ська війна 1918-1919 pp. Львів, 1998; 
Стецишин О. Ландскнехти Галицької 
армії. Львів, 2012; ШанковськийЛ. Укра
їнська Галицька Армія. Львів, 1999.

Богдан Паска

АРКАС
Микола Миколайович (молодший)
(21.08.1880-14.12.1938) - військ, і 

культ, діяч, команд, полку Армії УНР. 
Н. у м. Миколаїв у сім'ї відомого укр. 
культ, діяча М. Аркаса. Навч. у Мор
ському та Миколаївському кадетських 
корпусах; закінчив Єлисаветградське

кавалерійс. уч-ще (1901). Юнкер 46-го 
драгунського Переяславського полку. 
1905-06 перебував у запасі у військах 
Приморської округи; служив у вій
ськах прикордонної сторожі Заамур- 
ської округи.

У 07.1914 мобілізований до армії у 
званні поручика; зарахований до 8-го 
гусарського Лубен, полку. З 07.1917
-  команд. 7-го ординаторського еска
дрону, який у 12.1917 був українізова
ний. Очолював Полтав. партизан, кінну 
сотню, яка в складі Запоріз. бригади 
військ УЦР у 02,1918 брала участь у 
боях під Києвом проти більшовиків. У
04.1918 сотня реорганізована в Окре
мий сердюцький кінний дивізіон Армії 
УНР. Під час гетьман, перевороту А. на 
чолі дивізіону одним із перших під
тримав П. Скоропадського. 15.12.1918 
після вступу до Києва військ Дирек
торії дивізіон перейменовано в Кін- 
но-Гонецький полк штабу ДА УНР. На 
чолі полку брав участь у боях на Чер
нігівщині та під Києвом (01 —02.1919). 
Навесні 1 9 1 9 -у  розпорядженні шта
бу Пд.-Сх. групи Армії УНР; комендант 
мосту на Дністрі, через який у 04,1919 
укр. війська переходили до Румунії. 
З 19.08.1919 - команд. 2-го кінного 
полку їм. М. Залізняка ДА УНР (від се
ред. 09.1919 -  2-й кінний Переяслав, 
полк). Брав участь у спільному похо
ді ГА та ДА УНР на Київ (08.1919), б-бі 
проти ЗСПР ген. Денікіна (09-10.1919).
11.12.1919 не пішов у Перший зимовий 
похід та разом з полком приєднався до 
УГА, яка перебувала в союзі з білогвар
дійцями. Наказом по ДА УНР оголоше
ний зрадником; більша частина полку 
повернулася до ДА УНР. Очолював 5-ту 
Сокальську бригаду УГА. З 1920 -  у Ста- 
ниславові, Коломиї, працював актором 
та режисером. З 1926 - реж. театру в 
Ужгороді.

П. та похований у м. Хуст.
Літ.: Стецишин О. Ландскнехти Га

лицької армії. Львів, 2012; Тинченко Я. 
Офіцерський корпус АрміїУкраїнської 
Народної Республіки (1917-1921). 
Кн. 1.К., 2007.С. 18-19; ШанковськийЛ. 
Українська Галицька Армія. Львів, 
1999.

Богдан Паска
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АРСЕНИЧ Микола

АРСЕНИЧ
Микола
(д. і м. н. і с  н.) -  військ, діяч, четар 

ГА. Старшина 36-го піх. полку ім. геть
мана І. Мазепи.

Дж.: APPz. Zesp. 577. Sygn. 47. S. 5.
Петро Сіреджук

АРСЕНИЧ
Петро
(10.07.1894-29.11.1976)—військ, діяч, 

четар ГА. Н. у с. Нижній Березів (нині 
Косів. р-ну Івано-Франк. обл.). Здобув 
середню освіту, за професією - учи
тель.

У роки ПСВ воював у складі 24-го 
піх. полку австр. армії. Активний учас
ник Листопадового "зриву" в Коломиї. 
Командир 7-ї сотні 24-го піх. полку 
ім. гетьмана П. Дорошенка ГА. Вів що
денник про службу в лавах ГА.

У міжвоєн. період - учитель у с. Гри- 
нівці Товмацького пов. та Чорні Ослави 
Надвірнянського пов. 1940-57 -  учи
тель у с  Мишин Коломий. р-ну.

П. і похований у с. Нижній Березів.
Літ.: Арсенич П. Березуни (Біогра

фічні відомості про уродженців Ниж
нього Березова Косівського району). 
Івано-Франківськ, 1994. С. 7; Старшини 
і підстаршини УСС і УГА з Коломиї і по
віту//Коломия і Коломийщина. Збірник 
споминів і статей про недавнє минуле. 
Філадельфія, 1988. С. 761.

Петро Сіреджук

АРСЕНИЧ
Петро Іванович
(24.01.1934-20.03.2017) -  історик, 

краєзнавець, доцент Прикарпатського 
нац. ун-ту ім. В. Стефаника, музеєзна
вець, культосвіт. діяч, колекціонер. По
ходив з родини учасників нац.-визвол. 
змагань 1918-23. Н. в с. Нижній Бере
зів (нині Косів. р-ну Івано-Франк. обл.). 
1942-49 навч. в Нижньоберезівській 
шк., 1950—53 -  у Середньоберезівській 
СШ. 1953—58 - студент істор. ф-ту Київ, 
держ. ун-ту ім. Т. Шевченка.

1958—63 -  ст. н. с. Івано-Франків
ського обл. краєзнавч. музею. 1963- 
66 -  викладач каф-ри археології та 
етнографії Івано-Франк. пед. іін-ту. 
Звільнений з викладацької роботи у 
зв'язку зі справою дисидента В. Моро- 
за (1966). Працював у краєзнавчому 
музеї. Переслідуваний органами КДБ. 
1973 звільнений з посади зав. відділу 
музею. 1981 при обшуку в А. конфіс
ковано старі видання, твори В. Винни- 
ченка, М. Грушевського, Д. Донцова, 
П. Куліша, Б. Лепкого, О. Назарука та 
ін. Один із засновників обл. відділень 
т-в "Просвіта", "Меморіал", НРУ (1989).

15.04.1990 підняв синьо-жовтий 
прапор над Івано-Франк. міськ. ра
тушею. Завідував наук.-редакц. відді
лом при управлінні к-ри Івано-Франк. 
ОДА. Працівник (2006-09 - голова) 
т-ва "Просвіта".
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АРСЕНИЧ Роман Августинович

Активно вивчав і популяризував 
історію визвол. змагань українців Іва- 
но-Франківщини у 20 ст. Автор і співав
тор книг, брошур, статей на краєзнавчу 
тематику, біографій укр. громад.-політ., 
військ, та культ, діячів: "Січові стрільці"
(1990), "Станиславів -  столиця ЗУНР" 
(1993), "Березуни (Біографічні відомо
сті про уродженців Нижнього Березо
ва Косівського району)" (1994), "Родина 
Заклинських" (1995), "Родина Шухеви- 
чів" (1995), "Прикарпаття в житті Каме
няра" (1996), "Українські правники в 
національному відродженні Галичини: 
1848-1939" (1996); "Шляхами Богдана 
Лепкого по Прикарпаттю" (1997), "Ро
дина Бандерів" (1998), "Родина Озарке- 
вичів" (1998), "Карпатськими шляхами 
Богдана Лепкого" (1999), "Криворівня 
в житті і творчості українських пись
менників, діячів науки й культури"
(2000),Тарас Шевченко і Прикарпаття"
(2001),"Священичий рід Бурачинських" 
(2004), "Рід Шухевичів" (2005), "Угорни- 
ки коло Станиславова (Івано-Фран
ківська)" (2005), "Галичани - жертви 
більшовицького режиму" (2006), "Іван 
Франко і Прикарпаття" (2006) та ін. 
Зібрав унікальну колекцію поштових 
листівок, світлин стрільців та старшин 
УСС, УГА, членів ОУН, воїнів УПА, укр. 
книг, стародруків, пам'яток боністики, 
нумізматики, фалеристики, філокартії.

Організатор і учасник Міжнар. 
наук, конференції "Українці Канади"
(1991), Першого світового Конгресу 
гуцулів та Міжнар. наук, конференції 
в рамках роботи Конгресу (1993). Чл. 
НТШ (1990), Всеукр. асоціації україно- 
знавців, лауреат респ. премії ім. П. Чу- 
бинського (1990), обл. премій ім. І. Ва- 
гилевича (1993) та Марійки Підгірянки 
(1995). Засл. працівник к-ри України 
(1991), почесний чл. Нац. спілки кра
єзнавців (1994). Лауреат ювілейної ме
далі "20 років незалежності України" 
(2011).

Літ.: Історико-культурна спадщина 
Прикарпаття: наук, збірник на пошану 
Петра Арсенича. Івано-Франківськ, 2006; 
МорозюкВ. К. Іменний часослов - 2. Іва
но-Франківськ, 2014. С. 5-6.

Микола Вітенко, 
Олександр Марущенко

АРСЕНИЧ
Роман Августинович
(1898-07.04.1941) - військ, діяч, сот

ник ГА. Н. у родині священика в с. Ми- 
шин (нині Коломий. р-ну Івано-Франк. 
обл.). Навч. у Чернів. г-зії.

Під час ПСВ - офіцер австр. армії. 
Після розпаду Австро-Угорщини всту
пив до ГА, сотник 2-го піх. полку. Один
з організаторів польової пошти ГА. На 
поч. 02.1919 за дорученням НКГА при
був з Ходорова до Станиславова. Зу
стрівся з чиновником ДСШПТ М. Сек
ретарем; передав власний план орг- 
ції польової поштової служби, скла
дений за зразком колиш. рос. армії. 
Згідно з цим планом створено Гол. 
польовий поштовий пост при НКГА 
і польові поштові пости при коман
дах корпусів. З 07.1919 брав участь у 
бойових діях ГА на тер-ї Наддніпрян. 
України. Хворів на тиф. 1920 як поруч
ник УГА потрапив до польс. табору для 
військовополонених № 7 у м. Тухоля 
(Помор'я). Звільнений 28.11.1920; по
вернувся до Галичини.

У міжвоєн. період здобув мед. осві
ту; займався лікарською діяльністю у 
с. Пістинь (нині Косів. р-ну Івано-Франк. 
обл). 1938 створив приватну лікарську 
практику в м. Величка біля Кракова і 
став директором місц. "Каси хорих".

П. і похований у м. Краків.
Літ.: Гуцули у Визвольній боротьбі: 

Спогади січового стрільця Михайла 
Гербового / упор., вступ, слово, при
мітки, додатки, біограф, дов. Р. Коваля, 
Ю. Юзича, П. Арсенича. Серія "Україн
ська воєнна мемуаристика”. Т. 4. Вінни
ця; К., 2009; Українська Галицька Армія 
/ ред. Д. Микитюк. Т. 1. Вінніпег, 1958; 
Шамковеький Л. Українська Галицька 
Армія. Львів, 1999.

Богдан Паска

АРТЕМбВИЧ Б.
(д. і м. н. і с. н.) -  військ, діяч, четар 

ГА. Театральний референт Пресової 
кватири НКГА. Від 09.1919 керував те
атром НКГА.

Літ.: Кучерук В. Українська Галиць
ка Армія. К., 2010; ШанковськийЛ. Укра
їнська Галицька Армія. Львів, 1999.

Богдан Паска
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АРТИЛЕРІЯ ГА

АРТИЛЕРІЯ Г А -рід військГА.Орг-ція 
артилерії ГА зазнала відчутних змін у 
ході польс.-укр. війни 1918-19 - від сти
хійно створених поодиноких батарей, 
розкиданих по всьому польс. фронту, 
до майже 60 батарей у складі бригад
них і корпусних гарматних полків з чіт
кою стр-рою і підпорядкуванням. Її ар
тилерію посилили гарматні частини, які 
прибули з Наддніпрянщини; у 12.1918 з 
Києва передислоковано 3 полки, зокр. 
важкої артилерії, якої тоді бракувало 
в ГА. Це були 2-й і 6-й гарматні полки, 
сформовані й надіслані до артилерії 
Осадного корпусу Січових стрільців 
полк. Р. Дашкевичем, а також 1-й За
порізький важкий гарматний полк. На 
першому етапі орг-ції А. ГА батареї мали 
на озброєнні здебільшого австр. легкі 
польові гармати й гаубиці застарілих 
зразків, які за своїми тактико-тех. дани
ми поступалися російським.

С-ма орг-ції та вишколу А. ГА шля
хом утворення гарматних кошів при 
ОВК, коли в запасних частинах комп
лектувалися, озброювалися, прохо
дили вишкіл артилеристи в складі 
штатних батарей і зі своїми командами 
відбували на фронт, виявилася ефек
тивною. Загалом у ході польс.-укр. 
війни гарматні коші ОВК підготували 
й відправили на фронт 49 гарматних 
батарей. У 06.1919 А. ГА мала 7 тис. воя
ків, 187 гармат і 6 тис. коней.

До управління гарматної батареї 
входили командир (поручник - сотник), 
перший старшина (заст.), харчовий 
старшина, старший булавний, сурмач, 
а також відділення розвідки (6 вояків), 
зв'язку (8 телефоністів). Батарея мала
4 гармати, поділені на 2 чети на чолі з 
першим старшиною (у сучасному розу
мінні - старшим офіцером батареї; 50 
гармашів), чету скорострілів (2 одиниці) 
для охорони батареї та обоз (ЗО возів), 
до якого входили підстаршини з ремон
ту техніки, санітар і польова кухня.

Гарматні полки носили номер бри
гади і мали, за невеликим винятком, 
однакову орг-цію. До управління полку 
входили: командир, ад'ютант (нач. шта
бу), якому підпорядковувалися відділи 
(булавний, муніційний, тех., санітарний, 
харчовий) та старшини (зв'язку, муні

ційний, тех., інтендант, харчовий, лікар, 
ветеринар). Полк складали 3 (рідше 4) 
гарматні батареї та чета скорострілів. 
Окрім 12 гарматних полків стрілец. 
бригад, які організаційно й оператив
но підпорядковувалися командантам 
бригад, НКГА мала армійську артилерію
- 2 наддніпрян. полки важких гаубиць 
двобатарейного складу і 3 батареї да
лекобійних гармат (по дві в кожній). 
Насиченість ГА артилерією була на рівні 
показників гол. європ. д-в.

Літ.: Західно-Українська Народ
на Республіка 1918-1923. Документи і 
матеріали. Т. 1 -5 / уклад.: О. Карпенко, 
К. Мицан. Івано-Франківськ, 2001-13; За
хідно-Українська Народна Республіка. 
1918-1923. Ілюстрована історія. Львів; 
Івано-Франківськ, 2008; Західно-Україн
ська Народна Республіка. 1918-1923: Іс
торія. Івано-Франківськ, 2001; КрезубА. 
Нариси історії українсько-польської 
війни 1918-1919 pp. Львів, 1933; Кузь
ма О. Листопадові дні 1918 р. Львів, 
1931; Литвин М„ Науменко К. Історія 
ЗУНР. Львів, 1995; Литвин М. Україн
сько-польська війна 1918-1919 pp. 
Львів, 1998; Його ж. Проект"Україна". Га
личина в Українській революції 1917— 
1921 pp. Харків, 2015; Макарчук С А. 
Українська республіка галичан. Нариси 
про ЗУНР. Львів, 1997; Ортинський В. П. 
Силові структури Західно-Української 
Народної Республіки. Львів, 2004; Тка
чук П. П. Сухопутні війська України 
доби революції 1917-1921. Львів, 2009; 
Українська Галицька Армія / ред. Д. Ми- 
китюк. Т. 1. Вінніпег, 1958; Шанков- 
ський Л. Українська Галицька Армія. 
Вінніпег, 1974; Якимович Б. 3. Збройні 
сили України. Нарис історії. Львів, 1996.

Леонід Кривизюк, 
Микола Литвин, Павло Ткачук

АРТИМОВИЧ
Аґенор
(31.08.1879—21,10.1935) -  мово

знавець, освітянин, держ. діяч. Н. в 
с. Великий Кучурів (нині Сторожи- 
нецьк. р-ну Чернів. обл.) в сім'ї заліз
ничника. Закінчив початкову школу 
з рум. мовою навч. у м. Радівці, г-зію у 
м. Чернівці (1897), класичну філоло
гію Чернів. ун-ту (1891). Вчителював у
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АРТИМОВИЧ Аґенор

1-й нім. г-зії у Чернівцях; через кілька 
років, додатково склавши іспит з укр. 
мови, був директором нім.-укр. г-зіії в 
Кіцмані, яка під його кер-вом, по суті, 
стала українською. Один з організато
рів, а згодом голова Т-ва вчителів ви
щих шкіл ім. Г. Сковороди на Буковині 
з осідком у Чернівцях (1908-14, нара
ховувало 80 членів, 1913). Напередодні 
війни габілітувався і обраний доцентом 
класичної філології Чернів. ун-ту.

В роки ПСВ деякий час прослужив 
в австр. війську. Після звільнення 1917 
став директором 2-ї укр. г-зії у Чернів
цях, активно включився в укр. рух на 
Буковині.

21.10.1918 обраний заступником 
голови УНРади в Чернівцях, 3.11.1918
- головою Буковинської нац. ради; 
у 01.1919 -  держ. секретарем освіти 
і віросповідання ЗУНР. Секретаріат 
поділявся на 4 відділи: спеціальних 
(професійних) шкіл, нар. шкільництва, 
середніх шкіл і г-зій, віросповід
них справ, видавав свій друк, орган: 
"Вістник державного секретаріату і 
віросповідання". Прагнув провести 
демократизацію і українізацію шкіль
ництва, у кожній місцевості плану
валося відкрити нар. (початкові) 
школи; нацменшини (поляки, євреї, 
німці) мали право на власні школи, з 
обов'язковим вивченням історії, ге
ографії України й укр. мови. Згідно із 
заходами УНРади "Про основи шкіль

ництва" (13.02.1919) і "Про одержав- 
лення укр. приватних Гімназій та жін. 
учит. семінарій" (14.02.1919), усі шко
ли, приватні укр. г-зії, жін. семінарії 
ставали державними з укр. мовою ви
кладання, а вчителі - держслужбовця- 
ми, які складали присягу на вірність 
укр. д-ві й народові; утворено держ. 
вид-во шкільних книжок.

Займався справами к-ри і мист-ва, 
зокр. укр. театром під кер-вом О. Стад- 
ника, Держ. військово-істор. музеєм, 
справами збирання і зберігання в 
б-ках І архівах Києва і Львова обов'яз
кових примірників усієї друкованої 
продукції ЗУНР. Також був заступни
ком голови Буковинської ради (ств.
10.03.1919 у Станиславові).

У 05.1919 виїхав до Відня, а восени 
1921 -  до Праги. З 01.1921 - професор 
класичної філології УВУ, з 1923 викла
дав індоєвропейське мовознавство 
в Укр. високому пед. ін-ті ім. Драго- 
манова, деякий час за дорученням 
кер-ва ін-ту очолював укр. г-зію у 
Ржевніцах коло Праги. Брав участь у 
громад.-культ. і наук, житті, підтриму
вав зв'язки з празьк. наук, колами, був 
дійсним членом Лінгвістичного гуртка 
в Празі, з 1933 - НТШ у Львові, висту
пав на наук, з'їздах, зокр. на II Міжнар. 
зТзді славістів у Варшаві (1934). На
друкував низку фонологічних праць 
(дослідження мовних явищ з погляду 
стр-ри та функції) різними мовами, а 
також із латинської та грецької метри
ки й просодії (Софокл, Овідій, Катуль, 
Проперцій, Люкан). Перекладав укр. 
мовою твори давньогрец. драматур
гів - Софокла, Епікура та ін.

П. і похований у м. Прага.
Літ.: ЕУ. Т. 1. Львів, 1993; Захід

но-Українська Народна Республіка 
1918-1923. Документи і матеріали. 
Т. 2 / уклад.: О. Карпенко, К. Мицан. 
Івано-Франківськ, 2003; Західно-Укра
їнська Народна Республіка. 1918-1923. 
Історія. Івано-Франківськ, 2001; Захід
но-Українська Народна Республіка. 
1918-1923. Уряди. Постаті. Львів, 2009; 
Тищик Б. Західно-Українська Народна 
Республіка (1918-1923). Історія держа
ви і права. Львів, 2004.

Іван Патер
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АРТИМОВИЧ Антін

АРТИМбВИЧ
Антін
(24.02.1894-06.11.1973) -  поручник 

УСС, сотник УГА, інженер-економіст, гро
мад. діяч. Н. в с. Брусне Старе Любачів- 
ського пов. (нині Польща). Випускник 
укр. г-зІЇ в м. Перемишль (нині Польща). 
Діяльний у т-ві"Пласт".

На поч. ПСВ -  організатор УСС у 
Перемишлі. Доброволець Легіону УСС 
із 08.1914, команд, чети. Воював на 
Сх. фронті. 3.11.1914 поранений у бою 
на г. Ключ поблизу с. Труханів. За бої 
на г. Маківка поблизу с. Славське 
(обидва села нині Сколів, р-ну Львів, 
обл.) відзначений австро-угор. коман
дуванням медаллю воєнних заслуг 
("Signum Laudis"). 29.05.1915 в бою 
поблизу с. Лисовичі (нині Стрий, р-ну 
Львів, обл.) пораненим потрапив до 
рос. полону, звідки повернувся 1917. 
Учасник польс.-укр. війни 1918-19, під 
час Чортків. офензиви 1919 - команд, 
сотні в 1-й бригаді УСС. Після перехо
ду ГА на Наддніпрянщину боровся за 
визволення УНР від рос. більшовиків 
і білогвардійців. Улітку 1919 в одному 
з боїв під м. Христинівка (нині Черкас, 
обл.) разом зі своєю 4-ю сотнею та кін
ною сотнею під командуванням хор. 
Петруняка відбили великий обоз і ба
гату здобич у ЧА.

Після визвол. змагань закінчив 
Чеський тех. ун-т у м. Прага (1923), 
здобув фах інженера-економіста. По
вернувшись 1925 до Галичини, очолив 
у Перемишлі "Українську щадницю" 
(ощадний банк).

1944 виїхав до Німеччини. 1945-48
- голова Таборової ради в м. Реґенс- 
бурґ, голова Братства УСС, сеньйор 
тов. "Пласт" чл. ін. ветеран, установ. 
1948 з дружиною емігрував до США 
(Чикаго). Очолював кооператив "Само
поміч", Братство УСС, Контрольну комі
сію парафії св. Володимира і Ольги, був 
членом Управи "Вільного українського 
козацтва" Упорядкував список вихо
ванців Перемишльської г-зії, які вою
вали за волю України у формуваннях 
УСС, УГА, корпусі Січових стрільців.

Похований у м. Чикаго на цвинтарі 
Св. Миколая.

Літ,: Назарович М. В. Леґіон Україн
ських січових стрільців: формування, 
ідея, боротьба. Тернопіль, 2016; Укра
їнська Галицька Армія / ред. Д. Ми- 
китюк. Т. 2. Вінніпег, 1960. С. 75-76; Т. 5. 
Вінніпег, 1976.С. 156; ШахС. Де срібно- 
лентий Сян пливе : іст. нарис держав
ної української гімназії в Перемишлі. 
Мюнхен, 1977. С. 43.

Микола Лазарович

АРТИМОВИЧ
Петро Максиміліанович
(12.07.1885-27.02.1938) -  старшина 

УГА, муз. діяч. Н. у с. Фалиш (нині Стрий, 
р-ну Львів, обл.) в сім'ї священика. У 
Львові навч. в Академіч. г-зії, випускні 
іспити склав екстерном 1907 і поступив 
на правн. ф-т ун-ту, після закінчення 
якого готувався працювати суддею. З 
гімназ. років провадив муз.-хорову ді
яльність , приватно навчався музики і 
диригування. Виступав на концертах, 
організовував тематичні концерти, ди
ригував хорами "Бандурист" (1906-14) 
і "Боян" (1912—14).

Під час ПСВ служив у тилових ча
стинах австро-угор. армії. З утворенням 
ЗУНР очолив театрально-муз. відділ 
Пресової кватири НКГА. 1.08.1919 отри
мав військ, звання поручника. В 11.1919 
у Вінниці призначений військ, театраль
ним референтом і на цій посаді керував 
Новим львів. театром, що був переведе
ний у штат УГА.

Залишився в рад. Україні. Проживав 
у Харкові, був керівником капели "Дум
ка" (від 1924), працював у театрах і муз. 
школах. У 1933 змушений переїхати до

АРТИМОВИЧ
Антін
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АРХИПЕНКО Євген Порфирович

Москви, грав в оркестрі Большого теа
тру. Заарештований у 01.1934, відправ
лений на слідство до Києва, згодом 
ув'язнений на 3 р. в таборі в Карелії. Піс
ля звільнення залишений на поселенні 
в Архангельську, працював у муз. школі. 
Заарештований у 01.1938. Безпідставно 
звинувачений у "шпигунстві на користь 
іноземної держави" і за постановою 
Особливої наради при НКВС СРСР роз
стріляний в м. Архангельськ (нині РФ).

Петро Гуцал

АРХИПЕНКО
Євген Порфирович
(15.09.1884-14.07.1959) - політ, і 

держ. діяч. Н. у м. Кагарлик (нині Київ, 
обл.). Закінчив нар. школу, Санкт-Пе- 
тербурзький електротех. ін-т (1908), 
Петровську с.-г. акад-ю у Москві (1910). 
Ініціатор вид. ж. "Українське бджіль
ництво" у Санкт-Петербурзі та Києві 
(1906-10). Один із ред. укр. хлібороб
ського час. "Рілля" у Києві (1910-17); 
тут друкував власні статті про бджіль
ництво. Один з лідерів Укр. нар.-респ. 
партії. 5.04.1918 висунутий Радою Нар. 
Міністрів УНР на посаду товариша міні
стра земельних справ УНР. За Директо
рії -  міністр земельних справ в урядах 
С. Остапенка (02-04.1919) і Б. Мартоса 
(04-08.1919), міністр нар. г-ва в уря
ді В. Прокоповича (05-11.1920). У кін.
02.1919 у Вінниці вів переговори з 
представниками УНРади ЗОУНР К. Три- 
льовським, П. Лавруком та Г. Дувіраком 
щодо налагодження поставок продо
вольства з Наддніпрянщини до Галичи
ни. У результаті в 03.1919 мешканцям 
Коломийського, Косівського і Печені- 
жинського повітів було відправлено 
27 вагонів збіжжя, муки, цукру та м'яс
них консервів. Обговорював із членами 
УНРади статути кооп. "Хліборобських 
спілок" які прагнув запровадити на 
тер-ї Зх. України.

З 1921 - на еміграції. 30.04.1921 ра
зом із С. Шелухіним, І. Липою, М. Кор- 
чинським, М. Омеляновичем-Павлен- 
ком брав участь у створенні Укр. 
нац.-політ. к-ту у Відні, метою якого 
було об'єднання всіх укр. державниць
ких сил на еміграції. 1922—28 видавав 
журнали "Українське пасічництво" та

АРХИПЕНКО 
Євген Порфирович

"Сільський світ"у Львові. 1929 переїхав 
до Луцька; був організатором багатьох 
кооп.орг-цій на Волині.

1944 емігрував до Зх. Німеччини. 
Автор підручників з пасічництва та 
наук, праць про геральдику.

П. у м. Дорнштадт (ФРН).
Літ.: Західно-Українська Народна 

Республіка 1918-1923. Документи і ма
теріали. Т. 3. Кн. 1 / уклад.: О. Карпенко, 
К. Мицан. Івано-Франківськ, 2005; Т. 5. 
Кн. 2 / уклад.: О. Карпенко, К. Мицан. 
Івано-Франківськ, 2011; Осташко Т. 
Архипенко Євген Порфирович // ЕІУ. 
Т. 1. К., 2003. С. 136.

Богдан Паска

АТАМАНЧУК
Василь Іванович
(13.03.1901-20.09.1962) -  стрілець ГА. 

Н. в с. Сихів Стрий, р-ну Львів, обл. Закін
чив 4 класи Стрий, г-зії (1914), 2 курси 
вчительської семінарії (1916-18).

Вояк ГА, пом. командира батареї. 
Учасник боїв за Львів та Чортків. офен- 
зиви. Двічі втікав з польс. полону.

Чл. УВО. Заарештований 7.10.1922 
у справі стрийської боївки УВО, 1923 
суджений військовим окружним су
дом у Любліні за саботаж. Чл. "Летю
чої бригади" УВО, учасник нападу на 
Гол. пошту у Львові. Заарештований 
поліцією на поч. 04.1927 при спробі 
переходу кордону в ЧСР, засуджений 
25.01-13.03.1928 у Львові за підозрою 
у вбивстві куратора Собінського до 
смертної кари. Найвищий Суд Польщі
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АУССЕМ Володимир (Вольдемар) Християнович

19.10.1928 вирок скасував і призна
чив новий суд. Засуджений у Львові 
28.01 -7.02.1929 на 10 р. ув'язнення. 
25.07.1935, згідно з амністією, вийшов 
на волю, відсидівши 8,5 р. Поширював 
часописи, знову ув'язнений на поч. 
1939, вийшов на волю 09.1939.

Політв'язень нім. тюрми (1941). Піс
ля ДСВ працював на керівних постах у 
лісопром. г-ві на Долинщині. Переслі
дуваний КДБ, який вимагав публічного 
засудження ОУН. Після цілоденного 
допиту в КДБ помер від інфаркту.

П. і похований у м. Долина Івано- 
Франк. області.

Літ.: Мірчук П. Нарис історії ОУН, 
1920-1930 роки. К., 2007.

Микола Посівнич

АУССЕМ
Володимир (Вольдемар)
Християнович
(14.07.1879-1936)- рад. військ., госп. 

і держ. діяч, дипломат. Н. у м. Орел 
(Росія).

1918-20 на командирських постах 
у ЧА встановлював більшовицьку вла
ду в Україні. Повноважний представ
ник УСРР у Берліні (1921-23), радник 
повноважного представництва СРСР 
в Німеччині (1923-24) і Австрії (1924). 
У Берліні контактував з Є. Петрушеви- 
чем. Голова ВРНГ УСРР (1925-26). Торг, 
представник СРСР у Туреччині (1927).

Засуджений рад.органами (1930-32, 
1933-36). Наклав на себе руки.

Літ.: Павлишин О. Євген Петруше- 
вич (1863-1940). Ілюстрований біогра
фічний нарис. Львів, 2013. С. 351; Укра
їнські дипломатичні представництва 
в Німеччині (1918-1922) : Документи 
і матеріали / упор. В. М. Даниленко,
Н. В. Кравець. К., 2012. С  40,475.

Олег Павлишин

АФІШ І ТА ВІДОЗВИ - інформаційні 
друки органів держ. влади та самовря
дування і військ, командування ЗУНР. 
На А. та В. різних форматів публікува
лися закони та укази УНРади, урядові 
розпорядження та звернення. Дер
жавні повітові комісаріати та місц. нац. 
ради оголошували встановлення укр. 
влади, розпорядження фінансово-екон.

та гуманітарного х-ру, рішення про пе
рейменування вулиць, повідомлення 
про проведення масових зібрань чи 
маніфестацій. Політичні партії, укр.- 
польські комісії для перемовин закли
кали до припинення воєн, конфлікту у 
Львові. ДСВС та командування ГА, ок
ружні та повітові військ, коменданти 
оголошували накази про мобілізацію, 
запровадження воєнного стану, інфор
мували нас. про хід польс.-укр. війни. 
Воюючі сторони розповсюджували ад
ресовані воякам супротивника листівки 
із закликами припинити збройну б-бу.

Для виготовлення А. та в., через де
фіцит якісного матеріалу, часто вико
ристовували папір нетипографського 
призначення або повторно друкували 
тексти на зворотній стороні ін. друків. 
Спостерігаємо майже повну відсут
ність ілюстративної агітації. Друковані 
матеріали (укр., польс., нім. мовами та 
мовою ідиш (гебрайськими літерами) 
мали інформативну та агітац. мету й 
виконували важливу функцію націо
налізації публічного простору. Афіші 
та листівки доби ЗУНР є важливим 
джерелом для вивчення історії польс.- 
укр. війни та нац. державотворення. 
Колекції та окремі екземпляри афіш 
та листівок доби ЗУНР зберігаються в 
архівних та музейних збірках Варша
ви, Івано-Франківська, Києва, Коломиї, 
Кракова, Львова, Перемишля, а їх ок
ремі відбитки - у б-ках Ін-ту істор. до
сліджень Львів, нац. ун-ту ім. І. Франка 
та Пд.-Сх. наук, ін-ту в Перемишлі. Не
значна частина таких друків описана 
чи каталогізована.

Літ.:Західно-Українська Народна Ре
спубліка 1918-1923: Ілюстрована історія 
/ гол. ред. і кер. авт. кол. М. Кугутяк. Львів; 
Івано-Франківськ, 2008; Павлишин О. Єв
ген Петрушевич (1863-1940). Ілюстрова
ний біографічний нарис. Львів, 2013.

Олег Павлишин

АУССЕМ
Володимир (Вольдемар) 
Християнович
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БАБІЙ
Василь Федорович

БАБІЙ Іван

БАБІЙ
Андрій (Августин)
(д. і м. н. і с. н.) -  військ, діяч, поруч

ник ГА. З 03.1919 - командант 3-го піх. 
куреня 9-ї Белз. бригади ГА (допов
няюча округа Рава-Руська). З 06.1919
-  командант 3-го куреня 6-ї Рав. бри
гади ГА.

Подальша доля невідома. П. імовір
но від тифу біля Летичева.

Літ.: Кучерук В. Українська Галиць
ка Армія: довідник. К., 2010; Оповістки 
/І Діло. 1929. Ч. 20. 29 січ. С. 6; Україн
ська Галицька Армія / ред. Д. Микитюк.
І .  1. Вінніпег, 1958; Шанковський Л. 
Українська Галицька Армія. Львів, 1999.

Богдан Паска

БАБІЙ
Василь Федорович
(02.03.1884-25.05.1977) - адвокат, 

старшина УГА. Н. у с. Великий Говилів 
(нині Теребовлян. р-ну Терноп. обл.) в 
с ім ї селян. Навч. в г-зіях у Тернополі і 
Коломиї. 1907-11 студіював право у 
Львів, ун-ті; ступінь д-ра права здобув 
в ун-ті м. Ґрац (Австрія). Проходив ад
вокат. практику в Копичинцях та ін. 
містах.

Улітку 1914 мобілізований до ав- 
стро-угор. армії, закінчив старшин, 
артшколу і воював на Сербському й 
Італ. фронтах. Іменований поручни
ком. Від кін. 1918 -  в ГА, командант 
коша гармат, полку в Золочеві. Під час 
Чортків. офензиви командував бата
реєю в 9-й бригаді, після переходу за 
Збруч - 1-ю батареєю у новосформо- 
ваному 9-му гармат, полку, в боях під 
Києвом командував цим полком; тоді 
ж отримав військ, звання сотника. Піс
ля відходу з Києва брав участь у боях 
з більшовицькими і денікінськими 
військами, у 09.1919 командував бро
непоїздом "Галичина". У 11.1919 вдруге 
призначений командантом 9-го гар
мат. полку. В ЧУГА очолив 2-й легкий 
артдивізіон, який у 04.1920 перебував 
на протипольс. фронті. Зумів уникнути 
полону і повернувся до Галичини.

Від 1922 працював адвокатом у Ко
пичинцях. Входив до виділу місц."Про
світи", очолював т-во "Луг", був дир. фі
лії Укр. банку.

Згодом переїхав до Чорткова, де 
відкрив адвокат, канцелярію і займав
ся громад, справами. Під час нім. оку
пації 1941-44 знову був адвокатом у 
цьому місті, очолював Укр. окружний 
к-т; 1943 призначений уповноваженим 
Військової управи д-зії "Галичина" на 
Чортків. округу.

Навесні 1944 емігрував на Захід. 
1948 виїхав з Німеччини в Канаду; брав 
участь у роботі діаспорних т-в. Автор 
ст. "9-тий гарматний полк" у збірнику 
"Українська Галицька Армія. У 40-річчя 
її участи у визвольних змаганнях (мате- 
ріяли до історії)"(Вінніпег, 1958).

П .у м. Сент-Кетерінс.
Літ.: Гуцал П. Українські правники 

Тернопільського краю. Тернопіль, 2008. 
С. 5; КушнерикГ. Бабій Василь Федоро
вич // ТЕС. Т. 1. Тернопіль, 2004. С. 60.

Петро Гуцал

БАБІЙ
Дмитро
(23.01.1897-1 1.01.1919) - старшина 

ГА. Н. у с. Серафинці (нині Городенків. 
р-ну Івано-Франк. обл.) в сім'ї селян.
1917 закінчив укр. г-зію в Перемишлі.

Служив в австро-угор. армії. До ГА 
вступив у 11.1918, воював на фронті 
хорунжим у складі 1-го Коломий. ку
реня.

Загинув у бою за залізн. станцію 
Персенківка (нині в межах Львова). 
Командант куреня nop. І. Ясінчук че
рез багато років так охарактеризував 
Б.: "Надзвичайно хоробрий і завзятий 
старшина. Все ішов до наступу проти 
поляків перед боєвою лінією"

Петро Гуцал

БАБІЙ
Іван
(05.03.1893-25.07.1934) -  педагог, 

військовик, опікун пластових куренів, 
співорганізатор свята "Українська мо
лодь -  Христові" Н. у с. Добромірка 
(нині Збараз. р-ну Терноп. обл.) в сім ї 
селян. 1911 закінчив Терноп. укр. г-зію; 
навч. на філос. ф-ті Львів, ун-ту.

1914 мобілізований до австро- 
угор. армії, брав участь у ПСВ, служив 
у лавах УСС У ранзі поручника воював 
в УГА; був офіцером залізн. військ ДА



БАБІЙ Олесь Йосипович

УНР. Під час спільного маршу з польс. 
військом на Київ урятував відділ від 
моск. більшовиків.

Викладач (проф.) Бережан, г-зії 
(1921-28); викладач, дир. Академій, 
г-зії у Львові (1928-34). Прихильник 
заснування укр. ун-ту у Львові, мир
ного співжиття українців та поляків 
Галичини як невід'ємної частини 2-ї 
Речі Посполитої. Укр. націоналістич
ні кола звинувачували Б. в антиукр. 
співпраці з польс. владою за його 
свідчення у справі атентанту Миколи 
Лемика, переслідування не лояльних 
до польс. д-ви гімназистів, видання 
польській поліції тих, хто був членом 
і прихильником ОУН. Представники 
цієї орг-ції 1932 двічі застерегли його 
від таких дій із застосуванням фізич
ної сили.

25.07.1934 бойовик М. Цар у Львові 
виконав смертний вирок Революцій
ного трибуналу ОУН щодо Б. Митропо
лит А. Шептицький публічно засудив 
убивство Б.

Літ.: Бабій Іван // ЕУ. Т. 1. Париж; 
Нью-Йорк; Львів; К., 1995. С. 78; Липо- 
вецький С. Червоно-чорне. 100 банде
рівських оповідок. Львів, 2009; ПанчукІ. 
Тернопільщина в іменах. Довідник. 
Тернопіль, 2006.

Ігор Бегей

БАБІЙ
Олесь Йосипович
(псевд.: Глум, Чмелик; 17.03.1897- 

02.03.1975) - літературознавець, вій
ськовик. Н. в с. Середнє (нині Калуськ. 
р-ну Івано-Франк. обл.). Середню осві
ту здобув у Львові.

Вояк УСС, ред. час. "Стрілецька 
думка", УГА (1919-20). Чл. УВО, гол. ред. 
(1926-28) органу ГУНМ "Національна 
думка" (1925). На І КУН представляв 
ГУНМ, голова культ.-освіт. комісії, чл. 
ідеологічної комісії, виголосив рефе
рат "Література і мистецтво"

Захистив докторську дис з літе
ратурознавства в Укр. пед. ін-ті ім. 
М. Драгоманова в Празі (1929). Автор 
гімну ОУН "Зродились ми великої го
дини". Засуджений на "Процесі кон- 
ґресівців" 5-9.09.1932 у Львові на 4 р. 
ув'язнення. Вчитель л-ри в укр. г-зії в

Холмі (1939-41). Автор бл. 20 зб. пое
зій, новел та статей. Емігрував до США.

П.у м. Чикаго.
Літ.: Конгрес Українських Націона

лістів 1929 рік. Документи і матеріали 
/ упоряд. В. Муравський. Львів, 2006; 
Мірчук П. Нарис історії ОУН. 1920-1930 
роки. К., 2007.

Микола Посівнич

"БАБСЬКА РЕВОЛЮ ЦІЯ" 1918 У 
СХІДНІЙ  ГАЛИЧИНІ - протестні ви
ступи укр. селян на чолі з жінками на
весні-влітку 1918 у Рава-Руському, 
Рудківському та Цішанівському повітах 
проти місц. австр. адміністрації. Протес
туючі виступали проти свавілля влади і 
примусової праці на полях поміщиків. 
Ґенезу і наслідки сел. виступів у Віль- 
ках Мазовецьких Рава-Руського пов. 
(нині с. Волиця Жовків. р-ну Львів, обл.) 
детально описав священик Льонгин 
Тустановський у парафіяльній хроніці. 
Приводом для заворушень були чутки, 
що австр. влада планує повернути пан
щину. Селяни, серед яких на перших 
ролях були жінки, вчинили розбій у бу
динках священика, війта й управителя 
маєтків. Австр. влада для придушення 
сел. виступу залучила військових. Най
більш активних учасниць притягли до 
суду. Виступи, з жінками на чільних ро
лях, відбулися 1918 також у селах Ціша- 
нівського та Рудківського повітів.

Протести засвідчили зростання 
незадоволення селян діями австр. 
адміністрації, крах довіри до влади й 
до громад, інституцій та священиків. 
Соціальна активність жінок у роки 
ПСВ була обумовлена їх прискореною 
емансипацією внаслідок залучення до 
екон. та соціальної сфер, які традицій
но вважалися чоловічими. Втім, укра
їнки, незважаючи на підвищення їх со
ціального статусу, були слабо задіяні в 
державотворенні ЗУНР.

Літ.: Павлишин О. Емансипація 
жінки-селянки в роки Першої світової 
війни. "Бабська революція" 1918 р. у 
Східній Галичині // Україна модерна. 
Харків, 2016. Ч. 23. С. 152-170; Руд- 
ницька М. Львівське жіноцтво під час 
листопадового перевороту // Мілена 
Рудницька: статті, листи, документи.

БАБІЙ
Олесь Йосипович
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БАБУНЯК Володимир Сильвестрович

БАБУНЯК Ілярій

БАБУХІВСЬКИЙ Іван

Збірник документів і матеріалів про 
життя, суспільно-політичну діяльність 
і публіцистичну творчість Мілени 
Рудницької / упоряд. М. Дядюк. Львів, 
1998. С. 96-99.

Олег Павлишин

БАБУНЯК
Володимир Сильвестрович
(1897 - д. і м. с. н.) -  старшина ГА.

Н. в с. Тростянець (нині Бережан, р-ну 
Терноп. обл.). Брат І. Бабуняка. Випус
кник г-зії в м. Бережани (нині Терноп. 
обл.).

Доброволець Легіону УСС, учасник 
бою на г. Лисоня поблизу м. Бережани 
(1916). Після проголошення ЗУНР як 
старшина ГА брав участь у польс.-укр. 
війні 1918-19. Воював за визволення 
УНР від більшовиків і білогвардійців.

Від 04.1920 служив у ЧА. Від 1925 - 
нач. зв'язку артилер. полку. Влітку 1927 
звільнений з військ, служби, зазнав пе
реслідувань.

Заарештований 1933. Ув'язнений у 
ВТТ, де загинув.

Літ.: Бабуняк Володимир Силь
вестрович // Реабілітовані історією.Тер
нопільська область. Кн. 1. Тернопіль, 
2008. С. 348; Волинець Н., Мельничук Б. 
Бабуняк Володимир // ТЕС. Т. 4. Терно- 
піль, 2009. С. 23-24; Тернопільщина. 
Історія міст і сіл. Т. 1. Тернопіль, 2014. 
С. 139,441.

Микола Лазаров и ч

БАБУНЯК
Ілярій
(01.09.1887-01.04.1952) - педагог, 

музикант, хормейстер, хорунжий УСС, 
четар ГА. Н. в с. Тростянець (нині Бе
режан. р-ну Терноп. обл.). Випускник 
дяківської шк. в м. Львів, 1910 в м. Тер
нопіль склав іспити за середню освіту,
1913 — на вищу вчительську кваліфіка
цію. Від 1910 -  учитель нар. школи в 
Тростянці, 1912 - у с. Вербів (нині Бе
режан. р-ну), де також заснував церк. 
дитячий хор.

1915-18 воював у австр. війську та 
Легіоні УСС. 1918 займався орг-цією 
укр. шкільництва на Поділлі. Учасник 
польс.-укр. війни 1918-19. Певний час 
служив помічником нач. канцелярії 1-ї

бригади УСС. Із серед. 1919 в складі
2-го корпусу ГА боровся за звільнення 
УНР від більшовиків і білогвардійців.

Після визвол. змагань продовжив 
освіт, діяльність у Вербові: від 1921
- учитель, 1929-39 -  управитель шко
ли, кер. чол. церк. хору. Виступав про
ти полонізації укр. шкільництва. Від 
09.1939 -  у Бережанах: учитель і упра
витель укр. нар. школи, згодом -  у г-зії 
(учитель музики і худ. кер. хору).

Від 1944 - на примусових роботах у 
Німеччині (м. Єґерндорф; нині м. Крнов, 
Чехія): працював на ф-ці, викладав му
зику в г-зії, у таборі для переміщених 
осіб керував хорами.

1951 перебрався до Великої Бри
танії (м. Болтон), керував церк. хором. 
Виховав дітей укр. патріотами: Ірина 
воювала в УПА, де героїчно загинула 
23.04.1945, Ярослав - у д-зії "Галичина"

П. у м. Манчестер (Велика Брита
нія). 1995 на честь Ілярія та Ярослава 
Бабуняків встановлено меморіальну 
дошку в с. Вербів.

Літ.: Бережанська земля: історич
но-мемуарний збірник / за ред. В. Лева. 
Нью-Йорк; Лондон; Сідней; Торонто, 
1970. С  123, 145, 443, 555; Головин Б., 
Мазурак Я. Бабуняк Ілярій // ТЕС. І  4. 
Тернопіль, 2009. С. 24; Лазарович М. В. 
Леґіон Українських січових стрільців: 
формування, ідея, боротьба. Тернопіль, 
2016; Тернопільщина. Історія міст і сіл. 
Т. 1. Тернопіль, 2014. Є  367, 441, 443; 
Українська Галицька Армія / ред. Д. Ми- 
китюк.Т. 2. Вінніпег, 1960. С. 70,329.

Микола Лазарович

БАБУХІВСЬКИЙ
Іван
(1891—1919) — військ, діяч, хорунжий 

ГА. Н. у с. Шибалин (нині Бережан, р-ну 
Терноп. обл.). Навч. у Бережан, г-зії.

Під час ПСВ - учасник Легіону УСС. 
Команд, чети в 1-му курені 3-ї Бере
жан. бригади ГА. У 06.1919 брав участь 
у Чортків. офензиві; поранений у бою 
під Бережанами. У 07.1919 у складі ГА 
перейшов на Наддніпрянщину.

Загинув у б-бі з більшовиками.
Літ.: Кучерук В. Українська Галицька 

Армія: довідник. К. 2010. С. 226; Україн
ська Галицька Армія / ред. Д. Микитюк.



БАБ'ЮК Андрій Дмитрович

Т. 1. Вінніпег, 1958. С. 661; Т. 3. Вінніпег, 
1966. С. 188.

Богдан Паска

БАБ'ЮК
Андрій Дмитрович
(псевд. та крипт.: Андрій з П'ядик, 

Ірчан Мирослав, Сон Явірчук, Неза
можник Івась, П'ядицький Андр., Вес
няна Наталя, Виселенець Гриць, Во- 
роненко К., Жванський Я., Зубрей 3., 
Зеник, Івасик-Читачик, Козмуляк Іван, 
Каламар Юрко, Лелик Гр., Мірко І., Чуж- 
бинский А. С., Зкс-Доминиканець; А. Б.,
3. М., І. Н., М. І., У.С.С., Ірч. IVL, Абба, Мір. 
та ін.-загалом понад 40; 14.07.1897 (за 
ін. даними - 1896) - 03.11.1937) -  поет, 
прозаїк, публіцист, драматург, пере
кладач, літературознавець, журналіст, 
історик, видавець, підхорунжий УСС, 
четар УГА. Н. в с. П'ядики (нині Коло- 
мий. р-ну Івано-Франк. обл.). Навч. в 
сільс. поч. школі та в Коломий. г-зії 
(1909), звідки перевівся до Львова. Ви
пускник Львів, учительської семінарії 
(1914). Діяльний у т-ві "Січ"

Доброволець Легіону УСС з 08.1914. 
Поранений у перших карпат. боях
23.10.1914 на г. Кобила. Чл. Пресової 
кватири в коші УСС. 1915-18 - автор 
статей у час."Вістник СВУ", "Діло", "Укра
їнське слово", "Шляхи" і в різних збір
никах. Ініціатор і ред. сатиричного ж. 
"Самохотник" та ін. видань УСС 1918 
видав у Львові першу книгу -  нариси 
і новели "Сміх Нірвани" Тоді ж у складі 
комісаріату УСС організовував культ
освіт. діяльність на Поділлі.

Учасник польс.-укр. війни 1918-19 
та визвол. змагань у Наддніпрян. 
Україні. Очолював Пресову кватиру
1-ї бригади УСС ГА, її хронікер і пропа- 
гандивний референт. На поч. 1919 ре
дагував час. "У.С.С" призначений для 
укр. вояків на фронті. Також належав 
до редакції органу ГА газ. "Стрілець", 
у б-ці якого 1919 в м. Кам'янець (нині 
Кам'янець-Подільський) видав свою 
брошуру "Махно і Махнівці. Вражіння 
очевидця". Водночас чл. редколегії ор
гану Гол. управи УРП - газ. "Народ" що 
виходила друком у м. Станиславів (нині 
Івано-Франківськ) 20.02-25.05.1919.

Після переходу УГА на бік ЧА (01- 
04.1920) захопився комуніст, ідеями, 
залишаючись при цьому на укр. са
мостійницьких позиціях. У 08—09.1920 
працював у Тернополі у "Всегалвидаві" 
та редакції газ. "Більшовик". Навесні 
1921 переїхав до Києва, де викладав 
у військ, школі (1921-22), співпрацю
вав із ж. "Галицький комуніст". Тоді ж 
(за ін. даними - під час навч. в Чехії] 
одружився з чешкою Зденою Младієв- 
ською, з якою народили дочку (1926).

1922-23 навч. в Празьк. ун-ті. 1923- 
29 проживав у м. Вінніпег (Канада), 
де редагував прокомуніст. журнали 
"Світ молоді", "Робітниця" тісно спів
працював із періодичними видання
ми "Українські робітничі вісті" "Зоря" 
"Червоний шлях" "Західна Україна", пи
сав п'єси для постановок Українського 
робітничо-фермерського дому; видав 
підручник "Сцена" (1928). Співоргані- 
затор і голова (1924-25) заокеанської 
філії Спілки пролетарських письмен
ників "Гарт" засн. і реж. робітничо-теа- 
тральної студії.

1929 повернувся в підрад. Україну, 
оселився в м. Харків, вступив до ком
партії. 01.1930 очолив літ. орг-цію "За- 
хідня Україна", редагував одноймен
ний часопис та ж. "Сільський театр". 
Автор зб. новел і оповідань, повісті 
"Карпатська ніч" (1924), п'єс "Дванад
цять" (1923), 'Товариство Пшик" (1925), 
"Підземна Галичина" (1926), "Плац
дарм", нарисів "Хто такі УСС" "Герої Ма
ківки" "Похід борців" та ін.

28.12.1933 заарештований орга
нами ДПУ за нібито контрреволюц. ді

БАБ'ЮК
Андрій Дмитрович
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БАБ'ЮК Осип Антонович

яльність у "Західній Україні". 28.03.1934 
судова трійка і Колегія ДПУ засудили Б. 
на 10 р. концтаборів. Покарання від
бував на Соловках (нині РФ). 1.10.1937 
судова трійка Управління НКВС Ленін
градської обл. (нині РФ) ухвалила йому 
смертний вирок за сфабрикованою 
справою про створення в таборі контр- 
революц. орг-ції. Загинув в ур. Сандор- 
мох (поблизу м. Медвеж'єгорськ, нині 
Республіка Карелія, РФ).

Видавати твори Б. заборонили, 
а вже видрукувані вилучили з б-к. 
Реабілітований 3.04.1956. Поручник 
УСС Роман Купчинський присвятив Б. 
пісню "Ірчик", у якій ішлося про його 
кохану дівчину Ірину (згодом від її 
імені Б. як присвійний прикметник
- Ірчин - Ірчан створив свій літ. псев
донім). На честь Б. в П'ядиках назвали 
одну з вулиць та заснували літ. музей 
(1962), у Коломиї встановили погруд
дя (14.10.1974, автори - А. Лендьол,
А. Німенко) та назвали одну з вулиць. 
Окремі твори Б. перекладено англ., 
болгар., ідиш, нім., польс., рос., чес. мо
вами.

Літ.: А ми тую стрілецькую славу 
збережемо... Ч. 1 / упоряд. Я. Полатай- 
чук. Коломия, 1999. С. 23-27; Арсенич П. 
Мирослав Ірчан // Мирослав Ірчан. Хто 
такі УСС? та інші твори. Івано-Фран
ківськ, 1997. С. 3-22; Васильчук М. Ір- 
чан Мирослав // Енциклопедія Коло- 
мийщини. Зшиток 6. Коломия, 2014. 
С. 169-171; Герасимова Г. П. Ірчан Ми
рослав 11 ЕІУ. Т. 3. К., 2005. С. 535-536; 
ДовгалюкП., ТкачукМ. Ірчан Мирослав 
// Українська літературна енциклопе
дія. Т. 2. К., 1990. С. 335; За волю Украї
ни: Історичний збірник УСС. 1914-1964 
/ за ред. С. Ріпецького. Нью-Йорк, 1967. 
С. 466; Лазарович М. В. Леґіон Україн
ських січових стрільців: формування, 
ідея, боротьба. Тернопіль, 2016; Україн
ська Галицька Армія / ред. Д. Микитюк. 
Т.5. Вінніпег, 1976. С. 129,131,139-140.

Микола Лазарович

БАБ'ЮК
Осип Антонович
(10.02.1894-11.04.1950) - військ, 

діяч, стрілець ГА, в таборах інтерно
ваних хорунжий. Н. у м. Кути (нині смт

Косів. р-ну Івано-Франк. обл.). Навч. у 
Коломий. г-зії.

У складі австр. армії воював у ПСВ.
11.1918-08.1920 - в УГА. Учасник боїв 
за Львів та Чортків. офензиви (06.1919). 
У 07.1919 з ГА перейшов на тер-ю 
Наддніпрянщини. Воював у складі 
бригади А. Кравса. 1920 інтернований 
у Ліберці, згодом у Йозефові (ЧСР).

У ЧСР здобув освіту в торг, школі й 
пед. ін-ті. 1928 повернувся до Коломиї. 
Був дир. окружного Союзу кооперативів.

Під час нім. окупації 1942 зааре
штований гестапо, але за браком до
казів звільнений. У 03.1944 емігрував 
до Чехії.

П. і похований у м. Прага.
Дж.: ЦДАВОВУ. Ф. 3521. Оп. 2. Спр. 60. 

Арк. 64.
Літ.: Герої стрілецького чину. До 

100-річчя Січового стрілецтва. Книга 
Скорботи, Пам'яті і Шани України. Іва
но-Франківська область. Івано-Фран- 
ківськ, 2014. С. 138-139; ПолатайчукЯ. 
Баб'юк Осип, син Антона // Енциклопе
дія Коломийщини. Зшиток 2. Коломия,
1998. С.10.

Петро Сіреджук

БАБ'ЮК
Осип Іванович
(04.04.1884 - д. і м. с. н.) -  сотник ГА.

Н. в с. Ошихліби (пов. Кіцмань) на Бу
ковині в сім'ї сільс. господаря. Навч. в 
держ. учительській семінарії (з укр. ви- 
кладовою мовою) в Чернівцях. 07.1906
- склав екзамен зрілості за вчитель
ську семінарію. З 10.1907 тимчасовий 
учитель у правосл. хлоп'ячій школі в 
Чернівцях. З 1912 чл. учительського 
збору як учитель гімнастики приватно
го учительського семінару для дівчат 
т-ва "Українська школа" в Чернівцях.

Військ, службу проходив у 31-му 
полку польової артилерії: спершу 
як фойерверкер (фельдфебель арти
лерії) 1-го батальйону, з 1915 - шта
бу 31-го полку польової артилерії. 
З 06.1916 лейтенант резерву, з 08.1918 
обер-лейтенант резерву 31-го полку 
польової артилерії. Неодноразово по
ранений у боях. Нагороджений Бронз, 
медаллю за відвагу та військ, хрестом 
Карла.
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Після розвалу Австро-Угор. монар
хії став на службу в укр. армію як по
ручник ГА в ОВК в Коломиї. 1.03.1919 
іменований сотником артилерії. Ко
мандир гармат, коша в Коломиї після 
відходу сот. Р. Шипайла на службу в 
ДСВС, Організатор та командир одно
річної старшин, школи при гармат, 
коші в Коломиї.

З 25.05.1919 командир батареї 
групи "Нижнів", яка згодом увійшла до 
складу 14-ї бригади 3-го корпусу УГА. 
Командир батареї 76-міліметрових по
льових гармат рос. зразка 14-го гармат, 
полку (командир сот. І. Слезак), згодом 
командир запасного гармат, коша.

Ототожнення сотника артилерії 
УГА Осипа Баб'юка з похованим на Оль- 
шанському цвинтарі в Празі хорунжим 
УГА Осипом Баб'юком (1894-1950) не 
має документального підтвердження.

Літ.: Гарас М. Ілюстрована Історія 
товариства "Українська Школа" в Чер- 
науць. 1887-1937. Пропам'ятна кни
жечка видана з нагоди 50-их роковин 
існування цього товариства. Чернівці. 
1937; Українська Галицька Армія / ред. 
Д. Микитюк. Т. 1. Вінніпег. 1958; Т. 4. Він
ніпег. 1968.

Володимир Старик

БАБ'ЮК
Теодор
(05.07.1899-19.09.1997) - підстар- 

шина УГА та Армії УНР. Н. у с. Криво- 
тули (нині Нові Кривотули Тисмениц.

р-ну Івано-Франк. обл.) в сім'ї селян. 
У 01.1915 вступив до Легіону УСС, від
був саперний вишкіл на Закарпатті. 
Брав участь у бойових діях; 1916 по
трапив на Буковин. фронті у рос. по
лон, звідки звільнився на поч. 1918.

Як бунчужний коша 95=го піх. пол
ку австро-угор. армії був учасником 
Листопадового чину в Станиславо- 
ві. Потім служив у 24-му піх. полку 
ім. П. Дорошенка в Коломиї, відбув на 
фронт під Львів і воював підхорунжим 
у Гуцульському курені УГА. В одному з 
боїв поранений, лікувався в шпиталі в 
Коломиї.

Наприкінці 05.1919 заарештова
ний рум. військовими під час переходу 
Буковиною і Бессарабією в Україну, в 
м. Липкани (нині Молдова) засуджений 
військ, судом до розстрілу, однак зумів 
утекти з-під варти. Прибув у Кам'я
нець-Подільський, зарахований до 16-ї 
етапної сотні УГА.

Навесні 1920 вступив у повстан. 
загін от. С. Заболотного і воював проти 
денікін. військ у Балтському пов. (нині 
Одеська обл.). Згодом у Проскурові 
(нині Хмельницький) призначений у 
кінну сторожу 5-ї Київ, запасної бри
гади Армії УНР, брав участь у боях під 
Чорним Островом.

У 07.1920 відступив з частинами 
Армії УНР в Галичину, уникнув інтер
нування. Поселився в Товмачі (нині 
Тлумач), займався ремісництвом і тор
гівлею. 1943-44 - інструктор у вишколі 
УПА в Карпатах.

Улітку 1944 емігрував на Захід, з 1945 
перебував у таборі для переміщених 
осіб біля Реґенсбурґа (нині земля Бава
рія, Німеччина), очолював ремісничий 
цех. 1949 виїхав до США. Проживав у 
Рочестері; діяльний чл. укр. т-в, зокр. 
голова станиці Братства УСС та відділу 
ОбВУА в місті. Від 1968 належав до Укр. 
вільного козацтва, виготовив прапори 
кількох його куренів та коша. Написав 
короткий спогад "Перший листопад у 
Станиславові"

П. у м. Рочестер. Похований у 
м. Саут-Баунд-Брук.

Літ.: Альманах Станиславівської 
землі. Т. 2. Нью-Йорк; Торонто; Мюн
хен, 1985. С. 207-212; 246; Бабюк Тео-



БАБ'ЯК Василь Васильович

дор // Українська Галицька Армія / ред. 
Д. Микитюк. Т. 1. Вінніпег, 1976. С. 178.

Петро Гуцал

БАБ'ЯК
Василь Васильович
(1895—03.11.1937) - педагог, під- 

старшина УСС, старшина ГА. Брат пор.
В. Баб'яка і чет. Ф. Баб'яка. Н. в с. Дуса- 

БАБ'ЯК нів (нині Перемишлян. р-ну Львів, обл.)
Василь Васильович в сім ї селян. Навч. в укр. приватній г-зії

в Рогатині.
1915 вступив до Легіону УСС, на

1.06.1916 - стрілець булавного відділу 
полку УСС; 1918 іменований підхорун
жим. Учасник боїв у Львові в 11.1918, 
надалі служив у бойовій частині на 
фронті; отримав військ, звання хорун
жого.

Від 06.1919 - у таборах для інтерно
ваних у ЧСР. Закінчив природознавчі 
студії в УВУ (м. Прага). У 10.1926 разом 
зі С. Рудницьким та М. Іваничуком при
був до рад. України. Проживав у Харко
ві, працював геологом у Донбаському 
водному тресті, водночас викладав у 
садово-декоративному технікумі.

Заарештований 20.01.1933 і за 
сфабрикованим звинуваченням у на
лежності до "антирадянської контрре
волюційної УВО", відповідно до поста
нови Колегії ДПУ УСРР від 23.09.1933, 
ув'язнений на 5 р. Перебував на Со- 
ловках, працював на торфорозробках. 
Згідно з постановою трійки при управ
лінні НКВС по Ленінградській обл. від
9.10.1937 розстріляний в ур. Сандор- 
мох (нині біля м. Медвеж'єгорськ, Рес
публіка Карелія, РФ).

Петро Гуцал

БАБ'ЯК
Володимир Васильович
(13.03.1887-06.1920) -  правник, стар

шина ГА. Брат хор. В. Баб'яка і чет. 
Ф. Баб'яка. Н. в с. Дусанів (нині Пере
мишлян. р-ну Львів, обл.) в сім ї селян. 
Навч. в г-зії в Бережанах, потім в укр. 
г-зії в Перемишлі, яку закінчив 1908. 
Студіював право у Львів, ун-ті. Відбув 
однорічну військ, службу та готувався 
до адвокатури.

У 08.1914 мобілізований до ав
стро-угор. армії, закінчив старшин, шко

лу, воював у 15-му піх. полку; іменова
ний четарем. Входив до Укр. військ, к-ту, 
що готував збройний виступ у Львові. 
Учасник Листопадового чину в місті, 
командував підрозділом під час боїв за 
гол. пошту. Після відступу укр. війська зі 
Львова -  командант сотні в групі "Схід" 
(потім 4-та бригада); 1.01.1919 отримав 
військ, звання поручника. В час Чортків. 
офензиви переведений у 3-ю бригаду. 
Восени 1919 входив до редакції часо
пису 2-го корпусу "Стрілецька думка", 
писав історію корпусу, збирав докумен
тальні та фотоматеріали.

Вбитий більшовицьким комісаром 
у с. Вільховецьке (нині Гайворон, р-ну 
Кіровоград, обл.).

Літ.: До 95-ї річниці ЗУНР: Воло
димир Баб'як -  герой оборони голов
ної пошти у Львові. URL: http://vgolos. 
com.ua/blogs/do_95i_richnytsi_zunr_
volodymyr_babyak__geroy_oborony_
golovnoi_poshty_ujvovi_123459.html.

Петро Гуцал

БАБ'ЯК
Павло
(28 (за ін. даними - 25J.09.1897- 

07.05.1982) -  кооператор, громад, діяч, 
поручник УГА, учасник визвол. зма
гань. Н. в с. Курники Шляхтинецькі 
(нині с. Курники Терноп. р-ну Терноп. 
обл.). До війни закінчив укр. г-зію в 
Тернополі (1914) та старшин, школу в 
Сґерндорфі (нині м. Крнов, Чехія).

П

http://vgolos


БАБ'ЯНСЬКИЙ Броніслав-Теофіль

Під час ПСВ воював у 36-му піх, пол
ку австро-угор. армії на Італ. фронті. 
Активний діяч визвол. змагань, учасник 
перебрання українцями влади в Терно
полі під час Листопадового "зриву". Від
11.1918 доброволець ГА в польс.-укр. 
війні 1918-19. Під час боїв за Львів - ко
манд. чети в курені сот. Бачинського. В 
Чортків. офензиві - команд, сотні в ку
рені сот. Бравна. Після переходу ГА за 
Збруч боровся за звільнення УНР від 
більшовиків і білогвардійців. У "чоти
рикутнику смерті" 5 разів перехворів 
тифом. 28.04.1920 поблизу с. Махнівка 
(нині Козятин. р-ну Вінниц. обл.) потра
пив до пол ьс. полону, з якого зумів утек
ти. 1922-23 перебував у польс. в'язниці.

Згодом вивчав право в Укр. таєм
ному ун-ті у Львові. Закінчив торг.-бух- 
галтер. курси, філос. ф-т Краків, ун-ту, 
Вищі курси експортівки (закордонної 
торгівлі; 1930). 1931-39 працював у 
повітов. союзі кооперативів у Збаражі. 
За рад. окупації вчител ював у Збаражі, 
за німецької - дир. Збаразького союзу 
кооперативів і середньої торг, школи.

1944 виїхав до Австрії, де певний 
час викладав і очолював укр. при
ватну реальну г-зію в Зальцбурзі. 
Наприкінці 1949 емігрував до США. 
Працював на ф-ці, згодом співдир. 
кредитної кооперативи "Самопоміч" 
(до 1963) й ощадно-позичкової спіл
ки "Певність" (до 08.1968) у Чикаго. 
Чл. НТШ у США. Співзасн. і голова 
Учительської громади. Чл. Гол. бу
лави укр. вільного козацтва, чл. і 
голова Контрольної комісії Парафі
яльної ради. Один з ініціаторів і ме
ценатів будівництва в Чикаго собору 
Св. Володимира і Ольги.

П. ум . Чикаго (США).
Літ.: Весна X., Мельничук Б. Баб'як 

Павло /І ТЕС. Т. 1. Тернопіль, 2004. 
С. 63; 3 ґалерії старшин УГА 11 Україн
ська Галицька Армія / ред. Д. Микитюк. 
І  5. Вінніпег, 1976, С. 157; Лазаро
вич М. В. Леґіон Українських січових 
стрільців: формування, ідея, бороть
ба. Тернопіль, 2016; Мельничук Б. І., 
Мельничук X. С  Баб'як Павло // ЕСУ. 
URL: http://esu.conn.ua/search_articles. 
php?id=38686.
Микола Назарович, Богдан Мельничук

БАБ'ЯНСЬКИЙ
Броніслав-Теофіль
(Babiariski BronislawTeofil;
28.04.1862 -  після 1939), Н. у 

м. Брест-Литовський (нині м. Брест, Бі
лорусь). Навч. у Полоцьк, військ, r-зії та
2-му військ. Константинів. уч-щі. З 1882
- у рос. армії, офіцер 67-го піх. Та рутин, 
полку (до 1901). З 07.1901 - у Заамур. 
окрузі в корпусі прикордон. сторожі. 
З 10.1911 - команд. 5-го піх. Заамур. 
полку. Учасник рос. інтервенції до Ки
таю 1900-01, рос.-япон. війни 1904-05. 
Під час ПСВ командував 5-м піх. Заамур. 
прикордон. полком, з 02.1917 - брига
дою в 5-й Заамур. піх. д-зії, з 06.1917 -
5-ю Заамур. піх. д-зією, з 10.1917 -  13-ю 
Сибір, стрілец. д-зією, генерал-майор.

1917-18 діяв у польс. військ, 
орг-ціях у Росії. У 01.1919 повернувся 
до Польщі і добровільно вступив до 
Війська Польського. У польс.-укр. війні 
командував опер, групою, що входила 
до складу групи військ ген. А. Кари- 
ніцького. З 06.1919 - команд, 10-ї, а з
10.1919 - 7-ї піх. д-зії, 3 12.1919 - ко
манд. Ген. округу Люблін.

З 03.1921 у відставці. Проживав 
у Варшаві. Після поч. ДСВ виїхав до 
Гродно, де був арештований НКВС. По
дальша доля невідома. Нагороджений 
Хрестом хоробрих.

Літ.: Залесский К. А. Первая миро
вая война. Знциклопедия. Ч. 2. М., 2014; 
Кучерук В. Українська Галицька Армія: 
довідник. К., 2010; Czerep 5. Generalowie 
і admiralowie polskiego pochodzenia 
w armii rosyjskiej 1914-1917. Biatystok 
2014; Encyklopedia Wojskowa, T, 1. War
szawa, 1931; Kryska-Karski I ,  Zurakowski 5. 
Generalowie Polski Niepodleglej. War
szawa, 1991; Stawecki P. Slownik bio- 
graficzny generalow Wojska Polskiego 
1918-1939. Warszawa, 1994.

Андрій Руккас

БАҐАН
Михайло
(д. і м. н. і с. н.) -  військ, діяч, по

ручник ГА. У 11.1918 -  учасник боїв за 
м. Львів. Керував загоном УСС, який
4.11.1918 здійснив невдалу спробу 
встановити контроль над залізн, вокза
лом Львова. Згодом - командант 2-го ку-

БАҐАН Михайло
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БАДАН-ЯВОРЕНКО Олександр Іванович

*

реня 8-го піх. полку 4-ї Золочів. брига
ди ГА (доповнююча округа Тернопіль).

Літ.: КучерукВ. Українська Галицька 
Армія: довідник. К. 2010; Литвин М. Укра
їнсько-польська війна 1918-1919 pp. 
Львів, 1998; ШанковськийЛ. Українська 
Галицька Армія. Львів, 1999.

Богдан Паска

б А д а н -я в о р е н к о

БАДАН-ЯВОРЕНКО О лександр Іванович
Олександр Іванович (01.03.1894-03.11.1937) -  політ, діяч,

історик. Д-р права. Н. в с. Вілька Ма- 
зовецька (нині с. Волиця Жовків. р-ну 
Львів, обл.).

Під час ПСВ служив в австро- 
угор. війську, учасник боїв за Львів у 
польс.-укр. війні 1918-19.

1919 переїхав до ЧСР й отримав 
громадянство, того ж року перебрався 
до Відня. Особистий секретар В. Вин- 
ниченка під час його приїзду в Укра
їну (24.05-23.09.1920). Здобув правн., 
філос. та дипломатичну освіту в ун-тах 
Кракова, Відня та Праги. Працював 
держ. службовцем, адвокатом у Сло
ваччині та Закарп. Україні. Належав до 
соціал-демократ, партій, від 1924 - ко
муністу ЧСР.

1926 його позбавлено громадян
ства ЧСР, переїхав до УСРР Працював 
у Держплані, викладав у Комуніст, ун-ті 
ім. Артема. Учений секретар Нарко- 
мосу УСРР (1927-30). Ред. "Статей і 
промов" (т. 1, 2, 4, 5) М. Скрипника, 
чл. правління т-ва "Історик-марксист". 
1929 виключений з КП(б)У та т-ва "Іс- 
торик-марксист". Зав. редакцією чу
жомовних словників УРЕ, проф. все
світньої історії Харків, вишів (1930-33), 
Автор праці "Закарпатська Україна: 
соціально-економічний нарис" (1929), 
низки наук, статей.

Заарештований 19.02.1933. Су
довою трійкою при Колегії ДПУ 
УСРР 23.09.1933 засуджений на 10 р. 
позбавлення волі. Утримувався у Верх- 
ньоуральському політ, ізоляторі ОДПУ 
та на Соловках. Особливою трійкою 
Управління НКВС СРСР по Ленінград
ській обл. 9.10.1937 засуджений до 
розстрілу. Вивезений із Соловків і 
страчений поблизу залізн. ст. Медвежа 
Гора (нині станція в Республіці Карелії,

РФ). Реабілітований Військ, трибуна
лом Київ, військ, округу 18.02.1959.

Літ .: Винниченко В. Щоденник. 
Т. 1-2. Едмонтон; Нью-Йорк, 1980- 
83; Рубльов О., Фельбаба М. О. І  Ба- 
дан-Яворенко - Учений секретар 
НКО УСРР, завідуючий сектором чу
жомовних словників "УРЕ7/ Істо
рія України: Маловідомі імена, події, 
факти. 2001. Вип. 12; Рубльов О. С, 
Черненко Ю. Л. Сталінщина й доля за
хідноукраїнської інтелігенції (20—50-ті 
роки XX ст.). К., 1994.

Олександр Рубльов

БАЄР (БАЙЄР)
Микола
(д. і м. н. і с. н.) -  інж-агроном, гро- 

мад.-політ. діяч, урядовець УНР. Викл. 
Кам'янець-Подільського держ. ун-ту 
(1919). Діяч УПСФ (1917-18).

Узимку 1919 приїхав працювати 
на тер-ю ЗУНР. Деякий час проживав 
у Яремче. Учасник З'їзду інженерів та 
техніків у Станиславові (4-5.05.1919). 
Співзасн. УНП (Станиславів, 05.1919), 
теоретик партії у земельному питанні.
1920 емігрував до Відня.

Подальша доля невідома.
Те.: Баер М. Українська Народна 

Партія // Український Прапор. Відень, 
1920.6 січ. Ч. І .С .5-6.

Літ.: Матеріяли до програми, так
тики й організації Української Народ
ної Партії. Вип. 1. К.; Відень, 1920.

Олег Павлишин

БАЗИЛЕВИЧ
Анатоль
(1887-26.11 (за ін. даними - 26.09). 

1940) - священик УГКЦ, військ, капе
лан, учасник Нац.-демократ, революції
1918 на ЗУЗ. Н. в с. Гостів (нині Тлумац. 
р-ну Івано-Франк. обл.). Закінчив сільс. 
шк, (1899), укр. г-зію в Коломиї (1906) та 
Станиславів. духовну семінарію. 1911 
висвячений і скерований на парохію в 
с. Поточиське (нині с. Поточище Горо- 
денків. р-ну Івано-Франк. обл.).

Служив капеланом у кавалерійс. 
підрозділі австро-угор. армії. Вико
ристовував знайомства з відомими 
особами, зокр. з архікнязем В. Габс- 
бургом (Василем Вишиваним), для роз-
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БАЗИЛЕВСЬКИЙ (БАЗІЛЕВСЬКИЙ) Микола Михайлович

витку укр. нац. руху. З 1917 проводив 
богослужіння в Легіоні УСС. 1918 ра
зом з вишколом УСС побував в УНР. 
Учасник Листопадового "зриву" 1918 
та боїв за Львів. Капелан 1-ї бригади 
УСС ГА. Після відходу ГА на Наддні
прянщину дійшов з нею до "чотирикут
ника смерті" боровся до кінця визвол. 
змагань. Автор спогадів, записаних
І. Боберським.

1924 повернувся до священиць- 
кої праці в Поточиську. Був добрим 
проповідником. Згодом перебрався 
до Вікторова. Підтримував зв'язки 
з укр. підпіллям. Через смерть дру
жини в молодому віці сам виховував 
єдиного сина Анатоля -  провідного 
діяча студент, т-ва "Обнова" та реліг. 
мислителя.

П. у с. Вікторів (нині Галиц. р-ну Іва
но-Франк. обл.) за нез'ясованих обста
вин. На його могилу соратники покла
ли вінок із написом: "Від тих, що Тебе 
розуміли"

Літ.: А ми тую стрілецькую славу 
збережемо...Ч.1/упоряд.Я.Полатайчук. 
Коломия, 1999. С. 100-114; Коваль Р, 
Лазарович М., Юзич Ю. Біографії воя
ків, яких згадує Михайло Горбовий // 
Гуцули у Визвольній боротьбі: Спогади 
січового стрільця Михайла Горбового. 
К., 2009. С. 287; Лазарович М. В. Легіон 
Українських січових стрільців: форму
вання, ідея, боротьба. Тернопіль, 2016;

Спогади отця Анатоля Базилевича, ду- 
ховника Українських Січових Стріль
ців // Боберський І. Щоденник, 1918—
1919 рр./ упоряд. Ю. А. Мицик. К., 2003. 
С  107-115.

Микола Лазарович

БАЗИЛЕВСЬКИЙ
(БАЗІЛЕВСЬКИЙ)
Микола Михайлович
(20(08).01.1893-26.05.1957) - сот

ник ДА УНР, інж., громад.-політ. діяч 
гетьманського руху, публіцист. Н. в 
с. Стукалівка Полтавської губ. в родині 
священика. Навч. у Лубен, г-зії, Полтав. 
духовній семінарії, Київ, комерц. ін-ті. 
Учасник Укр. студент, громади.

Під час ПСВ закінчив військ, школу. 
З 1915 на фронті. Вступив до ДА УНР. 
Сотник 1-го полку ім. П. Дорошенка під 
кер-вом О. Натієва (Натішвілі), згодом 
П. Болбочана. На військ, службі в УД, Ди
ректорії УНР. Ад'ютант ген. О. Алмазова 
в 1 -му Запорізькому кінному дивізіоні.

1919 інтернований у Пикуличах, 
згодом у Вадовицях. Голова студент
ської громади. Учасник Першого 
зимового походу, командир кінної 
сотні, охороняв штаб ген. М. Омеля- 
новича-Павленка.

Після 1921 в ЧСР. 1923-27 навч. в 
Укр. госп. акад-їу Подебрадах. ^ .-е к о 
номіст, чл. союзу емігрантів-монархістів 
"Український стяг". 1927 переїхав до 
Берліна в Укр. наук, ін-т, співпрацював з 
Д. Донцовим, Д. Дорошенком, В. Липин- 
ським. Чл. Укр. союзу хліборобів-дер- 
жавників. Працював при гетьманському 
штабі. Ред. місячника "Воєнно-науковий 
альманах" де друкував матеріали з істо
рії визвол. змагань 1917-23.

Під час ДСВ на примусових роботах 
у Галлендорфі. 1945-49 -  у таборах для 
переміщених осіб.

25.12.1949 емігрував до Канади. В 
м. Монреаль очолив К-т українців Ка
нади, Укр. союз гетьманців-державни- 
ків. З 1955 чл. редколегії газ. "Батьків
щина" в м. Торонто.

П. і похований у м. Монреаль.
Літ,: Литвин М., Науменко К. Зброй

ні сили України в першій половині 
XX ст. Львів; Харків, 2007. С. 27; По
мер учасник визвольних змагань інж.
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БАЗНИК Михайло Якович

БАЙҐЕРТСеверин

М. Базилевський // Свобода. 1957. 4 
черв. № 105.1  64. С. 3; Поронюк М. У 
60-ліття інж. Миколи Базилевського 
// Ранок. Орган української консерва
тивно-державницької думки. 1953. 25 
лютого. № 1 (117). С. 4; Тинченко Я. Ю. 
Офіцерський корпус Армії Української 
Народної Республіки (1917-1921). Т. 1. 
К , 2007.

Микола Вітенко, 
Олександр Марущенко

БАЗНИК
Михайло Якович
(03.06.1889-05.10.1976) -  педагог, 

військ, діяч, хорунжий ГА. Н. у с. Целіїв 
(нині Гусятин. р-ну Терноп. обл.). 1912 
закінчив учительську семінарію в м. За- 
ліщики (нині Терноп. обл.). Працював 
учителем; чл. Укр. пед. т-ва у Львові.

Під час ПСВ - команд, сотні скоро- 
стрілів у австр. армії. 1918—19 воював

у складі ГА, отримав звання хорунжого. 
Був команд, сотні скорострілів у скла
ді 2-го корпусу ГА. У 07.1919 в скла
ді ГА перейшов на Наддніпрянщину. 
Брав участь у боях за визволення від 
більшовиків м. Житомир. 6.06.1920- 
10.11.1921 інтернований у таборі для 
військовополонених у м. Тухоля (Поль
ща). Згодом заарештований польс. 
окупац. адміністрацією у м. Копичинці 
(нині Гусятин. р-ну Терноп. обл.).

1923-25 - дир. укр. приватної шко
ли в Копичинцях. 1925-34 через пере

слідування польс. владою вчителював 
у с. Вронув на Познаньщині (Польща). 
З 1934 проживав у м. Косів (нині Іва- 
но-Франк. обл.). 1942-43 - н. с. Львів, 
наук.-дослідного психотех. ін-ту.

Після ДСВ вчителював у Косові, був 
шкільним інспектором. Автор наук, і 
методичних публікацій у пед. вид.

П. у м. Київ. Похований на Байково
му кладовищі.

Літ.: Салига Н. "Учитель, який ви
переджав педагогіку" (до 120-річчя 
від дня народження Михайла Яковича 
Базника -  педагога, громадсько-куль
турного діяча, науковця). Івано-Фран
ківськ, 2010; Погребенник Я. Базник 
Михайло Якович // ЕСУ. URL: http://esu. 
com.ua/search_artides.php?id=38891.

Богдан Паска

БАЙҐЕРТ
Северин
(1892-21.01.1970) - військовик, 

старшина Ген. штабу, поручник УГА.
Н. на Самбірщині в сім ї вчителя, слу
жив у 7-й Львів, бригаді, був її нач. шта
бу (за команданта А. Бізанца).

Після поразки визвол. змагань 
здобув освіту юриста та агронома. 
Емігрував до Уругваю, де займався 
фермерством. Імовірно, перед по
чатком ДСВ повернувся до Галичини. 
Від 1941 працював в управі дистрик- 
ту Галичина, з К. Паньківським їздив 
на Житомирщину. Від 1943 - заст. 
Військової управи добровольчої д-зії 
"Галичина"

1948 виїхав до м. Дельта (Уругвай), 
де й п.

Літ.: Боляновський А. Українські 
військові формування в Збройних 
Силах Німеччини (1939-1945). Львів, 
2003; Якимович Б. Німці в Українській 
Галицькій Армії // Якимович Б. Україна 
та українці: події далекі і близькі. Ви
брані праці. Львів, 2014. С. 438-446.

Богдан Якимович

б а й д Ал а

Степан
(д. і м. н. і с. н.) - службовець, гро- 

мад.-політ. діяч, держ. повітов. комісар 
ЗУНР. Управитель канцелярії т-ва "Нар. 
дім" у Мостиськах. Співголова місц.

7G

http://esu


БАЙРАК Григорій (Гриць)

К-ту з відзначення ювілею М. Шашке- 
вича (1911). Учасник встановлення укр. 
влади в м. Мостиська. Держ. повітов. 
комісар у Мостиськах (2-8.11.1918).

Літ.: Павлишин О. Львівщина в 
добу Західно-Української Народної 
Республіки (1918-1919). Львів, 2008. 
С, 42, 190; Українська державна чоло
віча гімназія у Перемишлі. 1895-1995 
/ упоряд. II. Гнаткевич. Дрогобич, 1995. 
С. 102; Чавс П. У вирі життя та Мости- 
щина і Судовишенщина / ред. В. Береш. 
Стемфорд, 1976. С. 225.

Олег Павлишин

БАЙРАК
Григорій (Гриць)
(16.10.1896-28.07.1983) -  вчитель, 

громад, діяч, четар ГА. Н. в с. Гадинківці 
(нині Гусятин. р-ну Терноп. обл.). За
кінчив укр. г-зію в м. Тернопіль (1914). 
Служив в австро-угор. війську. Учасник 
польс.-укр. війни 1918-19, був поране
ний. Згодом ув'язнений у польс. таборі 
для військовополонених українців у 
м. Тухоля (Польща), з якого звільне
ний 7.12.1920. Навч. на мед. ф-ті Укр. 
таємного ун-ту, закінчив Торг, акад-ю в 
м. Львів. Учителював.

1923 емігрував до Канади. Працю
вав у м. Вінніпег при укр. часописі й 
Нар. домі, пізніше в м. Ванкувер. В Ед
монтоні вчителював, був управителем 
Скандинавської корабельної компа

нії. Організував Братство св. Миколая. 
Співзасн. і голова Братства україн- 
ців-католиків Канади в пров. Альбер- 
та, управитель час. "Українські вісті", 
голова Укр. нар. дому. Провідник "Геть
манської Січі". Жертводавець на укр. та 
церк. потреби.

П. у м. Едмонтон (Канада).
Літ.: Весна X., Мельничук Б. Бай

рак Григорій // ТЕС. Т. 1. Тернопіль, 
2004. С. 68; Вішка О., Срібняк І. Знахід
ка у варшавській бібліотеці: список 
полонених старшин УГА в таборі Ту
холя (1920-1922) // Вісник Київсько
го національного університету імені 
Тараса Шевченка. Історія. 2015. Вип. 4. 
С. 61; Українська Галицька Армія / 
ред. Д. Микитюк, Т. 5. Вінніпег, 1976. 
С. 153, 155; Мельничук Б. І., Мельни
чук X. С  Байрак Григорій // ЕСУ. URL: 
2003 https://esu.com.ua/search_articles. 
php?id=41008.

Микола Лазарович, 
Богдан Мельничук

БАЙРАК
Дмитро Михайлович
(20.10.1878 - д. і м. с. н.) -  правник, 

старшина ГА. Брат сот. М. Байрака. Н. у 
с. Гадинківці (нині Гусятин. р-ну Терноп. 
обл.) в сімТ селян. Навч. в г-зії в Терно
полі, право студіював у Львів, ун-ті. Від 
1904 був судовим урядником у різних 
містах Галичини.

БАЙРАК
Григорій (Гриць)

Станиця бувших 
українських вояків УГА 
в м. Едмонтон (Канада). 
Сидять (зліва направо): 
Григорій БАЙРАК, 
Михайло ГОЛИНСЬКИЙ, 
Ірина БУЦМАНЮК, 
Василь ЧОПЕЙ,
Григорій ТУРК0; 
стоять (зліва направо): 
Михайло ТРАЧ,
Михайло ЛУБИК,
Іван БІДЕНЧУК,
Михайло ШЕВЦІВ, 
Мирослав ТКАЧУК

п
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В час ПСВ служив аудитором в 
австро-угор. армії, восени 1916 іме
нований поручником. Від 1918 - с у д 
дя окружного суду в Чорткові. До ГА 
вступив у кін. 1918, служив у Чортків- 
ській ОВК; 1.03.1919 отримав військ, 
звання сотника-судді. Влітку 1919 по
трапив у польс. полон, звільнений на 
поч. 1920.

Згодом працював нотарем , у 
06.1934-09.1939 та від кін. 19 41-у  Ка
луші.

Петро Гуцал

БАЙРАК
Микола Михайлович
(16 .01 .1884-18 .03 .1950) -  педа

гог, старшина ГА. Брат сотника-судді 
Д. Байрака. Н. у с. Гадинківці (нині Гу- 
сятин. р-ну Терноп. обл.) в сім'ї селян. 
1904 закінчив г-зію в Тернополі, студі
ював класичні мови в Чернів. ун-ті. Від
1911 викладав в укр. г-зії в Сокалі.

З поч. ПСВ воював в австро- 
угор. армії на Сх. фронті, потрапив у 
рос. полон, вивезений до табору в Ка
зані (нині Республіка Татарстан, РФ). 
До ГА вступив у 11.1918; служив у 2-му 
полку Січових стрільців у Станиславові;
1.01.1919 отримав військ, звання сот
ника. Згодом командував підрозділом 
кінноти на Борщівщині. Після переходу 
за Збруч був командантом військ, зало
ги в Кам'янці-Подільському. У 11.1919 
захворів на тиф і повернувся в с. Губичі 
(нині Старосамбір. р-ну Львів, обл.), де 
проживала його сім'я. Після одужання 
заарештований польс. властями і від
правлений до табору в Тухолі; звільне
ний з нього 22.11.1920.

Надалі проживав у Губичах. 1922-30,
1931-39, 1941-44 викладав лат. і грец. 
мови, інколи нім. мову та географію в 
укр. г-зії, одночасно 1938-39 - у пед. 
ліцеї в Дрогобичі. Опікун "Пласту", кер. 
гімназійного хору. Також викладав у 
дівочій вчительській семінарії сестер 
василіанок, деякий час був її дирек
тором. Заарештований польс. поліці
єю у 09.1930 та ув'язнений у тюрмі в 
Самборі; згодом звільнений. Чільний 
діяч укр. громад, життя в Дрогобичі 
й повіті: чл. керівного виділу, від 1936
- заст. голови філії Укр. крайового т-ва

БАЙРАК Микола Михайлович

БАЙРАК
Микола Михайлович

БАЙРАК
Михайло Васильович

охорони дітей і опіки над молоддю, 
чл. управи Бурси імені святого Івана 
Хрестителя, виділу повітов. "Просвіти" 
і гуртка "Рідної школи", співзасн. і пер
ший голова туристично-спортивно
го т-ва "Підгір'я". Від 1945 проживав у 
Л ьвові, викл. каф-ри класичної філоло
гії в ун-ті.

П. у м. Львів. Похований на Личаків, 
цвинтарі.

Літ.: Дрогобицька українська гім
назія імені Івана Франка 1918-1944 pp. 
Дрогобич, 2014. С. 61-62.

Петро Гуцал

БАЙРАК
Михайло Васильович
(20.05.1900-1989) - вояк ГА, гро

мад. діяч у Канаді. Н. у с. Гадинківці 
(нині Гусятин. р-ну Терноп. обл.) в сім'ї 
селян. До 06.1914 навч. в укр. приват. 
г-зії в Копичинцях.

У 01.1918 мобілізований до ав
стро-угор. армії, в 05-10.1918 воював 
на Італ. фронті. У 11.1918 в Чорткові 
вступив до ГА, закінчив курси підстар- 
шин-книговодів і від 02.1919 воював на 
фронті десятником у 4-й батареї 8-го 
гармат, полку; перебував за Збручем.

Повернувся додому навесні 1920,
1923-25 служив у польс. армії.

1926 емігрував до Канади, від 1928 
проживав в Едмонтоні. Був зайнятий на 
вир-ві, 1940 став співвласником при
ватного підпр-ва, де працював до 1969. 
Брав діяльну участь у громад, житті укр. 
діаспори: чл.-засн. УСГ в Канаді (1928) та 
її голова, очолював гурток УСГ та філії 
УНО в Едмонтоні, секретар кредитної 
кооперативи "Поступ" (1950-60) тощо. 
Зібрав і впорядкував матеріали до аль
манаху "Українська Стрілецька Громада 
в Канаді 1928-1938" (Саскатун, 1938), 
видав книгу-хроніку "Українська Стрі
лецька Громада в Едмонтоні" (1978). 
Меценат Фундації ім. Т. Шевченка, Сту
дій до історії українців Канади, Укр.-ка- 
над. архіву-музею, Канад. інституту укр. 
студій та ін.

П. у м. Едмонтон.
Літ.:МарунчакМ. Біографічний до

відник до історії українців Канади. Він
ніпег, 1986. С. 35-36.

Петро Гуцал
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БАКОВИЧ Петро

БАКОВИЧ
Петро
(07.08.1893-16.06.1978) - військ, 

діяч, вояк ГА та ДА УНР. Н. у с. Дідилів 
Кам'янка-Струмилівського пов, (нині 
Кам'янка-Бузьк. р-ну Львів, обл.). 1913 
закінчив Академіч. г-зію у Львові.

З 11 .1918-сотник ГА. У кін. 11.1918 
очолив Станиславів. курінь у скла
ді бойової групи "Наварія" ГА. Брав 
участь у відбитті спроби прориву 
поляків зі Львова на Пустомити і Щи
рець. Після реорг-ції групи "Наварія" 
у 01-02.1919 очолив один із 5-ти піх. 
куренів 3-ї Бережан, бригади 2-го кор
пусу ГА; брав участь у облозі Львова з 
пд. сторони. Навесні 1919 у результаті 
чергової реорг-ції став командиром 
одного з 2-х стрілец. полків 3-ї Бере
жан. бригади. Очолював запасний кіш 
ОВК області Львів. У 06.1919 в період 
Чортків, офензиви ГА був команд. 6-го 
Станиславів. піх. полку в складі 3-ї Бе
режан. д-зії; брав участь у переломі 
фронту під м. Чортків, здобутті м. Бу- 
чач та г. Лисоня біля м. Бережани. У
07.1919 перейшов зі своєю частиною 
на Наддніпрянщину. У 08.1919 під час 
об'єднаного походу ГА та ДА УНР на 
Київ - учасник здобуття Бердичева і 
Житомира.

У 10-11.1919 ініціатор перегово
рів кер-ва ГА щодо переходу на сто
рону білогвардійців. У 02.1920 після 
об'єднання УГА з ЧА очолив 3-й піх. 
полк у складі 1-ї бригади ЧУГА. На 
поч. 04.1920 в складі полку виїхав 
на польс.-більшовицький фронт під 
м. Чуднів. У кін. 04.1920 в результаті 
оточення полку частинами польс. 6-ї 
армії ген. Е. Ридз-Смігли потрапив у 
полон. У 05.1920 став команд. 1-ї Стрі
лец. бригади ім. Сірка 5-ї Херсон, д-зії 
ДА УНР, сформованої з інтернованих у 
Польщі галиц. вояків. У 08.1920 утри
мував польс.-більшовицький фронт 
по р. Дністер на Городенківщині. 
25-31.08.1920 на заклик ген. А. Крав
са вийшов з ДА УНР, покинув зі своєю 
частиною фронт і перейшов польс.-че- 
хословац. кордон у Карпатах.

З 1921 - чл. УВО; 1921-22 -  бо
йовий референт Начальної команди 
УВО. 1923 - крайовий комендант УВО.

Активний діяч укр. кооперації, довго
літній інспектор Ревізійного союзу укр. 
кооперативів у Львові. Після ДСВ - на 
еміграції у США.

Н. у м. Нью-Йорк (США). Похований 
на укр. цвинтарі в м. Саут-Баунд-Брук 
(шт. Нью-Джерсі).

Літ.: Західно-Українська Народ
на Республіка 1918-1923. Документи 
і матеріали. Т. 4 / уклад.: О. Карпен- 
ко, К. Мицан. Івано-Франківськ, 2008; 
Литвин М. Українсько-польська війна 
1918-1919 pp. Львів, 1998; Українська 
Галицька Армія / ред. Д. Микитюк. Т. 1. 
Вінніпег, 1958; Шанковський Л. Україн
ська Галицька Армія. Львів, 1999.

Богдан Паска

БАКУН
Василь
(17.01.1897-15.12.1976) -  військо

вик, громад, діяч. Н. в с. Кути (нині Бро
дів. р-ну Львів, обл.). У час. ПСВ в австр. 
армії, служив у лавах 43-го гармат, 
полку.

Від поч. 11.1918 в ГА, в ранзі вісту- 
на-гарматника 4-ї батареї (командир 
пор. Грабовенський) 1-го гармат, полку 
відбув усі визвол. змагання. Перейшов 
з ГА Збруч, брав участь у літній кампа
нії об'єднаних укр. армій, пережив" чо
тирикутник смерті" двічі хворів на тиф.

1926 емігрував до Канади, посе
лився в Саскатуні, працював у СіЕнАр 
до 1949, тоді переселився до м. Вінні
пега, де був чл. УНО, УСГ, Т-ва укр. вете
ранів, катедри Св. Володимира і Ольги.

БАКОВИЧ Петро
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БАЛА Йосиф

БАЛА Йосиф

Вів акцію допомоги укр. вид-вам "Но
вий шлях'' Екран, УЕ/КОДУС"

П. і похований у м. Вінніпег на 
цвинтарі Всіх Святих.

Літ.: Золочівщина: минуле і сучасне 
/ упоряд. М. Дубас. Львів, 2016; Марун- 
чакМ. Біографічний довідник до історії 
українців Канади. Вінніпег, 1986; Україн
ська Галицька Армія / ред. Д. Микитюк. 
Т. 1. Вінніпег, 1958.

Богдан Якимович

БАЛАНДЮК Антін

БАЛА
Йосиф
( Ш  2.1885-02.1 1.1974) -  укр. церк. 

і громад, діяч, капелан ГА, монах Чину 
Редемптористів (ЧР), християн, жур
наліст і видавець. Брат о. І. Бали ЧНІ. 
Н. в с. Свободні Дворе поблизу м. Гра- 
дец-Карлове в Чехії. Вивчав спершу 
інженерну геодезію (до 1909), потім 
здобув богослов, освіту в духовних 
семінаріях Станиславова (1909-11) 
і Львова (1911-12). Висвячений на 
священика 31.03.1912 митрополитом 
А. Шептицьким. Пом. пароха с. Пробіж- 
на Гусятинського пов. (04—10.1912). У
11.1912. виїхав до Канади з єпископом 
Н. Будкою, який призначив Б. своїм 
секретарем і канцлером. У Канаді до
помагав єпископові в орг-ції громад 
у провінціях Манітоба, Саскачеван і 
Альберта, співпрацював з ЧСВВ і бельг. 
ЧР. Улітку 1914 виїхав до Бельгії, де
28.09.1914 вступив до новіціяту ЧР, а
29.09.1915 склав перші обіти. Через 
війну не міг повернутися до Канади, 
тому в 03.1917 поїхав до Галичини, де 
виконував обов'язки соція (наставни
ка) новіціяту ЧР у монастирі в Уневі 
(1917-19).

У 01.1919 призначений польовим 
духівником 1-ї Гірської бригади ГА, ор
ганізованої у Старому Самборі за дору
ченням НКГА от. В. Черським. У 03.1919, 
за розпорядженням ДСВС, формально 
іменований духівником ГА. Пройшов 
усю воєнну кампанію 1-ї Гірської бри
гади ГА в Галичині, у 07.1919 перей
шов за Збруч. Улітку 1920 з групою 
А. Кравса потрапив через Карпати на 
тер-ю Чехії, потім виїхав до Бельгії.

1921 переселився з Бельгії до Ка
нади. Душпастирював серед українців

греко-католиків Канади, зокр. в містах 
Йорктон (1921-23, 1926-28), Айтуна 
(1923-26), Садбері (1926-27), Ріджайна 
(1926-29). Організував працю друкар
ні, редагував часопис редемптористів 
"Голос Ізбавителя" (1923-28), де пу
блікували тексти зі Старого та Нового 
Завітів, житія святих, історію церкви, 
хроніку церк. та світських подій.

1928 покинув згромадження ре
демптористів і служив у різних єпар
хіях США та Канади. 1950 повернувся 
до ЧР, допомагав у душпастирстві в мі
стах Йорктон, Вінніпег і Торонто. 1954 
став облятом (монахом) ЧР. У 04.1965 
отримав дозвіл повернутися до Чину 
та поселився в монастирі в Торонто. 
Пом. пароха церкви Пресвятої Євха
ристії у м. Торонто (1968-72). Унаслі
док тяжкої хвороби 1973 переїхав до 
монастиря у м. Вінніпег, пізніше - у дім 
опіки.

П. ум . Вінніпег (Канада).
Літ .: Блажейовський Д. Бере

стейська ре-унія та українська історич
на доля і недоля. Т. 2 [перекл. з англ.]. 
Львів, 1999. С. 503-643; Дзира О. І. 
Преса української діаспори Канади в 
міжвоєн. період як виразник думки 
громадськості // Рукописна та книж
кова спадщина України. 2014. Вип. 18. 
С. 446-459; Пропам'ятна книга посе
лення Українського Народу в Кана
ді (1891-1941). Йорктон, Саск., 1941. 
С. 51-328; Некролог Львівської про
вінції ЧНІ: Листопад. 2 листопада: Бала 
Йосиф. URL: http ://www.cssr.lviv.ua/ 
news/?article=1763 [02.03.2018].

Наталія Винник, 
Руслан Делятинський

БАЛАНДЮ К
Антін
(12.01.1893-13.12.1953) -  педагог, 

скрипаль, композитор, підхорунжий 
УСС, четар УГА. Н. у с. Княгинин, що в 
адм. межах сучасного м. Івано-Фран- 
ківськ (за ін. даними - в м. Красне, нині 
смт Буськ. р-ну Львів, обл.). 1911 закін
чив учительську семінарію в м. Ста
ниславів (нині Івано-Франківськ). До 
війни - нар. учитель.

Доброволець Легіону УСС з 1914.
20.02.1915 поранений поблизу Слав-
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БАЛАНДЮК Антін

Антін БАЛАНДЮК 
(праворуч) 
і стрілець ЛУЦЬКИЙ

ського (нині смт Сколів, р-ну Львів, 
обл.). Певний час у коші УСС завіду
вав Головною евіденційною книгою, 
в якій реєстрували особовий склад 
Легіону. Діяльний у Пресовій кватирі, 
мандоліновому гуртку та струнному 
(смичковому) квартеті УСС (разом 
із М. Гайворонським, Я. Барничем і 
Р. Лесиком), музикант військ, оркестру 
під кер-вом М. Гайворонського, автор 
мелодій до стрілец. пісень "Гімн коша" 
"Ой зацвіла черемха" й ін.). Як вояк
1-го корпусу УГА брав участь у польс.- 
укр. війні 1918-19. 1920-21 інтерно
ваний у концтаборі для полонених у 
м. Тухоля (Польща).

1923 завершив навч у Львів, муз.- 
пед. ін-ті (клас скрипки в Й. Москви- 
чева). Працював учителем із класу

скрипки та співу в школах Станиславо
ва. Автор хорових та сольних творів, 
частину яких уперше опубліковано 
в зб. "Червона Калина" (Львів, 1918). 
Більшість його рукописних творів збе
рігається у фонді ЛНБ.

Літ.: Лазарович М. В. Легіон Укра
їнських січових стрільців: форму
вання, ідея, боротьба. Тернопіль, 
2016; Лужицька І. Баландюк Антін ,// 
Енциклопедія Львова. Т. 1 / за ред.
А. Козицького, І. Підкови. Львів, 2007. 
С  155; Морозюк В. Антін Баландюк се
ред стрілецьких піснярів // Народна 
творчість та етнографія. 2003. № 3. 
С. 105-107; Медведик П. К. Баландюк 
Антін // ЕСУ. URL: http://esu.com.ua/ 
search_articles.php?id=41162.

Микола Лазарович

http://esu.com.ua/


БАЛЕВИЧ Уляна

БАЛИЦЬКИЙ 
Леопольд Іванович

БАЛЕВИЧ
Уляна
(д. і м. н. І с. н.) - культ, діячка. 1919

-  акторка Нар. театру ім. І. Тобілевича 
у м. Коломия (нині Івано-Франк. обл.).
30.03.1919 виконала фрагмент опери 
"Страсний четвер" композитора М. Бо- 
бикевича в Коломиї на Шевченківсько
му святі "Молодої громади". Авторка 
драм, твору "Не всі дома" (опубл. 1923 
у вид-ві "Русалка").

Літ.: Західно-Українська Народна 
Республіка 1918-1923. Документи і ма
теріали. Т. 3. Кн. 2 / уклад.: О. Карпенко, 
К. Мицан. Івано-Франківськ, 2005; Мо- 
розюкВ. Пом'яник-2. Івано-Франківськ, 
2006.

Богдан Паска

БАЛЕШТА
Іван Йосипович
(18.01.1892-11.1919)- старшина ГА.

Н. у с. Токи (нині Підволочис. р-ну Тер
ноп. обл.) в сімТ селян. До 1912 навч. в 
укр. г-зії в Тернополі. Студіював право 
у Львів, ун-ті.

Восени 1914 мобілізований до ав- 
стро-угор. армії; закінчив старшин, 
артшколу, воював на фронті; іменова
ний поручником. До ГА вступив у кін.
1918. Командував батареями в Ста
ниславові, в 1-му гармат, полку, в групі 
Ляєра. У час Чортків. офензиви очолив 
4-ту батарею 10-го гармат, полку. Від
значився в багатьох боях, зокр. проти 
більшовицьких військ у кін. 03.1919 
біля Підволочиська, при взятті Терно
поля 15.06.1919. Вояки полку називали 
4-ту батарею та її команданта "Гаври
ло" (таке ім'я мав дядько Б., який після 
смерті батька виховував його).

П. від тифу в с. Біла (нині Липовец. 
р-ну Вінниц. обл.). М. Островерха при
святив своєму побратиму по зброї спо
мин "Гаврило", опубл. у "Літописі Чер
воної Калини" (1930, ч. 11).

Літ.: Гасой Є. О. Пам'ять Токів та їх 
околиць. Тернопіль, 2009. С. 83-84.

Петро Гуцал

БАЛИЦЬКИЙ
ЛеопольдІванович
(11.10.1873-21.05.1951) - вчитель, 

старшина УГА. Брат сот. Ф. Балицького.

Н. у м. Станиславів (нині Івано-Фран
ківськ) у сім ї службовця. 1894 завер
шив навч. в учительській семінарії 
в рідному місті. Працював у школах 
краю: в с. Іллінці (нині Снятин. р-ну) 
і м. Бурштин (нині Галиц. р-ну). 1904 
призначений управителем 6-класної 
школи в м-ку Розділ (нині смт Микола
їв. р-ну Львів, обл.). Був одним із засн. 
читалень "Просвіти" і філій Руського 
(від 1912 - Українського) пед. т-ва в 
Бурштині й Роздолі, збирав фольклор, 
досліджував історію Галича.

Як старшина запасу мобілізований 
влітку 1914 до австро-угор. армії, слу
жив у її тилових частинах; іменований 
сотником. 11.1918-01.1919 -  комен
дант Жидачівської ПВК, 06-07.1919 - 
нач. підстаршин. школи 1-го корпусу. 
Перебував за Збручем, у 08-10.1919 
викладав службовий правильник, 
тактику і стрільбу в старшин, школі в 
с. Гута Чугорська (нині Кам'янець-По- 
дільс. р-ну Хмельниц. обл.). Перебував 
від кін. 08.1920 в таборах для інтерно
ваних у ЧСР.

1923 отримав посаду вчителя у 
школі с. Довге (нині Іршав. р-ну Закарп. 
обл.), потім був директором укр. школи 
в Хусті. Заарештований угор. окупан
тами 15.03.1939 та ув'язнений у конц
таборі біля м. Варпалота (нині медьє 
Веспрем, Угорщина). Після звільнення 
проживав у ЧСР.

П.у м. Брно (нині Чехія).
Літ.: Дранчук і'. Брати Балицькі // 

Галицьке слово. 2016. 13 груд. URL: 
http ://w w w .galslovo .if.ua/index_old . 
php?st=6158.

Петро Гуцал

БАЛЙЦЬКИЙ
Микола
(д. і м. н. і с. н.) -  політ, діяч. Чл. УРП. 

1914 - чл. ГУР від УРП. 2.08.1914 поста
вив підпис під маніфестом ГУР.

З 20.02.1919 - гол. ред. видання 
УРП "Народ" у Станиславові (нині Іва
но-Франківськ). У 07.1919 після окупа
ції тер-ї ЗОУНР польс. військами пере
йшов на Наддніпрянщину. 10.12.1919 
увійшов до складу Укр. крайової ради 
в м. Хмільник (нині Вінниц. обл.) (голо
ва - 1. Макух). 1920 -  чл. редколегії вид.
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БАЛИЦЬКИЙ Фердинанд Іванович

ЧУГА "Червоний стрілець". Згодом - на 
пед. роботі у ВНЗ УСРР.

Репресований НКВС на поч. 1930-х.
Літ.: Західно-Українська Народна 

Республіка 1918-1923: Ілюстрована іс
торія / гол. ред. і кер. авт. кол. М. Кугутяк. 
Львів; Івано-Франківськ, 2008;МіщукА., 
Міщук М. Організаційна структура 
Української радикальної партії пе
ріоду Західно-Української Народної 
Республіки // Галичина. Ч. 25-26. Іва
но-Франківськ, 2014. С. 141-145; Мо- 
розюкВ. Пом'яник-2. Івано-Франківськ, 
2006; Українська Галицька Армія / ред. 
Д. Микитюк. Т. 1. Вінніпег, 1958.

Богдан Паска 

БАЛИЦЬКИЙ
Фердинанд Іванович
(02.12.1877 - д. і м. с. н.) -  вчитель, 

старшина УГА. Брат сот. Л. Балицького.
Н. у м. Станиславів (нині Івано-Фран
ківськ) у сім ї службовця. 1897 завер
шив навч. в учительській семінарії в 
рідному місті. Працював учителем у 
4-класній школі з с.-г. курсами в с. Ма- 
ріямпіль (нині Галиц. р-ну Івано-Франк. 
обл.), школах у Галичі (від 1908) і Сам
борі (від 1911).

Влітку 1914 мобілізований до ав
стро-угор. армії, служив у 20-му пол
ку ополчення (ландштурму). Від осені
1917 викладав у військ, школі в м. Брно 
(нині Чехія), Отримав військ, звання 
сотника.

В ГА -  від кін. 1918, згодом служив у 
вишколі 1-го корпусу в Кам'янці-Стру- 
миловій (нині Кам'янка-Бузька Львів, 
обл.), від 06.1919 -  старшина зв'язку 
армійського вишколу. Перебував за 
Збручем, у 04.1920 потрапив у польс. 
полон і відправлений до табору в Ту- 
холі. Втік з нього 22.09,1920 до ЧСР, де 
перебував у таборі в Йозефові.

Після закриття табору проживав 
на Закарпатті, викладав у школі. 1928 
повернувся в Галичину, склав іспит на 
вчителя і викладав у школах Станисла- 
вова, від 09.1932 - у Галичі. В час нім. 
окупації 1941-44 - дир. 7-класної шко
ли в місті. Діяльний чл, укр. т-в, зокр. 
"Учительської громади", "Просвіти".

Літ.: Дранчук І. Брати Балицькі // 
Галицьке слово. 2016. 13 груд. URL:

h ttp ://w w w .ga lslovo jf.ua/index_o ld .
php?st=6158.

Петро Гуцал

БАЛТАРОВИЧ
Михайло
(1850-1933) - суддя, адвокат, гро- 

мад.-політ. діяч, держ. повітов. комісар 
ЗУНР. Н. у м. Глиняни. Навч. у Золочів. 
г-зії, на правн. ф-ті Віден. ун-ту. Суддя 
Окружного суду в Золочеві (1890— 
1914). Адвокат у Глинянах (1915-16), 
Золочеві (1916-18, 1921-33). Органі
затор читалень т-ва "Просвіта", місц. 
осередків т-в "Сільський господар" та 
"Укр. бесіда".

Держ. повітов. комісар ЗУНР у Зо
лочеві (11,1918-05.1919). Інтернова
ний польс. владою (1919-21). Адвокат 
у Золочеві (1921-33).

П .ум . Золочів.
Літ.: Волошин М. Тим, що відійш

ли від нас у боротьбі за право // Юви- 
лейний альманах Союзу Українських 
Адвокатів. Львів, 1934; Гловацький І. Ю. 
Українські адвокати Східної Галичини 
в світлі архівних джерел та некрологів 
(1800-1939 pp.). Львів, 2008. С. 39,

Олег Павлишин

БАЛТРО
Іван
(1891 -30.04.1920) - військовик, сот

ник артилерії УГА. Н. в с. Підберізці 
(нині Пустомитів. р-ну Львів, обл.). 
Юнаком мав москвофільські погляди, 
однак від першого дня встановлення 
влади ЗУНР аж до ліквідації УГА воював 
у її лавах і як командир 6-ї батареї 1 -го 
гармат, полку.

Загинув від шабель більшовицької 
кінноти в с. Кошляки біля ст. Кожанка, 
що неподалік від Козятина.

Літ.: Ткачук П. Сухопутні війська 
України доби революції 1917-1921 pp. 
Львів, 2009; Українська Галицька Армія 
/ ред. Д. Микитюк. 1 1. Вінніпег, 1958.

Богдан Якимович

БАНАХ
Нестор-Маркіян Павлович
(25.06.1898-13.07.1931) - вчитель, 

старшина УГА. Н. у м. Бучач (нині Тер
ноп. обл.) в сім ї педагога П. Банаха,

БАЛТРО Іван

БАНАХ
Нестор-Маркіян Павлович
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БАНАХ Павло Ілліч

БАНДЕРА
Андрій Михайлович

який 1918-19 був делегатом УНРади 
ЗУНР. Від 1905 проживав у Заліщиках, 
від 1906 - у Тернополі, від 1908 - в 
Сокалі, де батько викладав у вчитель
ських семінаріях. Навч. 1910-13 у вчи
тельській семінарії в Сокалі, потім -  в 
Академіч. г-зії у Львові.

З поч. ПСВ виїхав до Відня, де від
відував тех. школу. Влітку 1915 повер
нувся до Галичини і вступив до УСС. 
Брав участь у боях, зокр. на Лисоні і під 
Конюхами. У 03-10.1918 служив у шта
бі австр. військ, групи в Кам'янці-По- 
дільському. Учасник боїв у Львові в
11.1918, потім командував четою зв'яз
ку в 1-му гармат, полку, в якому про
йшов весь бойовий шлях. Мав військ, 
звання хорунжого.

У кін. 04.1920 заарештований че
кістами і в групі старшин УГА відправ
лений до Києва. Зумів утекти з-під вар
ти, однак у Житомирі був затриманий 
польс. військовиками. Уникнув поло
ну, вступивши в ДА УНР, з якою дійшов 
до Києва.

У 07.1920 повернувся у Сокаль.
1922 склав іспит на вчителя нар. школи 
й отримав посаду за фахом на Вілен- 
щині (Литва). 1926 захворів і згодом, 
оскільки недуга прогресувала, змуше
ний повернутися до родини у Львів.

П. у м. Львів. Похований на Личаків, 
цвинтарі.

Літ.: Посмертні згадки. Нестор 
Маркіян Банах//Діло. 1931.19 лип.

Петро Ту цап

БАНАХ
Павло Ілліч
(06.04.1869-06.10.1935) - вчитель, 

громад.-політ. діяч, депутат УНРади. Н. 
у с. Винники Львівського пов. в роди
ні службовця тютюнової ф-ки. Навч. у 
нар. школі м. Винники, реальній шко
лі та вчительській семінарії у Львові 
(1887). Вчитель у с. Лисиничі та с. Рудно 
(1887-94). Старший вчитель 6-класової 
школи в м. Буч ач (1894), заст. вчителя 
Самбірської вчительської семінарії. 
Вчитель, проф. учительської чол. се
мінарії у Сокалі (1.09.1907-1,09.1922). 
Чл. УПТ. Діяч УНДП, чл. ШНК.

Організатор укр. війська в Со
калі на поч. 11.1918. Чл. повітової

УНРади в Сокалі (25.10.1918-05.1919). 
Інспектор нар. шкільництва в Со- 
кальському пов. Делегат до УНРади 
від Сокальського пов. (Станиславів,
01-05.1919). Учасник Надзвичай
ного з'їзду УНДП у Станиславові 
(28-29.03.1919). Перейшов за Збруч 
разом з урядом ЗУНР. Служив у ГА. 
Інтернований у таборі м. Німецьке 
Яблонне (ЧСР, 3.01.1920-2.02.1921). 
Викладав укр. мову на курсі для під- 
старшин, читав лекції з ботаніки. По
вернувся в Галичину після поразки 
визвол. змагань.

П. і похований у м. Львів.
Літ.: Павлишин О. Львівщина в 

добу Західно-Української Народної 
Республіки (1918-1919). Львів, 2008. 
С. 173; Pami^tnik Jubileuszowy рагї- 
stwowego seminarium nauczycielskiego 
m^skiego w Sokalu. 1895-1925. Sokal, 
1925.5.18, 36.

Олег Павлишин

БАНДЕРА
Андрій Михайлович
(11.12.1882-10.07.1941) -  громад.- 

політ. діяч, священик ГКЦ в селах Старий 
Угринів і Бережниця Калуського пов. 
(1913=19, 1920-33), Воля Задеревацька 
(1933-37) та Тростянець (1937-41). Н. в 
м. Стрий (нині Львів, обл.). 1902 завер
шив навч. у Стрий, г-зії. Співпрацював із 
ж. "Молода Україна".

1918 - організатор встановлен
ня укр. влади в м. Калуш, формував 
військ, загони з селян. Депутат УНРа
ди в Станиславові. 1919 -  військ, ка
пелан 9-го полку 3-ї Бережан, бригади
2-го корпусу ГА. Разом з військами від
ступив за Збруч, але 1920 повернувся. 
Чл. УВО.

1928 і 1930 заарештований по
ліцією разом із сином Степаном. 
22.04.1941 за звинуваченням у перехо
вуванні чл. ОУН В. Стефанишина разом 
із доньками Володимирою і Оксаною 
заарештований НКВС, вивезений до 
Києва. На слідстві визнав себе націона
лістом, прихильником збройної б-би 
проти рад. влади.

8.07.1941 засуджений до страти. 
Розстріляний у Києві. 8.02.1992 реабі
літований прокуратурою України.
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БАНДЕРА Осип Михайлович

Літ.: Життя і діяльність Степана 
Бандери: документи й матеріали / ред. 
і упоряд. М. Посівним. Тернопіль, 2014.

Микола Посівнич

БАНДЕРА
Осип Михайлович
(02.01.1897-07.11.1981) - старшина 

УСС та ГА, кооп. і громад, діяч. Брат по
льового духівника ГА Андрія Бандери.
H. у м. Стрий у сім'ї міщан. Навч. в г-зії в 
рідному місті; від 1912 чл. "Пласту".

В 08.1914 вступив до Легіону 
УСС, брав участь у бойових діях. На
I.06.1916 - підхорунжий 5-ї сотні пол
ку УСС. У бою біля Лисоні 30.09.1916 
потрапив у рос. полон, перебував 
у таборі в Симбірську (нині м. Улья
новськ, РФ). Повернувся з полону в 
кін. 1917 і далі служив в УСС; згодом 
став хорунжим, був у коші УСС на Хер
сонщині.

Учасник боїв у Львові в 11.1918. 
Як старшина ГА пройшов весь бойо
вий шлях, був поранений; з 1.08.1919
- четар. Навесні 1920 потрапив у 
польс. полон, звільнений через кіль
ка місяців.

Закінчив екстерном у 06.1921 
г-зію в Стрию. 1922 виїхав до Відня, 
де 1926 завершив навч. у Вищій екон. 
школі та здобув фах інж.-агронома. 
Повернувшись до Стрия, обіймав по
саду торг, референта в Повітов. союзі 
кооператив, одночасно від 1932 про
вадив власну крамницю. Активний 
діяч укр. громад, життя в місті й пові
ті; входив до управ т-в "Українське ка
си но", "Міщанська бесіда", "Просвіта". 
В час нім. окупації (08.1941-06.1942)
-  посадник Стрия. Заарештований 
гестапо за підозрою у зв'язках з ОУН; 
згодом звільнений і переїхав у Дро
гобич.

Улітку 1944 емігрував на Захід, пе
ребував у Німеччині в таборах для пе
реміщених осіб біля Реґенсбурґа і Міт- 
тенвальда. Восени 1949 виїхав із сім'єю 
до США. З часом поселився в Гартфорді 
(шт. Коннектикут), працював сторожем 
у школі та Укр. кооп. банку. Чл. Брат
ства УСС, ОбВУА, входив до контроль
ної комісії К-ту Стрийщини (від 1963). 
Автор спомину "Квіти й терня на дорозі

мого життя" в альманасі "Квітучі бере
ги" (1976, ч. 16, с. 24-35).

П. у м. Гартфорд. Похований у м. Ґпа- 
стонбері.

Петро Гуцал

БАНДРІВСЬКИЙ
Володимир Карлович
(02.01.1892-23.05.1949) -  правник, 

журналіст, хормейстер, вчений-іс- 
торик, мистецтвознавець, дипломат 
ЗУНР. Н. у м. Новий Тарґ (Зх. Галичи-

і
на) у родині фінансового урядника 
К. Бандрівського (приятеля І. Франка) 
й Осипи з Крушельницьких, сестри 
співачки Соломії. Навч. у 5-класовій 
школі в Грибові (1898-1902), Академіч. 
г-зії у Львові (1902-10), у Вищому муз. 
ін-ті у Львові (1903-08). Студіював пра
во на правн. ф-тах ун-тів м. Ґрац і Львів 
(1910-14). Кер. укр. студент, хору "Бан
дурист". 1914-15 навч. на філос. ф-ті 
Віден. ун-ту.

Розпочав публіцистичну та зовн,- 
політ. діяльність. Видавець час. "Но
вітня література" та "Шляхи" (Львів,
1916-18). Виконував доручення СВУ 
в Стокгольмі (1917), Одесі й Севасто
полі (1918). Секретар дипломатичної 
(1919-20) та військ.-санітарної (1920- 
21) місій УНР в Італії. Співробітник 
Кореспонденційного бюро УНР у Ло
занні (осінь 1920). Керівник місії ЗУНР 
в Італії (1921-22) та місії УНР у Литві 
(1922-23). Чл. делегації ЗУНР на між
народній конф. у Генуї (04.1922). Спів
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БАНДРІВСЬКИЙ Михайло

БАРАЛЬ
АрнольдГуставович

робітник час. "Український Прапор" 
(Відень, 1920-23). Співробітник Полі
тичного центру Зх. України в Берліні 
(1924-31). Посередник Є. Петрушеви- 
ча в контактах з нім. урядом та рад. 
дипломатами.

За корд. кореспондент час. "Рада" 
(Львів, 1927). Наприкінці 1920-х побу
вав у рад. Україні, У другій пол. 1930-х 
переїхав на Закарпаття. Чл. редколе
гії час. "Нова свобода" (Ужгород, Хуст,
1938-39). Співробітник кооп. установи 
в Сяноку (1939-41). Референт Ревізій
ного союзу українських кооператорів 
у Львові (1941-44). Лаборант (1944), 
м. н. с. (1945—46) відділу Ін-ту еконо
міки АН УРСР у Львові, займався наук, 
діяльністю у сфері історії економіки. 
Наук, працівник Львів, істор. музею 
(1946-49).

П. і похований ум . Львів.
Літ.: Павлишин О. Володимир Бан- 

дрівський. Журналіст, дипломат, уче
ний // Дипломатична і консульська 
служба у вимірі особистості. К., 2016 
(Бібліотека наукового щорічника 
"Україна дипломатична" вип. № 13). 
С. 342-351; Його ж. Забуті імена: Воло
димир Бандрівський // Наукові запис- 
ки.К., 2010. Вип. 14. С  237-244.

Олег Павлишин

БАНДРІВСЬКИЙ
Михайло
(14.09.1893-12.03.1925) -старшина 

УГА. Н. в с. Лісковате (нині ґміни Устри- 
ки-Долішні Бещадського пов. Підкар- 
пат. в-ва, Польща) в сімї'селян. 1914 за
вершив навч. в укр. г-зії м. Перемишль, 
після чого покликаний на однорічну 
військ, службу.

З поч. ПСВ воював на Галиц. фрон
ті. Потрапив у рос. полон; повернувся 
з нього в кін. 1917, знову служив в ав
стро-угор. армії; іменований четарем.

Від 11.1918 в ГА; спочатку служив 
у Стрийській ОВК, потім у бойовій ча
стині на фронті під Львовом. 1.03.1919 
отримав військ, звання поручника. 
У 04.1920 на Вінниччині опіинився в 
польс. полоні, з табору в Тухолі звіль
нений 12.02.1921.

Від 09.1921 викладав у приватній 
укр, г-зії в м. Добромиль (нині Ста-

росамбір. р-ну Львів, обл.), керував 
хором, брав участь у діяльності "Про
світи". Потім студіював теологію в ду
ховній семінарії в м. Перемишль.

П. у м. Перемишль від набутої на 
війні недуги.

Петро Гуцал

б а р Ал ь

Арнольд Густавович
(псевд.: Владислав Савка, Горн; 

31.05.1890-07.10.1957) - укр. громад.- 
політ. діяч, чільний діяч австр. кому
ніст. руху. Н. в м. Львів у сімї’ польс. 
службовця. Навч. у г-зії та на філос. ф-ті 
Львів, ун-ту, де захопився радикальни
ми політ, ідеями.

Під час ПСВ вів активну антивоєн. 
діяльність у Відні. У 07.1916 відмовився 
присягнути на вірність австр. цісареві, 
за що заарештований і відправлений 
до Львова. Один з організаторів заг.- 
політ. страйку в 01.1918, знову зааре
штований.

Один із засн. КПСГ, з осені 1919 -  
чл. її ЦК, заст. голови; з 06.1920 - його 
офіц. представник за кордоном. Чл. 
делегації КПСГ з вирішальним голосом 
на Другому Конгресі Комуніст. Інтер
націоналу (з 19.07 Петроград, 23.07-
7.08.1920 Москва).

08-09.1920 - чл. галиц. комуніст, 
центру в Харкові, заст. голови Галрев- 
кому в Тернополі, голова Ради нар. г-ва 
ГСРР. Один з керівників компартії Гали
чини як обл. орг-ції КП(б)У, чл. її Політ- 
бюро й Оргбюро.

Після окупації Галичини Польщею 
перейшов на нелегальне становище. 
За дорученням Виконкому Комінтер
ну виїхав до Австрії, де налагоджував 
вид-во комуніст, л-ри для Галичини.

Не маючи змоги повернутись до 
Сх. Галичини, де військ.-польовий суд у 
Львові заочно засудив його до страти, 
1921 вступив до КПА, очолював одну 
з районних парт, орг-цій Відня, чл. 
центр, кер-ва Агітпропу. 1924 коопто
ваний до складу Політбюро ЦК КПА, 
ред. її центр, друк, органу - газ. "Роте 
Фане". Переслідуваний австр. поліцією, 
у 10.1925 заарештований 16-й раз.

У кін. 1925 отримав громадянство 
СРСР. За рекомендацією ЦК КПА всту
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пив до ВКП(б). Працював в апараті 
Профінтерну (Червоний Інтернаціонал 
профспілок), потім у ВРНГ СРСР, Нарко
маті лісової та паперової пром-ті, в ін. 
держ. установах та громад, орг-ціях.

Від 1932 прикутий до ліжка хворо
бою, відійшов від активної політ, діяль
ності, ймовірно тому й не був репресо
ваний.

П. і похований у м. Москва.
Літ.: Бараль Арнольд Густавович 

// Борці за возз'єднання: Біографічний 
довідник / редкол. Ю. Ю. Сливка (кер.) 
та ін. Львів, 1989. С. 28; Науменко К. Є. 
Бараль Арнольд Густавович // ЕІУ. Т. 1. 
К., 2003. С. 181.

Сергій Дерев 'янно

БАРАН
Михайло Лукич
(20.10 (за ін. даними - 10.11) 1884- 

03.11.1937) - громад.-політ., військ, та 
освіт, діяч. Н. в с. Скала (Скала-над-Збру- 
чем) (нині смт Скала-Подільська Бор
щів. р-ну Терноп. обл.). Середню освіту 
здобув у Терноп. г-зії. Навч. на мат.-фіз. 
ф-ті Чернів. ун-ту та однорічних курсах 
Львів, торг, акад-ї.

Офіцер австр. армії (1905-06). Чл. 
УСДП (від 1908), КП(б)У (1918-33).

У 08.1914 добровільно вступив до 
Легіону УСС, від 09.1914 - командир 
сотні. Наприкінці 12.1914 поблизу 
с. Гутари потрапив до рос. полону. Під 
час перебування в Росії 1918 вступив 
до РКП(б).

Улітку 1918 в "нейтральній зоні" 
організовував повстанські загони для 
б-би проти австро-нім. окупантів. Один 
з організаторів і перших командирів 
Таращан. полку. З невідомих причин 
залишив військ, діяльність у 1-й укр, 
рад. д-зії.

Один із засн. і провідних чл. КПСГ
1919. Після переходу частин УГА на 
бік рад. влади в 03.1920 призначений 
команд. 1-ї бригади ЧУГА, яка бра
ла участь у боях на Польс. фронті. У
04.1920 бригада була розсіяна польс. 
військами в боях під Махнівкою на 
Вінниччині; Б. повернувся до лав 1-го 
полку 44-ї д-зії.

У 07.1920 признач, заст. голови 
Галревкому, в 08.1920 обраний чл. По-

літбюро ЦК КПСГ. Автор і ред. деклара
цій, декретів та ін. законодавчих актів 
Галревкому, статей у виданнях'їалиць- 
кий комуніст" (1920), Західна Україна" 
(1928). Як представник Галревкому 
брав участь у роботі мирної конф. де
легацій урядів РСФРР, УСРР та Поль
щі (м. Рига, 21.09.1920-18.05.1921), 
підготовці Ризького мирн. договору 
(12.10.1920).

У 1920-30-х працював на виклада
цькій, парт, та адм. роботі, очолював 
ВНЗ Києва та Харкова (комісар Київ, 
школи червоних старшин, зав. управ
ління науки Наркомосу УСРР, зав. Київ, 
губнаросвітою (1922-23), дир. Уман. 
технікуму (1923-24), ректор Київ, ін-ту 
нар. г-ва (1925-27), проректор Кому
ніст. ун-ту в Харкові (1927-28), викл. 
Київ. мед. ін-ту, зав. каф-ри ленінізму 
Київ, ін-ту профес. освіти, професор. 
Працював у апараті ЦК КП(б)У. 1932-33
- дир. Київ, філії Ін-ту літературознав
ства ім. Т. Шевченка при ВУАН.

Після виступу з гострим осу
дом політики КП(б)У заарештований
30.08.1933 у "справі УВО" Судовою трій
кою при Кол егії Д ПУ УСРР 14.02.1934 за
суджений заст. ст. 54-2-1 1 ККУСРРна5р. 
ВТТ. Відбував покарання в Дмитлазі й 
на Соловках (табірний пункт"Кремль").

Вироком Особливої трійки УНКВС 
по Ленінградській обл. 9.10.1937 засу
джений до найвищої кари. Розстріля
ний 3.11.1937 органами НКВС СРСР в 
урочищі Сандормох - за 16 км від ро- 
бітн. с-ща Медвежа Гора (нині м. Мед- 
веж'єгорськ, Республіка Карелія, РФ).

Реабілітований посмертно Вер
ховним Судом Карело-Фінської РСР 
10.07.1956; суд колегією Верховно
го Суду УРСР 19.02.1958 (ЦДАГОУ. 
Ф. 263. Оп. 1. Спр. 48001 -ФП; Регио- 
нальное Управление ФСБ РФ Архан- 
гельской области. Д. П-11618). На честь 
Б. в смт Скала-Подільська встановлено 
меморіальну дошку (1987).

Літ.: Баран Михайло Лукич // ЕУ. 
Т. 1. Париж; Нью-Йорк; Львів; К., 1955. 
С. 90; Баран Михайло Лукич // Реабілі
товані історією. Тернопільська область. 
Кн. 1. Тернопіль, 2008. С. 371-372; Нау
менко К. Є Баран Михайло Лукич // ЕІУ. 
Т. 1. К., 2003. С. 182; Список розстріля

БАРАН
Михайло Лукич
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них у Сандармосі українців і вихідців 
з України [Радіо Свобода, 12.11.2012. 
URL: https://www.radi0sv0b0da.0rg/a/ 
244773Q8.html.

Сергій Дерев'янко

БАРАН
Степан Іванович
(25.01.1879-04.06.1953) - адвокат, 

журналіст, публіцист, д-р права, дійс
ний чл. HTLU, громад, і політ, діяч. Н. у 
с. Крукеничі (нині Мостис. р-ну Львів, 
обл.). 1906 завершив навч. на юрид. 
ф-ті Львів, ун-ту. Студіював у Берлін, 
та Віден. ун-тах. Зі студент, років брав 
активну участь у громад.-політ. житті 
краю, а також в еміграції. Редагував 
студентський ж. "Молода Україна" со
ціаліст. спрямування. Був чл. УСДП. 
Перед ПСВ перейшов до УНДП (зго
дом УНТП, УНДО), один з їх керівників.
1914-18 - гол. ред. тижневика УНДП 
"Свобода" Як адвокат у 03.1916 склав 
заповіт І. Франка.

У роки ПСВ - чл. президії ГУР, чл. 
ЗУР. 1918-19 - чл. УНРади, держ. се
кретар земельн, справ у першому 
уряді ЗУНР. 10.1919-07,1920 - заст. 
голови Всеукраїнської Нац. Ради в 
м. Кам'янець-Подільський, за її дору
ченням підготував проект нової Кон
ституції УНР.

Активний учасник сусп.-політ. про
цесів у Галичині 1920-39. Очільник 
філії "Просвіти" м. Тернопіль (1922— 
24), видавав газ. "Подільський голос" 
(1928-30), співпрацював зі львів. час. 
"Діло" (1902-39), "Краківські вісті" 
Посол сейму 2-ї Речі Посполитої від 
УНДО (1928-39), один з організаторів 
УПР, фахівець з аграрних, освіт, і церк. 
справ. У судах захищав заарештованих 
учасників укр. нац.-визвол. руху в Зх. 
Україні.

На поч. ДСВ переїхав до м. Холм 
(нині Польща), де видавав тижневик 
"Холмська земля" У післявоєн. пе
ріод жив у Німеччині. 1946 - голова 
Спілки укр. журналістів в еміграції, 
дописував до газ. "Свобода" в США. 
1951-53 -  голова уряду УНР в екзилі. 
Автор багатьох праць: "Статистика 
середнього шкільництва у Східній 
Галичині в 1848-1898" (1910), "Істо

рія української адвокатури" (1934), 
"Земельна справа в Галичині" (1947), 
"Митрополит Андрій Шептицький" 
(1948) та ін.

П. і похований у м. Мюнхен (Німеч
чина).

Літ.: Бегей 1.1. Українська соціал-де
мократія (лівиця): історія, теорія, осо
би. Львів, 2005, С. 186; Горинь В. І. Баран 
Степан // ЕІУ. Т. 1. К., 2003. С. 182; Гуцал П., 
Мельничук Б. Баран Степан Іванович // 
ТЕС. Т. 1. Тернопіль, 2004. С. 103.

Ігор Бегей

БАРАН
Фелікс Іванович
(13.05.1885-08.12.1940) - музикант, 

педагог, діяч к-ри, хорунжий ГА. Н. в 
м-ку Козова (нині смт Терноп. обл.) в 
сімТ І. Барана та Юлії Цухорської. Здо
був муз. освіту. Під час ПСВ - кер. духо
вого оркестру в австро-угор. армії.

11.1918 -  доброволець ГА; брав 
участь у боях, був поранений. Кер. 
оркестру інтернованих стрільців УГА 
в ЧСР. 1926 з родиною переїхав до Ко
ломиї, працював у держ. укр. г-зії, де 
став організатором і кер. симфоніч. 
оркестру. Згодом заснував міський 
духовий оркестр. Після відкриття Ко
лом ий. філії Львів, вищого муз. ін-ту 
ім. М. Лисенка викладав там гру на 
скрипці. Організатор духових оркестрів 
у с. Балинці й м. Заболотів (нині Сня- 
тин. р-ну Івано-Франк. обл.). Давав 
приватні уроки музики.

П. у м. Коломия (нині Івано- 
Франк. обл.), де й похований на старо
му укр. цвинтарі "Монастирок"; на його 
честь названо одну з міських вулиць. 
Старший син Б. - Вільгельм успадкував 
батьківський талант і став скрипалем в 
оркестрі Віденської опери.

Літ.:Лазарович М. В. Леґіон Україн
ських січових стрільців: формування, 
ідея, боротьба. Тернопіль, 2016; Мель
ничук Б. Баран Фелікс 11 ТЕС. Т. 4. Тер
нопіль, 2009. С. 33; Кочержук М. Згадка 
про коломийського музиканта Фелікса 
Барана // Музей історії міста Коломиї. 
2010.11 трав. URL: http://www.museum. 
ko.if.ua/statti/43.html/.

Микола Назарович, 
Богдан Мельничук

88

https://www.radi0sv0b0da.0rg/a/
http://www.museum


БАРАНЕЦЬКИЙ Павло Михайлович

БАРАНЕЦЬКИЙ
Павло Михайлович
(04,02.1894-28.07.1925) - старшина 

ГА. Н, у с. Дзвиняч (нині Заліщиц. р-ну 
Терноп. обл.) в сім ї селян. Навч. в Залі- 
щиках у школі та вчительській семінарії.

Улітку 1914 мобілізований до ав
стро-угор. армії, воював на Серб, 
фронті. Восени 1915 у Відні склав мату- 
ру. 1916 відбув піврічну старшин, шко
лу і продовжував воювати на Італ. й 
Франц. фронтах. 1918 отримав військ, 
звання поручника. Учасник Листопа
дового чину в Заліщиках. Вступив до 
ГА; призначений комендантом залізн, 
станції в місті, потім командував ско
рострільною сотнею в Чорткові. Від 
кін. 12,1918 воював зі своєю сотнею 
під Львовом; згодом вона була в скла
ді 10-ї бригади. В бою під Тернополем
1.06.1919 потрапив у польс. полон. Пе
ребував у тюрмі "Бригідки"у Львові, та
борах у Пикуличах, Бресті-Литовсько- 
му, Стшалкові й Ланьцуті. В кін. 12.1919 
втік з полону і переправився в ЧСР, де 
був у таборі в Німецькому Яблонному 
(нині м. Яблонне-в-Под'єштеді Лібе- 
рецького краю, Чехія).

П. від туберкульозу легень у шпита
лі в м. Штернберґ (нині Чеськи-Штерн- 
берк Середньочеського краю, Чехія); 
там і похований.

Літ.: Ті, що відійшли//Літопис Чер
воної Калини. 1929. Ч. 1. С. 23.

Петро Гуцал

б а р А н и к

Василь Матвійович
(09.03.1880-09.04.1941) - правник, 

громад, діяч, чл. УНРади ЗУНР. Н. у 
с. Кобиловолоки (нині Теребовлян. 
р-ну Терноп. обл.). Навч. в Терноп. та 
Перемишл. г-зіях, на юрид. ф-ті Львів, та 
Краків, ун-тів. Брав участь у б-бі за від
криття у Львові укр. ун-ту, організував 
сел. повстання проти польс. чиновни
ків у рідному селі (1902). 1905 прибув на 
адвокат, практику в Заліщики, де пра
цював у канцелярії відомого громад, і 
політ, діяча, д-ра В. Охримовича, брав 
активну участь у громад, житті міста.

1914 служив у Пресовій кватирі 
штабу австр. армії в Моравській Ос- 
траві. 1.11.1918 став чл. Центр, військ.

к-ту під проводом полк. Д. Вітовського, 
працював референтом преси ДСВС. У
12.1918 делегований до УНРади ЗУНР 
від Заліщицького пов. Був офіцером 
ГА, повітов. комісаром у м. Тлусте. 03-
07.1919 - повітов. комісар у м. Борщів; 
уповноважений уряду ЗУНР в Чортків- 
ській військ, окрузі для б-би з контра
бандою; референт преси у ДСВС. Від 
серед. 07.1919 разом з урядом ЗУНР 
перебував у Кам'янці-Подільському 
і Жванці, брав участь у військ, діях на 
тер-ї Наддніпрянщини; згодом повер
нувся до Галичини.

1920 -  секретар ревкому ГСРР в 
Заліщиках; двічі заарештований польс. 
владою. 1922 провів 2 місяці у Чортків. 
тюрмі за участь у бойкоті виборів до 
польс. сейму. У міжвоєн. період орга
нізатор укр. нац. руху в Заліщицько- 
му пов., чл. УНДО (1925-39), посол до 
польс. сенату (1928-30), де працював 
у регламентній комісії. Очолював пові
тов. виділ "Сільського господаря", пра
цював в управі т-ва "Просвіта", дир. фі
лії Українбанку, був чл. "Рідної школи".

Заарештований 19.09.1940 і від
правлений у Чортків. тюрму. Згодом 
перевезений до Харкова, де й п. (за ін. 
версією - після Чортків. тюрми переве
дений до Тернополя, де його розстрі
ляли без суду перед відступом ЧА).

Літ,: Бароник Б. У праці на ниві на
родній: Спогад про батька // Колос. 
1994. 17 верес.; Бараник Василь Матві
йович // Гуцал П. 3. Українські правники 
Тернопільського краю, Тернопіль, 2008. 
С. 9-10; Верига В. Там, де Дністер круто 
в'ється. Львів. 1993; Гловацький І. Ю., 
Гловацький В. /. Бараник Василь // Укра
їнські адвокати Східної Галичини (кі
нець XVIII -  30-ті pp. XX ст.). Львів, 2004. 
С. 62; /. Спогади про Заліщики (1902- 
1907) // Чортківська округа. Повіти: 
Чортків, Копичинці, Борщів, Заліщики: 
іст.-мемуарн. зб, Нью-Йорк, 1974; Олій
ник В. Василь Бараник у праці на ниві 
народній (до 130-річчя від дня народ
ження) // Гомін віків: науково-краєзнав
чий літописний збірник Заліщанщини. 
Заліщики, 2010. Вип. 1. С. 58-62; Со
ляр І. Я. УНДО: перший період діяльно
сті. Львів, 1995.

Богдан Паска, Ігор Соляр

БАРАНИК
Василь Матвійович



БАРАНИК Михайло Васильович

БАРВІНСЬКИЙ 
Богдан Олександрович

б а р А н и к

Михайло Васильович
(25.02.1888-04.09.1961) - педагог, 

старшина УГА. Н. у с. Кобиловолоки 
(нині Теребовлян. р-ну Терноп. обл.) 
в сім ї селян. Навч. 1903-05 в укр. г-зії 
в Тернополі, потім -  в Академіч. г-зії у 
Львові. Студіював класичну філологію 
у Львів, ун-ті. 1912-13 відбув однорічну 
військ, службу. Від 1913 викладав у г-зії 
св. Анни в Кракові.

Мобілізований улітку 1914 до ав- 
стро-угор. армії, воював на Серб, й 
Італ. фронтах; в одному з боїв контуже
ний, після одужання служив у таборі 
для полонених рос. армії в Пурґшталі 
(Австрія); отримав звання поручника. 
Восени 1918 повернувся в Галичину, 
вступив до ГА, служив у Золочівській 
ОВК; отримав 1.03.1919 військ, звання 
сотника. Влітку 1919 потрапив у польс. 
полон.

Михайло БАРАНИК 
з дружиною 
Мариною Купчинською 
та донькою Лідією. 
Відень, 1918 р.

Від 1922 викладав у г-зії в Золочеві; 
надалі був дир., проф. г-зій у Городенці 
(з 1924), Коломиї (з 1927) і Дрогобичі 
(від 1930).

1939-41 працював у педін-ті. Від
09.1941 викладач в укр. г-зії, з 12.1941
-  директор. Перший ред. газ. "Вільне 
слово" (1941, № 1-7) в Дрогобичі.

За а решто ва н и й с п і вробітн и ками 
НКДБ УРСР у 11.1944 та ув'язнений на 
10 р. у ВТТ в Росії. Звільнений 1954. 
З 1955 проживав у м. Львів.

П. у м. Львів. Похований на Личаків, 
цвинтарі.

Літ.: Дрогобицька українська гім
назія імені Івана Франка 1918-1944 pp. 
Дрогобич, 2014. С. 59; Марунчак М. 
Дир. Михайло Бараник // Городен- 
щина: історично-мемуарний збірник. 
Нью-Йорк; Торонто; Вінніпег, 1978. 
С. 598-600; Енциклопедія Коломийщи- 
ни. Зшиток 2. Коломия, 1998; Бараник 
Михайло. URL: http://uk.wikipedia.org/ 
\л/ікі/Бараник_Михайло.

Петро Гуцал

БАРВІНСЬКИЙ
Богдан Олександрович
(15.07.1880-08.02.1958) -  історик, 

архівіст, бібліотекознавець, громад, 
діяч, педагог. Син О. Барвінського та 
Євгенії з Любовичів. Н. в м. Тернопіль. 
Навч. в Академіч. г-зії у Львові, на фі- 
лос. ф-тах Львів, та Віден, ун-тів, ста
жувався в Берлін, ун-ті. Д-р філософії 
(1907).

Профес. діяльність розпочав як 
практикант Крайового архіву ґрод- 
ських і земських актів у Львові, 1908-
19 працював у б-ці Львів, ун-ту. Автор 
бл. 120 наук, праць з історії шляхти 
(зокр. генеалогічних розвідок), церкви, 
соціальних рухів, наук.-культ. інсти
туцій, сфрагістики, геральдики, а та
кож узагальнюючих розвідок з історії 
України ("Розвідки, замітки і матеріяли 
до історії України-Руси", Історичний 
розвій імені українського народу", І с 
торія українського народу" та ін.). Ав
тор шкільного підручника "Оповіданя 
з рідної історії" (1911). З 1914 - дійс
ний чл. НТШ. Упорядковував каталоги
ЛЬВІВ, б-к.

Під час ПСВ істор. працями актив
но відстоював право й підстави укр. 
народу на самост. розвиток. Входив 
до УНРади як представник Християн
сько-суспільного союзу. 1919 звільне
ний з б-ки Львів, ун-ту за відмову при
йняти присягу на вірність польс. д-ві. 
1918-22 працював у б-ці Нар. дому у 
Львові, впорядкував її рукописні мате
ріали. Викладав в Укр. таємному ун-ті у 
Львові, був його секретарем.

У міжвоєн. період також викладав 
історію у приватних укр. жін. г-зіях.

http://uk.wikipedia.org/


БАРВІНСЬКИЙ Богдан Олександрович

1939-41 -  дир., 1941-42 - заст, дир. 
6-ки Львів, ун-ту, 1943-44 - бібліоте
кар об'єднаної б-ки т-ва "Нар. дім" і 
HTLU, 1944-47 - зав. відділом рукопи
сів Львів, філії б-ки АН УРСР (нині ЛНБ 
України ім. В. Стефаника). 1947 звільне
ний з роботи внаслідок переслідувань 
рад. владою.

П. у м. Львів. Похований на Личаків, 
цвинтарі.

Літ.: Дзьобам О. Богдан Барвін- 
ський - український історик, педагог, 
бібліотекар, архівіст, журналіст (за 
архівними матеріалами) // Україн
ська періодика: історія і сучасність. 
Львів, 1999. С. 546-551; Колосовська О. 
"Нагорода за кривду" чи "сповнення 
обов'язку": бібліотечна діяльність Бог
дана Барвінського (1908-1947) // Віс
ник Львів, ун-ту. Серія: Книгознавство, 
бібліотекознавство та інформаційні 
технології. Львів, 2008. Вип. 3. С. 191- 
199; ФелонюкА. Барвінський Богдан // 
Наукове товариство імені Шевченка. 
Енциклопедія / [ред. О. Купчинський, 
О. Савула, Н. Федорчак]. Т. 1. К.; Львів; 
Тернопіль, 2012. С. 426-430; Чорновол І. 
Син "руського станьчика": Богдан Бар
вінський // Багато культурне історичне 
середовище Львова в XIX і XX століт
тях І  ред. Л. Зашкільняк, Є. Матерніць- 
кий. Львів; Жешув, 2006. С. 421-434.

Олена Аркуша

БАРВІНСЬКИЙ
Олександр Григорович
(08.06.1847-25.12.1926) -  історик та 

літературознавець, громад, діяч, по
літик, лідер християн.-сусп. руху, де
путат Галиц. крайов. сейму та австр. 
парламенту, педагог, голова НТШ, 
перший держ. секретар освіти та віро
сповідань ЗУНР. Н. в с. Шляхтинці (нині 
с. Гніздичка Терноп. р-ну Терноп. обл.) 
в сім ї священика. Навч. у Терноп. г-зії, 
де долучився до народовського руху, 
та на філос. ф-ті Львів, ун-ту. Разом з 
братом Володимиром стояв біля вито
ків газ. "Діло" був серед чл.-засн. Нар. 
ради. Викладав у вчительських семіна
ріях у Тернополі та Львові, розробляв 
питання укр. нац. школи та відстоював 
її інтереси як політик. Сприяв відкрит
тю укр. г-зій у Коломиї; Тернополі, Ста

ниславові, запровадженню в галиц. 
шкільництво фонетичного правопису, 
заснуванню у Львів, ун-ті "другої ка
федри всесвітньої історії з особливим 
урахуванням історії Східної Європи" 
яку обійняв М. Грушевський. 1893- 
1918 -  чл. Крайової шкільної ради, 
1891-96 - голова Руського пед. т-ва, 
ред. час. "Учитель" і "Дзвінок". Підтри
мував зв'язки з укр. діячами Наддні
прянщини - О. Кониським, П. Кулішем,
В. Антоновичем, ініціював видання в 
Галичині "Руської історичної бібліоте
ки". Автор популярних версій історії 
України, "Історії української літера
тури" у 2 т., укладач понад 20 видань 
читанок з укр. л-ри. 1890 став однією 
з ключових фігур порозуміння між 
галиц. народовцями, австр. урядом 
і польс. політиками (т. зв. нової ери). 
Відстоював розвиток укр. руху в Гали
чині на засадах "органічної праці". На 
початку 20 ст. визнав невдачу спроби 
укр.-польс. порозуміння. Організатор 
низки політ, т-в християн.-сусп. напря
му - Католицького русько-нар. союзу, 
Руської громади, Християнсько-сусп. 
союзу, які в політ, русі українців Гали
чини відігравали роль консервативно
го крила; мав визначальний вплив на 
час. "Руслан". 1910 отримав титул рад
ника австр. двору.

Напередодні та під час ПСВ відво
див українцям ключову роль у розв'я= 
занні слов'ян, питання у Сх. Європі,
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БАРГАН Микола Семенович

БАРДАХ Теофіль

стояв на австрофільських позиціях. 
Як депутат австр. парламенту брав 
участь в установчому засіданні УНРа
ди; увійшов до складу першого уряду 
ЗУНР, де в 11.1918-01.1919 очолював 
державні секретаріати освіти (тимча
сово замість С. Смаль-Стоцького) і ві
росповідань. За його кер-ва почалася 
розробка освіт, законодавства. Колиш. 
австр. навч. заклади було оголошено 
державними, націоналізовано низку 
приватних укр. середніх навч. закла
дів і вчительських семінарій. У школах 
запроваджувалося навч. укр. мовою, 
зроблено наголос на вивченні укр. 
л-ри та історії; за нацменшинами ви
знано право здобувати освіту рідни
ми мовами. У 01.1919 в ході часткової 
зміни складу уряду ЗУНР ДСОВ очолив 
А. Артимович. Після виїзду керівних 
органів ЗУНР до Станиславова Б. за- 
лишився у Львові й припинив викону
вати обов'язки в уряді. Після ухвали 
Ради послів країн Антанти 14.03.1923 
відійшов від політики і зосередився на 
наук, дослідженнях.

П. у м. Львів, похований на Личаків, 
цвинтарі. Архів, фонд родини Барвін- 
ських, значну частину якого станов
лять рукописні матеріали та кореспон
денція Б., зберігається у ЛНБ (ф. 11) та в 
Ін-ті л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України 
в Києві (ф. 135).

Те.: Барвінський О. Спомини з мого 
життя. Ч. 1-2 / упоряд. А. Шацька, 
О. Федорук, ред. Л. Винар, І. Гирич. Нью- 
Йорк; К., 2004; Ч. 3-4 / упоряд. А. Шаць
ка, комент. Б. Янишина, ред. Л. Винар, 
М. Жулинський. Нью-Йорк; К., 2009.

Літ.: Аркуша О. Український христи- 
янсько-суспільний рух у Галичині на по
чатку XX століття: політичне товариство 
"Руська громада" // Шляхами історії. 
Наук. зб. історичного факультету ЛНУ 
ім. І. Франка. На пошану проф. К. Кон- 
дратюка. Львів, 2004. С. 63-99; Му
дрий М. Рукописні джерела до історії 
Християнсько-суспільного союзу в Га
личині // До джерел. 36. наук, праць на 
пошану О. Купчинського з нагоди його 
70-річчя, К.; Львів, 2004. С. 421-440; 
Олександр Барвінський 1847-1927. Ма
теріали конф., присвяч. 150 річниці від 
дня народж. Олександра Барвінського.

Львів, 2001; Павлишин С. Олександр 
Барвінський. Львів, 1997; Романюк С 
Олександр Барвінський - публіцист, ре
дактор, видавець. Львів, 2009.

Олена Аркуша

БАРГАН
Микола Семенович
(06.04.1890 - д. і м. с. н.) -  військ, 

діяч. Н. у с. Ляхівці (нині с. Підгір'я Бо- 
городчан. р-ну Івано-Франк. обл.).

Під час ПСВ - учасник Легіону УСС.
1916 - стрілець 5-ї сотні 1 -го пол ку УСС. 
У період ЗУНР - командант кулеметної 
чети і сотні ГА; згодом - старшина ДА 
УНР. Подальша доля невідома.

Літ.: Альманах Станиславівської 
землі. Збірник матеріялів до історії 
Станиславова і Станиславівщини. Т. 2. 
Нью-Йорк; Париж; Сідней; Торон
то, 1985. С. 246; Незборима нація. 
URL: http://nezboryma-naciya.org.ua/ 
show.php?id=1712; Українські Січові 
Стрільці 1914-1920 / Поіменний спи
сок боєвих відділів 1 полку Україн
ських Січових Стрільців. URL: https:// 
uk.wikisource.org/wilki.

Богдан Паска

БАРДАХ
Теофіль
(1866-1942) -  укр. військ, та мед. 

діяч. Н, у м. Львів. Єврей за національ
ністю. Д-р медицини.
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БАРИЛО Іван

Під час ПСВ - штабний лікар 35-го 
піх. полку австро-угор. армії. 1915 на
городжений Лицарським хрестом ор
дена Франца-Йосифа.

З 3.11.1918 - в ГА. Отримав звання 
підполковника. 1919 -  командант од
ного з 2-х госпіталів ГА у Станіславові. 
Згодом - командант військ, шпиталю в 
м. Бережани (нині Терноп. обл.). 1.03.1919 
отримав звання полковника. Під час 
відступу ГА за наказом командування 
залишився в Бережанах разом із пора
неними бійцями. Згодом перейшов на 
службу до польс. армії. До 1939 займав
ся приватною лікарською практикою.

Загинув під час ДСВ.
Літ.: Литвин М. Українсько-поль- 

ська війна 1918-1919 pp. Львів, 1998. 
С. 184; Стецишин О. Ландскнехти Га
лицької армії. Львів, 2012. С. 322; Укра
їнська Галицька Армія / ред. Д. Ми
китюк. Т. 1. Вінніпег, 1958. С. 280, 287; 
Т. 2. Вінніпег, 1960. С. 322; Сапіга О. Ор
ганізація військових госпіталів Укра
їнської Галицької Армії та їх матері
альне забезпечення (1918-1920 pp.). 
URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstreann 
/123456789/5604/1/Sapiga.pdf. С. 3.

Богдан Паска

БАРИЛО
Іван
(д. і м. н. і с. н.) -  військ, діяч, сот

ник ГА. Навесні 1919 входив до складу 
польового суду 2-го корпусу ГА. Після 
переходу ГА на Наддніпрянщину -  сот
ник суддя польового суду при Команді 
етапу ГА.

Подальша доля невідома.
Літ.: Кучерук В. Українська Галиць

ка Армія: довідник. К., 2010; Українська 
Галицька Армія / ред. Д. Микитюк, 1 1. 
Вінніпег, 1958; ШанковськийЛ. Україн
ська Галицька Армія. Львів, 1999.

Богдан Паска

БАРЙЧКО
Василь
(01.03.1900-04.04.1989) -  інж.-агро- 

ном, журналіст, громад, діяч, військо
вик. Н. в с. Білявинці (нині Бучац. р-ну 
Терноп. обл.). Воював в УГА.

Від 1920 навч. на агронома в м. Пра
га. Від 1930 - повітов. агроном у містах

Перемишляни і Стрий (обидва нині 
Львів, обл.). 1932-39 -  ред, тижневика 
"Народна Справа"; 1943-44 - гол. ред. 
ж. "Український пасічник" ред. "Госпо
дарсько-кооперативного часопису" та 
тижневика "Сільський господар" (усі в 
м. Львів).

1944 ем ігрував до Німеччини 
(м. Інґольштадт), де засн. і викладач 
г-зії; працював урядовцем. Від 1949 - в 
США. Автор брошур на екон. теми.

Літ.: Баричко Василь // ЕУ. Т. 1. 
Париж; Нью-Йорк; Львів, 1993. С. 94; 
Мельничук Б., Семчишин М. Баричко 
Василь // ТЕС. Т. 4. Тернопіль, 2009. 
С. 34; Пинда Л. Українські господар
сько-кооперативні часописи Галичи
ни 1920-1930-х років // Вісник Львів
ського ун-ту. Серія книгозн. бібліот. та 
Інф. технол. 2015. Вип. 10. С. 198-213; 
Історія журналу "Український пасіч
ник"//Український пасічник. 2016. URL: 
http://www.ukrbeekeeper.com/index. 
php?option=com_content&view=article 
&id=5&ltemid=3.

Микола Лазарович, 
Богдан Мельничук;

\ Мирослав Семчишин

БАРЙЧКО
Михайло
(17.11.1868-01.02.1929) -  церк. і гро

мад. діяч, капелан ГА. Навч. в духовній 
семінарії та богослов, ф-ті Львів, ун
ту (1889-91), у греко-катол. духовній 
семінарії та богослов, ф-ті ун-ту в 
м. Відень (1891-93). Одружений. Ви
свячений на священика 28.09.1893 
єпископом Ю. Куїловським. Пом. па
роха с. Нірва Кудринецького деканату 
(1893-94). Адміністратор у с. Золотий 
Потік Бучацького деканату (1894-95). 
Пом. пароха в с. Далешева Городенків. 
деканату (1895-96). Адміністратор у 
с. Кійданів Чортків. деканату (1896- 
97). Пом. священика у с. Білявинці 
Чортків. деканату (1897-1901).

Парох с. Бедриківці Заліщиц. де
канату (1901-10). У парохії заснував 
і очолив читальню т-ва "Просвіта" та 
громад, позичкову касу (1910). Чл.Т-ва 
св. ап. Павла (1904-10) і Т-ва св. ап. Пе
тра в Станиславів. єпархії (1905-06). 
Другий вще-декан Заліщиц. деканату
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БАРНИЧ Ярослав Васильович

Михайло БАРИЧКО 
з дружиною

БАРНИЧ
Ярослав Васильович

(1906-08). Почесний радник Єпископ, 
консисторії з крилошанськими від
знаками (з 1906). 1910 за дозволом 
єпископа Г. Хомишина надрукував у 
Жовкві "Єрейський провідник духов
ний з молитвословом", призначений 
для вихованців духовних семінарій. 
Парох м. Щирець із дочірніми селами 
Острів і Піски Львів, деканату (1910- 
29). Завдяки його зусиллям у Щирці 
засновано читальню т-ва "Просвіта" 
(1911), організовано святкування юві
лею Т. Шевченка. Брав активну участь 
у діяльності місц. осередків т-в "Про
світа" "Сільський господар", "Сокіл" 
"Січ". 1913 підтримав петицію громади 
с. Острів до Відня про відкриття нар. 
школи.

У 11.1918 тісно співпрацював з пер
шим комісаром Щирця К. Малицьким, 
який сформував загін на допомогу укр. 
війську у Львові, й от. А. Бізанцем, ко- 
мандантом бойової групи "Щирець" 
реорганізованої в 01.1919 в 7-му Львів, 
бригаду. В 02.1919 Б. добровільно 
зголосився до ГА і призначений капе
ланом 7-ї Львів, бригади, якому були 
підпорядковані духівники полків бри
гади зі штабами в Сердиці й Навари. У
07.1919 в складі 7-ї Львів, бригади пе
рейшов Збруч, спершу перебував біля 
Кам'янця, далі пройшов усю воєнну 
кампанію УГА на Наддніпрянщині.

Н авесн і 1920 п о вернувся до 
м. Щирець, але одразу арештований 
польс. поліцією і направлений у конц
табір Ялівець, де перебували також 
о. В. Стернюк з м. Пустомити, о. І. Сте
панів з Вишнівчика. Звільнений 1921, 
за рішенням Митрополичого ордина- 
ріату відновлений на посаді пароха 
м. Щирець.

У 1920-х розгорнув активну гро
мад. працю, сприяв відновленню чи
тальні т-ва "Просвіта", заснуванню осе
редків УПТ "Рідна школа" молодіжного 
т-ва "Луг".

П. у м. Щирець Львівського пов. 
Похований на старому міськ. цвин
тарі. У 11.2013 відбулося посвячення 
відновленої могили Б. на кладовищі 
м. Щирець.

Літ.: Баричко Михайло // ЕУ. Т. 1. 
Париж; Нью-Йорк, 1955. С. 95; Бла- 
жейовський Д. Історичний шематизм 
Станиславівської (Івано-Франківської) 
єпархії від її заснування до почат
ку Другої світової війни (1885-1938) 
[англ. мовою]. Львів, 2002. С  270; Де- 
ревацька С. З'єднається розірваний 
ланцюг поколінь (парох м. Щирець
о. М. Баричко) // Голос народу. 2013. 
№ 47. 23 листоп. С. 6; Лебедович І. По- 
леві духовники Української Галицької 
Армії: У 45-річчя участи у Визвольних 
змаганнях (Матеріали до історії). Вінні
пег, 1963. С. 81-237.

Ігор Пилипів, 
Руслам Делятинський

БАРНИЧ
Ярослав Васильович
(30.09.1896-01.06.1967) - компози

тор, диригент, педагог, громад, діяч.
Н. у с. Балинці (нині Снятин. р-ну Іва
но-Франк. обл.). Навч. у Коломий. г-зії 
(1906-14); брав участь у гімназійному 
хорі й оркестрі.

1914 добровольцем вступив до Ле
гіону УСС. Разом з М. Гайворонським 
організував смичковий квартет УСС, 
до складу якого ввійшли А. Баландюк 
та Р. Лесик. З 1916 - диригент Укр. те
атру т-ва "Бесіда" у Львові (кер. А. Бу- 
дзинський).

Учасник Листопадового "зриву" 
у Львові. Потрапив у польс. полон



БАРТЕЛЕМІ (БАРТЕЛЬМІ) Жозеф (Марі-Жозеф-Рауль-Леон)

(11.1918). Звільнений після звернень 
укр. та польс. інтелігенції. Перебував 
під домашнім арештом.

1921 працював у мандрівній трупі 
"Укр. театральна дружина" В. Коссака 
(Коломия, Чортків, Збараж), а також у 
Театрі Б. Овчарського (Львів). 1921-24
- знову диригент Укр. театру т-ва "Бесі- 
да"(кер. Й.Стадник).

1924 завершив навч. у Львів, ви
щому муз. ін-ті. 1925-26 -  муз. кер. і 
диригент Укр. театру т-ва "Просвіта" 
в Ужгороді. 1927-29 - учитель жін. 
семінарії "Рідна школа", організував 
філію Львів, вищого муз. ін-ту, дири
гент хору місц. філії т-ва "Боям" 1929 
переїхав до Станиславова (нині Іва
но-Франківськ), працював у семіна
рії сестер василіанок, у жін. г-зії УПТ, 
Держ. укр. чол. г-зїі, Муз. ін-ті ім. М. Ли- 
сенка, Держ. муз. ін-ті ім. С. Монюшка, 
Польс. вищій школі ім. Ф. Шопена, ди
ригент хору "Боян" Створив популяр
ні пісні-танго "Ох, соловію" (1932), "Чи 
тямиш?" (1932),"Гуцулка Ксеня" (1932- 
33), "Хлопче, мій хлопче"; оперети 
"Дівча з Маслосоюзу" (1932), "Шаріка"
(1934), "Пригода в Черчі" (1936) та ін. 
1932 -  викл. історії церк. музики і спі
ву в Станиславів. духовній семінарії; 
1939 - муз. кер. обл. театру ім. І. Фран
ка, диригент симфонічного оркестру 
в Держ. філармонії. 1940 організував 
Гуцульський ансамбль пісні і танцю. 
1941-44 - диригент Львів, оперного 
театру.

1944 виїхав до Німеччини, 1949 - 
до США (проживав у м. Філадельфія, 
Лорейн, Клівленд). З 1950 - диригент 
Укр. хору ім. Т. Шевченка (Клівленд).

П. і похований у м. Клівленд (шт. 
Огайо, США).

Літ.: Морозюк В. Пом'яник. Іва- 
но-Франківськ, 2005; Філоненко Л. 
Барнич Ярослав Васильович // EC. 
URL: http://esu.com.ua/search_artides. 
php?id=40597.

Богдан Паска

БАРТЕЛЕМІ (БАРТЕЛЬМІ)
Жозеф
(Марі-Жозеф-Рауль-Леон)
(Barthelemy Marie-Joseph-Raoul- 

Leon; 15.01.1867-23.02.1951) - франц. 
генерал, кер. місії Антанти з польс.-укр. 
примирення 01-02.1919. Н. в м. Лангр 
на пн. Франції у родині військового. 
Обрав військ, кар'єру, у 19 р. вступив 
на навч. до Франц. військ, акад-ї Сен- 
Сір (завершив 1.10.1888), отримав 
звання підпоручника (лейтенанта).

Служив у 69-му, згодом 29-му піх. 
полку. 1895 - інструктор Франц. військ, 
акад-ї в Сен-Сір. 1900 завершив навч. в 
Особливій військ, школі Сен-Сір, отри
мав звання капітана.

1913 у званні підполковника очо
лив 118-й піх. полк, 1915 -  308-му піх. 
бригаду. 1916 -  бригадний генерал, 
керував 27-ю піх. д-зією на Італ. фронті. 
1918 очолив армійську резервну групу.

З 11.11.1918 в розпорядженні 
маршала Ф. Фоша; чл., згодом голова 
Міжнар. контрольної комісії. Кер. місії 
Антанти з польс.-укр. примирення 01-
02.1919. Запропонував 28.01.1919 про
ект польс.-укр. лінії розмежування ("лі
нія Бартелемі") на невигідних для ЗУНР 
умовах. Пропонував передати Львів 
і нафтоносний Бориславсько-Дрого- 
бицький басейн Польщі. Видобуток на
фти мали здійснювати франц. компанії.

У ході перемовин Б. лояльно ста
вився до польс. сторони; відверто 
заявляв, що його завдання на пере
говорах зробити Польщу "великою і 
могутньою союзною військ, державою 
у Сх. Європі"; захисники ЗУНР, за його 
словами, - "звичайні бандити". Позиція 
Б. викликала протест представників

БАРТЕЛЕМІ (БАРТЕЛЬМІ) 
Жозеф
(Марі-Жозеф-Рауль-Леон)
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БАРТЕЛЕМІ МІСІЯ

США та Великої Британії. Серед чле
нів місії Б. не було єдиної підтримки її 
мирн. пропозицій.

Користуючись припиненням вог
ню, поляки зуміли перекинути до 
Львова зброю та амуніцію. Повернув
шись 12.03.1919 до Парижа, Б. виголо
сив перед Комісією польс. справ звіт, за 
яким "втрата Львова мала б для Польщі 
страшливий наслідок, бо це пояснили 
6 як поразку Антанти. Це скріпило б 
також негайно позицію большевиків, а 
одночасно заохотило б усіх німецьких 
агентів, які ведуть акцію проти Антанти 
у Східній Галичині".

Звіт Б. прискорив відправку до 
Польщі армії Ю. Галлера. 30.04.1919 її 
підрозділи прибули до Львова.

1923 - дивізійний генерал, кер. 37-ї 
піх. д-зії. 1926 - кер. 30-го армійського 
корпусу Рейн, армії. З 1929 в армій
ському резерві.

Нагороджений орденом Почесно
го легіону та Військовим хрестом.

П. у комуні Брон у Бретані (Франція).
Літ.:Литвин М., НауменкоК. Історія 

ЗУНР. Львів, 1995. С. 164-171; Стахів М. 
Західня Україна. Нарис державного бу
дівництва та збройної і дипломатичної 
оборони в 1918-1923. Скрентон, 1960, 
Т.4. С. 14-60, Т. 5. С. 15-121; Biographie 
de Marie-Joseph-Raoul-Leon BARTHELE- 
MY // Ecole Superieure de Guerre. URL: 
http://www.ecole-superieure-de-guerre. 
fr/promotions/biographie/4850.

Ігор Цепенда

БАРТЕЛЕМІ МІСІЯ - військ.-ди- 
пломатична місія країн Антанти від Па
ризької мирн. конф. на чолі з франц. 
ген. Ж. Бартелемі, направлена в
01.1919 до Польщі головнокомандую
чим військами в Пд.-Сх. Європі Л. Д'ес- 
пре із завданням оцінити становище 
польс. армії, економіки, підготувати 
рекомендації щодо надання Польщі 
допомоги дипломатичним шляхом, 
зброєю, спеціалістами, амуніцією, фі
нансами. Серед завдань Б.м. було вре
гулювання польс.-чес. та польс.-укр. 
війн.

Діяльність Б.м. мала стати частиною 
програми дій із формування єдиного 
антибільшовицького фронту за участю

Польщі, Румунії, ДА УНР та ЗСПР. До її 
кер-ва входили представники Фран
ції (Ж. Бартелемі), Великої Британії 
(А. Віарт), США (Р. Лорд) та Італії 
(Дж. Стабіле); складалася з понад 70 
військових (переважно французів).

19.01.1919 місія прибула до Крако
ва, вивчала ситуацію в економіці Поль
щі, в польс. армії, вела переговори з 
польс. кер-вом. Згодом відвідала Вар
шаву, Перемишль, Люблін.

Польс сторона звинувачувала ЗУНР 
у поширенні більшовизму; стверджу
вала, що ГА перебуває під нім. коман
дуванням. Ю. Пілсудський, І. Падерев- 
ський відкрито протиставляли ЗУНР 
Антанті, називаючи українців "нім. 
проектом". Керівник місії, її члени 
(А. Віарт, Р. Лорд та ін.) лояльно ста
вилися до поляків і їхніх домагань, 
неодноразово зверталися до них зі 
словами підтримки й обіцянками до
помогти.

28.01.1919 Ж. Бартелемі запропо
нував демаркаційну лінію між польс. 
та укр. військами, за якою м. Львів та 
Дрогобицько-Бориславський басейн 
передавалися Польщі. Б.м. пропонува
ла лише припинення вогню, а не укла
дення мирн. договору чи навіть пере
мир'я; передавала полякам тер-ї, які на 
той час залишалися під контролем ГА.

Ультиматум Ж. Бартелемі кер-во 
ЗУНР відкинуло. Спроба перейти до 
діалогу з Б.м. вдалася лише 1.02.1919. 
Переговори між представниками Б.м. 
та командувачем ГА М. Омелянови- 
чем-Павленком завершилися безре
зультатно. Умови укр. сторони про під
писання перемир'я та демаркаційну 
лінію по р. Сян були відкинуті.

13.02.1919 Б.м. була підпорядко
вана Міжнар. комісії в польс. справах 
(керівник Ж. Нуланс), продовжила 
чинити тиск на кер-во ЗУНР, вела пе
реговори у Варшаві з Ю. Пілсудським. 
16.02.1919, в умовах розгортання Вов- 
чухів. операції, коли виникла загро
за польс. поразки та втрати Львова, 
Ж. Бартелемі зініціював початок но
вих перемовин з ГА.

Ситуація ускладнювалася пораз
ками ДА УНР від більшовиків. Війська 
УНР було розділено на дві частини.

9В
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БАРТЕЛЕМІ МІСІЯ

Північна перейшла на Волинь, а пів
денна 20.02.1919 відступила на тер-ю 
Румунії.

18.02.1920 НКГА отримала телегра
му Верховної ради країн Антанти з ви
могою призупинити Вовчухів. опера
цію, припинити вогонь та пропустити 
до Львова Б.м. Вимогу Антанти україн
ці виконали.

Переговори між ЗУНР та місією три
вали 22-24.02.1919. Умови перемир'я 
підписано під тиском С. Петлюри на 
умовах Антанти. Питання про демар
каційну лінію при цьому не ставилося.

Перемир'я запроваджено 25.02.1919.
26.02.1919 Ж. Бартелемі продовжив пе
реговори з С. Петлюрою, відвідуючи м. 
Бережани та Стрий, а наступного дня 
м. Ходорів. У ході перемовин С. Вит- 
вицькому, М. Лозинському, В. Темниць- 
кому та О. Бурачинському не вдалося 
переконати членів місії у справедли
вості домагань українців.

Б.м. ультимативно вимагала не
гайного припинення бойових дій; 
укладення перемир'я аж до вирішен
ня долі Галичини на Паризькій мирн.

конф.; встановлення демаркаційної 
лінії вздовж Зх. Бугу, залишаючи Поль
щі м. Кам'янку-Струмилову, Бібрку, 
Миколаїв, Турчанський та Дрогобиць
кий повіти; встановлення з обох сто
рін від "лінії Бартелемі" 3-кілометро- 
вої нейтральної смуги; проведення 
обміну військовополоненими; повер
нення конфіскованого майна та маєт
ків попереднім власникам; посилення 
контролю за видобутком нафти, пе
редачі нафтових родовищ Польщі під 
контролем Франції.

28.02.1919 делегація ЗУНР відкину
ла ультиматум місії. 1.03.1919 бої відно
вилися.

2.03.1919 місія вирушила до Варша
ви, а згодом до Парижа. Там 12.03.1919
Ж. Бартелемі виступив зі звітом про 
діяльність місії перед комісією з 
польс. справ під кер-вом Ж. Камбона, 
а 18.03.1919 -  перед Вищою військ, ра
дою Паризької мирн. конф., вимагаючи 
надання військ, допомоги Польщі.

До кін. 03.1919 на вимогу Ж. Бар
телемі Франція надала Польщі 1400 
гвинтівок, 10000 багнетів, 163 куле

Місія Бартелемі 
уЛьвові 28.02.1919.
У першому ряді 
(зліва направо):
Станіслав ВАНЬКОВИЧ, 
РобертГОВАРДЛОРД, 
Жозеф БАРТЕЛЕМІ, 
Тадеуш РОЗВАДОВСЬКИЙ, 
Адріан КАРТОН де ВІAPT, 
ДжузеппеСТАБІЛЕ
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ВАРТУ Жан-Луї

БАРЧИНСЬКИЙ Віктор

мети, 5 млн патронів, 200 автомобілів. 
Розпочалася підготовка для відправ
ки в Польщу танків, літаків, ін. зброї. У
04.1919 до Польщі було відправлено 
армію Ю. Галлера.

Літ,: Західно-Українська Народ
на Республіка. 1918-1923: Історія / 
кер. авт. кол. й відп. ред. О. Карпенко. 
Івано-Франківськ, 2001; Литвин М., 
Науменко К. Історія ЗУНР. Львів, 1995. 
С. 164-171; Тищик Б. Західно-Україн
ська Народна Республіка (1918-1923). 
Історія держави і права. Львів, 2004. 
С  271-290; Klimecki М. Polsko-ukrainslka 
Wojna о Lwow і Galicj^ Wshodni^. 
Warszawa, 2000.

Ігор Цепенда

ВАРТУ
Жан-Луї
(Barthou Jean Louis; 
25.08.1862-09.10.1934) - франц. по

літик, дипломат, держ. діяч 3-ї Респу
бліки, поміркований республіканець.
Н. в сім'ї дрібних торговців у м. Оло-

рон-Сент-Марі. Вивчав право в ун-ті 
м. Бордо. 1886 -  д-р юрид. наук. Пра
цював адвокатом, секретарем Конфе
ренції юристів, журналіст.

1889-1922 -  депутат франц. пар
ламенту. 1894, 1906-09 - міністр гро
мад. робіт. 1896 -  міністр внутр. справ. 
22.03-9.12.1913 -  прем'єр-міністр Фран

ції. 1917,1934 -  міністр закорд. справ.
1921 - військ, міністр. 1922 - голова 
франц. делегації на конф. Верховної 
ради країн Антанти в Генуї. 1922 -  мі
ністр юстиції. 1923-26 -  голова Репа
раційної комісії. На конф. в Генуї 1922 
виступав за ліквідацію Рапалльського 
договору між Німеччиною та рад. Ро
сією, за повернення більшовиками 
боргів Російської імперії; за створен
ня сильної Польщі, союзниці Франції 
проти більшовиків та Німеччини. Че
рез це в ході роботи конф. вступив у 
конфлікт з Д. Ллойд Джорджем. Відмо
вився від зустрічі з делегацією ЗУНР, 
очолюваною К. Левицьким. Наполягав 
на перенесенні питання про статус Сх. 
Галичини на пізніший термін, очікую
чи ослаблення позицій Великої Бри
танії та утвердження польс. влади в 
краї. Своїми діями суттєво прискорив 
легітимізацію польс. прав на зх.-укр. 
землі. Був одним з ініціаторів ство
рення Малої Антанти та Балканської 
Антанти.

Після 1933 Б. -  прихильник збли
ження Франції з СРСР, розробник фран- 
ко-рад. договору про взаємодопомогу
(1935).

Загинув разом з королем Югославії 
Олександром І у м. Марсель. Похований 
у м. Париж, на кладовищі Пер-Лашез.

Літ.: Белоусова 3. С Франция и 
европейская безопасность. М., 1976; 
Дацків І. Дипломатія ЗУНР на Паризь
кій мирній конференції 1919 р. // УІЖ. 
2008. № 5. С. 121-137; Західно-Україн
ська Народна Республіка. 1918-1923. 
Документи і матеріали. Т, 5. Кн. З / 
уклад.: О. Карпенко, К. Мицан; передм.: 
М. Кугутяк. Івано-Франківськ, 2013. 
С. 253,273-280; Малафеев К. А. Л. Барту
- человек и политик. М., 1988.

Микола Вітенко

БАРЧИНСЬКИЙ
Віктор
(д. і м. н. і с. н.) - військ, діяч, старши

на ГА. У 01.1919 у званні поручника слу
жив у штабі 3-го корпусу ГА. 1.03.1919 
отримав звання сотника Стрийської 
ОВК ГА. 07.1919 -  у складі ГА перейшов 
на Наддніпрянщину. 08.1919 - комен
дант етапного харчового складу 3-го

98



БАРЧИНСЬКИЙ Степан

корпусу ГА у м. Ялтушків (нині с. Бар- 
ського р-ну Вінниц. обл.).

Подальша доля невідома.
Літ.: Західно-Українська Народ

на Республіка 1918-1923. Документи 
і матеріали. Т. 4 / уклад.: О. Карпенко, 
К. Мицан. Івано-Франківськ, 2008. С. 558; 
Литвин М. Українсько-польська війна 
1918-1919 pp. Львів, 1998. С. 156; Укра
їнська Галицька Армія / ред. Д. Ми= 
китюк. Т. 2. Вінніпеґ, 1960. С. 323.

Богдан Паска

БАРЧЙНСЬКИЙ
Степан
(06.12.1885-28.06.1961) -  старши

на УГА. Н. в м. Золочів (нині Львів, обл.), 
де здобув освіту в г-зії. Найімовірніше, 
навч. у Ветеринарній акад-ї у Львові.
1912 виїхав до Австралії.

Напередодні ПСВ повернувся до 
Золочева, а з її початком був мобілі
зований до австр. армії. 11.1918 зго
лосився до ГА, де служив до поразки 
визвол. змагань.

Був поліглотом, знав англ., швед., 
іспан., італ., польс., класичні мови; 
подорожував усіма европ. країнами. 
1936-38 проживав в Австралії, повер
нувся до Галичини перед ДСВ, а після 
її закінчення емігрував на постійно до 
Австралії. Організатор опіки укр. по- 
воєн. емігрантів на континенті та укр. 
громад, життя в Сіднеї.

П. у м. Перт. Похований у м. Сідней.
Літ.: Золочівщина: минуле і сучас

не/упоряд. М. В. Дубас. Львів, 2006.
Богдан Якимович

БАС
Василь Йосифович
(03.02.1893-30.09.1948) - поручник 

УГА, громад, діяч Золочівщини. Н. в 
с. Побіч (нині Золочів. р-ну Львів, обл.) 
в сел. родині. Батьки -  коваль Йосиф і 
селянка Минодора -  фундатори побу
дови церкви с. Побіч. Навч. в початко
вій шк. в м. Сасів, у г-зії в Золочеві; ма- 
туру склав 8.12.1917 у Відні.

Одразу вступив до УСС. Згодом слу
жив в УГА.

У 1920-24 навч. на філос. ф-ті 
Празьк. ун-ту, 1925 здобув наук, ступінь 
Д"Ра філософії за дис. "Шведсько-укр.

БАРЧИНСЬКИЙ Степан

відносини за Богдана Хмельницького".
18.11.1925 отримав кваліфікацію на 
вчителя середніх шкіл та учительських 
семінарій з історії, географії та геології 
з польс. та укр. мовами викладів. Від
1.09.1925 працював професором істо
рії в держ. та приват. г-зіях з укр. мовою 
навч. в Яворові, Станиславові, Луцьку, 
в польс. г-зії в м. Нисько над Сяном. На 
підставі політ, доносу звільнений з ро
боти, через переслідування влади 5 р. 
був безробітним. Від 1938 до поч. ДСВ 
працював вихователем чол. бурси в 
Перемишлі.

Від 1939 - проф. історії в Ярослав, 
г-зії, часто заміщав дир. М. Терлецького 
під час від'їздів, виступав з лекціями в 
Нар. домі м. Ярослав.

1945, після встановлення повоєн. 
кордонів, повернувся до Золочева, 
працював економістом, потім учите
лем нім. мови в СШ № 2.

Займався літ. працею, писав вірші, 
фейлетони, друкувався в передвоєн. 
часу газ."Діло".

П. і похований у м. Золочів.
Літ.: Золочівщина: минуле і сучас

не / упоряд. М. В. Дубас. Львів, 2006.
Богдан Якимович

БАС
Ілько
(1895—17.01.1923) -  громад, діяч, 

вояк ГА. Н. у с. Сасів Золочівського пов. 
Вояк австр. армії у роки ПСВ.
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БАСАН Олексій

БАСАРАБ
Ольга Михайлівна

Брав активну участь у встановлен
ні укр. влади у Золочівському пов,, 
виступав на вічах. Служив у Держ. жан
дармерії ЗУНР. Під час Чортків. офензи- 
ви -  стрілець Терноп. пробоєвої сотні, 
відзначився у битві під с. Нище. Разом 
з ГА перейшов за Збруч, брав участь у 
боях з більшовиками.

1920 повернувся до рідного села. 
Зазнав знущань з боку польс. жандар
мів. 20.08.1922 утік з-під арешту до 
Німеччини, де працював робітником. 
Надсилав пожертви у Фонд допомоги 
рідному краєві.

П. у м. Байтен (Німеччина).
Літ.: Про вічную память! // Україн

ський Скиталець. Відень, 1923. 15 лю
того. 4 .4 . С. 46.

Олег Павлишин 

басА н
Олексій
(д. і м. н. н. -  05.02.1919) -  військ, 

діяч, поручник ГА. Під час ПСВ -  офіцер 
австр. армії. У кін. 1918 вступив до Ле- 
тунського відділу ГА.

Загинув через нещасний випадок 
у ході практичних занять з вивчення 
авіабомби в м. Красне (нині смт Буськ. 
р-ну Львів, обл.), де й похований.

Літ.: Українська Галицька Армія 
/ ред. Д. Микитюк. Т. 1. Вінніпег, 1958; 
Т. 4. Вінніпег, 1968.

Богдан Паска 

б а са р А б
Ольга Михайлівна
(дівоче прізв.: Левицька;
01.09.1889-12.02.1924) - громад, та 

політ, діячка. Н. в с. Підгороддя (нині 
Рогатин, р-ну Івано-Франк. обл.) у сім ї 
священика. Навч. у нім. приват. школі у 
м. Вайсвассер (Сілезія), ліцеї Укр. ін-ту 
для дівчат у Перемишлі, торг, акад-ї у 
Відні, на юрид. ф-ті Віден. ун-ту.

Працювала бухгалтером в Укр, 
кредит, т-ві, банку "Дністер", Земель
ному гіпотечному банку, 3 1909 чл, 
громад, орг-цій"Жін. громада", "Пласт" 
"Просвіта" 1914 створила першу жін. 
роту в складі Легіону УСС. 1915-18 
працювала в Укр. жін. к-ті допомоги 
укр. пораненим солдатам (Відень), а 
також К-ті допомоги цивільн. насе

ленню. Чл. Міжнар. Червоного Хре
ста. Здійснювала доброчинну та про
світницьку діяльність. Брала участь в 
укомплектуванні ГА з числа українців 
австр. армії. Бухгалтер посольства 
ЗУНР у Відні (1918), радникуряду ЗУНР 
(ДО 1923).

З 1920 чл. Управи Укр. жін. союзу, 
очолювала секцію преси і пропаган
ди. Організатор і активний учасник 
укр. секції Міжнар. ліги миру і свободи. 
Протягом 3-х місяців (1919) виконува
ла обов'язки посла і секретаря посоль
ства УНР у Фінляндії. Була залучена 
до розвідувальної діяльності; з метою 
збору інформації побувала в Німеччи
ні, Данії, Норвегії та ін. країнах. З 1921 
співпрацювала з УВО. Під час поїздок 
до Галичини проводила розвідку, нала
годжувала контакти з підпіллям, ство
рювала мережу УВО. 1923 переїхала 
до Львова. Чл. Головної управи Союзу 
українок. Одночасно активно займала
ся підпільною діяльністю.

Заарештована польс. поліцією 
2.02.1924. Закатована в тюрмі на Лонць- 
кого через відмову давати свідчення, 
Похована на Янів. цвинтарі у Львові.

Літ.: Луговий О. Визначне жі
ноцтво України, К., 1994; Лялька Я. С. 
Ольга Басараб та її доба. Львів, 2007; Сі- 
дакВ. С. Національні спецслужби в пе
ріод Української революції 1917-1921. 
К., 1998.

Роман Кобильник
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БАССА Пилип

б а с с А
Пилип
(27.11.1889-23,11.1961) - укр. культ, 

діяч, актор, диригент, музикознавець, 
старшина ГА. Н. у с. Лісневичі (нині 
Пустомитів. р-ну Львів, обл.). 1915-17
- актор, хормейстер і диригент театру 
'Терноп. театральні вечори"; очолював 
симфонічний оркестр, готував концер
ти і муз. вистави.

З 12.1918 -  старшина ГА. 1920 по
вернувся до Тернополя; викладав му
зику і спів, очолював хор і оркестр в 
укр. г-зії. Заснував хори в с. Великі Гаї 
та Шляхтинці (нині Терноп. р-ну Тер
ноп. обл.).

1929 емігрував до Канади (м. Мон
реаль). Організував хори й оркестр, 
викладав музику у франц. ун-ті та шко
лах. 1943-45 -  капельмейстер духов
ного оркестру в канад. армії. Автор 
праці "Музична терапія" для лікування 
хворих.

П.у м. Монреаль.
Літ.: Медведик П., Пиндус Б. Бас- 

са Пилип // ТЕС. Т. 1. Тернопіль, 2004. 
С. 88; Гамкало І. Басса Пилип // ЕСУ. 
URL: http://esu.com.ua/search_articles. 
php?id—40707.

Богдан Паска

БАСТЮК
Петро Іванович
(1886-1964) -  військовик, учасник 

нац.-визвол. змагань. Н. в с. Мишковичі 
(нині Терноп. р-ну Терноп. обл.). Навч. у 
школі підстаршин у м. Відень.

Служив у австро-угор. армії в 
містах Краків (Польща), Тернопіль, 
Станиславів (нині Івано-Франківськ), 
Коломия (нині Івано-Франк. обл.). 
Учасник ПСВ. Був у полоні в м. Кате
ринослав (нині Дніпро), звідки втік, 
повернувся у свій полк. Воював на 
Італ. фронті.

Після 10.1918 -  в ГА: булавний, 
командир сотні скорострілів 1-го 
куреня 1-го Подільського полку ім. 
С. Петлюри, Перебував у таборі для 
військовополонених у м. Домб'є 
(Польща), Згодом у своєму селі - під 
наглядом польс. поліції за громад, д і
яльність.

П. ус . Мишковичі.

Літ.: Мельничук Б. Бастюк Петро 
Іванович // ТЕС. Т. 4. Тернопіль, 2009.
С. 37.

Микола Лазарович, 
Богдан Мельничук

б Ат е к
(д. і м. н. і с. н.) - старшина ГА, ко

мандир бронепоїзда. Н. в м. Львів. Чех 
за національністю. Організував ви
готовлення у м. Радехів і командував 
панцерним потягом "Поїзд Ч. 212" (з 2 
гарматами і 2 кулеметами на озбро
єнні). Діяв на залізн. лінії Рава-Руська- 
Белз-Кристинопіль. 01.1919 - учасник 
боїв за м. Кристинопіль, 03.1919 - об
логи м. Белз. 05.1919 панцерний поїзд 
розформовано. Приєднався до військ 
1 -го корпусу.

Літ.: Тинченко Я. Панцирні потяги, 
панцирники та залізничні війська у Ви
звольній війні 1917-1920 pp. К., 2012. 
С. 98-99.

Микола Вітенко

БАТЮК
Антін
(11.06.1894-23,10.1978) - громад, 

діяч, журналіст, видавець, вістун УСС, 
поручник Армії УНР. Н. в м. Збараж 
(нині Терноп. обл.). Випускник учитель
ської семінарії в Тернополі (1912).

Доброволець Легіону УСС з 1914, 
вістун 6-ї сотні. Брав участь у боях 
на г. Маківка, поблизу сіл Семиківці 
й Потутори, м. Бережани. 3.09.1916 
поранений у бою на г. Лисоня. 1918 
перейшов до Київ, корпусу Січових 
стрільців, де служив у 4-му полку. 
Згодом заарештований поляками в 
м. Кам'янець-Подільський і вивезе
ний до табору військовополонених у 
Домб'є на околицях м. Краків, відтак 
до м. Ланьцут, звідки через кілька мі
сяців утік. Був пресовим референтом 
у Ряшеві (нині Польща). Від осені 1919 
служив у Армії УНР.

1920 студіював право в Укр. держ. 
ун-ті в Кам'янці. Належав до УВО, через 
що його переслідувала польс. влада.

1922 емігрував до США. Продо
вжив правн. студії в Міннеаполіс. ун-ті 
й завершив у Пенсільванському. Пра
цював у редакції газ. "Народна воля"

БАСТЮК 
Петро Іванович

БАТЮК Антін
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БАЧИНСЬКА Ольга Антонівна

(1928—33) та управителем вид-ва 
(1929-33). 1946-72 - голова Укр. ро- 
бітн. союзу, від 1951 - секретар Укр. 
конгресового к-ту Америки. Автор 
спогадів "УСС на переломі історичної 
доби" (Детройт, 1955).

П. у м. Скрентон (шт. Пенсільванія, 
США).

Літ.: Дуда /,, Мельничук Б. Батюк 
Антін // ТЕС. Т. 1. Тернопіль, 2004. С. 89; 
Лазарович М. В. Леґіон Українських 
січових стрільців: формування, ідея, 
боротьба. Тернопіль, 2016; Українські 
Січові Стрільці 1914-1920 / за ред. Б. Гна- 
тевича, Л. Лепкого, І. Мірчука. Монтре- 
аль, 1955. С. 151,156; Закрівецький М. М. 
Батюк Антін // ЕСУ. URL: http://esu.com. 
ua/search_articles.php?id=41260.

Микола Лазарович

БАЧИНСЬКА
Ольга Антонівна
(дівоче прізв.:Тишинська;
05.06.1875-24.07.1951) - економіст, 

громад, діячка, одна з очільниць коо
перативу "Маслосоюз", колекціонерка 
нар. одягу та вишивки. Н. в с. Сучава на 
Буковині (за ін. даними -  в с. Бортники, 
пов. Бібрка). 1888-96 навч. у початко

вій жін. шк. (м. Станиславів), заг. 6-клас- 
ній шк. (м. Коломия), Приватній торг, 
шк. (м. Львів) (за ін. даними - у Торг, 
шк. в м. Краків). Проходила практику 
у Львів, т-ві "Дністер" У "Касі задатко
вій" (м. Стрий) працювала урядником, 
а з 1911 у складі дирекції. 6.02.1909 
вийшла заміж за відомого адвоката

І. Бачинського, Брала участь у зборі ко
штів для відбудови Нар. дому, в орг-ції 
філій кооперативу'Труд", Крайового со
юзу госп.-молочарського, "Сокільсько- 
го базару", у роботі т-в "Міщанська бе
сіда" "Рідна школа", "Просвіта", "Пласт" 
"Сільський господар" в орг-ції Першої 
хлібороб, виставки (1909, м. Стрий), Т-ва 
руських жінок (згодом Союз українок; 
1912), яке згодом очолила, допомагала 
в зборі продуктів і ліків для УСС.

1915 і. Бачинського скерували для 
роботи в управі переселенського та
бору в м. Ґмюнд (Австрія), де Б. бра
ла участь у орг-ції та функціонуванні 
Допомогового к-ту та Жін. к-ту. На 
Виставці виселенців у м. Відень пред
ставила 400 взірців укр. вишивок Зх. 
України, виконаних у переселенсько
му таборі. Після повернення сприяла 
роботі Окружного союзу кооперати
вів, "Каси задаткової", "Взаємної помочі 
українських вчителів", "Українського 
сирітського захисту" 1924 обрана до 
дирекції Крайового союзу госп.-мо
лочарського, де працювала до 1939.

П. в м. Стрий. Сьогодні колекція 
нар. одягу та вишивок Б. зберігається у 
Нац. музеї у Львові ім. А. Шептицького 
та в Меморіальному музеї О. Бачин- 
ської(м. Стрий).

Літ.: Бежук О. Культурно-освітня 
праця "Жіночого комітету" у таборі 
українських біженців та виселенців 
м. Гмінд (1916-1918 pp.) // Вісник На
ціонального університету "Львівська 
політехніка". 2013. № 752. С. 61-67; Ма- 
тейко P., Скакун Н. Ольга Бачинська // 
Українські кооператори (Історичні на
риси) / за заг. ред. С. Гелея. Кн. 1. Львів,
1999. С. 234-238; Молчко О. Ольга Ба
чинська - жінка-сподвижниця // Наше 
життя. 2000. Ч. 9. С. 1-3; ХанасЗ. Нари
си з історії жіночого руху Стрийщини. 
Стрий, 2007.

Тетяна Куцир

БАЧЙНСЬКИЙ
Андрій
(д. і м. н. і с. н.) -  військ, діяч, сотник 

ГА. 03.1919- чл. штабу 9-ї Белз. бригади 
1-го корпусу ГА.

Літ.: Кучерук В. Українська Галиць
ка Армія: довідник. К., 2010; Українська
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Галицька Армія / ред. Д. Микитюк. Т. 1. 
Вінніпег, 1958.

Богдан Паска

БАЧЙНСЬКИЙ
Василь Левович
{крипт.: Б., В. Б.; 15.03.1894-23.03.1956)

- військ, і громад, діяч, адвокат. Брат 
Євгена Бачинського. Н. в с. Рахиня 
(нині Долин, р-ну Івано-Франк. обл.) в 
сім ї священика. 1912 закінчив Пере- 
мишл. г-зію. Навч. на юрид. ф-ті Львів, 
ун-ту.

1914 мобілізований до австр. ар
мії. Нагороджений медалями. Поруч
ник. На поч. 11.1918 повернувся з Італ. 
фронту, вступив до ГА. Командував 
куренем у 2-й Львів, бригаді. Учасник 
Чортків. офензиви. Звільняв від поляків 
м. Бережани. У 06.1919 іменований сот
ником. Учасник походу ГА та ДА УНР на 
м. Київ, боїв за м. Житомир.

Після визвол. змагань продовжив 
навч. у Львів, ун-ті. Працював адвока
том у канцелярії С. Барана в м. Терно
піль. Співорганізатор "Подільського 
братства", при якому налагодив вид-во 
час. "Подільський голос", ідеологіч
но наближеного до політ, програми 
УНДО. З 1926 працював у вид-ві І. Тик- 
тора у м. Львів. 1928-30 -  відп. ред. час. 
"Подільський голос". Водночас у Льво
ві редагував укр. час. "Народна освіта". 
1938-19 редагував тижневик "Народна 
справа". 1936 опублікував у 10-ти чис
лах час. "Новий час" ст. "Преса ЗУНР в
1918-19 pp.", у якій перелічив наймену
вання та охарактеризував 33 часопи
си, що виходили в 17-ти містах і містеч
ках ЗУНР. Підготував для б-ки "Народна 
справа" серію книг "Рідне слово", зокр. 
"Україна рве кайдани (У двадцятиліття 
української революції)" (Львів, 1937); 
"Генерал Мирон Тарнавський, началь
ний Вождь УГА" (Львів, 1938); "Народ
ний трибун (Життя і праця доктора 
Євгена Олесницького)" (Львів, 1938). 
Автор спогадів про бойовий шлях в 
УГА, перебування у таборах інтерно
ваних у "Літописі Червоної Калини" та 
газ. "Новий час".

1944 емігрував до Німеччини. Про
живав ум . Ульм.

П. і похований у м. Ульм.

Літ.: Бачинеький М. Бачинський 
Василь // Українська журналістика в 
іменах. Львів, 1996. Вип. 6; Бойкевич О.
Рогатинщина в іменах, назвах, подіях.
Львів, 2017; верига В. Визвольні змаган
ня в Україні 1914-1923. Львів, 1998.12;
Гордієнко В. Українська галицька армія.
Львів, 1991 ;Дячишин О. Черче моє рід
не село. Торонто, 1969. С. 115-116.

Павло Артимишин,
Ігор Соляр

БАЧЙНСЬКИЙ
Володимир Миколайович
(30.01.1880-26.05.1927) - адвокат, 

політик, громад, діяч. Н. в м. Самбір у 
с ім ї професора місц. г-зії. Навч. у г-зії 
в Бережанах, Львів, ун-ті, після чого 
працював у адвокат, канцеляріях у Бе
режанах та Підгайцях.

Наприкінці 19 -  на поч. 20 ст. захо
плювався соціал-демократ, ідеологією.
1907-14 - співдиректор Крайового кре
дитового союзу, секретар НК УНДП. По
сол австр. парламенту від УНДП (1907,
1911-18), посол Галиц. крайового сей
му (1913-14; округ Підгайці-Козова), 
чл. Укр. сеймового клубу. 1918 обра
ний членом УНРади. 1919-23 - заст. 
голови, голова НК УНТП. 1919 інтер
нований у концтаборах у Баранові та 
Домб'ю (звільнений восени 1919). Го
лова Міжпарт. ради (1921-23). 1922 ви
ступав за переговори екзильного уря
ду ЗУНР з польс. урядом щодо статусу 
Галичини, допускав можливість участі 
нас. Галичини у виборах 1922 до польс. 
парламенту, проте після переговорів з 
Є. Петрушевичем підкорився рішенню 
про бойкот виборів. Наприкінці 1922 - 
на поч. 1923 посилилися розбіжності з 
Є. Петрушевичем. 1923-24 належав до 
групи УНТП, яка виступала за порозу
міння з польс. урядом на платформі на
дання Галичині статусу нац.-територ. 
автономії.

Ред. газ. "Громадська думка", очо
лював Укр. еміграційний к-т, що опі
кувався переселенням українців Га
личини за кордон (з 1924). Чл. УНДО 
(1925-26). 1926 виступив на II зїзді 
УНДО за зміну програми партії в на
прямі порозуміння з польс. урядом.

Похований ум . Львів.

БАЧИНСЬКИЙ Василь Левович

БАЧИНСЬКИЙ
Василь Левович
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БАЧИНСЬКИЙ Євген Васильович

БАЧИНСЬКИЙ 
Євген Левович

Літ.: Кедрин І. Життя -  Події -  
Люди. Нью-Йорк, 1976; Соляр І. Я. 
Зовнішні орієнтації національно-дер
жавницьких партій Західної України 
(1923-1939). Львів, 2011; Чорновол І. 
199 депутатів Галицького Сейму. Львів, 
2010 .

Ігор Соляр

БАЧИНСЬКИЙ
Євген Васильович
(псевд. і крипт.: Євген Бачина-Ба- 

чинський, Дукельський, Іван Муратов, 
Євген, Б.; 24.08.1885-30.10.1978) - політ, 
і церк. діяч, журналіст, дипломат. Н. у 
м. Катеринослав (нині м. Дніпро) в ро
дині колиш. капітана армії Рос. імперії. 
1895-1902 навч. в Орловському кадет, 
корпусі, 1903-05 - у Санкт-Петербузь- 
кій акад-ї св. Михаїла, отримав військ, 
звання підпоручика артилерії. 1905-08
-  лейтенант, згодом -  капітан опорної 
фортеці Осовець у Білорусі. 1905 став 
співзасн. таємного Всерос. офіцер, 
союзу, метою якого було здійснення 
держ. перевороту і встановлення феде
ративного устрою в Рос. імперії. 1908 за
арештований, втік із ув'язнення до Євро
пи. 1910 побував у Галичині й Буковині, 
уЛьвові познайомився з митрополитом
А. Шептицьким. 1910-14 -  фундатор і 
скарбник укр. т-ва "Громада" в Парижі. 
Від 08.1914 проживав у Женеві, де за
снував Укр. клуб.

1915-17-представник віден. відді
лу СВУ у Швейцарії, редагував "Вісник 
Союзу визволення України". 1917-21
- заст. дир. Укр. пресового бюро, ред. 
тижневиків TUkraine et le Budget 
russe" "Ukraina" співзасн. "Української 
книгарні" Від 1918 виконував обов'яз
ки консула УНР в Лозанні, 1919-22
- ген. секретар Укр.-Швейцар. торг, 
палати, емісар УНР в Женеві. Від 1922
-  уповноважений представник УАПЦ в 
Зх. Європі, налагодив у Швейцарії ви
дання церк. бюлетенів "Благовісник" та 
"Екклезія".

1932-33 організував акцію поря
тунку голодуючих під час Голодомо
ру в Україні. В еміграції підтримував 
зв'язки з Є. Коновальцем та ін. укр. 
політ, і громад, діячами. 1939-50 
очолював Центр, допомоговий к-т 
УЧХ в екзилі. 1955 хіротонізований 
на єпископа УАПЦ (Соборноправної) 
Зх.-європ. єпархії УАПЦ з осідком у 
Швейцарії. До 1978 був очільником 
Зх.-європ. ієрархії УАПЦ.

Автор монографій на громад, та 
церк. тематику: 'Таємниця Служби Бо
жої" (1928), "Ярослав Федорчук і україн
ська громада в Парижі в pp. 1908-1914" 
і "Кілька рефлексій про можливості 
порозуміння з католицизмом" (1951), 
"Українська друкарня в Женеві за 
Драгоманова" (1953), "Нарис історії 
парафій УАПЦ у Франції" (1954), "Рік
1917 -  початок другої революції в Ро
сії як вона відбилася серед українців у 
Швейцарії" (1958), "Хіротонія одруже
ного єпископа" (1959) та ін.

П. у м. Бюль (Швейцарія).
Літ.: Бачинська К. Чотири брати - 

сини України // Подільське братство. 
Кам'янець-Подільський, 1993. № 3; Ба
чинський М. Бачинський Євген Васильо
вич // Українська журналістика в іме
нах. Вип. 2. Львів, 1995; Липківський В. 
Історія Української православної цер
кви. Вінніпеґ, 1961.

Павло Артимиишн, 
Ігор Соляр

БАЧЙНСЬКИЙ
Євген Левович
(01.1898-11.07.1963) -  військ, діяч. 

Брат Василя Бачинського. Н. в с. Рахиня

104



БАЧИНСЬКИЙ Євсевій

(нині Долин, р-ну Івано-Франк. обл.) в 
сімї' священика. Навч. у Перемишл. г-зії.

1916 мобілізований до австр. армії. 
Підстаршина. Воював на Італ. фронті. 
На поч. 11.1918 вступив до ГА. Учас
ник боїв за м. Львів, Чортків. офензи- 
ви, у 07.1919 - походу ГА та ДА УНР на 
м. Київ, згодом боїв з більшовиками та 
білогвардійцями. Пройшов "чотири
кутник смерті".

Завершив навч. в Терноп. г-зії. Вищу 
освіту здобув у Познан. ун-ті.

Учитель у Рогатин, г-зії "Рідної шко
ли" 31939 вчитель Перемишл. г-зії. 1941 
організовував поліцію в м. Рогатин. Ко
мендант поліції в м. Підгайці (нині Тер
ноп. обл.) та Ходорів (нині Львів, обл.).
1944 емігрував.

П. у м. Монреаль (Канада), де й по
хований.

Літ.: Бойкевич О. Рогатинщина в 
іменах, назвах, подіях. Львів, 2017; Дя- 
чишин О. Черче моє рідне село. Торон
то, 1969. С. 116.

Олег Бойкевич

БАЧИНСЬКИЙ
Євсевій
(1887-20.10.1943) -  церк. і громад, 

діяч, капелан ГА. Навч. в духовній се
мінарії, на богослов, ф-ті Львів, ун-ту. 
Одружений, вдівець (з 1933). Дочка
- Оксана Бачинська, перекладач. Ви
свячений на священика (1911). Ка- 
техит шкіл у м. Гримайлів (1911-12), у 
м. Львів (1912-14). Резервний капелан 
на період ПСВ. Пом. пароха церкви 
Св. П'ятниці в м. Львів (1912-18).

1918 вступив до ГА як капелан, про
йшов усю воєнну кампанію в Галичині. 
У 07.1919 перейшов за Збруч, відбув 
кампанію на Наддніпрян. Україні. У
05.1920, після роззброєння УГА, опи
нився у таборі інтернованих.

Після звільнення з ув'язнення -  ка- 
техит учительської семінарії у м. Львів 
(1921-24), згодом - проповідник ка- 
тедрального собору Св. Юра у Львові 
(1924-29), радник Митрополичої кон
систорії (з 1924). Парох м. Бережани 
(1929-43). Декан Бережан, деканату 
(1929-43). Голова повітов. к-ту УНДО 
(з 1930). Чл. наглядової ради т-ва "Нар. 
дім" чл. управи бурси в Бережанах

(1930-ті). Чл. управи УПТ"Рідна школа" в 
Бережанах (з 1937). 1935 очолив к-т уша
нування пам'яті А. Чайковського в Бе
режанах; 1936 підтримав святкування 
ювілею 40-ліття Укр. кооп. банку (Україн- 
банк). Під час пацифікації 1930 польс. 
поліція провела в будинку Б. ревізію, 
знищила його майно. У 03.1938 біля 
церкви в Бережанах після богослужін
ня став учасником стихійного мітингу 
на підтримку проголошення незалеж
ності Карпатської України; тоді поліція з 
загоном польс. т-ва "Strzelec" арештува
ла декількох українців. У 09.1939, напе
редодні наступу нім. армії на Бережани, 
Б. як голова повітов. к-ту УНДО провів 
успішні переговори з польс. староством 
про звільнення 300 укр. політв'язнів з 
місц. в'язниці. У 07.1941 підтримав Акт 
відновлення Укр. д-ви.

П. у м. Бережани.
Літ.: Бережанська земля: історич

но-мемуарний збірник. Т. 1. Нью-Йорк; 
Париж; Сидней; Торонто, 1970. С. 110- 
841; Лебедович І. Полеві духовники 
Української Галицької Армії: У 45-річчя 
участи у Визвольних змаганнях (Мате
ріали до історії). Вінніпег, 1963. С. 81, 
237, 299.

Олег Єгрешій, 
Руслан Делятинський

БАЧЙНСЬКИЙ
Лев Васильович
(14.07.1872-11.04.1930) -  правник, 

громад, і політ, діяч. Н. в с. Серафинці 
(нині Городенків. р-ну Івано-Франк. 
обл.). Навч. у Коломийській г-зії (1883— 
91), на юрид. ф-ті Чернів. ун-ту (1891- 
96). Чл. студент, т-ва "Союз". Працював 
у адвокат, канцелярії Т. Окуневського 
в м. Городенка. З 1898 -  чл. УРП. 1900 
брав участь у заснуванні першого по
жежно-гімнастичного т-ва "Січ" у с. За- 
валля (нині Снятин. р-ну Івано-Франк. 
обл.). 1907-18 - депутат австр. парла
менту; учасник б-би за створення укр. 
ун-ту у Львові. 1910 відкрив власну 
адвокат, канцелярію в м. Станиславів 
(нині Івано-Франківськ).

Від 1.08.1914 -  заст. голови ГУР у 
Львові, з 05.1915 - ЗУР у Відні. Влітку
1915 повернувся в Галичину. Співор- 
ганізатор Укр. конституанти у Львові

БАЧИНСЬКИЙ
Лев Васильович
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БАЧИНСЬКИЙ Михайло

БАЧИНСЬКИЙ
Юліан Олександрович

(18-19.10.1918); учасник галиц. делега
ції УНРади у Відні.

1.11.1918 призначений комісаром 
Станиславівського пов. 12.1918 -  один 
з ініціаторів переїзду уряду ЗУНР до 
м. Станиславів. 3.01.1919 -  учасник 
прийняття ухвали УНРади про злуку 
ЗУНР і УНР. 4.01.1919 обраний заст. го
лови УНРади. Входив до складу комісій 
УНРади: фінансової, військ., закорд. 
справ та сусп. опіки. Очолив делегацію 
ЗУНР, що взяла участь у проголошені 
Акта злуки в Києві (22.01.1919). Брав 
участь у роботі Трудового конгресу 
УНР. 02.1919 -  очолив комісію земель
них справ УНРади; автор проекту 
аграрної реформи в ЗОУНР, ухвалено
го 14.04.1919.

З 03.1919 -  голова УРП (з пере
рвами). Після переходу в 07.1919 ГА 
за Збруч залишився в окупованому 
польс. військами Станиславові. Брав 
участь від УРП у міжпарт. зїздах (3-4.06 
і 3.09.1921) та діяльності Міжпарт. ради 
(1921-23). Засудив рішення Ради по
слів Антанти від 14.03.1923 про оста
точну передачу Сх. Галичини Польщі.

1925-27 - віце-президент Союзу 
укр. адвокатів. 1926 - ініціатор ство
рення УСРП, обраний її головою. Від
4.03.1928 -  посол до польс. сейму; очо
лив фракцію Укр. соціально-радикаль
ної парламентарної репрезентації.

П. у м. Грімменштайн (Австрія). По
хований у м. Станиславів.

Те.: Бачинський Л. Обєднання Укра
їни // Громадський Голос. 1928. 7 січ.
Ч. 1-2. С. 2-3; Земельна реформа. Про
мова Дра Льва Бачинського // Народ. 
1919.16 берез. Ч. 4. Є  5-6.

Дж.: ЦДІАУЛ. Ф. 309. Оп. 1. Спр. 2177; 
Ф. 462. On. 1. Спр. 223; Ф. 581. Оп. 1. Спр. 96.

Літ.: Бачинський Лев Васильович // 
Петрів М. Й. Українські адвокати: дер
жавні, громадські, політичні та культур
но-освітні діячі кінця XIX -  першої поло
вини XX ст. Кн. 1. К„ 2014. С. 25-42.

Ганна Паска

БАЧЙНСЬКИЙ
Михайло
(1895-28 (за ін. даними - 29).12.1970)

- хорунжий УСС та УГА, педагог, ре
дактор, громад.-політ. діяч. Н. в с. Се-

рафинці (нині Городенків. р-ну Іва
но-Франк. обл.). Навч. в сільс. початко
вій шк., в укр. г-зії в Коломиї. Випускні 
іспити через бойові дії ПСВ склав у 
м. Відень (1915).

З 1915 доброволець УСС. У скла
ді стрілец. формації пройшов воєнну 
кампанію до часу проголошення ЗУНР. 
Учасник польс.-укр. війни 1918-19. З
07.1919 на Наддніпрянщині боровся 
за визволення УНР від більшовиків і бі
логвардійців. 1920 повернувся додому.
1921 вступив до духовної семінарії в 
м. Станиславів.

1922-26 навч. на філос. ф-ті Віден. 
ун-ту. Після 1-го р. навч. в Краків, ун-ті - 
викладач укр. приватної г-зії т-ва "Рідна 
школа" в м. Городенка, де пропрацю
вав 4 р. 1934-36 - волосний старшина 
в с. Незвисько (нині Городенків. р-ну 
Івано-Франк. обл.). 1937—39 - рахівник 
повітов. дорожного відділу. За рад. 
окупації вчителював у Городенці в се
редній шк., за німецької -  в пром.-торг. 
шк. Був заст. посадника м. Городенка.

03.1944 -  виїхав з родиною до Ав
стрії, спочатку до Відня, наприкінці
1945 - до м. Зальцбург, де викладав 
у г-зії. 12.1947 (за ін. даними - 1948) 
емігрував до США. Упродовж 17 р. 
проживав у м. Нью-Йорк, де до вихо
ду на пенсію працював на елеваторі. 
Певний час редагував зб. Тороден- 
щина".

1965 переїхав до м. Кінґстон, де й п.
Літ,: А ми тую стрілецькую славу 

збережемо... Ч. 1 / упоряд. Я. Полатай- 
чук. Коломия, 1999. С. 100-114; Горо- 
денщина: історично-мемуарний збір
ник / за ред. М. Марунчака. Нью-Йорк; 
Торонто; Вінніпег, 1978. С. 838-839.

Микола Лазарович

БАЧЙНСЬКИЙ
Юліан Олександрович
(28.03.1870-06.06.1940) -  науковець, 

політ, і держ. діяч, публіцист, видавець.
Н. у с. Новосілки-Кут Підгаєцького пов. 
(нині с. Новосілка Терноп. обл.) в сім ї 
священика. Навч. вдома, потім у трьох 
г-зіях. Юрид. освіту здобув у Львів, 
ун-ті, студіював у Берлін, ун-ті. Світо
гляд формувався під впливом ідей 
}. Франка та М. Драгоманова. 1890 -  чл.
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БАЧИНСЬКИЙ Юліан Олександрович

проводу РУРП, обраного на її І з'їзді 
4-6.10.1890 у Львові. Перекладав укр. 
мовою праці "Розвиток соціалізму від 
утопії до науки" Ф. Енгельса та "Соціа
лізм утопічний і науковий" Ф. Енгельса 
і П. Лафарга, конфісковані поліцією піс
ля видання 1895 (2-ге вид. -  1900, 3-є 
-1924 ,4-те -  2003). Опублікував працю 
"Україна irredenta", у якій уперше довів, 
що політ, самостійність і соборність 
України є життєвою потребою її екон. 
і культ, розвитку, пристосував екон. 
доктрину марксизму до аргументації 
необхідності створення Укр. нац. со
борної д-ви; вдався до обґрунтування 
вищості ідеї д-ви, ідеї нації; підійшов до 
розуміння потреби створення укр. по
літ. нації; започаткував вивчення екон. 
причин першої хвилі укр. еміграції. Ці 
ідеї були закладені в нову програму 
РУРП. 29.12.1895 на її IV з'їзді делегати 
практично одноголосно проголосу
вали за такий вступ до неї: "Стоячи на 
ґрунті наукового соціалізму і годячись 
на всі випливаючі з сего консеквенції, 
як на полі політичнім, економічнім і 
культурнім, заявляє русько-українська 
партія радикальна, що здійснення усіх 
її ідеалів соціалістичних можливо є 
лише при повній самостійності полі
тичній русько-українського народу..." 
Уперше в історії укр. руху постулат 
політ, самостійності України був уведе
ний у програму окремої партії.

На VI з'їзді РУРП у Львові 19.09.1897 
Б. виступив з рефератом "Поділ Гали
чини" у якому всебічно розглянув і 
обґрунтував з позицій екон. детермі
нізму необхідність поділу Галичини на 
Східну (укр.) і Західну (польс.), об'єд
нання першої з Буковиною в один 
автономний укр. округ як важливий 
чинник у б-бі за нац. та політ, права, 
як передумову відновлення укр. д-ви. 
Закликав підняти весь укр. народ на
б-бу за політ, незалежність і собор
ність України. Ініціатор сел. страйків. 
Один із засновників УСДП Галичини 
і Буковини, установчі збори якої від
булися 17.09.1899 у Львові; понад
20 р. належав до її керівних органів. 
Залишив помітний слід як соціал-де- 
мократ. теоретик. 1899-1900 вивчав 
робітн. рух в Австрії, Угорщині, Італії,

Англії, Швейцарії. Франції. Ініціював 
проведення 1-ї конференції УСДП 21- 
22.03.1903 у Львові. 1904 видав книгу 
"Гльосси". Йому належить особлива 
заслуга в справі виокремлення укр. 
соціал-демократ, партії з польської. 
Зміст праці Б. "Взаїмні відносини соці- 
ал-демократичних партій, української 
і польської, в Східній Галичині"(1910) 
став осн. темою для обговорення на 
парт, форумах укр. соціал-демократів 
упродовж 1911 -  конференції 29.01 і
IV конгресу 3-4.12 у Львові. На Конфе
ренції її ідеї отримали заг. схвалення і 
стали основою резолюції, яка конста
тувала, що складність відносин між 
українською та польською соціал-де
мократ. партіями в Сх. Галичині ви
пливає із соціал-патріотичної ідеології 
ППСД, її прагнення представляти весь 
робітн. рух сх.-галиц. міст. Повторне 
обговорення цієї проблеми на конгре
сі партії спричинилося до її поділу на 
"націоналістів" та "інтернаціоналістів". 
Через 3 р. два табори знову порозу
мілися і відновили єдність партії. Курс 
на "українізацію" УСДП знайшов різ
кий спротив соціал-демократів панів
них націй Австро-Угорської імперії в 
Галичині -  польської та австрійської. 
Співпрацював з виданнями: "Народ", 
"Радикал" "Будучність" "Громадський 
Голос", "Земля і воля", "Буковина" "Сво
бода" (україномовна газета в США), 
"Наш голос", "Вісник Союзу визволення 
України"; ред. газ. "Вперед" (1912-13), 
ж. "Вільна трибуна" (1933).

1923 в еміграції Б. було прийнято 
в дійсні члени Союзу укр. журналістів і 
письменників. У 06.1905 виїхав до США 
і Канади, де досліджував життя україн
ців в Америці, що висвітлив у тв. "Укра
їнська імміграція в З'єднаних Держа
вах Америки"та "Українська імміграція 
Канади"

На поч. ПСВ Б. увійшов до створе
ної у Львові ГУР від соціал-демократ, 
партії. 1915 мобілізований до австро- 
угор. армії. У 10.1918 став чл. УНРади.
1919 уряд УНР призначив його голо
вою Надзвичайної дипломатичної місії 
УНР у Вашингтоні.

Після 2-річної роботи в США пе
реїхав до Відня, звідки невдовзі пере
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БЕГЕЙ Василь

БЕГЕЙ Василь

брався до Берліна, де з невеликими 
перервами прожив до 1933. У 1920-х 
співпрацював з укр. соціал-демокра
тами Наддністрян. і Наддніпрян. Укра
їни, Ін. політ, силами, зокр. €. Петру- 
шевичем та його однодумцями. Свої 
погляди на політику СРСР, статус у його 
складі України Б. виклав у низці статей 
(зб/Большевицька революція і Укра
їнці"). За ідеї про необхідність воз
з'єднання ЗУЗ з УСРР відбув 1-річне 
ув'язнення у польс. тюрмі. У польс. 
суді Б. та його захисник В. Старосоль- 
ський принципово виступали лише 
укр. мовою.

Наприкінці 1933 разом з донькою 
Оленою прибув до тодішньої столиці 
УСРР Харкова, де влаштувався на ро
боту в "Українську Радянську Енцикло
педію'' уклав угоду з вид-вом "Україн
ський робітник" про підготовку книги 
"16 років Радянської України"

Менше ніж за рік його робота 
була перервана арештом органами 
НКВС. На допитах Б. жодного разу не 
свідчив проти своїх товаришів. На од
ному з них він дозволив собі заявити: 
"Україна в даний час є провінцією Ро
сійської радянської республіки, а не 
рівноправною з нею. Необхідно вести 
роботу за більшу самостійність Украї
ни. КП(б)У не мала б входити в ВКП(б), а 
повинна була увійти в III Інтернаціонал 
самостійною секцією". Його було поз
бавлено волі на 10 р. з конфіскацією 
майна. Обвинувачений винним себе 
не визнав.

П. у рад. концтаборі.1957 реабілі
тований Військ, колегією Верховного 
Суду СРСР.

Те.:Бачинський Ю. Україна irredenta. 
К., 2001.

Літ.: Бегей і. Юліан Бачинський: 
соціал-демократ і державник. К., 2001; 
Жерноклеєв О., Райківський і. Лідери 
західноукраїнської соціал-демократії. 
Політичні біографії. К., 2004.

Ігор Бегей

БЕГЕЙ
Василь
(27.01.1901-24.10.1948) - письмен

ник, журналіст, військ, діяч. Н. у с. Олеш- 
ків (нині Снятин. р-ну Івано-Франк. обл.).

У період ЗУНР - стрілець Гуцуль
ського куреня ГА, учасник польс.-укр. 
війни. З 1920 -  у ЧА. Після закінчення 
воєн, дій проживав в УСРР.

1926 здобув професію журналіста 
в Харкові. Працював ред. районної газ. 
"Соціалістична перемога" (Миколаїв- 
щина), секретарем обл. газ. "Червона 
комуна" (Одеса). У 1920-х розпочав 
літ. діяльність; належав до літ. орг-ції 
"Західна Україна" Друкувався в укр. 
респ, часописах. Автор повістей "Село 
горить" "Галицька хуртовина" роману 
"Відродження людини" п'єси "Батько 
Хома", циклу віршів.

У 1930-х репресований рад. ре
жимом; відбував заслання на Колимі.
1940-46 - працював на Далекому Схо
ді. 1946 повернувся до України; при
значений інспектором райвиконкому 
в смт Заболотів (нині Снятин. р-ну Іва
но-Франк. обл.).

Літ.: Морозюк В. Пом'яник. Іва
но-Франківськ, 2005.

Богдан Паска

БЕЗПАЛКО
Осип Іванович
(05.05.1881 -1950) - політ, діяч. Н. в. 

м. Чернівці в сім'ї бідних міщан. Навч. 
в Чернів. г-зії, яку був змушений за
лишити. Закінчив учительську семі
нарію у Чернівцях. З 1903 працював 
учителем у Вашківцях, потім у Нових 
Драчинцях, Глибокій, Каменці, Се
реті, Чернівцях. Засн. і перший ред.

1
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БЕЗПАЛКО Семен Іванович

газ. "Промінь". Активний діяч січово
го руху. Засн. і лідер СДП Буковини 
(1907-18). Ред. газ. "Борба".

У роки ПСВ співпрацював із СВУ, про
водив просвітницьку роботу в таборі 
військовополонених у м. Раштатт. Чл. ЗУР. 
Брав участь в Укр. конституанті у Львові 
(18-19.10.1918). Чл. Буковин. крайового 
к-ту Нац. ради, очолював комісію нар. 
оборони. Активний учасник Буковин
ського віча 3.11.1918. Після перебрання 
українцями влади в Пн. Буковині став 
бургомістром Чернівців (6-11.11.1918). 
Після окупації Буковини рум. військами 
виїхав до Києва. Був учасником делегації 
УНРади на святі злуки та на Трудовому 
конгресі 22.01.1919. Повернувшись до 
Станиславова, критикував уряд ЗОУНР, 
вимагаючи соціаліст, реформ. 25.04.1919 
призначений міністром праці УНР (на 
цій посаді до 10.08.1920).

Після відставки деякий час про
живав у Львові. 1922 переїхав до 
м. Подебради (ЧСР), де викладав в Укр. 
с.-г. акад-ї, з 1935 в Укр. техніко-госп. 
ін-ті. До 1929 брав активну участь у ді
яльності УСДП.

18.06.1945 заарештований рад. 
спецслужбами, засуджений на 5 р. 
заслання в Казахстан. Звільнений 
17.06.1950. Відомостей про подальшу 
долю немає.

Літ.: Ботушанський В., Брицький П., 
Чайка Г., ЮрійчукЄ. Осип Безпалко - ви
датний громадський і політичний діяч. 
Чернівці, 2013; Брицький П., Добржан- 
ський О., ЮрійчукЄ. Буковинці у бороть
бі за українську державність (1917— 
1922). Чернівці, 2007; Жерноклеев О., 
Райківський І. Осип Безпалко: Сторін
ки життя і громадської діяльності // 
Галичина. Ч. 9. Івано-Франківськ, 2003. 
С. 81-94.

Олександр Добржанський

БЕЗПАЛКО
Семен Іванович
(06.09.1890-13.10.1941) - старшина 

ГА. Н. у с. Заріччя (нині Золочів. р-ну 
Львів, обл.) в сімї селян. 1912 завер
шив навч. в г-зії м. Золочів, студіював 
право у Львів, ун-ті.

У 08.1914 вступив до Легіону УСС, 
учасник боїв на Маківці та Лисоні; на

1.06.1916 - підхорунжий 6-ї сотні полку 
УСС. Надалі служив у 80-му піх. полку 
австро-угор. армії, став четарем. Учас
ник Листопадового чину в Золочеві, де 
служив у штабі ОВК. 1.12.1918 отримав 
військ, звання поручника; пройшов у 
лавах ГА весь бойовий шлях.

1920 залишився в рад. Україні. На 
час арешту 2.03.1931 ДПУ УСРР про
живав у Харкові, працював юрискон
сультом т-ва "Скотарство". Безпідстав
но звинувачений у справі так званого 
Укр. нац. центру. За сфабрикованим 
звинуваченням, згідно з постановою 
Колегії ОДПУ СРСР, ув'язнений на 5 р. 
Покарання відбував у ВТТ в Росії. Звіль
нений 1936 без права проживання в 
Україні.

Заарештований вдруге 1.05.1941 
в Росії. За вироком військ, трибуналу 
військ НКВС від 13.10.1941 розстріля
ний того ж дня.

Петро Гуцал

БЕКЕР
Юзеф
(Becker Jozef; 05.11.1871 -16.02.1925)

- польс. військ, діяч. Н. у м. Німецький 
Брод (нині м. Гавлічкув-Брод, Чехія). 
Навч. у реальній шк. та кадет, корпу
сі. 1892 вступив до австро-угор. армії.
1914 - капітан, командир роти.

У 11.1918 - підполковник, команд. 
118-го піх. полку на Рум. фронті, з яким 
перейшов до Кракова і вступив до 
Війська Польського. Референт зброї і 
орг. в штабі ген. Розвадовського. У 03-
05.1919 очолював опер, групу, створе
ну в складі польс. військ у Галичині під 
час перемир'я і всупереч його умовам. 
Група Б. призначалася для зміцнення 
польс. позицій на ділянці Родатичі- 
Вовчухи. У 05-07.1919 - команд. 18-го 
піх. полку 4-ї піх. д-зії. 07.1919-12.1920
- у збірн. офіцерській станції у Крако
ві; нач. етапу пов. Вільно; офіцер для 
доручень у Команді етапів на Україні, 
комбриг у 12-й, 18-й, 13-й піх. д-зіях.
12.1920-23 - команд, укріпрайону 
Вільно; в. о. команд. 18-ї піх. д-зії, ге
нерал бригади. 1923-24 - комендант 
укріпрайону Краків. 1924-25 - команд. 
20-ї піх. д-зії, генерал. Нагороджений 
орденами "Virtuti Militari" (5 кл.), "Від
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БЕКЕШ Федір (Теодор) Степанович

родження Польщі" (4 кл.), Хрестом хо
робрих (3 рази).

П. у м. Краків, де й похований на Ра- 
ковицькому цвинтарі.

Літ.: КучерукВ. Українська Галицька 
Армія: довідник. Kv 2010; Encyklopedia 
Wojskowa. Т. 1. Warszawa, 1931; Kryska- 
-KarskiT., Zurakowski 5. Generatowie Polski 
Niepodlegtej. Warszawa, 1991; Stawecki P. 
Stownik biograficzny generatow Wojska 
Polskiego 1918-1939. Warszawa, 1994.

Андрій Руккас

БЕКЕШ
Федір (Теодор) Степанович
(1883-13.11.1937) - кер. антипольс. 

повстання на Бойківщині. Н. в м. Ско
ле (нині райцентр Львів, обл.) в родині 
робітника. Навч. на правн. ф-ті Львів, 
ун-ту. Один з керівників б-би укр. сту
дентів Львова за укр. ун-т. Чл. УРП, т-ва 
"Січ". 1910 за участь у б-бі за укр. ун-т 
разом з Д. Вітовським та М. Федюшком 
виключений з ун-ту й ув'язнений. Після 
звільнення завершував навч. у Краків, 
ун-ті. Працював у адвокат, конторі в 
Сколе, Долині.

Учасник боїв ПСВ на Італ. фронті, 
обер-лейтенант. Старшина ГА. Кер. по
вітового госп. управління, заст. повітов. 
комісара ЗУНР у Сколе. Учасник СРС, 
прихильник зближення з більшовика
ми. У 05.1919 заарештований польс. 
військами. Перебував у тюрмах Стрия, 
Львова. 8.11.1919 звільнений поляка
ми через втрату особової справи, по
вернувся до Сколе під нагляд жандар
мів, утік до ЧСР. З 1.05.1920 командант 
прийомної станції втікачів з Галичини 
у Воловці на Закарпатті. Чл. КПСГ. В ко
ординації з Галревкомом 21.08.1920 з 
З стрільцями-галичанами перейшов із 
Закарпаття на Бойківщину, роззброїв 
польс. прикордонників у с. Опорець 
Сколівського пов. Проголосив ство
рення Сколівської Січі та Бойківської 
Рад. Республіки. 22.08.1920 в Лавочно- 
му обраний керівником місц. ревкому. 
Розпочалося повстання селян у десят
ках сіл низки повітів. Для продовжен
ня б-би не вистачало зброї. 23.08.1920 
його загін залізницею рушив до Тухлі 
та Гребенів і далі назустріч червоним 
козакам 8-ї кавалерійс. д-зії В. Прима-

кова. Завдав поразки польс. військ, 
з'єднанню у Славському. Намагався 
оволодіти Стриєм. 26-29.08.1920, після 
поразки більшовиків під Варшавою, зі 
своїм загоном прорвався на Закарпат
тя. Повторно інтернований чехословац. 
властями. Його дії змусили кер-во ЧСР 
перевести інтернованих вояків ГА із За
карпаття до центр, р-нів д-ви. Емігрував 
до СРСР у 1920-х. Викладав іноз. мови в 
Таращан. технікумі й Житомир, с.-г. ін-ті. 
Проживав у с. Степанці Канів, р-ну.

2.11.1937 засуджений до розстрілу. 
Розстріляний у Києві. Реабілітований 
25.03.1968. Залишив спогади про пе
ребування у польс. в'язницях (опубл. у 
"Крівавій книзі").

Дж.: ГДА СБУ. Ф. 5. Спр. 471. Арк. 60.
Літ.: Крівава книга. Ч. II. Українська 

Галичина під окупацією Польщі в pp.
1919-1920. Відень, 1921. С. 192-193,201; 
Український національно-визвольний 
рух на Прикарпатті в XX столітті. Доку
менти і матеріали / відп. ред. М. Кугутяк. 
Т. 1. Кн. 1 (1919-1929). Івано-Франківськ, 
2012. С. 77-81.

Микола Вітенко

БЕЛЕЙ
Іван Якович
(01.07.1899-02.07.1970) -  лікар, гро

мад. діяч, четар УГА. Н. у м. Войнилів 
Калуського пов. у сел. родині. Навч. у 
Станиславів. г-зії.

У часи ПСВ в складі австр. армії пе
ребував на Італ. фронті. Вступив до УГА, 
воював у бригаді М. Тарнавського, от-
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БЕЛЕЙ Теодор Степанович

римав звання четаря. 1921 став студен
том Укр. таємного ун-ту у Львові, вивчав 
медицину; завершив навч. у Празьк. 
ун-ті, здобув звання д-ра медицини.
Пройшов нострифікацію диплома в 
Познані, повернувся додому, працював 
лікарем у Войнилові. Очолював місц,
"Просвіту", вів драм, гурток, за його 
сприяння був збудований Нар. дім.

1941-44 - окружний лікар у Ста- 
ниславові. З 1945 надавав мед. допомо
гу українцям у таборах для переміще
них осіб у Мюнхені. 1947-53 працював у 
Бельг. Конго, став першим укр. медиком 
у цій країні. За свою працю отримав від 
бельг. королів, уряду орден і почесне 
лицарське звання "шевальє".

1956 перебрався до США, працю
вав до 1970 у Філадельфії у лікарні св.
Йосифа.

Літ.: Альманах Станиславівської 
землі. Т. 1. Нью-Йорк; Торонто; Мюн
хен, 1975.

Степан Кобута,
Лариса Кобута

БЕЛЕЙ
Теодор Степанович
(1895-1964) - адвокат, громад, діяч, 

поручникУГА. Н.у м. Войнилів (нині Ка- 
луськ. р-ну Івано-Франк. обл.). Навч. у 
Станиславів. г-зії.

Під час ПСВ воював добровольцем 
у Легіоні УСС, у 5-й сотні С. Горука. Під
хорунжий. ПоручникУГА.

Здобув правн. освіту, 1931 відкрив 
адвокат, канцелярію в Тисмениці, з 
1937 перебрався до Станиславова. Вів 
значну культосвіт. діяльність. Голова 
тисменицької "Просвіти". Очолював 
підпільний тисменицький осередок 
ОУН. У 09.1941 увійшов до Укр. окруж
ного к-ту в Станиславові, згодом пра
цював у Львові. Перед приходом рад. 
військ виїхав до м. Чикаго (США).

П .у м. Чикаго.
Літ.: Альманах Станиславівської 

землі.Т. 1. Нью-Йорк; Торонто; Мюнхен,
'\975; АндрухівІ.,ГаврилюкС.Т\лтенщя,
Іваио-Франшсь^ЮОБ'/ловацькийі.Ю.,
Гловацький В. І. Українські адвокати 
Східної Галичини (кінець XVIII -  30-ті 
роки XX ст.). Львів, 2004.

Степан Кобута, Лариса Кобута
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БЕЛКОТ
Вільгельм Йосипович
(1871-1947) - укр. церк. і громад, 

діяч, капелан ГА. Навч. в духовній се
мінарії і на богослов, ф-ті Львів, ун-ту. 
Одружений. Рукоположений 1898. Па- 
рох у с. Зарудє (1902-12) та с. Чернихів 
Тернопільського пов. (1912-21), ад
міністратор у с. Княже Золочівського 
пов. (1918).

1.01.1919 іменований польовим ду
хівником ГА.

Парох с. Утішків Олеського дека
нату Золочівського пов. (1921-47). 
21.10.1947 як чл. сім ї учасника УПА 
виселений у м. Прокоп'євськ Кемеров
ської обл, (РФ),

П. на спецпоселенні. Реабілітова
ний 17.04.1991.

Дж.: ЦДІАУЛ. Ф. 201. Оп. 1 в. Спр, 87.
Літ.: Реабілітовані історією. Львів

ська область. Кн. 3. Львів, 2017. С. 89; 
Українська Галицька Армія / ред. Д. Ми
китюк. Т. 2. Вінніпег, 1960. С. 307; Шля
хами Золотого Поділля. Тернопільщи
на і Скалатщина. Т. 3. Нью-Йорк; Па
риж; Сідней; Торонто, 1983. С. 473.

Русла н Делят инський, 
Олег Єгрешій

БЕМКО
Володимир Лаврентійович
(16.09.1889-15.08.1965) -  правник, 

громад, та військ, діяч. Н. в м. Козова 
(нині Терноп. обл.). Навч. у Бережан, 
г-зії (1899-1907). Вивчав право у Львів, 
і Краків, ун-тах (1907-12). Брав участь 
у студент, вічі з вимогою відкриття укр. 
ун-ту у Львові (1910), за що був ув'язне
ний на 3 місяці.

З 1914 -  офіцер австр. армії, вою
вав на Балканському та Італ. фронтах, 
отримав звання поручника. У серед.
1918 разом зі своєю військ, частиною 
повернувся в Галичину і дислокувався 
в Коломиї. Тут очолив таємний військ, 
к-т, який 1.11.1918 здійснив повстання 
та утвердив укр. владу в місті. Потім 
командував військ, підрозділом, що 
прибув до Львова і брав участь у боях 
з польс. збройними формуваннями. 
Після відходу з міста цей підрозділ ре
організували у військ, відтинок "Ниж- 
нів". Воював у складі ГА в чині сотника.

БЕЛЕИ
Теодор Степанович

БЕМКО
Володимир Лаврентійович



БЕНЕШ Едвард

Від весни 1919 очолював канцелярію 
ДСВС. У складі ГА в 07.1919 перейшов на 
Наддніпрянщину, служив заст. коман
дира етапної команди. Восени 1919 під 
час переговорів з представниками рос. 
Добровольчої армії в Одесі був зв'яз
ковим офіцером ГА, а навесні 1920 - 
заст. нач. ліквідаційної комісії ЧУГА в 
Києві.

Після окупації Сх. Галичини Поль
щею оселився в Бережанах (1921). 
Був окружним комендантом підпіль
ної УВО, головою повітов. к-ту УНДО 
(1925-30). У 1930-х як адвокат захищав 
членів ОУН на політ, процесах.

З поч. ДСВ переїхав до Кракова. 
Під час нім. окупації працював у Бере
жанах і Львові (1941-44). Навесні 1944 
емігрував до Австрії, 1945 - до Німеч
чини, 1953 - до США.

П. у м. Нью-Арк. Похований у 
м. Юніон (США).

Літ.: Бемко Володимир Лаврен- 
тійович // Гуцал П. 3. Українські прав- 
ники Тернопільського краю. Терно
піль, 2008. С. 15-16; Бемко Володимир 
Лаврентійович // Петрів М. Українські 
адвокати: державні, громадські, полі
тичні та культурно-освітні діячі кінця 
XIX -  першої половини XX ст. Кн. 1. 
К., 2014. С. 44-47; Гловацький І. Ю., 
Гловацький В. І. Українські адвокати 
Східної Галичини (кінець XVIII -  30-ті 
роки XX ст.). Л ьвів, 2004. С. 64-65;Хома В. 
Володимир Бемко // Літературно-мис- 
тецька Козівщина. Тернопіль, 2003.
С. 48-50.

Богдан Паска

БЕНЕШ
Едвард
(Benes Edvard; 28.05.1884-03.09.1948)

- чехословац. політ, і держ. діяч, один 
із засн. Чехословаччини. Н. в м. Кож- 
лан (Чехія). Навч. на філос. ф-ті Празьк. 
ун-ту, з 1905 -  в Паризькому та в ун-ті 
м. Діжон. 1909 повернувся до Пра
ги. 1914-15 входив до таємної орг-ції 
"Мафія" (з 1.09.1915 - в еміграції). Був 
одним з творців та секретарем Чехо
словац. нац. ради. Спільно з М. Р. Ште- 
фаником домігся створення чехосло
вац. легіонів в арміях країн Антан
ти (Італія, Росія, Франція). 1918-35

- міністр закорд. справ, 1921-22 - 
прем'єр-міністр, 1935-38 і 1940-48
-  президент ЧСР. Був прихильником 
т. зв. персональної дипломатії. Один із 
кер. чехословац. делегації на Паризь
кій мирній конф. 1919-20. Входив до 
Комісії щодо розгляду чехословац. пи
тань на чолі з Ж. Камбон. На засіданні 
Верховної ради Антанти 5.02.1919 у 
виступі щодо проблеми Закарпаття 
зазначав, що карпаторусини мали ба
гато спільного з чехами й словаками, і, 
не бажаючи залишатись у складі Угор
щини, хотіли ввійти до складу ЧСР. Під
креслював, що включення Закарпаття 
до ЧСР сприяло б формуванню "сані
тарного кордону" з більшовицькою Ро
сією. Надавав Закарп. Україні значення 
"мосту" до Румунії та СРСР. Автор ме
морандуму "Про правове положення 
південнокарпатських русинів, терито
рія яких творить частину території Че
хословацької держави" що визначив 
осн. засади автономії Підкарпатської 
Русі в складі ЧСР.

Протягом 06.1919 вів переговори 
з В. Темницьким і Т. Окуневським про 
створення конфедерації ЧСР та ЗУНР, 
які, з огляду на позицію Антанти, ви
явилися безперспективними. У галиц. 
питанні відстоював політику нейтраль
ності. У 05.1921 перебував з дипломат, 
місією в Харкові. У 11.1921 був одним 
з ініціаторів підписання договору з 
Польщею, за яким ЧСР відмовилася від
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своїх інтересів щодо Сх. Галичини, та 
таємного додатка до нього щодо зго
ди ЧСР з польс. анексією Сх. Галичини і 
визнання вимог Ризького миру. Водно
час входив до т. зв. групи Масарика, що 
перебувала на проукр. позиціях та під
тримувала укр. емігрантів у ЧСР. 1925 
на запрошення М. Шаповала вступив 
до Укр. ін-ту громадознавства (Прага).

1923-27 - чл. Ради Ліги Націй, 
1927-38 -  голова К-ту нац. безпеки Ліги 
Націй. У 10.1938 був вимушений при
йняти Мюнхен, угоду, пішов у відставку 
й емігрував до США (згодом -  до Вели
кої Британії). 1940 в Лондоні вдруге об
раний Президентом Чехословаччини.
1945 погодився на підписання рад.-че- 
хословац. договору про включення За
карпаття до складу СРСР. У 02.1948 зми
рився з комуніст, переворотом, проте 
відмовився підписати нову конституцію 
і в 06.1948 подав у відставку.

П. і похований у м. Сезімово-Усті 
(Чехія).

Літ.:МарьинаВ. В. Второй президент 
Чехословакии Здвард Бенеш: политик 
и человек. 1884-1948. М., 2013. С. 24,28; 
ПановА. Масарик і Закарпаття. Ужгород, 
2010. С. 104, 107-108; Поляновська О. 
Погляди Едварда Бенеша на засадничі 
принципи функціонування Ліги Націй 
// Ужгородські чеські наукові читання: 
історія, культура, політика, право: Наук, 
зб. / ред. М. Лендьел, Ліхтей І., А. Стря- 
пко. Ужгород, 2013. С. 114; Свобода Д. 
"Реальне" охолодження: чесько-укра- 
їнські стосунки та європейська кон
солідація // Ukrairiski Zurnal. 2008. № 9.
S. 14-15; Чумаченко О. А  Міжнародна 
діяльність М. Шаповала в міжвоєнний 
період. URL: http://www.kymu.edu.ua/ 
vmv/v/09/19.htm.

Андрій Яворський

БЕНЦАЛЬ
Микола Гнатович
(24.05.1891 -09.09.1938) - актор, реж., 

театральний діяч, стрілець УСС. Н. в 
с. Курівці (нині Зборів, р-ну Терноп. 
обл.) в сел. с ім ї Після 2-х р. студій у 
Терноп. г-зії продовжив навч. в дяків
ській шк. в с. Довжанка (нині Терноп. 
р-ну Терноп. обл.), де став членом 
аматорського гуртка при читальні т-ва

"Просвіта" 1907-08 навч. у Львів, шко
лі диригентів хору та гри на скрипці. 
1910-24, з перервою, працював акто
ром у театрі т-ва "Руська бесіда" (від
1916 - "Українська бесіда") під прово
дом Й. Стадника у Львові.

Звістка про початок ПСВ застала на 
гастролях містами Галичини. Навесні
1915 у Довжанці заарештований рос. 
окупац. владою за підозрою в шпи
гунстві на користь Австро-Угорщини. 
Звільнений з Терноп. тюрми завдяки 
реж. Л. Курбасу. 03.1916-08.1917 - ак
тор та реж. театру "Тернопільські теа
тральні вечори"

Як доброволець якийсь час пере
бував у Легіоні УСС, від 11.1917 - реж. 
і актор у стрілец. театрі. 1918, згідно з 
умовами Брестського мирного догово
ру (1918), у складі Легіону УСС побував 
в УНР, де організовував театральні ви
стави. У 11.1918 за дорученням комен
данта Тернополя сот. І. Сіяка разом з 
Т. Демчуком заснував у місті Укр. театр 
(1918-19). Новий театр, колектив га
стролював тер-єю ЗУНР, виступав пе
ред вояками ГА. 26.02.1919 на виставі 
театру в залі Нар. дому м. Стрий були 
присутні стрільці й старшини ГА на 
чолі з чл. Директорії, Головним отама
ном військ УНР С. Петлюрою, началь
ним командантом ГА ген. М. Омеляно- 
вичем-Павленком. У 03.1919 Укр. театр 
реорганізовано в Новий Львів, театр, 
у якому Б. - актор і реж. У 07.1919 під 
натиском польс. військ Б. разом із теа
тром услід за ГА перебрався на Наддні
прянщину. 3 1.11.1919 — співреж.Театру 
Пресової кватири при НКГА. В різний 
час перебував у містах Кам'янець-По- 
дільський (нині Хмельницької обл.), 
Проскурів (нині Хмельницький), Моги- 
лів-Подільський (нині Вінницької обл.), 
Вінниця. Після інтернування частин 
УГА поляками в серед. 05.1920 разом із 
частиною працівників театру потрапив 
до Ялівця -  польс. приймально-розпо
дільчого табору військовополонених 
під Львовом. Після звільнення напри
кінці 05.1920 певний час мусив щодня 
зголошуватися в поліції. Згодом пра
цював худож. керівником Укр. неза
лежного театру, сформованого при т-ві 
"Українська бесіда" з окремих акторів

БЕНЦАЛЬ 
Микола Гнатович
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колиш. театру УГА (05.1920-08,1921), 
актором і реж. в укр, пересувних тру
пах, зокр. І. Когутяка (1923), О. Міткеви- 
ча (1925), Й. Стадника (1926-29).

1930 (за ін. даними - 1928) пе
реїхав до Коломиї, де очолив Театр 
ім, І. Тобілевича (1930-38), На поч. 
09 (за ін. даними -  20.08) 1938 Театр 
ім. І. Тобілевича й театр 'Заграва" під 
мистецьким кер-вом В, Блавацького 
об'єдналися в один -  театр ім. І. Котля
ревського. Серед ролей Б.: Гриць ("Ой 
не ходи, Грицю..."), Лукаш ("Лісова піс
ня"), Назар ("Назар Стодоля"), Возний 
("Наталка Полтавка"), Стецько ("Сва
тання на Гончарівці"), Карась ("Запо
рожець за Дунаєм"), Осип ("Ревізор"), 
Степан ("Невольник") та ін.; чудово 
грав у оперетах Я. Барнича, Й. Штра- 
уса, І. Кальмана та ін, Серед нових, 
уперше поставлених Б. вистав, поміт
ними були "Бравий вояка Швейк" за 
Я. Гашеком,"Маруся Богуславка"М.Ста- 
рицького, "Мораль пані Дульської" 
Г. Запольської, галицькі оперети за 
п'єсами Я. Барнича "Дівча з Маслосою- 
зу", "Пригоди в Черчі". Автор споминів 
"У в'язниці і на сцені: спогади про «Тер
нопільські театральні вечори»" (1937; 
опубл. ж."Тернопіль", 1991, № 2).

П. від серцевого нападу під час га
стролей у Коломиї, де й похований. По
хорон відбувся за участю понад 20-ти 
священиків, гуцульського духового 
оркестру з м. Печеніжин (нині смт Ко- 
ломий. р-ну) та трембітарів із с. Космач 
(нині смт Косів. р-ну Івано-Франк. обл.), 
співав театральний хор. На честь Б. 
на його могилі встановлено погруд- 
дя-пам'ятник (скульп. С, Литвиненко), 
на будівлі Терноп. обл. філармонії -  
пам'ятну дошку (спільну з Л. Курбасом; 
1991; скульп. В. Козловський і Д. Пи- 
лип'як), у с. Курівці створено меморі
альний музей та іменовано місц. школу 
(1997), у Коломиї названо вулицю.

Літ.: Кемпе Л. Пам'яті великого ак
тора галицької землі - Миколи Бенцаля 
// Свобода (США). 1959. 7 жовт. Ч. 193.
С. 3; КлимовськийЯ. Микола Бенцаль: на 
сторіччя з дня його народження // Аль
манах Укр. народного Союзу на рік 1992. 
Джерзі Ситі; Нью-Йорк. С. 151-155; Ла
зарович М. В. Леґіон Українських січових

стрільців: формування, ідея, боротьба. 
Тернопіль, 2016; Остап'юк Б. Микола 
Бенцаль // Давній Тернопіль: історичні 
нариси, постаті, картини хліборобської 
праці, традиційні святкування, спога
ди. Маямі; Торонто, 1984. С. 82-89; Те
атральна Тернопільщина: бібліограф, 
покажчик / уклад.: П. К. Медведик,
В, Я. Миськів, Н. К. Іванко. Тернопіль,
2001. С. 41-42, 75-77.

Микола Лазарович

БЕНЦАЛЬ
Теодозія
(1894-16.05.1919) - укр. культ, ді

ячка, актриса. Н. у м. Калуш (нині Іва
но-Франк. обл.). 1913-15 і 1917-18 
працювала у Рус. нар. театрі у Львові;
1915-17 -  у "Терноп. театральних ве
чорах". 1918-19 - акторка Укр. театру 
в Тернополі. Гол. ролі: Терпелиха ("На
талка Полтавка" І. Котляревського), 
Морозиха ("Дай серцю волю, заведе в 
неволю" М. Кропивницького), Кулина 
("Хмара" В. Суходольського).

П .ум . Тернопіль.
Літ.: Морозюк В. Пом'яник-2. Іва

но-Франківськ, 2006.
Богдан Паска

БЕНЦАЛЬ-КАРП'ЯК
Олена Олександрівна
(дівоче прізв.: Сівницька;
27.05.1901-11.07.1990) - драм, артистка, 

оперна співачка. Дружина М, Бенцаля,
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а згодом -  В. Карп'яка. Н. у м. Меджи- 
біж (нині смт Летичів. р-ну Хмельн. 
обл.). 1918 закінчила г-зію у м. Про
скурів (нині Хмельницький). Артистка 
Нового львів. театру (1919-20), Укр. 
незалежного театру (1920-21), театру 
т-ва "Укр. бесіда" (1922-24), трупи Й. 
Стадника (1926-29) у Львові. Виступала 
в Театрі ім. І. Тобілевича (1930-38, Ста
ниславів -  Коломия), Театрі ім. І. Котля
ревського (1938-39, Коломия), Драм, 
театрі ім. Лесі Українки (1939-41, Львів), 
Львів, оперному театрі (1941-44).

1944 емігрувала до Німеччини. 
1944-50 -  артистка Укр. театру в Ні
меччині під кер-вом реж. В. Блаваць- 
кого. 1950 виїхала до США, прожива
ла в м. Міннеаполіс (шт. Міннесота). 
З 1950 -  президент місц. відділення 
Укр. жін. союзу. 1951-54 керувала укр. 
драмгуртком молоді. Була чл. прав
ління Об'єднання митців укр. сцени 
(1971-76).

П. й похована в м. Міннеаполіс.
Літ.: Морозюк В. Пом'яник. Іва

но-Франківськ, 2005; Медведик П. Бен- 
цаль-Карп'як Олена Олександрівна 
// ЕСУ. URL: http://esu.com.ua/search_ 
artides.php?id=39124.

Богдан Паска

БЕРБЕЦЬКИЙ
Леон
(Berbecki Leon Piotr; 25,07.1875- 

23.03.1962) -  польс. військ, діяч. Н. у 
с. Каліновщизна на Люблінщині. Інж. 
(залізн. тех. студії у Харкові). 1914-17
-  командир полку Польс. легіонів 
Ю. Пілсудського. З 01.1919 -  на службі 
у польс. війську, командував бойовою 
групою (3 батальйони) у період польс.- 
укр. війни (Рава-Руська-Теребовля- 
Чортків). У польс.-рад. війні 1919-20 
командував опер, групами "Белз" і "Буг" 
З 1928 інспектор польс. армії.

З 1939 -  генерал броні. 1939-41 
інтернований у Румунії. Автор книги 
"Pami^tnik generaia broni" (1959).

П. і похований у м. Глівіце (Польща).
Літ.:Литвин М. Р. Українсько-поль

ська війна 1918-1919 pp. Львів, 1998; 
Encyklopedia Wojskowa. Dowodcy і ich 
armie. Historia wojen і bitew. Technika 
wojskowa. Warszawa, 2007. T. 1; Kryska-

-Karski T.r ZurakowskiS. Generalowie Pol- 
ski niepodlegfej. Warszawa, 1991.

Микола Литвин

БЕРГЕР - польс. військ, діяч, пол
ковник. Під час ПСВ - команд. 131 -ї д-зії 
австр. армії. 03.1919 -  команд, польс. 
військ у ході Вовчухів. операції ГА.

Літ.: Кучерук В. Українська Галиць
ка Армія: довідник. К., 2010.

Богдан Паска

БЕРЕЖАН
Григор (Hryri, Georg) Семенович
(11.02.1895-13.11.1918), четар ГА. 

Н. в с. Лужани (пов. Кіцмань) на Буко
вині в родині сільс. господаря С. Бе- 
режана, обраного 1910 бургомістром 
громади Лужани. Перші 3 класи г-зії 
навч. в Чернівцях, 1914 закінчив 7-й 
клас в укр. держ. г-зії в Кіцмані, 1915 
у Відні склав матуральні іспити. Разом 
зі своїм братом -  учителем Іваном 
Бережаном (учителював спершу в Лу- 
жанах, згодом у Старих Мамаївцях), 
був засновником т-ва "Січ" у Лужанах. 
Прихильник спорту в г-зії організував 
спорт, гурток "Пороги".

1915 мобілізований до австр. армії 
як капрал однорічний доброволець 8-ї 
компанії 36-го полку піхоти крайової 
оборони. Закінчив старшин, школу, з
10.1916 іменований хорунжим резер
ву 36-го полку піхоти крайової оборо
ни, з 02.1917 -  лейтенантом резерву 
36-го полку стрільців. Воював на Італ.

http://esu.com.ua/search_


БЕРЕЖАНСЬКА ОКРУЖНА ВІЙСЬКОВА КОМАНДА

фронті, був двічі поранений. Нагоро
джений великою срібною медаллю хо
робрості. Брав участь у нац. вихованні 
стрільців, готував їх до б-би за визво
лення України.

Активний учасник Листопадового 
чину в Коломиї 1.11.1918. Передав
ши команду своєї сотні хор. Н. Перчу, 
вирушив на чолі стрільців-українців 
роззброювати міську жандармерію та 
залізн. команду, встановлюючи в Ко
ломиї укр. владу. Вступив до укр. армії 
як четар ГА, командир 4-ї сотні 36-го 
полку (згодом полк гетьмана П. Сагай
дачного). На поч. 11.1918 (до 6.11.1918) 
виїхав з 1-м Коломий. похідним куре
нем (командир чет. В. Блавацький) під 
Львів, де на чолі 3-ї сотні брав участь у 
боях проти поляків.

11.11.1918 курінь дістався до с. Жи- 
равка, дійшов до с. Солонка Велика. 
Звідси розпочато наступ на розташо
ване за 2 км на північ с. Сокільники, 
базу добре озброєних польс. легіоне
рів. Після 4-годинного бою, в якому 
сторони використовували артилерію, 
опір поляків було зламано. 13.11.1918 
курінь рушив маршем на Сокільники і 
Кульпарків, які зайнято без бою.

Загинув у бою на околиці Львова
13.11.1918. За неперевіреними відомо
стями укр. священика, який здійснив 
похоронний обряд, похований у с. Зубра 
(нині Пустомитів. р-ну Львів, обл.).

Літ.: В борбі о Львів. Листа страт 
в боях від 1-15 сего місяця включно, 
які находяться в Гарнізоннім шпитали 
число 14// Українське Слово. 1918.17 
листоп.; Заклинський М. Бої у Львові в 
листопаді 1918 року // Українська Га
лицька Армія / ред. Д. Микитюк. Т. 1. 
Вінніпег, 1958. С. 370-392; Звідомлен- 
ня Начальної Команди Українських 
Військ з дня 12 листопада 1918// Діло.
1918.13 листоп.; Кузьма О. Листопадо
ві дні 1918 р. Львів, 1931 (Нью Йорк, 
1960). С. 280-285; Лакуста С. Памяти 
героїв // Час. 1931. 14-17 берез.;"Над 
Прутом у лузі..." Коломия у спогадах. 
Торонто, 1962. С. 129; Орелецький В. 
"Січ" - Лужани, повіт Кіцмань // Гей, 
там на горі "Січ" іде. Пропамятна кни
га "Січей". Едмонтон, 1965. С. 331.

Володимир Старик

БЕРЕЖАНСЬКА ОКРУЖНА ВІЙСЬ
КОВА КОМАНДА - військ.-цивільна ад
міністрація, ств. 13.11.1918.

Творила військ, формування на базі 
55-го австр. полку кінноти. До її складу 
ввійшли сотники П. Бігус (командант), 
О. Левицький, Р. Жибочинський, поруч
ники С. Калинович (Бібрка), Г. Чолій (Пе- 
ремишляни), М. Гой (Підгайці), М. Галій, 
М. Верес, О. Федаків, М. Кошик, четарі 
М. Богунович, О. Кекиш та ін. Запасний 
полк піхоти підготував для фронту і ске
рував під Львів і Хирів кілька куренів і 
сотень. У зв'язку з браком зброї бере- 
жанські 7-й і 8-й курені бойової групи 
"Глибока" мали всього по 2 сотні.

Літ.: Литвин М. Р. Українсько-поль
ська війна 1918-1919 pp. Львів, 1998; 
Ярославин С. Визвольна боротьба на 
західноукраїнських землях у 1918-
1923 pp. Філадельфія, 1956.

Микола Литвин

"БЕРЕЖАНСЬКИЙ ВІСТНИК" - що-
тижнева сусп.-політ. газета, пресовий 
орган Бережанської повітов. УНРади. 
Виходила 30.01-12.04.1919 (загалом 
надруковано 7 чисел). Ред. - Михайло 
Західний, Тимотей Старух. Вид. - ре
дакційний к-т.

Висвітлювалися події громад.-по- 
літ., культ.-освіт., госп.-екон. життя пові
ту, діяльність виконавчих та представ
ницьких органів влади, публікувалися 
повідомлення, звіти про перебіг зборів 
та засідань, накази, розпорядження, 
звернення, тексти ухвалених законів 
тощо, а також матеріали, присвячені 
аналізові внутр.-держ. та міжнар. по
літ. ситуації, пропаганді держ. само
стійності України, спогади учасників 
польс.-укр. війни та ін.

Серед постійних дописувачів - 
М. Західний, В. Левицький, Т. Старух. 
Хроніку подій місц., заг.-нац., міжнар. 
життя подавали під рубриками "Бере
жани" "В повітї" "У нас, на Вкраїні" та 
"В світї" офіц. матеріли й фронтові зве
дення -"Урядовий Віддїл" і "Звідомлення 
укр. ген. штабу" Ін. рубрики: "Санїтарна 
частина", "Господарська частина".

Літ.: "Бережанський вістник"// ТЕС. 
Т. 1. Тернопіль, 2004. С. 106-107; Галуш
ко М. Українські часописи Тернополя і
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Тернопільщини (1886-1944 pp.). Львів,
2008. С. 119-122 ;Дроздовська О. Україн
ські часописи повітових міст Галичини 
(1865-1939 pp.). Львів, 2001. С. 149- 150, 

Олеся Дроздовська

БЕРЕСЬКИЙ
Михайло
(д. н. н. -  11.01.1919) - військ, діяч. 

Н. у с. Купновичі Старі (нині с. Купнови- 
чі Самбір. р-ну Львів, обл.). Під час ПСВ
- старшина австр. армії.

Учасник Листопадового "зриву''
1918 в м. Рудки (нині Самбір. р-ну Львів, 
обл.). 9.11.1918 увійшов до складу Укр. 
повітової військ, ради в Рудках. Згодом 
-старшина 7-ї Львів, бригади ГА.

Загинув у бою з поляками у с, Чер- 
ляни (нині Городоц. р-ну Львів, обл.), 
де й похований.

Літ.: Українська Галицька Армія 
/ ред, Д, Микитюк, І  2. Вінніпег, 1960. 
С. 34; Т. 4. Вінніпег, 1968. С.71.

Богдан Паска

БЕРНҐРУБЕР
Франц-Едвард
(1897-1920) - четар УГА. Н. у м. Ві

день. Німець за національністю. Навч. 
в Терезіанській військ, акад-ї. Під час 
ПСВ -  лейтенант 1-го полку гірських 
стрільців австро-угор. армії.

Прибув до ГА 20.02.1919. Був на
правлений у Летунський відділ у 
м. Красне. Здійснював авіарейси між 
Віднем і укр. містами, перевозив по
шту, ліки, одяг, придбані на Заході для 
потреб ГА.

З 1.04.1920 - у Відні. Був відправле
ний в Італію закуповувати військ, літа
ки. Загинув під час випробувального 
польоту.

Літ.: Стецишин О. Ландскнехти Га
лицької армії. Львів, 2012; Франко П. Ле
тунський відділ У. Г. А. //Літопис Черво
ної Калини. 1937. № 10-12; Якимович Б. 
Німці в Українській Галицькій Армії // 
Якимович Б. Україна та українці: події 
далекі і близькі. Вибрані праці. Львів, 
2014, С. 438-446.

Олег Стецишин
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БЕСКИД Антон Григорович

БІБЕРОВИЧ
Ярослав

БЕСКИД
Антон Григорович
(20.12.1855-16.06.1933) -  правник, 

громад-політ. діяч Закарп. України.
Н. в с. Ганігівка Шаришського комітату 
(нині Сх. Словаччина). Навч. в Ужгород, 
г-зії і Будапешт, ун-ті. Займався адвокат, 
практикою в Будапешті (1883-85), Кеж- 
марку (1885-1906) і Пряшеві (1906-10, 
нині Прешув, обидва Словаччина), де 
водночас був і юрисконсультом Пря- 
шівської греко-катол. єпархії. 1910—18 — 
депутат угор. парламенту від Нар. пар
тії, представляв Любовнянський пов.

У 11.1918 очолив Пряшівську нар. 
раду. Відстоював думку про входження 
Закарп. України до складу ЧСР. Б. - один 
із авторів меморандуму до празького 
уряду й Паризької мирн. конф. 1919—
20, в якому вимагалося приєднання 
Лемківщини до ЧСР Від 01.1919- деле
гат Паризької мирн. конф. від Закарпат
тя. У 05.1919 очолив Центральну русь
ку народну раду (ЦРНР), яка прийняла 
рішення про добровільне входження 
Закарпаття до складу ЧСР. Після розко
лу в ЦРНР Б. у 10.1919 очолив русофіль
ську фракцію. Заперечував належність 
закарп. русинів до укр. народу. Протес
тував проти вимог делегації УНР на Па
ризькій мирн. конф. вивести чехоспо- 
вац. війська із Закарпаття. Б. постійно 
підтримував "Общество им. Духнови- 
ча" і був причетний до спроби зірвати 
установчі збори т-ва "Просвіта" в Ужго
роді 29.04.1920.1920 виступив одним із 
засн. Руського нар. банку. Від 1923 і до 
кін. життя займав посаду губернатора 
Підкарпатської Русі.

Літ.: Закарпаття в етнополітичному 
вимірі. К., 2008; Павленко Г. В. Діячі істо
рії, науки і культури Закарпаття. Ужго
род, 1997.

Андрій Королько

БІБЕРОВИЧ
Ярослав
(13.01.1883-18.11.1948) -  інж.-буді- 

вельник, офіцер ГА, громад.-політ. діяч, 
дипломат. Н. у м. Коломия у родині ар
тистів місц. укр. театру.

У роки ПСВ служив інж.-сапером 
австр. армії. У 11-12.1918 організову
вав Збірну станицю в Будапешті для

воя кі в-у країн ці в, які поверталися з по
лону. Військ, аташе, посол ЗУНР в Угор
щині (1919). У Будапешті налагодив 
контакти з політ, елітою Угорщини та 
місіями Антанти. Після об'єднання УНР 
і ЗУНР став офіц. радником посла УНР 
в Угорщині М. Ґалаґана. Продовжував 
дипломатичну діяльність, насамперед 
на користь ЗУНР. Організовував заку
півлю в Угорщині військ, спорядження, 
продовольства й товарів для потреб 
ЗУНР. Учасник наради укр. послів і го
лів дипломатичних місій у Карлсбаді
(10.08.1919). Управляючий канцелярі
єю Уряду для закорд. справ КУД у Від
ні (1920-21). Посол ЗУНР у Німеччині 
(1921-23).

Після ліквідації інституцій ЗУНР пе
реїхав до Відня, де працював на буд. 
підпр-вах інженером залізобетонних 
конструкцій. Після включення Австрії 
до складу Німеччини (1938) мобілі
зований до служби у вермахті, яку, у 
званні підполковника, відбував до кін
ця ДСВ.

П .у м. Відень.
Літ.: Українська Галицька Армія 

/ ред. Д. Микитюк. Т. 2. Вінніпеґ, 1960. 
С. 365; Ukraine and Poland in documents 
1918-1922. Part I / ed. by T. Hunczak. 
New York; Paris; Sydney; Toronto, 1983 
(= Bourses for the History of Rus-Ukraine, 
vol. XII). P. 279.

Олег Павлишин

БІБЛІОГРАФІЯ ІСТОРІЇ ЗАХІДНО
УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБ
ЛІКИ - систематизовані описи книг, ста
тей та періодичних видань, у яких ви
світлено історію державотворення 
ЗУНР, події польс.-укр. війни 1918=19 у 
Сх. Галичині, міжнар. діяльність політ, 
проводу галиц. та буковин. українців 
1918-23.

Перші реєстри періодичних ви
дань ЗУНР з'явилися в укр. еміграцій
ній пресі 1919-23. Друки, присвячені 
історії ЗУНР, містяться в матеріалах до 
укр. бібліографії, публікованих В. До
рошенком. На поч. 1920-х бібліографію 
укр. визвол. змагань у Сх. Галичині най- 
ґрунтовніше опрацював І. Калинович
- уклав бібліографічний реєстр укр. 
мемуаристики; численні описи статей
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БІБЛІОГРАФІЯ ІСТОРІЇ ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

в укр. місцевих та еміграційних часо
писах. Частину впорядкованої бібліо
графії автор опублікував, але більшість 
бібліографічних матеріалів зберігаєть
ся у відділі рукописів ЛНБ (особистий 
архів І. Калиновича).

Бібліографія видань, присвячених 
нац.-визвол. змаганням 1917-23, пу
блікувалася в час. "Літопис Червоної 
Калини" (рубрика "Спис джерел до 
історії української визвольної війни 
1914-1921 р"), "Об'єднання" (рубри
ка "Критика й бібліографія"), "Стара 
Україна" (рубрика "Оцінки і звіти"). 
Публікації, пов'язані з русофільським 
рухом на ЗУЗ 1918-23, систематизував 
Ю. Яворський. Матеріали до бібліогра
фії історії польс.-укр. б-би за укр. зем
лі опублікував чл. Наук, комісії польс. 
Т-ва досліджень історії оборони Льво
ва і пд.-сх. в-в Юзеф Скрипек (Jozef 
Skrzypek, Lwow 1935). Публікації з істо
рії ЗУНР включено до бібліографії, яку 
уклав С. Постніков на підставі каталогу 
б-ки Рос. закорд. істор. архіву в Празі 
(1938). Матеріали до бібліографії до
сліджень та джерельного матеріалу з 
історії УСС систематизував С. Ріпець- 
кий. Бібліографію публікацій львів. 
вид-ва "Червона Калина", в яких чільне 
місце займала історія ЗУНР, підготу
вала В. Передирій. Описи часописів 
доби ЗУНР включено в історико-біблі- 
ографічні дослідження періодичних 
видань О. Дроздовської, М. Мартиню- 
ка, Є. Місила, М. Романюка. В індексі 
еміграційного ж. "Вісті Комбатанта" є 
перелік статей з історії укр. революції 
1918-23. Систематизований опис пу
блікацій з історії ЗУНР представлений 
у наук.-бібліографічному виданні, під
готовленому НБУВ "Українська рево
люція і державність (1917-1920 pp.)". 
Репрезентативні списки л-ри з історії 
ЗУНР вміщено в більшості монографіч
них видань, присвячених укр. нац.-виз- 
вол. змаганням 1917-23.

Літ.: Библиография Русской 
революции и Гражданской войньї 
(1917-1921). Из каталога библиоте- 
ки Р. 3. И. Архива / под ред. Я. Слави- 
на; сост. С. П. Постников. Прага, 1938. 
С. 307-329; Вісті Комбатанта. Індекс 
1961-1985. Торонто, 1987. С. 62-67;

Власт Ю. Українська преса на Західній 
Области Укр. Нар. Республіки // Укра
їнський Прапор. Відень, 1919. 1 падо
листа. Ч. 23-25. С. 13; Дроздовська О. 
Українські часописи повітових міст 
Галичини (1865-1939 pp.). Львів, 2001; 
Інвентарний опис особистого архіву 
Івана Калиновича / Львівська наукова 
бібліотека ім. В. Стефаника, відділ руко
писів. Львів, 1998; [Калинович Іван]. По- 
казчик авторів та їх творів у тижневику 
"Воля"за 1919 рік. Томи I-VI (№ 1-26). 
Відень, 1920; Мартинюк М. Українські 
періодичні видання Західної України, 
країн Центральної та Західної Європи 
(1914-1939 pp.): матеріали до бібліо
графії / передм. М. Вальо. Львів, 1998; 
Місило Є. Бібліографія української 
преси в Польщі (1918-1939) і Захід
но-Українській Народній Республіці. 
Едмонтон, 1991; Павлишин О. Това
риство досліджень історії оборони 
Львова і південно-східних воєводств: 
структура і діяльність (1928-1939) // 
Wielokulturowe srodowisko historyczne 
Lwowa w XIX і XX w. / pod red. J. Mater- 
nickiego, L. Zaszkilniaka. Rzeszow, 2004. 
T. II. S. 376-386; Передирій В. Видання 
"Червоної Калини" (1922-1939). Істо- 
рико-бібліографічне дослідження. 
Львів, 2004; Ріпецький С. Бібліографія 
джерел до історії Українських Січових 
Стрільців. Нью-Йорк, 1965; РоманюкМ. 
Українська преса Північної Буковини 
як джерело вивчення суспільно-полі
тичного життя краю (1870-1940 pp.). 
Львів, 2000; Титович Клим [Калинович 
Іван]. Важнющі публікації про Галицьку 
(ЗУНР) Республіку (Бібліоґр. показчик) 
// Український Прапор. Відень, 1921. 
Ч. 43, 44, 45, 47, 49; Українська вій
ськова література 1914-1923 / зладив 
К. Купченко // Літопис Червоної Ка
лини. Львів, 1930. Ч. 9. С. 23-24; Ч. 10. 
С. 23-24; Ч. 11. С. 23-24; Українська ме
муаристика 1914-1924: бібліографіч
ний реєстр / зібр. І. Калинович. Львів, 
1925; Українська революція і держав
ність (1917-1920 pp.). Науково-бібліо- 
графічне видання / НАН України. Нац.
б-ка ім. В. І. Вернадського; Редкол.: 
О. С. Онищенко (голова) та ін.; уклад.:
А. Л. Панова, В. Ф. Солдатенко, Л. В. Бе- 
ляєва та ін. К., 2001; Яворский Ю. A. Ma
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БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ СИМОНА ПЕТЛЮРИ В ПАРИЖІ

Бібліотека імені 
Симона ПЕТЛЮРИ 
в Парижі

териальї по галицко-руской біблио- 
графии. 1918-1923 гг. Львов, 1924.

Олег Павлишин

БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ СИМОНА ПЕТ
ЛЮРИ В ПАРИЖІ - осередок укр. по
літ. і культ, життя у Франції. Ств. пред
ставниками уенерівської еміграції 
1927 після загибелі С. Петлюри з ме
тою збереження спадщини Головного 
отамана. Розміщена в будівлі, де до за
гибелі 25.05.1926 мешкав С. Петлюра. 
До 1929 існувала у вигляді кімнати-му- 
зею з особистими речами С. Петлюри, 
рукописами, документами, книгами, 
виданими 1917-21. Після офіц. від
криття 25.05.1929 б-ка і музей функціо
нують в одній будівлі, але окремо.

Завдяки допомозі редакції час. 
"Тризуб" Статутної ради б-ки (В. Про- 
копович (голова), І. Косенко, І. Рудичів,
О.Удовиченко,О.Шульгін)таурядуУНР 
в екзилі (А. Лівицький, П. Пилипчук,
В. Прокопович, А. Яковлів, І. Мазепа, 
К. Паньківський, С. Баран, згодом М. 
Лівицький, М. Плав'юк та ін.) до 1940 
вдалося зібрати понад 15 тис книг 
з укр. історії, мови, л-ри, етнографії, 
підшивок укр. газет, журналів тощо. 
На 1940 б-ка мала 4 філіали у Франції 
та 1 у Люксембурзі. У б-ці зберігався 
архів УНР.

22.10.1940 фонди б-ки опечатані 
гестапо, а 21-24.01.1941 вивезені до 
м. Берлін за наказом А. Розенберга. 
Пізніше фонди були розпорошені; 
частина з них зберігалася в м. Раті-

бор, Прага, Краків. 1945 чимало з них 
вивезено до СРСР і зосереджено в 
архівах КДБ, книгозбірнях Москви, 
Києва та Мінська. Окремі книги зі 
штампами б-ки продавали на аукці
онах Росії та України на поч. 1990-х. 
Ситуацію зїхнім поверненням усклад
нює втрата довоєн. каталогів б-ки. Ча
стина книгозбірні опинилася в при
ватних книгозбірнях Канади та США.

На час відновлення 04.1946 в б-ці 
залишалося лише 57 книг. Статутна 
рада розпочала 12-річний судовий 
процес проти уряду ФРН і домоглася 
грошового відшкодування завданих 
збитків. За отримані кошти 1964 ку
плено нове приміщення на вул. Пале
стини, 6, де раніше розташовувався 
госпіталь і де провів останні хвилини 
важкопоранений С. Петлюра. Тут б-ка 
функціонує і сьогодні. Розпочався 
активний процес комплектації та по
повнення фондів. При б-ці відновлено 
Музей Симона Петлюри, храм УАПЦ; з 
1990 діє також постійна військ.-істор. 
виставка, присвячена добі УНР 1917-
21. Виходить щорічний бюлетень.

Нині фонди б-ки складають понад 
27 тис. томів, значну цінність мають 
відділи періодичної преси та архіви 
періоду визвол. змагань, документи 
укр. дипломатичної місії на мирній 
конф. у Парижі 1919, особисті матері
али С. Петлюри.

1927-50 б-ку очолював І. Рудичів, 
гімназійний друг С. Петлюри; 1958-88
-  П. Йосипишин, колиш. вояк 2-ї бри-
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гади Запорізької д-зії ДА УНР, з 1998 до 
сьогодні - його дочка Я. Йосипишин.

Літ.: Йосипишин П. Через тепе
рішнє і минуле - у майбутнє // Ін
формаційний бюлетень української 
бібліотеки ім. С. Петлюри в Парижі.
1989. Ч. 52. С. 8-9; Михальчук В. З істо
рії Товариства Української Бібліотеки 
ім. С. Петлюри // Слово і час. 1996. 
№ 7; Його ж. Українська бібліотека 
ім. С. Петлюри в Парижі (1926-1998). 
К., 1999; Палієнко М. Архівні центри 
української еміграції (створення, 
функціонування, доля докумен
тальних колекцій). К., 2008; Її ж. "Був 
вірний Петлюрі, є і залишаюся..." (ді
яльність Івана Рудичева на посаді 
директора Української бібліотеки 
імені Симона Петлюри у Парижі) // 
Студії з архівної справи та докумен- 
тознавства. 2005. Т. 13. С. 192-198; 
Kennedy Р Grimsted. The Odyssey of 
the Petliura Library and the Records of 
the Ukrainian National Republic during 
World War II // Cultures and Nations of 
Central and Eastern Europe: Essays in 
Honor of Roman Szporluk. Cambridge, 
2000 .

Микола Вітенко, 
Олександр Реент

БІГУН
Степан
(14.01.1896-25.02.1977) - військ, діяч, 

хорунжий ДА УНР. Н. у с. Завадка (нині 
Калуськ. р-ну Івано-Франк. обл.). Навч. 
у столярській школі.

Під час ПСВ брав участь у бо
йових діях на Сх. та Італ. фронтах у 
складі 9-го піх. полку австр. армії. 
Після повернення з італ. полону в 
кін. 1918 вступив до кінного козац. 
загону ім. Гонти (команд. - А. Долуд), 
який прибув до Львова на допомогу 
ГА з Наддніпрянщини. Брав участь 
у польс.-укр. війні. Згодом - у складі 
10-ЇЯнів. бригади ГА. Отримав звання 
хорунжого ДА УНР.

З 1926 - на еміграції в Канаді. 
Оселився у м. Торонто, організа
тор і чл. істор.-воєн. музею та архіву 
ім. М. Садовського. У кін. 1930-х за 
участь у збройній 6-бі за державність 
України 1917-21 нагороджений Хрес

том Симона Петлюри. 25.09.1960 отри- 
мав Воєнний хрест -  пам'ятну відзнаку 
ДА УНР. 1960-72 -  адміністратор "Віль
ного слова"

П. ум . Торонто.
Літ.: Кучерук В. Українська Галиць

ка Армія: довідник. К., 2010; ТинченкоЯ. 
Офіцерський корпус Армії Української 
НародноїРеспубліки (1917-1921). Кн.2. 
К., 2011; Українська Галицька Армія 
/ ред. Д. Микитюк. Т. 1. Вінніпег, 1958; 
Плахотнюк С. Бігун Степан // ЕСУ. 
URL: http://esu.com.ua/search_articles. 
php?id=39841.

Богдан Паска

БІГУС
Петро
(02.02.1882-25.10.1966) - військ., 

громад, і культ, діяч, сотник ГА. Н. у 
с. Великі Бірки (нині Терноп. р-ну Тер
ноп. обл.). Навч. у Терноп. учитель
ській семінарії. 1901-03 учителював, 
за поширення нац.-патріотич. ідей се
ред учнів зазнав переслідувань поля
ків. 1903 призваний до австр. війська, 
відбув однорічну службу в школі стар
шин, яку закінчив у званні підхорун
жого. 1904 отримав посаду дир. шк. в 
с. Підгороддя (нині Рогатин, р-ну Іва
но-Франк. обл.). Організатор читалень 
"Просвіти" на Рогатинщині.

Брав участь у ПСВ в складі австр. 
армії, двічі поранений. У 11.1918 всту
пив до ГА. 4.11.1918 - один із кер. Ли
стопадового "зриву" в м. Бережани. У 
кін. 1918 отримав звання сотника ГА. 
Призначений команд, запасного куре
ня у Бережанах. У 06.1919 у ході Чорт
ків. офензиви був командантом ОВК в 
Бережанах. У 07.1919 у складі ГА пе
рейшов на Наддніпрянщину; призна
чений командантом етапу 3-го Галиц. 
корпусу ГА. Влітку 1919 - організатор 
нац.-просвітницької та культ, діяльно
сті в Кам'янецькому пов. У 08.1919 зі 
своєю військ, частиною дислокувався 
у с. Ялтушків (нині Бар. р-ну Вінниц. 
обл.). 1920 інтернований у таборі 
для військовополонених у м. Тухоля 
(Польща).

Восени 1921 повернувся до с. Під
городдя, учителював. 1924 переїхав 
до с. Черче (нині Рогатин, р-ну Іва-

БІГУН Степан

БІГУН Степан

БІГУС Петро
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БІЗАНЦ Альфред

Вояки УГА на Поділлі. 
4-й зліва сидить 
Петро БІГУС

но-Франк. обл.). У міжвоєн. період - 
активний учасник кооп. руху на Рога- 
тинщині, діяч місц. філій т-в "Просвіта" 
"Рідна школа" "Сільський господар" 
"Молочарська спілка". Підтримував 
тісні зв'язки з УВО та ОУН.

1940 заарештований НКВС, ув'яз
нений у Станіславській тюрмі. 1941
- чл. повітов. управи у проголошеній 
ОУН(б) Укр. державі. Під час нім. окупа
ції очолював Укр. допомоговий к-т на 
Рогатинщині, завданням якого був за
хист інтересів укр. селян. Підтримував 
створення д-зії "Галичина".

1944 виїхав з родиною до Словач
чини, згодом - до Німеччини. З 1944 - 
на еміграції в Канаді (м. Торонто). Був 
секретарем вид-ва "Укр. канад. легіо
ну" та "Кредитної спілки" учасником 
Об'єднання укр. педагогів Канади.

П. і похований у м. Торонто.
Літ.: Західно-Українська Народна 

Республіка 1918-1923. Документи і ма
теріали. Т. 4 /уклад.: О. Карпенко, К. Ми- 
цан. Івано-Франківськ, 2008; КучерукВ. 
Українська Галицька Армія: довідник. 
К., 2010; Українська Галицька Армія 
/ ред. Д. Микитюк. Т. 1. Вінніпег, 1958; 
Шанковський Л. Українська Галиць
ка Армія. Львів, 1999; Мельничук Б., 
Мельничук X. Бігус Петро і  І  ЕСУ. URL: 
h ttp ://e su .co m .u a /se a rch _a rtic le s . 
php?id=39845.

Богдан Паска

БІЗАНЦ
Альфред
(15.10.1890 - після 1953) - підпол

ковник ГА та Армії УНР. Н. у м. Пере
мишль. Проживав у с. Дорнфельд (нині 
с. Тернопілля Пустомитів. р-ну Львів, 
обл.). Німець за національністю.

У роки ПСВ - майор австр. армії. 
Нагороджений хрестом "За військові 
заслуги"3-го ступеня.

В ГА з перших її днів. Від 01.1919 - 
командир 7-ї Львів, бригади ГА, групи
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БІЗАНЦ Данило

військ "Південь" 06.1919 бригада Б. 
розпочала Чортків. офензиву, за котру 
він отримав звання підполковника.

01-05.1920 - в ЧУГА. У 05.1920 ра
зом із бригадою перейшов на бік ДА 
УНР. У 08.1920 у званні полковника з 
групою офіцерів ДА УНР призначений 
до штабу 6-ї д-зії Війська Польського.

Після завершення польс.-рад. вій
ни польс. влада безпідставно намага
лася звинуватити його у військ, злочи
нах. У післявосн. час був біля витоків 
УВО, брав участь у діяльності галиц. 
ветеран, орг-цій.

1938 - учасник багатолюдного по
хорону колиш. головнокомандувача 
УГА М. Тарнавського, прощався з ним 
від імені всіх старшин ГА. На поч. 1940-х
- референт укр. справ в адміністрації 
Генерал-губернаторства 3-го Рейху. 
1943-44 очолював Військ, управу д-зії 
"Галичина".

1945 заарештований рад. спец- 
службами, відправлений на заслання. 
П. у таборах ГУЛАГу після 1953. Автор 
спогадів, опублікованих 1923 в "Кален
дарі Червоної Калини"

Літ.: Стецишин О. Ландскнехти Га
лицької армії. Львів, 2012.

Олег Стецишин

БІЗДНЦ
Данило
(1897-1968) - сотник ГА. Н. у смт 

Підбуж (нині Дрогобиц. р-ну Львів, 
обл.). Німець за національністю.

Під час ПСВ служив у 19-му піх. пол
ку ландверу австро-угор. армії. В ГА з 
11.1918. Наприкінці 12.1918 служив 
у штабі бойової групи "Рудки" під ко
мандуванням К, Гофмана. Командував 
куренями в Самбірській і Коломий. 
бригадах.

П.у м. Відень.
Літ.: Стецишин О. Ландскнехти Га

лицької армії. Львів, 2012.
Олег Стецишин

БІЛАНЮК
Петро Якович
(07.07.1894-1977) -  педагог, публі

цист, видавець, громад, діяч, вістун 
УСС, четар УГА. Н. в с. П'ядики (нині 
Коломий. р-ну Івано-Франк. обл.). За
кінчив нар. школу та Коломий. г-зію 
(1906-14).

Доброволець Легіону УСС від 1914. 
У складі 3-ї сотні поручника О. Яримо- 
вича воював на Рос. фронті -  від Кар
пат до р. Стрипа. Учасник духового 
оркестру УСС. Під час польс.-укр. війни 
1918-19 - нач. канцелярії 1-ї бригади 
УСС ГА. В бою під м. Львів потрапив у 
польс. полон (1919-21), засуджений до 
страти через повішення. Скористав
шись останнім словом перед стратою, 
зумів утекти.

Навч. в Укр. таємному ун-ті у Львові 
(1923-24), закінчив Празьк. ун-т. Д-р ге- 
огр. наук (1929). Викладав у г-зії "Рідна 
школа" в м. Чортків (нині Терноп. обл.). 
Від 1939 - голова Укр. допомогового 
к-ту в м. Сянок (Польща). Певний час 
перебував у нім. в'язниці. До 1944 - ін
спектор г-зії у м. Львів.

Згодом переїхав до Німеччини, 
звідти емігрував доСША.Викладаву ко
леджі м. Детройт, проф. Гарвард, ун-ту. 
Учасник підготовки "Укр. заг. енцикло
педії" ЕУ. Автор статей у періодиці. 
Співред. "Ювилейного збірника науко
вих праць в 100-річчя НТШ і 25-річчя 
НТШ в Канаді".

П .у м. Детройт (США).
Літ.: А ми тую стрілецькую славу 

збережемо... Ч. 1 /упоряд. Я, Полатайчук. 
Коломия, 1999. С. 49-50; Лазарович М. В. 
Леґіон Українських січових стрільців: 
формування, ідея, боротьба. Тернопіль, 
2016; Мельничук Б. Біланюк Петро Яко

БІЛАНЮК 
Петро Якович
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БІЛАС Ростислав-Едмунд

БІЛАС
Ростислав-Едмунд

БІЛЕНЬКИИ
Ярослав

вич //ТЕС. Т, 4. Тернопіль, 2009. С. 51; Мо- 
нолатій /, Славні випускники славної 
Коломийської гімназії за 1892-1918 pp. 
/ / Т . Незалежний культурологічний ча
сопис 2010. Ч. 62. С. 232-234.

Микола Лазарович, 
Богдан Мельничук

БІЛАС
Ростислав-Едмунд
(10.06.1884-06.12.1964) -лікар, військ, 

діяч, отаман ГА. Н. у м. Надвірна (нині 
Івано-Франк. обл.). Закінчив мед. 
ф-т Львів, ун-ту (1910) та Віденську 
військ.-лікарську акад-ю "Йозефінум" 
(1914). Д-р медицини (1910). Спеціа
лізувався з лікування внутр. хвороб в 
університет, клініках Відня (1912-14).

Під час ПСВ - полковий лікар; 1916 
переведений до військ, команди Льво
ва. У 11.1 918-05.1919 - санітарний ре
ферент ДСВС та чл. Держ. санітарної 
ради; керував мед. службою ГА. 11.1918 
отримав звання отамана ГА. 19.11.1918 
разом із Д. Вітовським поставив під
пис під наказом ДСВС про мобіліза
цію лікарів-українців. У 01.1919 керу
вав реорг-цією санітарної служби ГА. 
У 02.1919 увійшов до складу Держ. 
ради здоров'я, організованої ДСВС. У
05.1919 потрапив у польс. полон, ув'яз
нений у таборі військовополонених у 
Ланьцуті та львів. в'язниці "Бригідки". 
1920-40 - лікар у Бориславі, Трускавці 
(нині Львів, обл.), Львові. Брав участь у 
роботі УЛТ. 1940-44 - лікар і кер. лікар, 
установ у Польщі (м. Лодзь), від 1945
- у Німеччині (м. Пассау, Гайдельберг, 
Реґенсбурґ). З 1958 - у Мюнхені.

П.у м. Мюнхен (ФРН).
Літ.: Західно-Українська Народ

на Республіка 1918-1923. Документи 
і матеріали, Т. 4 / уклад.; О. Карпенко, 
К. Мицан. Івано-Франківськ, 2008; Ку- 
черук В. Українська Галицька Армія: 
довідник. К., 2010; Литвин М. Україн
сько-польська війна 1918-1919 рр, 
Львів, 1998; Українська Галицька Армія 
/ ред. Д. Микитюк. Т. 1. Вінніпег, 1958; 
Шанковський Я  Українська Галицька 
Армія. Львів, 1999; ІсаевичЯ. Білас Рос
тислав-Едмунд // ЕСУ. URL: http://esu. 
com.ua/search_articles.php?id=39948.

Богдан Паска

БІЛЕНЬКИЙ
Теодор Ярославович
(06.03.1858-12.01.1939) -  педагог, 

громад, діяч. Н. у м. Рогатин (нині Іва- 
но-Франк. обл.). 1882 закінчив філос. 
ф-т Львів, ун-ту. Працював учителем у 
школі м. Сокаль (нині Львів, обл.), Ста
ниславів. учительській семінарії; дир. 
і проф. історії та укр. мови в учитель
ській семінарії м. Самбір (нині Львів, 
обл.) (1894-1915 і 1918-24). Один із 
засн. т-в "Сільський господар", "Шкіль
на поміч" (обидва 1896), голова "Русь
кого (Укр.) пед. т-ва" (1898-1920). 1906 
обраний очільником Т-ва взаємної по
мочі укр. вчительству. У 02.1915 зааре
штований рос. окупац. адміністрацією, 
вивезений до м. Симбірськ (нині Улья
новськ, РФ). 1918 повернувся до Сам- 
бора. У 05.1919 заарештований польс. 
владою, перебував у концтаборі. Засн. 
і дир. жін. учительської семінарії "Рід
ної школи" (1921-32). Відновив у Сам- 
борі філію т-ва "Просвіта". З 1927 - чл. 
т-ва"Бойківщинан.

П .ум . Самбір.
Літ.: 225-річчя Самбірської гімназії 

хочуть відзначити на державному рівні 
// Львівська газета. URL: http://gazeta. 
lviv.ua/2016/09/05/225-richchya-sambir- 
skoyi-g im naziy i-xochut-vidzna-ch i- 
ti-na-derzhavnomu-rivni/. 2016.5 верес; 
Проць Б. Біленький Іван Теодорович 
// ЕСУ. URL: http://esu.com.ua/search_ 
articles.php?id=39980.

Богдан Паска

БІЛЕНЬКИЙ
Ярослав
(17.05.1883 -  весна 1945) -  педагог, 

вчений-філолог, освіт, і громад.-політ. 
діяч, ред. повітов. часопису ЗУНР. Н. 
у м. Самбір у родині вчителя. Навч. у 
Самбір. та Станиславів. г-зіях, на філос. 
ф-тах Львів. (1902-04) та Віден. (1904- 
06) ун-тів. Викладач укр. мови Коло- 
мий. г-зії (1906-10). Викладач Сокал. 
г-зії (1911-14,1918-19).

У роки ПСВ перебував у Відні, де 
працював перекладачем для полоне
них рос. армії. Директор Яворів, г-зії 
(1916). Учасник встановлення укр. вла
ди в Сокалі 1.11.1918. Призначений 
директором україн ізованої Сокал.
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БІЛИК Михайло

г-зії (11.1918-05.1919), Ред. органу 
Сокальської повітов, УНРади "Голос 
з-над Буга" (1918-19). Перейшов з ГА 
на Наддніпрянщину; працював у Мін-ві 
освіти УНР, де відповідав за орг-цію 
шкільництва.

Чл. НТШ (1911), секретар Комісії шев
ченкознавства. Автор праць про твор
чість І  Шевченка, І. Франка, М. Шашке- 
вича. Ред. час. "Українська школа" (Львів, 
1932-34). У 1920-х-30-х -  викладач Ака- 
деміч. г-зії у Львові. Викладав укр. мову 
у львів. школах та Львів, педін-ті (1940- 
41). Вчитель Самбір. СШ (1944-45). Спів- 
засн.УГВР (1944-45).

П. і похований у м, Самбір.
Літ.: Кравченюк О. Сокальщина в 

1914-1924 роках // Надбужанщина. 
Сокальщина, Белзчина, Радехівщина. 
Історично-мемуарний збірник. Нью- 
Йорк; Париж; Сидней; Торонто, 1994. 
Т, 3. С  227; Павлишин О. Львівщина в 
добу Західно-Української Народної 
Республіки (1918-1919). Львів, 2008. 
С. 56-57; Романюк Т. Біленький Яро
слав // Наукове Товариство імені Шев
ченка. Енциклопедія. К.; Львів; Терно
піль, 2014. Т. 2. С  130-131.

Олег Павлишин

БІЛИК
Михайло
(д. і м. н. і с. н.) -  кооп, і громад, діяч. 

Родом з Городенківщини. Місце й роки 
навч. в початковій шк. та г-зії невідомі. 
Студіював у Львів, ун-ті. 1910 двічі аре
штований у зв'язку з б-бою за укр. ун-т 
у Галичині. 1912 виключений з ун-ту, 
У Делятині 1912-17 - касир, заст. ди
ректора й дир. "Руської каси" тех. дир, 
повітов. госп.-торг. спілки "Нар. дім". 
У серед. 1920-х виїхав до Коломиї.

У кін. 1912 на з'їзді УРП від Деля- 
тинщини ввійшов до управи партії.
14.01.1913 на повітов. січовому з'їзді 
в Делятині висунув низку пропозицій 
щодо плану роботи, обраний повітов. 
отаманом "Січі" 14.12.1913 вів довіроч- 
ну нараду радикалів Делятинщини. 
Тоді ж обраний делегатом на з'їзд УРП 
та секретарем повітов, управи УРП.
15.03.1913 відкрив повітов. з'їзд "Січі", 
на якому обговорено справу делегатів 
на свято "Січей" у Львові, проведення

в Делятині січового вишколу, влашту
вання ювілею І. Франка, створення в 
кращих "Січах" відділів "Січових стріль
ців" відкриття пам'ятника Шевченкові 
у Ворохті тощо.

1918-19 займав посаду заст. комі
сара ЗУНР в Делятині. 5.06,1922 висту
пав на повітов. заг. зборах філії "Про
світив Делятині, обраний секретарем 
виділу. На поч. 1920-х чл. виділу круж
ка "Рідної школи"в Делятині.

Літ.: Клапчук В. М., Клапчук М. М. 
Делятинщина: історично-географічне 
дослідження. Делятин, 2007.

Володимир Клапчук

БІЛИКОВСЬКИЙ
Іван Симеонович
(08.10.1846-13.02.1923) - культ, діяч, 

музикант, композитор, педагог. Н. у 
с. Бабина (нині Самбір. р-ну Львів, обл.). 
Навч. музики приватно у Ф. Єдлічки
(Львів), Закінчив Станиславів, учитель
ську семінарію (1875). Вчитель музики і 
хоровий диригент у Самборі (1867-70) 
та Станиславові (з 1876). 1894 заснував 
у Станиславові муз.-хорове т-во"Боян", 
З 1894-уЛьвів.учительській семінарії.

1918-21 викладав теорію музи
ки у Вищому муз. ін-ті ім. М. Лисенка 
(Львів). Автор хорових творів на вірші 
Т. Шевченка "Гамалія" "Ой три шляхи 
широкії..." "Думи мої" "Ой гляну я, по
дивлюся" "Сонце заходить"; культо
вої музики, обробок укр. нар. пісень; 
шкільного пісенника, самовчителя з 
теорії музики.

П .ум . Львів.
Літ.: Морозюк В. Пом'яник-2. Іва- 

но-Франківськ, 2006; Мазепа Л. Бі- 
ликовський Іван Симеонович // ЕСУ. 
URL: http://esu.com.ua/search_articles. 
php?id=40075.

Богдан Паска

БІЛИНКЕВИЧ
Богдан
(д. і м. н. і с. н.) -  військ, діяч, сот

ник ГА. У кін. 09.1918 увійшов до скла
ду Коломий. окружного таємного 
військ, к-ту. 1.11.1918 керував захо
пленням пошти, телеграфу, повітового 
староства і магістрату в м. Коломия.
311,1918- поручник ГА. Командант 2-го

БІЛИК Михайло
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БІЛИНСЬКИЙ Євген

куреня Червоної Калини 1-го полку 1-ї 
(УСС) бригади ГА. Брав участь у боях за 
Львів. Після захоплення міста поляка
ми 22.11.1918 учасник наради старшин 
у с. Миклашів (нині Пустомитів. р-ну 
Львів, обл.), на якій вирішено затри
мати курені та зайняти оборону біля 
Львова. 23.11.1918 зі своїм куренем 
зайняв позиції від м. Дубляни (нині 
Жовків. р-ну Львів, обл.) до с. Ляшки 
Муровані (нині с. Муроване Пустоми
тів. р-ну Львів, обл.) і с. Сороки (нині 
с. Сороки-Львівські Пустомитів. р-ну 
Львів, обл.), заступивши полякам до
рогу на м. Кам'янку-Струмилову (нині 
м. Кам'янка-Бузька Львів, обл.). У кін.
1918 отримав звання сотника.

9.03.1919 у ході Вовчухів. опера
ції ГА зі своїм куренем брав участь у 
штурмі м. Городок (нині Львів, обл.).
17.03.1919 перекинутий під с. Бортя- 
тин (нині Мостиськ. р-ну Львів, обл.). У 
серед. 06.1919 під час Чортків. офензи- 
ви ГА брав участь у боях за Тернопіль; 
особисто відзначений Є. Петрушеви- 
чем, У 07.1919 у складі ГА перейшов на 
Наддніпрянщину.

Після реорг-ціїУГА в ЧУГА у 02.1920
- один із команд. 1-ї Галиц. Червоної 
бригади УСС. Згодом інтернований у 
таборі в м. Йозефів (ЧСР). 1921 входив 
до складу місц. стрілец. ради, метою 
якої було продовження б-би за укр. 
державність.

Подальша доля невідома.

Літ.: Західно-Українська Народна 
Республіка 1918-1923. Документи і 
матеріали. Т. 4 / уклад.: О. Карпенко, 
К. Мицан. Івано-Франківськ, 2008; Ку- 
черук В. Українська Галицька Армія: 
довідник. К., 2010; Литвин М. Україн- 
сько-польська війна 1918-1919 pp. 
Львів, 1998; Українська Галицька Армія 
/ ред. Д. Микитюк. Т. 1. Вінніпег, 1958; 
Шанковський Л. Українська Галицька 
Армія. Львів, 1999; Монолатій І. По
куття і Гуцульщина в часи Української 
революції в 1917-1920 pp. URL: http:// 
kolomyya.org/histpub/historypub1.htm.

Богдан Паска

БІЛИНСЬКИЙ
Євген
(д. і м. н. і с. н.) -  військ, діяч, сотник 

ГА. У період ЗУНР - команд, батареї 
48-лінійних гаубиць 2-го гармат, полку
2-ї Коломий. бригади ГА.

Літ.: Кучерук В. Українська Галиць
ка Армія: довідник. К., 2010; Шанков
ський Л. Українська Галицька Армія. 
Львів, 1999.

Богдан Паска

БІЛИНСЬКИЙ
Іван
(1863-01.10.1934) -  педагог, гро- 

мад.-політ. діяч, держ. повітов. комісар 
ЗУНР. Н. у м. Мохнате Турківського пов. 
на Львівщині, Навч. у Самбір. г-зії та у 
вчительській семінарії у Львові. По
знайомився з І. Франком. Вчитель нар. 
шкіл у селах Плав'є та Тухолька Со- 
кальського пов. Управитель школи в 
с. Пчани Жидачівського пов. Організа
тор встановлення укр. влади та держ. 
повітов. комісар у Жидачеві (11.1918). 
На пенсії з 1925.

П. і похований у с. Пчани.
Літ.: Василич О. Жидачів у p.p. 1918-

1919//Літопис Червоної Калини. 1932. 
Ч. 4. Квітень. С. 16; Некрольоги. Іван Бі- 
линський // Учительське Слово. Львів,
1934. Листопад. Ч. 9. С. 252; Творці ли
стопадового чину на провінції// Гуцу- 
ляк М. Перший листопад 1918 року на 
західних землях України зі спогадами 
і життєписами членів Комітету Вико
навців Листопадового Чину. К., 1993. 
С. 156; Ті, що від нас в ід ійш ли...
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БІЛИНСЬКИЙ Клавдій Омелянович

Білинський Іван // Календар для всіх 
на переступний 1936 рік. Львів, [1935]. 
С. 145.

Олег Павлишин

БІЛЙНСЬКИЙ
Клавдій Омелянович
(20.10.1865-28.05.1937) -  педагог, 

громад.-політ. діяч, чл. Буковинської 
делегації УНРади. Н. в с. Соснів пов. 
Підгайці (нині Теребовлян. р-ну Тер
ноп. обл.) в сім ї адміністратора гре- 
ко-катол. парохії с. Соснів, а з 1869

пароха с. Синява (пов. Збараж). Закін
чив держ. г-зію в Тернополі (06.1883). 
Вивчав філологію на філос. ф-ті Віден. 
ун-ту (1891-93), завершивши студії 
докторатом. Автор наук, праць укр. 
та нім. мовами, зокр, про граматику 
М. Смотрицького. Чл. укр. академічно
го т-ва "Січ"у Відні. З 02.1894 працював 
заступником учителя (суплентом) у 
вищій реальній г-зії м. Львів, де викла
дав нім. й польс. мови та географію як 
обов'язкові предмети, керував спорт, 
іграми гімназистів. У 1898/99 н. р. су- 
плент у вищій реальній г-зії в Терно
полі. З 08.1899 суплент вищої реальної 
г-зії в Станиславові, де викладав нім., 
польс. та укр. мови. 08.1900 - суплент 
держ. учительської семінарії в Чернів

цях, з 08.1903 - у вищій реальній г-зії 
в Чернівцях, де викладав укр. мову 
для неукраїнців. У 08,1904 -  дійсний 
учитель. 06.1909 присвоєно ранг про
фесора. 1915-18 -  чл. учительського 
збору та іспитової комісії укр. приват
ної учительської дівочої семінарії т-ва 
"Українська школа" в Чернівцях. Брав 
активну участь в орг-ції втечі М. Січин- 
ського з в'язниці в Станиславові (1911). 
Один з організаторів Свята української 
державності в Чернівцях 10.03.1918 та 
співавтор ухвалених тоді резолюцій на 
підтримку УНР та УЦР.

14.10.1918 обраний делегатом від 
народної партії на установчі збори 
Української конституанти у Львові 
(разом з А. Артимовичем, М. Корду- 
бою та Р Цегельським). На першо
му засіданні Конституанти у Львові
19.10.1918 обраний до складу УНРади. 
Підпис Б. стоїть під маніфестом Бу
ковинської делегації УНР "До україн
ського народу Буковини!", який закли
кав буковинських українців прийти 
на віче 3.11.1918 та проголосити свою 
волю жити в укр. д-ві. 4.11.1918 разом
з О. Безпалком представляв Крайовий 
к-т УНРади на вояцькій раді в Чернів
цях. 6.11.1918 підписав "Універсал до 
вільних громадян усіх народностей 
і верств в краю" з закликом до буко
винців про підтримку нової укр. вла
ди. Від імені Крайового к-ту УНРади 
здійснив перебрання влади в дирек
ції буковинської поліції від австр. ди
ректора поліції Таранґула та передав 
кер-во поліцією в руки надкомісара 
поліції українця О. Яворського. Разом 
із сотнями ін. укр. діячів арештований 
рум. окупац. владою після запрова
дження стану облоги в Пн. Буковині
27.01.1919.

О. Попович та ін. представники Бу
ковини в УНРаді внесли на її засідання 
в Станиславові подання "в справі охо
рони буковинських українців перед 
самоволею румунського ряду", в яко
му протестували проти арешту Б. та 
ін. Протест проти арешту Б. висловив
12.03.1919 в ноті до голови Паризької 
мирн. конф. голова делегації УНР Г. Си
доренко, закликаючи вплинути на 
рум. королів, уряд для припинення

127



БІЛИНСЬКИЙ Осип Осипович

а .
*

БІЛИНСЬКИЙ
Роман

терору щодо укр. громадян. Навесні
1919 висланий з Буковини з заборо
ною повертатися в Чернівці, виїхав до 
Галичини. У 04.1919 ДСОВ іменував Б. 
директором держ. реальної школи в 
Снятині, яку невдовзі реорганізовано 
в укр. держ. г-зію.

1920/21 н. р. -  дир. приватної укр. 
г-зії УПТ в Снятині. 1921/22 н. р. -  дир. 
приватноїукр. г-зії УПТ в Городенці,яку 
окупац. польс. влада відразу закрила, 
але згодом дозволила відкрити перші
4 класи. З 09.1922 -  дир. приватної г-зії 
з укр. мовою викладання в Рогатині. 
Навесні 1925 переїхав до м. Бережани, 
де працював професором нім. мови в 
утраквістичних (укр.-польських) пара
лельних класах польс. держ. г-зії. 1935 
вийшов на пенсію.

Голова Укр. катол. союзу в Бережа
нах.

П. у м. Бережани, де й похований 
30.05.1937.

Літ.: Гарас М. Ілюстрована Істо- 
рия товариства "Українська Школа" в 
Чернауць 1887-1937. Чернівці, 1937. 
С. 125-126; Добржанський О., Старик В. 
Бажаємо до України. Змагання за укра
їнську державність на Буковині у спога
дах очевидців (1914-1921). Одеса, 2008. 
С. 481,826; їх же. Змагання за українську 
державність на Буковині (1914-1921 pp.). 
Документи і матеріали. Чернівці,
2009. С. 1 10-11 1, 385-386; Західно
укр а їн ська  Народна Республіка 
1918-1923. Документи і матеріали. Т. 2 
/ уклад.: О. Карпенко, К. Мицан, Іва
но-Франківськ, 2001. С. 83, 775; Т. 4. 
Івано-Франківськ, 2008. С. 42, 454; По
смертні згадки. Д-р Клявдій Білинський 
// Діло. 1937.30 трав.; Посмертні згадки. 
Д-р Клявдій Білинський // Діло. 1937. 
9 черв.; Еіп historischerTag. Uebernahme 
der Verwaltung der Stadt Czernowitz 
und der ukrainischen Gebiete im Lande 
durch den ukrainischen Nationalrat. Poli- 
zeidirektion // Czernowitzer Morgenblatt. 
1918.7 novemb.

Володимир Старик

БІЛЙНСЬКИЙ
Осип Осипович
(02.10.1873-04.09.1920) - правник. 

Двоюрідний брат делегатів УНРади

ЗУНР Клавдія Білинського і Станіслава 
Дністрянського. Н. у с. Озеряни (нині 
Борщів, р-ну Терноп. обл.) в сімТ пе
дагога. Рано втратив батьків і вихову
вався в сім ї дир. Терноп. вчительської 
семінарії Северина Дністрянського. 
Навч. до 1888 в г-зії в Тернополі, потім 
до 1893 в Академіч. г-зії у Львові. Студі
ював право у Львів, ун-ті. Працював у 
повітов. судах у Турці (Львівщина), Ко- 
зові і Бережанах (Тернопільщина); від 
1912 -  суддя окруж. суду в Тернополі.

З поч. ПСВ перебував в Австрії,
1916-17 -  комендант табору для ін
тернованих у Ґмюнді. Восени 1917 
повернувся до Тернополя, призна
чений заст. президента окруж. суду. 
Учасник Листопадового чину. У серед.
12.1918 затверджений урядом ЗУНР 
комісаром Терноп. повіту. Здійснював 
заходи для налагодження госп. життя, 
забезпечення нас. продуктами і пром. 
товарами, встановлення правопоряд
ку, мобілізації в ГА та надання їй до
помоги від жителів повіту, подолання 
епідемій тощо. Залишив Тернопіль у 
серед. 07.1919 і разом з ГА перейшов 
за Збруч. Перебував у Кам'янці-Поділь- 
ському та Вінниці.

Повернувся до Тернополя навесні
1920 важкохворим і через кілька міся
ців п.

Літ.: Гуцал П. Осип Білинський // 
Вільне життя плюс. 2008.31 жовт,; Його 
ж. Українські правники Тернопільсько
го краю. Тернопіль, 2008. С. 18-19.

Петро Гуцал

БІЛЙНСЬКИЙ
Роман
(05.12.1891 =23.05.1977) -  сотник УГА, 

гром, діяч. Н. в с. Пчани (нині Жидачів. 
р-ну Львів, обл.). Закінчив початк. шко
лу в селі, г-зію у Львові (1919). В австр. 
армії мав ранг поручника, служив у 
зв'язку.

Зголосився до ГА, став референ
том при ДСВС, згодом - при НКГА. За 
Збручем був у "чотирикутнику смерті". 
Від весни 1920 - командир тех. сот
ні 4-ї Київ, д-зії ДА УНР. Після поразки 
визвол. змагань повернувся до краю. 
Закінчив Політехніку у Відні. 1920 очо
лив комісію розбудови промислу при
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БІЛІНСЬКИЙ Михайло Іванович

Т-ві укр. інженерів у Львові, дорадник 
для вибору професійного знання в т-ві 
"Рідна школа", Опрацював довідник до 
екон. географії Галичини, започаткував 
орг-цію вишколу молодих укр. реміс
ників (при т-вах "Праця", "Зоря"). У час 
ДСВ на еміграції в Німеччині, де прова
див допомогову акцію серед робітни
ків, вивезених до Німеччини.

Від 1949 - в США. На поч. 1950-х - 
голова об'єднання українців "Самопо
міч" у Нью-Йорку.

П. у м. Нью-Йорк. Похований на 
цвинтарі в Саут-Баунд-Брук.

Літ.: Енциклопедія Української Ді- 
яспори. Т. 1: Сполучені Штати Амери
ки. Кн. 1 / гол. ред. В. Маркусь, співред. 
Д. Маркусь. Нью-Йорк; Чікаґо, 2009; 
Українська Галицька Армія / ред. Д. Ми- 
китюк. Т. 1. Вінніпег, 1958.

Богдан Якимович

БІЛІНСЬКИЙ
Михайло Іванович
(12.07.1883-17.11.1921) -  морський 

офіцер, контр-адмірал УНР, військо
вий, політ, і держ. діяч, організатор 1 -го 
Гуцул, полку морської піхоти УНР, Н. у 
с. Драбово-Барятинське Полтавської 
губ. (нині с. Драбове Черкас, обл.) у 
родині священика, спадкового дво
рянина. Навч. у 2-й Київ, г-зії, Моск. 
Лазаревському ін-ті сх. мов та рос. 
Військово-морській шк. в Петербурзі. 
Військ, службу розпочинав юнкером 
Балт. флоту Росії. Служив на навч. судні 
"Рига" лінійних кораблях "Пантелей
мон" та "Три святителі" ескадровому 
міноносці "Буйний", крейсері "Пам'ять 
Азова" Балт. флоту Рос. імперії. Працю
вав у Відділі податків Мін-ва фінансів 
Росії.

На поч. ПСВ призначений коман- 
дантом роти новобранців 2-го Балт. 
флотського екіпажу в Петербурзі. На
городжений орденами Св, Станіслава 
та Св. Анни 3-го ступеня. 1917 на поч. 
революції в Росії розпочав україніза
цію окремих екіпажів Балт. флоту. По
вернувся на Полтавщину.

У 11.1917 переїхав до Києва. Орга
нізатор Секретаріату морських справ 
УНР, дир. його Контрольного депар
таменту. Чл. мирн. делегацій УНР на

переговорах з Румунією (03.1918), чл, 
делегації УД на перемовинах з біль
шовицькою Росією (05-06.1918). Пом. 
начальника Гол. господарчої управи 
морського міністра УД. Чл. міжвідом
чої комісії з регулювання перевезень 
на водних і залізн. шляхах України (08—
11.1918). Міністр морських справ УНР 
(12.1918-04.1919). Шукаючи поповнен
ня для військ.-морських сил УНР, зупи
нив свій вибір на гуцулах, які, на його 
думку, були найменш піддані впливам 
комуніст, ідеології і, проживаючи се
ред гір та гірських річок, були фізично 
придатні для служби на морі. Отри
мавши спец, дозвіл від ДСВС, Б. осо
бисто здійснював набір до морської 
піхоти на Гуцульщині. 1-й Гуцул, полк 
морської піхоти, основу якого було 
закладено в Коломиї, продовжив своє 
формування в Бродах. Гуцули - мор
ські піхотинці, отримавши в Тернополі 
зброю, мундири та спорядження, своє 
перше бойове хрещення одержали під 
Волочиськами, які, разом із Запорізь
ким з'єднанням, звільнили від більшо
виків. Діяч УПСС, чл. УНРади в Кам'янці 
на Поділлі (01-05.1920). Міністр внутр, 
справ УНР в уряді І. Мазепи (05.1919), 
Очолював держ. комісію з підготов
ки Конституції УНР (05.1920). Міністр

Морський міністр УНР 
Михайло Іванович 
БІЛІНСЬКИЙ 
та його заступник 
Святослав ШРАМЧЕНК0

129



БІЛЛЕТ (БІЛЛЄТ) Гнат

внутр. справ в уряді А. Лівицького (01 - 
08.1921). Нач. Цивільного управління і 
постачання Штабу Повстанської армії 
Ю. Тютюника. Учасник Другого зимово
го походу Армії УНР.

Загинув біля с. Малі Міньки Овруць
кого пов. Волинської губ., де й був по
хований місц. селянами.

Літ.: Липа І. Михайло Білінський 
(Сильветка) // Калєндар-Альманах 
"Дніпро" на звичайний рік 1925. Річ
ник 3. Львів, 1925. С. 135-137; Павли
шин О. Українська Національна Рада 
у Кам'янці на Поділлі (1920) 11 Про
блеми вивчення історії української 
революції 1917-1921 років. К., 2015. 
Вип. 11. С. 118-137; Його ж. Українці 
Наддніпрянщини у Східній Галичині у 
1918-1920-х pp. // Галичина. Ч. 20-21. 
Івано-Франківськ, 2012. С. 172-182; 
Шрамченко Р. Український Морський 
Міністр Старший Лейтенант фльоти 
М. І. Білінський //Літопис Червоної Ка
лини. Львів, 1932. Ч. 9. С. 17-20.

Олег Павлишин 

БІЛЛЕТ (БІЛЛЄТ)
Гнат
(д. і м. н. і с. н.) -  військ, діяч, по

ручник ГА. Н. у м. Золочів у сімї колиш. 
бургомістра. Єврей за національністю.

Під час ПСВ служив у 35-му австр. 
полку крайової оборони. З 1.11.1918 — 
у ГА, комендант укр. поліції в Золочеві. 
У 12.1918 став сотником-суддею по
льового суду ОВК ГА в Золочеві (разом 
з В. Шавалою). У 2-й пол. 1920-х інтер
нований поляками уЛьвові.

Літ.:КучерукВ. Українська Галицька 
Армія: довідник. К., 2010; Стецишин О. 
Ландскнехти Галицької армії. Львів, 
2012; Шанковський Л. Українська Га
лицька Армія. Львів, 1999.

Богдан Паска 

БІЛОБРАМ
Осип
(1856-03.07.1933) - громад, і по

літ. діяч, диригент. Н. у с. Довгомос- 
тиська (нині Мостиського р-ну Львів, 
обл.) у сел. сімї. Організатор укр. гро
мад. і культ, життя у м. Старий Самбір 
(нині Львів, обл.). Заснував місц. філії 
т-в "Просвіта", "Січ", "Сокіл", читальню

"Просвіти" та духовий оркестр при 
ній. Організував у місті т-во "Бесіда", 
Повітове т-во кредитове, гурток "Рідна 
школа" та ін. У 01.1915 депортований 
рос. окупац. адміністрацією до Сибіру, 
де перебував до 1917. Після Лютн. ре
волюції 1917 повернувся до Старого 
Самбора.

11.1918 - голова місц. повітової 
нац. ради, комісар Харчового уряду 
ЗУНР. Керував військ, оркестром ГА, 
виступив ініціатором формування 
бойової групи "Старий Самбір", яка 
згодом увійшла до 3-го корпусу ГА. 
Після наступу польс. військ у 05.1919 
емігрував до ЧСР. Перебував у табо
рах для інтернованих укр. вояків у 
м. Йозефів і Німецьке Яблонне (нині 
Яблонне-в-Под'єштеді), де організував 
стрілец. хор і оркестр. Після закінчен
ня воєн, дій повернувся до Старого 
Самбора, де відновив роботу укр. т-в 
та орг-цій.

П. і похований у м. Старий Самбір.
Літ.: Помер Осип Білобрам 11 Сво

бода. 1933.28 лип. С. 4.
Богдан Паска 

БІЛОЗОР
Володимир
(24.11.1890 (за ін. даними - 1889) -

18 (за ін. даними - 17).10.1969 - військ, 
лікар, громад, діяч, поручник УСС, сот
ник УГА. Н. в м. Львів. Випускник г-зії у 
Львові. Навч. на мед. ф-ті Львів, ун-ту, 
закінчив університет, студії у Відні. 
Брав участь у студент, житті та б-бі за 
укр. ун-т, за що на деякий час був поз
бавлений права на навч.

Доброволець Легіону УСС з 09.1914. 
У 11.1914 прибув до стрілец. коша, де 
організував мед. службу. Під час боїв 
на г. Маківка лише впродовж одного 
дня надав мед. допомогу бл. 60 пора
неним стрільцям. Від 06.1915 на фронті 
як курінний, до 3.11.1916-як полковий 
лікар. 1917-11.1918- гол. лікар у коші 
УСС. 1917 разом з багатьма стрільцями 
перехворів тифом. Належав до т. зв. 
Лицарства залізної остроги - стрілец. 
романтично-бурлескного ордену, го
ловне завдання якого - плекання това
риської к-ри й формування х-ру на базі 
вояцької шляхетності.
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1918-20 на лікар, посадах в УГА 
та ДА УНР (з 22.12.1918 -  гол, лікар 
у групі "Північ", згодом гол. лікар 6-ї 
Рав. бригади, командант військ, шпи
талю в м. Кам'янка-Струмилова (нині 
м. Кам'янка-Бузька Львів, обл.), коман
дант польов, шпиталю № 1, лікар по- 
льов. шпиталю Запорізької д-зії (1920).

Одружений з медсестрою УГА 
М. Фединською; виховували трьох 
доньок. У міжвоєн. час працював лі
карем у Львові, згодом у Коломиї, де 
вів приватну практику, організував 
санітарну службу. Був заст, голови Укр. 
гігієнічного т-ва та співорганізатором 
філії УЛТ. 1932 відкрив амбулаторію 
для незаможних селян. Вирізнявся 
професійним гуманізмом, нерідко лі
кував нужденних хворих задарма, на
давав їм кошти на ліки. Співпрацював 
з УВО, ОУН.

1943-44 - чл. Військової управи 
д-зії "Галичина" очільник її лікар.-сані- 
тарної референтури. Займався набо
ром укр. лікарів і санітарного персона
лу, організовував їх вишкіл, розподіляв 
у підрозділи д-зії.

Після ДСВ - лікар у таборах перемі
щених осіб у Німеччині. 1949 емігрував 
до США, де у Філадельфії влаштувався 
лікарем-резидентом шпиталю для хро
нічно хворих. Співпрацював з укр. ком- 
батантськими та пластовими орг-ціями 
укр. діаспори.

Автор праць "Катастрофа тифу в 
УГА" "На службі батьківщини (3 нагоди 
40-ліття створення Української Галиць
кої Армії та її участи у визвольних зма
ганнях). Спомин лікаря" (Нью-Йорк, 
1958-59).

П. у м. Мурестоун (шт. Нью-Джерсі, 
США). Похований на укр. правосл. цвин
тарі у Саут-Баунд-Брук (шт, Нью-Джерсі, 
США).

Літ.: За волю України: Історичний 
збірник УСС. 1914-1964 / за ред. С. Рі- 
пецького. Нью-Йорк, 1967. С. 420, 481; 
Лазарович М. В. Леґіон Українських 
січових стрільців: формування, ідея, 
боротьба. Тернопіль, 2016; Українська 
Галицька Армія / ред. Д. Микитюк. Т. 1. 
Вінніпег, 1958. С. 97, 275, 277, 279, 662; 
Науменко К. Є. Білозор Володимир // 
ЕСУ. URL: http://esu.com .ua/search_ 
articles.php?id=40795.

Микола Лазарович

БІЛОНІЖКА
Іван
(21.09.1899 -  д. і м. с. н.) -  військ, діяч, 

стрілець ГА. Н. у с. Вишнівчик (нині Пе- 
ремишлян. р-ну Львів, обл.).

На поч. 11.1918 вступив до ГА як до
броволець. Закінчив військ, вишкіл у 
м. Рогатин (нині Івано-Франк. обл.). 
Служив у 4-му курені 11 -ї Стрий, брига
ди ГА під командуванням четаря І, Май- 
би, У 01.1919 брав участь у боях під

БІЛОНІЖКА Іван

Володимир
БІЛОЗОР

БІЛОНІЖКА Іван

http://esu.com.ua/search_
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м. Хирів (нині Старосамбір. р-ну Львів, 
обл.). У 06.1919 - учасник Чортків. 
офензиви. У 07.1919 у складі ГА перей
шов на Наддніпрянщину. Був у "чоти
рикутнику смерті". Потрапив до біль
шовицького табору для полонених у 
Дарниці, з якого втік і повернувся до
дому.

1927 емігрував до Канади, прожи
вав у м. Монреаль, де був чл. 1-ї ста
ниці Союзу бувших укр. вояків. У кін. 
1930-х нагороджений Хрестом Симона 
Петлюри за участь у збройній б-бі за 
державність України 1917-21.

Подальша доля невідома.
Літ.: КучерукВ. Українська Галиць

ка Армія: довідник. К., 2010; ТинченкоЯ. 
Офіцерський корпус Армії Української 
НародноїРеспубліки (1917-1921). Кн.2. 
К., 2011.

Богдан Паска

БІЛОРУСЬКА НАРОДНА РЕСПУБ
ЛІКА 1918-держ. утворення на тере
нах сучасної Білорусі, один з етапів бі
лорус. державності новітньої історії.

Розгортання революц. процесів 
у Рос. імперії активізувало нац. рух 
у Білорусі, учасники якого в 10.1917 
утворили Велику Білорус. Раду. Для 
визначення подальшої долі Білорусі 
15-17.12.1917 Рада провела у Мінську 
Всебілорус. з'їзд. Попри заклики до 
проголошення незалежності Білорусі, 
з'їзд ухвалив резолюцію про збере
ження зв'язків з Росією.

Після окупації нім. військами в се
ред. 02.1918 тер-ї Зх. Білорусі Викон
ком Ради Всебілорус. з'їзду 21.02.1918 
ухвалив І Статутну грамоту народів 
Білорусі, що спрямовувала білорусів 
на повне самовизначення. Створений 
Нар. секретаріат на чолі з Й. Воронкою 
мав виконувати функції уряду до скли
кання Всебілорус. установчого сейму 
та був визнаний нім. владою представ
ником білорус, народу. Сам Виконком 
став верховною владою в Білорусі й 
дотримувався резолюції Всебілорус. 
з'їзду, що передбачала входження Бі
лорусі до майбутньої демократ. Росії 
на правах автономії.

Відмова більшовиків пропустити 
білорус, делегацію через лінію фрон

ту, що проходив через Мінськ, уне
можливила участь білорус, делегації 
як суб'єкта на переговорах у Бресті. 
Члени виконкому Ради білорус, з'їз
ду О. Цвікевіч і С. Рак-Михайловський 
потрапили туди як "радники" делегації 
УЦР й не могли вплинути на результати 
переговорів. Підписаний рад.-нім. до
говір від 3.03.1918 визначав Білорусь 
як області рад. Росії, тимчасово окупо
вані Німеччиною.

9.03.1918 Виконком Ради Всебіло
рус. з'їзду видав II Статутну грамоту, 
якою проголошено БНР на етніч. зем
лях. Також у ній декларувались основ
ні демократ, свободи, запровадження 
нац.-територ. автономії для народів, 
що проживали в ній, скасування при
ватної власності на землю та вве
дення 8-год. робоч. дня. Визначення 
держ.-політ. статусу БНР покладало
ся на Установчі збори, що мали бути 
скликані незабаром. Власне Виконком, 
перетворений на Раду БНР, набував за
конодавчих функцій.

25.03.1918 III Статутною грамо
тою проголошено незалежність БНР 
зі столицею у Мінську, підтверджено 
осн. демократ, свободи, викладені в
II Статутній грамоті. Офіц. мовою ого
лошено білоруську, а держ. прапором
- біло-червоно-білий стяг. Проголо
шення незалежності БНР, внутр.-політ. 
розбіжності в кер-ві республіки щодо 
відносин з нім. військ, адміністрацією, 
звернення у 04.1918 до Вільгельма II з 
проханням про визнання незалежнос
ті БНР, підтримка нім. владою правого, 
несоціаліст. крила Ради призвели до 
розколу Білорус, соціаліст, громади
- провідної політ, сили Білорусі. Утво
рені на її основі 3 нові партії були од
ностайні щодо необхідності незалеж
ності БНР, проте мали різні зовн.-політ. 
орієнтири.

Упродовж існування БНР діяло 4 
уряди, очолювані Й. Воронкою, Р. Скір- 
мунтом, І. Середою та А. Луцкевичем 
(перші три здійснювали консерватив
ний курс, останній - просоціалістич- 
ний). Найважливіші питання внутр. 
політики вирішувалися нім. військ, 
адміністрацією. Нац.-культ. життя Біло
русі в умовах нім. окупації мало певну
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свободу. Діяльність Ради БНР у царині 
к-ри 1918 набула х-ру чітко визначеної 
держ. політики.

Зовн. політика БНР спрямовувала
ся на зміцнення зв'язків з Німеччиною 
і Польщею. Представництва БНР були 
акредитовані в Україні, Литві, її дипло
матичні місії працювали у Варшаві, 
Берліні, Копенгагені та ін. Уряд БНР 
висловив бажання розпочати перего
вори із зацікавленими сторонами про 
перегляд тієї частини Брест, мирн. до
говору, що стосувалася Білорусі. Рада 
БНР направила урядову делегацію до 
нім. посла при уряді УЦР у Києві, проте 
згоди щодо юрид. визнання незалеж
ності БНР та врегулювання територ. 
питань досягнуто не було.

Навесні 1918 очільники БНР докла
дали значних зусиль для нормалізації 
відносин з Німеччиною і домагалися її 
підтримки в справі буд-ва незалежної 
білорус, д-ви. Робота спрямовувалася 
на розвиток взаємин з урядов. колами 
Німеччини та з її військ, командуван
ням на Сх. фронті. У проведенні своєї 
політики щодо Білорусі Німеччина 
прагнула використати БНР як продо
вольчий і людський ресурс. Двояка 
політика Німеччини ускладнила діяль
ність білорус, керівників з розбудови 
державності 1918.

На серед, літа 1918 стримані від
носини білорус, кер-ва з нім. окупац. 
адміністрацією привели до розширен
ня повноважень білорус, уряду, якому 
дозволялася певна самостійність у пи
таннях освіти, к-ри, деякою мірою не
залежної зовн. політики. За ініціативою 
Нар. Секретаріату нім. командування 
влітку 1918 вело переговори з урядом 
РСФРР про повернення під юрисдик
цію білорус уряду сх. р-нів Білорусі, 
зайнятих рад. військами.

Невизнання країнами Антанти 
й США змусило БНР шукати діалог з 
рад. урядом, започаткований у Києві в
10.1918 між А. Луцкевичем і представ
ником рад. делегації X. Раковським. 
Останній пропонував угоду на 3-х за
садах: визнання незалежності Білору
сі, одночасне проголошення федерації 
з рад. Росією і введення в Білорусі рад. 
конституції. А. Луцкевич наполягав на

пошуках мирн. шляхів вирішення бі
лорус питання - Рада республіки мала 
добровільно передати свою владу Бі
лорус Соціаліст. Рад. Республіці, чим 
формально вдалося би повернути Ра
дам і Західну Білорусь, акт відмови від 
якої рад. Росією був опротестований і 
не визнаний урядом БНР. Також це доз
волило б зберегти в новому уряді ок
ремих діячів Ради й Секретаріату, що 
могло надати білорус, рад. уряду нац. 
елементів. Зрештою, рос. більшовики 
вирішили створити БСРР без участі 
нац. партій.

28.11.1918 оприлюднено IV Статут
ну грамоту Ради БНР із закликом орга
нізувати місц. Білорус. Ради у зв'язку з 
можливим поверненням нім. військ на 
батьківщину. 9.12.1918 нім. війська за
лишили Мінськ і владу офіційно пере
дано рад. уряду.

11.12.1918 Мінський губернський 
військ.-революц. к-т розпустив Раду 
БНР і наказав заарештувати членів її 
уряду. 1.01.1919 проголошено БСРР. 
Після зайняття Білорусі польс. вій
ськами 1919 діячі БНР у 08-09.1919 
повернулися до Мінська, проте розкол 
Ради БНР наприкінці 1919 обумовив 
продовження б-би за державність в 
еміграції.

Літ.: Архівьі Беларускай Народнай 
Рзспублікі.Т. 1. Вільна; Нью-Еорк; Мінск; 
Прага. 1998; За дзяржауную незалеж- 
насць Беларусі. Дакументьі і матяр'яльї 
собраньїя і надрьіктаваньїя для публі- 
кацьіі І. Касяком, прагледжаньїя і апра- 
баваньїе для друку камісіяй Беларускай 
Цзнтральнай Радьі пад кірауніцтвам 
праф. Р. Астроукага. Вьіданьїя Белару
скай Цзнтральнай Радьі. Лендан, 1960; 
Игнатенко И. М. Октябрьская револю- 
ция и самоопределение Белоруссии. 
Минск, 1992; Круталевич В. А. История 
Беларуси: становление националь-
ной державности (1917-1922). Мин
ск, 1999; Ладьісеу У. Ф. Поміж Усходам і 
Заходам: станаулення дзяржаунасці і 
тзрьітарьіяльнай цзляснасці Беларусі 
(1917-1939 гг.). Мінск, 2003; Мартинен- 
коВ. В. Виникнення державності Білору
сі (1917-1918 pp.). Чернігів, 2010.

Віктор Крупина, 
Володимир Мартиненко
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БІЛОСКУРСЬКИЙ Михайло Олексійович

*
%
*

БІЛОУС Андрій

БІЛОСКУРСЬКИЙ
Михайло Олексійович
(21.11.1902-15.07.1972) -  військ, діяч.

Н. у м. Коломия (нині Івано-Франк. 
обл.). Працював чорноробочим на це- 
гельн. з-ді в рідному місті. З 10.1918 
навч. в учительській семінарії у м. За
ліщики.

У 03.1919 вступив до ГА (служив 
рядовим і писарем у 1-й Галиц. брига
ді). Брав участь у поході на Київ, вою
вав проти денікінської і рад. армій. У
01.1920 у складі частин УГА перейшов 
на бік ЧА, служив писарем батареї. Від
04.1920 в її складі воював проти біло- 
поляків на Пд.-Зх. фронті, з 06.1920 - 
червоноармієць 310-го батальйону в 
м. Вінниця. З 08.1920 навч. при запас
ному Галиц. батальйоні, з 10.1920 -  у 
2-й Київ, школі червоних старшин.

У 09.1924 закінчив школу червоних 
старшин у м. Харків, командував взво
дом, ескадроном у кавалерійській д-зії 
червоних козаків. 1926 став чл. ВКП(б). 
З 05.1936 -  командир ескадрону кур
сантів Пензенського кавалерійського 
уч-ща, з 02.1938 служив у м. Вороши- 
ловськ.

У 04.1938 арештований органа
ми НКВС, був під слідством. У 04.1939 
звільнений з-під арешту у зв'язку з 
припиненням справи. З 02.1940 - 
військ, керівник у Держ. театральному 
ін-ті в м. Київ. 25.06.1940 відновлений у 
кадрах РСЧА і в 08.1940 призначений 
командиром батальйону.

Під час ДСВ командував баталь
йоном на Карельському, полком і 
д-зією на 2-му Білоруському фронтах.
2.11.1944 йому присвоєно звання ге
нерал-майора. 1945-57 продовжував 
військ, службу (командир д-зії, брига
ди). З 06.1954 -  військ, радник коман
дира армійського корпусу Рум. армії, 
з 05.1955 - старший військ, радник ко
мандира стрілец. корпусу в Угор. нар. 
армії. Після демобілізації в 1958-62 
працював у посольствах СРСР у НДР 
і ПНР.

Останні роки прожив у м. Київ, де 
й п. Похований на Байковому кладови
щі. Нагороджений багатьма орденами 
та медалями. У м. Коломия іменем Б. 
названо вулицю.

Літ.: Арсенич П. І. Білоскурський 
Михайло Олексійович // ЕСУ. К., 2003. 
Т. 2. С. 830; Великая Отечественная: 
Комдивьі. Военньїй биографический 
словарь. Т. 3. М., 2014. С. 239-240.

Сергій Дерев'янко

БІЛОУС
Андрій
(26.08.1893 -  д. і м. с. н.) -  військ, 

діяч, кіннотник ГА. Н. у с. Ігровиця (нині 
Терноп. р-ну Терноп. обл.). Під час ПСВ 
воював у складі кількох кінних полків 
австр. армії.

У період ЗУНР - стрілець 2-го кінно
го полку 1-ї кінної бригади ГА. У 08.1920 
перейшов на тер-ю ЧСР. Згодом емігру
вав до Канади.

Подальша доля невідома.
Літ.: Українська Галицька Армія / 

ред. Д. Микитюк. Т. 1. Вінніпег, 1958.
Богдан Паска

БІЛЬЧЕВСЬКИЙ
Юзеф
(Bilczewski Jozef;
справжнє прізв.: Біба;
20.03.1923-26.04.1860) -  церк. діяч, 

римо-катол. архієпископ у м. Львів, 
святий. Н. у м. Віламовіце (нині Сілезь
ке в-во, Польща) в незаможній багато
дітній родині. Закінчив г-зію в м. Вадо- 
віце (1880) та вступив до дієцезіальної 
духовної семінарії в м. Краків. Вищу 
теологіч. освіту здобув у Краків, ун-ті. 
1884 отримав священницькі свячення
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з рук кардинала А. Дунаєвського. Після 
року пастирської праці скерований на 
навч. до Відня, Рима і Парижа. У центрі 
зацікавлень Б. в той час були догма
тика та християн, археологія. Доктор
ський ступінь з теології здобув 1886 у 
Відні, 1890 захистив докторську дис. в 
Краків, ун-ті.

1891 отримав посаду надзвичай
ного професора зі спец, догматики на 
теологіч. ф-ті Львів, ун-ту. 1893 став 
звичайним професором, 1896 - дека
ном теологіч. ф-ту Львів, ун-ту, 1900 
обраний ректором цього ун-ту. Ак
тивно займався наук, діяльністю. Наук, 
значення мають праці Б. з християн, 
археології, базовані на дослідженнях 
ранньохристиян. пам'яток, зокр. ката
комб, Рима.

17.12.1900 отримав номінацію на 
Львівського архієпископа: його канди
датура була висунута Апостольським 
престолом та узгоджена з імперато
ром Австро-Угорщини Францом-Йо- 
сифом, котрий видав номінаційний 
декрет. Консакрація архієпископа Б. 
відбулася 20.01.1901 в катедрі Львова. 
Згідно з традицією, Б. мав також титул 
митрополита.

1904 Б. організував перший Ма
рійський конгрес, заохочував уша
нування Найсвятішого Серця Ісуса 
та Пресвятої Євхаристії, підтримував

заснування осередків Т-ва апостоль
ського життя, вшанування блаженного 
Якова Стремє як небесного заступника 
Львова і Львів, архідієцезії. Дбав про 
розширення мережі катол. (лат. обря
ду) церков і парафій. Започаткував (а 
в деяких випадках і завершив) побу
дову 300 церк, споруд (найвеличніша
-  присвячена св, Єлизаветі, зведена у 
Львові).

Займався доброчинністю. Малоза
безпечені й недужі мешканці, сироти 
його архідієцезії отримували допомо
гу через харитативні організації, що 
діяли під патронатом Б. (Т-во св. Він- 
кентія де Поль та ін.).

1914-18 допомагав греко-катол. 
кліру, переслідуваному рос. окупац. 
владою. Цілковито підтримав праг
нення польс. народу до творення 
незалежної д-ви. У 11.1918 Б. разом 
з греко-катол. митрополитом А. Шеп- 
тицьким докладали зусиль до припи
нення військ, дій. Однак Б. вважав, 
що укр. сторона несе більшу відпові
дальність за розв'язання кровопро
лиття. Очолював допомоговий к-т, 
надавав матеріальну допомогу най- 
біднішим мешканцям Львова в час 
військ, дій.

Похований на Янів. кладовищі у 
м. Львів. 1944 розпочався беатифіка- 
ційний процес, котрий 2001 завер
шився беатифікацією архієпископа Б. 
23.10,2005 Б. зарахований до переліку 
святих Катол. церкви.

Олег Павлишин

"БІЛЬШОВЙК" - часопис Галревко- 
му, друкований орган ЦК КПСГ. Друку
вався 07-09.1920 у Тернополі. 1-й но
мер датується 21,07.1920. Виданий при 
політвідділі 14 ЧА. Наступні випуски 
подано від імені "галиц. селянства" та 
ЦК КПСГ. Опубліковано 16 номерів.

Авторами та редакторами були
І. Кулик, О. Досвітній, М. Ірчан та ін. Час
тину матеріалів передруковували з 
однойменного київ, видання. Публіку
валися також офіц. відозви рад. влади.

Літ.: Галушко М. Українські часопи
си Тернополя і Тернопільщини (1886-
1944 pp.). Львів, 2008. С.148.

Микола Вітенко



БІЛЯК
Степан-Юстин
(11.06.1890-19.10.1950) - адвокат, 

громад.-політ. діяч, службовець уряду 
ЗУНР. Навч. на правн. ф-ті Львів, ун-ту 
(1914). Д-р права. Діяч УНДП, чл. ТНК. 
Засн. читалень т-ва "Просвіта" в Галичині.

У роки ПСВ служив у австр. військ, 
інтендатурі. Службовець Президії РДС 
(м. Станиславів, 13.02-22.05.1919). Се
кретар укр. дипломатичної місії на пе
реговорах з делегацією уряду Польщі
(30.10.1919). Діяч Львівської делегації 
УНРади (1920-23).

Учасник перемовин з головою 
польс. уряду В. Вітосом у Львові 
(3.08.1921). Адвокат у Городку та Льво
ві, захисник на політ, суд. процесах. 
Чл. Союзу укр. адвокатів. Посол сейму
2-ї Речі Посполитої від УНДО (1928). 
Посадник м. Львів (1941). Після ДСВ 
емігрував до США.

П .ум . Маямі (США).
Літ.: Біляк Степан // ЕУ. Т. 1. Львів, 

1993. С. 135; Гловацький І. Ю. Україн
ські адвокати Східної Галичини в світлі 
архівних джерел та некрологів (1800— 
1939 pp.). Львів, 2008. С. 44; Мудрий В. Д-р 
Степан Біляк // Свобода. 1950.9 листоп. 
Ч. 261. С. 3; СВ [Brzoza Cz] Bilak Stepan // 
Kto byt kim w drugiej Rzeczypospolitej. 
Warszawa, 1994. Wyd. 1. S. 235.

Олег Павлишин

БІЛЯЧ
Іван
(д. і м. н. н. -  після 1931) - хорун

жий УСС, командир чети в сотні Д. Ві- 
товського (1914), один з організаторів 
Корпусу Січових стрільців. Сподвиж
ник В. Дідушка, Є. Коновальця, скеро
ваний ними до Легіону УСС для агітації 
за об'єднання УСС з корпусом Січових 
стрільців та ДА УНР (1918). Один із по
борників більшовицької ідеології. За
ймався розвідувальною та контррозві- 
дувальною діяльністю.

Літ.: Головацький І. Василь Діду- 
шок: полковник, отаман; хроніка життя 
і діяльності (1889-1937). Львів, 1998; 
Лазарович М. Леґіон Українських Сі
чових Стрільців: формування, ідея, бо
ротьба. Тернопіль, 2016.

Богдан Якимович

БІЛЯЧ
Михайло Іванович
(27.08.1891 -13.09.1938) - старшина 

УГА, журналіст, редактор. Н. у с. Хільчи- 
ці (нині Золочів. р-ну Львів, обл.) в сім'ї 
селян. 1913 екстерном закінчив філію 
Академіч. г-зії у Львові. Навч. на правн. 
ф-ті Львів, ун-ту, завершив студії 1917.

Учасник Листопадового чину в Зо- 
лочеві; перший ред. газ. "Золочівське 
слово" (виходила з 23.11.1918). В скла
ді ГА перебував за Збручем; 1.08.1919 
отримав військ, звання четаря. В ЧУГА 
навесні 1920 призначений секретарем 
її політуправління.

Залишився в рад. Україні, прожи
вав у Харкові, працював у редакції 
газ. "Радянське село" і вид-ві "Рух". 
Заарештований 1931, звинувачений 
як "активний член Українського на
ціонального центру" На підставі сфа
брикованого звинувачення, згідно 
з постановою Колегії ОДПУ СРСР від 
7.02.1932, ув'язнений на 3 p.; покаран
ня відбував на буд-ві Біломорканалу. 
Повернувшись після дострокового 
звільнення в Харків, був ред. у вид-ві 
"Пролетаріат", співробітником газ. 
"Вісті", перекладачем, Заарештований 
вдруге восени 1933 за безпідставним 
звинуваченням у шпигунстві та ув'яз
нений на 3 р. Від 1936 -  на засланні в 
с. Черевково (нині Краснобор. р-ну 
Архангел, обл., РФ), працював рахів
ником. Там заарештований втретє, 
необґрунтовано звинувачений у "сис
тематичній націоналістичній і кон
трреволюційній діяльності". Згідно 
з постановою трійки при УНКВС по 
Архангел, обл. від 28.08.1938 розстрі
ляний у с-щі Чиб'ю (нині м. Ухта Респу
бліки Комі, РФ).

Петро Гуцал

б ір ч А к
Володимир Іванович
(12.03,1881-21.09,1952) - письмен

ник, наук., пед. і громад, діяч. Н. в с. Лю
бимці (нині Стрий, р-ну Львів, обл.) в 
сім ї священика. Студентські роки про
вів у Львові та Кракові, випускник філос. 
ф-ту. Під час навч. у Львів, ун-ті належав 
до літ. гуртка "Молода муза" (1906-09), 
видавав журнал "Світ". Захистив дис.
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з укр. філології та історії Сх. Європи. 
Був викладачем у міськ. г-зіях Львова, 
Дрогобича, Самбора. Дійсний чл. НТШ, 
співпрацював з М. Грушевським.

Вступив до УСС, воював від Львова 
до Києва. Делегат УНРади з кін. 1918 
від УСДП. З серед. 1919 - доц. Кам'я- 
нець-Подільського ун-ту в УНР.

1920 емігрував до ЧСР, у міжвоєн. 
період проживав на Закарпатті. Пра
цював інспектором Шкільного відділу 
земського уряду в Ужгороді, викладав 
укр. мову, філософію і теологію в Ужго
родській і Мукачів. г-зіях. Водночас 
активно займався культосвіт. україно
фільською діяльністю. Автор кількох 
підручників для місц. шкіл, виданих у 
Празі ("Руська читанка" для І (1922), III
(1923) і IV(1924) класів г-зій і міськ. шкіл). 
Один із кер. укр. молодіжної орг-ції 
"Пласт" (з 1934- голова Крайової плас
тової старшини Підкарпатської Русі), 
т-ва "Просвіта" входив до редколегій 
час."Народ","Укр. слово"та ін.

1938 підтримав карпато-укр. авто
номію у складі ЧСР, 1939 брав участь 
у роботі уряду Карпатської України в 
Хусті. Після окупації угорцями краю в 
03.1939 очолював Укр. евакуаційну ко
місію (до 30.04.1939). Згодом виїхав до 
Праги, де проживав під час ДСВ.

1945 заарештований в Ужгороді 
й засуджений за "укр. бурж. націона
лізм" на 20 р. Перебував у в'язницях

НКВС у Харкові, м. Маріїнськ (Кеме
ровської обл.).

П. у таборі м. Тайшет (нині Іркут
ська обл., РФ), де відбував покарання 
з 03.1951. Реабілітований посмертно
1990.

Публікувався під час навч. у Львів, 
г-зії, друкував короткі оповідання у 
час."Руслан"і"Діло". Перше його окре
ме вид. вийшло 1902 у Львові ("Матура 
(Новели)"). Автор повістей "Василько 
Ростиславич" (у 2-х т., Берлін, 1923),
"Проти закону" (Львів, 1936), "На нових 
землях" (Львів, 1938), "Кар'єра" (Краків
- Львів, 1943) та ін., споминів "Карпат
ська Україна" (1939), літературознав
чих і мовознавчих розвідок.

Те.: Бірчак В. Карпатська Україна.
Спомини й переживання. Прага, 1939;
Його ж. Літературні стремління Підкар
патської Руси. Ужгород, 1937.

Літ.: Бірчак В. // ЕУ / гол. ред.
В. Кубійович. Т. 1. Львів, 1993. С. 139;
Бірчак Володимир Іванович // ЕІУ. Т. 1.
К, 2003. С. 297,298; Пластовий альманах 
з нагоди п'ятдесяти-річчя українського 
Пласту на Закарпатті. 1921-1971 / зло
жив С. Пап-Пугач. Рим, 1976. С. 144,145; 
Хлянта/.ЛітературнеЗакарпаттяуХХст.
Біобібліографічний покажчик. Ужгород,
1995. С. 57-61.

Ігор Райківський

БЛАВАЦЬКИЙ
Василь Ілліч
(16.02.1889-20.03.1944) - громад, 

і військ, діяч. Н. в с. Стронятин (нині 
Жовків. р-ну Львів, обл.). 1908 закінчив
3-ю польс. г-зію ім. Франца-Йосифа у 
Львові. Відразу вступив до Львів, ун-ту, 
випускник юрид. ф-ту.

Під час ПСВ - старшина Коло- 
мий. полку крайової оборони на Італ. 
фронті. Перед розвалом Австрії по
вернувся з полком до Коломиї і, як 
командант відділу з 300 стрільців, на 
поч. 11.1918 направлений до Львова.
Згодом призначений військовим ко
мендантом Чорткова, Разом з ГА пе
рейшов Збруч. 1.09.1919 підвищений 
у ранзі до поручника і, перехворівши 
плямистим тифом, дістав посаду шефа 
законодавчого відділу Мін-ва юстиції 
УНР. Ще двічі перехворівши тифом у

БЛАВАЦЬКИЙ Василь Ілліч



БЛАВАЦЬКИЙ Дмитро Ілліч

БЛАГОДИР Олександр

Кам'янці-Подільському, повернувся 
до Галичини.

Адвокат, практику проходив у 
м. Велічка біля Кракова, де познайо
мився з майбутньою дружиною. Отри
мавши призначення на адвокат, працю 
в м. Сянік, розпочав просвітницьку ро
боту: організовував хори в повіті (сам 
диригував), концерти, повітові співочі 
фестивалі. Відновив повітову філію 
"Просвіти" вкладав у нац. пробуджен
ня лемківського нас. власні кошти. Все 
це робив попри опір поляків і місц. ру
софілів.

1926 заснував у Сяноці Лемків
ський союз кооператив, став спочат
ку його директором, а пізніше голо
вою Спостережної ради. Завдяки й 
на кошти Б. в Сяноці засновано т-ва 
"Сільський господар" "Луг" Як адвокат 
стояв на захисті громадянських прав 
українців. За подвижницьку, просвіт
ницьку працю на Сяноччині заслужено 
названий будителем Лемківщини.

Загинув біля м. Городок від кулі 
польс. боївки.

Сергій Перепічка

БЛАВАЦЬКИЙ
Дмитро Ілліч
(24.08.1891-29.07.1941) - громад, 

і військ, діяч. Н. в с. Стронятин (нині 
Жовків. р-ну Львів, обл.). 1910 закінчив 
з відзнакою Академіч. г-зію у Львові, 
поступив на правн. ф-т Львів, ун-ту.

Під час ПСВ - старшина 22-го піх. 
полку на фронті. Отримав військ, 
звання четаря. В часи польс.-укр. вій
ни бойовий старшина в групі "Схід".
1.01.1919 підвищений у ранзі до по
ручника, далі командант 9-го піх. ку
реня 4-ї Золочів. бригади. Брав участь 
у Чортків. офензиві. Влітку 1919 інтер
нований у таборах у ЧСР. Продовжив 
навч. у Празькій вищій госп. шк.; завер
шивши правн. студії в ун-ті, став д-ром 
права. На поч. 1920-х повернувся до 
Галичини, нострифікував диплом, 
дістав направлення на практику до 
Підгайців (Тернопільщина), де позна
йомився з майбутньою дружиною - 
М. Яремович. Під час перебування в 
Підгайцях, крім професійної діяльно
сті, займався орг-цією хорів.

Отримавши посаду судді в Бере
жанах, займався там теж просвітниць
кою діяльністю, диригував місц. хором 
"Боян". Пізніше був переведений суд
дею в Бібрку (до 1934). Разом зі стар
шим братом Василем був учасником 
львів. хору "Боян" під кер-вом компо
зитора С. Людкевича. Давав пожертви 
на укр. установи. Як покарання за ак
тивну укр. діяльність, переведений на 
польс,-нім. кордон до м-ка Влощова, де 
працював суддею до 1939.

1939 повернувся до Львова, 
але в 10.1939 разом з племінником 
М. Хом'яком та шваґром Є. Ловицьким 
утекли через "зелений кордон" до 
Польщі, на тер-ю Ген. губернаторства. 
М. Хом'як влаштувався редактором у 
"Краківських вістях", Є. Ловицький від
крив адвокат, канцелярію в Любліні; 
Б. призначений на посаду головного 
судді в Холмі, де працював до кінця 
життя.

П. у м. Краків, де й похований на Ра- 
ковицькому цвинтарі.

Сергій Перепічка

БЛАГОДЙР
Олександр
(серед. 1880-х-1944) - військ, діяч, 

музеєзнавець, журналіст, меценат 
Музею НТШ у Львові. Н. в м. Вінниця. 
Середню освіту здобув у Білоцерків. 
г-зії. Вступив до Київ, комерц. ін-ту, але 
навч. перервала ПСВ.
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Після закінчення військ, школи 
став першим дир. Музею-архіву вій
ни й революції 1914-17 pp. (засн. у
05.1917 при культ.-освіт. комісії Всеукр. 
ради військ, депутатів). У 04.1918 за до
рученням Мін-ва освіти УНР Б. входив 
до складу комісії у справі повернення 
з Росії "колиш. Держ. архівів, військ, 
клейнодів та старовин, речей, доро
гих укр. громадянству" Уклав список 
військ, речей істор. х-ру, що знаходи
лися в Росії і підлягали поверненню 
до України. Учасник боїв під Житоми
ром у 02.1918. Підготував розділ для 
календарика "Українець" (виданий у 
ДСВС у Станиславові). З 03.1919 - дир. 
військ.-істор. музею в Ходорові (нині 
Жидачів. р-ну Львів, обл.). У 04.1919 Б. 
збирав у с. Жаб'є (нині смт Верховина) 
матеріали для музею.

У 05.1920 в Києві ств. Комісія з охо
рони пам'яток старовини та мист-ва 
(голова - М. Біляшівський), до складу 
якої входили Д. Щербаківський та ін.; Б. 
представляв укр. військ, стр-ри. Брав 
участь у засіданнях Секції мист-в УНТ 
у Києві; 16.05.1920 виголосив доповідь 
"Справа охорони старовини на Право
бережжі та в Галичині" звітуючи про 
стан архіт. та мист. пам'яток, які обсте
жував з поч. 1919, і повідомляв про ве
лику кількість знищених архівів. Секція 
постановила звернутися до уряду з 
проханням видати закон про заборону 
вивозу предметів старовини й мист-ва 
за межі України. У Вінниці очолив К-т 
охорони старовини, якому вдалося 
облаштувати б-ку (40 тис. т.) та музей. У 
2-й пол. 1920 Б. продовжував збирати 
й охороняти військ.-істор. документи, 
очолював істор. підвідділ Військ, істо- 
рично-інформ. відділу штабу армії УНР.

Б. працював у Кам'янці-Поділь- 
ському, Вінниці, згодом у Галичині. 
Спочатку оселився у с. Шманьківці на 
Чортківщині, де створив хор при місц. 
читальні "Просвіти". Влітку і восени 
1922 брав участь у виставах літ.-артис- 
тичного театру "Розрада" при Союзі 
діячів укр. театр, мист-ва Галичини у 
Львові.

Автор оповідання "На грані" кіль
кох рукописних спогадів: "Короткий 
денник" (1919), "Щоденник" за промі

жок часу 28.08-7.09.1919, "Спогади про 
Київ" за 20.09.1919-4.11.1920.

1926 переїхав до Львова, був чл. 
Т-ва укр. емігрантів у Львові (голова
- П. Холодний). Наприкінці 1930-х обі
ймав посаду уповноваженого від Укр. 
військ.-істор. т-ва (засн. 1.03.1926). Ли
стувався з В. Дорошенком (збереглося 
З листи за 1921-43 в Літ. архіві-музеї 
чес. л-ри в Празі).

Б. - меценат НТШ, сприяв збага
ченню фондів Музею НТШ у Львові.
24.12.1922 на інвентарний облік за
раховано 94 предмети, які подарував 
Б.: а) ілюстрації (карикатури, видані 
урядом РСФРР) за 1920 (10 шт.); б) де
рев'яні печатки, бронз, хрести, австр. 
медалі (за 1848-1920), ін. військ, від
знаки, а також штабні карти ЗУНР за 
1919 (23 шт.); в) портрети військових 
УНР ("визначні герої всіх куренів VI За
порізької бригади"), датовані 1920 (61 
шт.). 12-13.04.1932 подарував Музею 
НТШ збірку військ, поштівок та збірку 
банкнот. 1920 подарував Б-ці НТШ у 
Львові 20 кн. і зб. часописів, 1921-22 - 
ще книги та зб. рукоп./газет. 10.04.1932 
передав до відділу рукописів Б-ки НТШ 
документи з часів визвол. б-би, зокр. 
документи колиш. Гетьман, архіву.

1941 заарештований і вивезений 
на заслання. П. у таборах ГУЛАГу.

Літ.: Добржанський О., Старик В. 
Бажаємо до України!: змагання за 
українську державність на Букови
ні у спогадах очевидців (1914-1921). 
Одеса, 2008. С. 19, 50; Західно-Україн
ська Народна Республіка. 1918-1923. 
Уряди. Постаті / гол. ред. Я. Ісаєвич. 
Львів, 2009. С. 20; Ковалів Ю. Благодир 
Олександр // Наукове товариство іме
ні Шевченка. Енциклопедія.! 1. Львів, 
2012; Львівська Національна наукова 
бібліотека ім. В. Стефаника: перемі
щення і втрати фондів (збірник доку
ментів і матеріалів). Т. 1. 1939-1945 / 
упоряд. Г. Сварник. Львів, 2010. С. 181; 
Нестуля О. О. Біля витоків державної 
системи охорони пам'яток культури 
в Україні. К.; Полтава, 1994. С. 175-76, 
217; Тинченко Я. Офіцерський корпус 
Армії Української Народної Республіки 
(1917-1921). Кн. 1. К., 2007. С. 6; Федо- 
рова Л. Д. Київське воєнно-історичне



БЛАЖКЕВИЧ Іванна Омелянівна

товариство в пам'яткоохоронному і 
краєзнавчому русі Наддніпрянської 
України початку 20 ст. К., 2005. С. 77.

Юрій Ковалів

БЛИЗНАК Микола

БЛАЖКЕВИЧ
Іванна Омелянівна
(дівоче прізв.: Бородієвич;
09 .10 .1886-02 .03 .1977) - дитяча 

письменниця, педагог, громад, діячка.
Н. в с. Денисів (нині Козів. р-ну Терноп. 
обл.). Навч. в початковій шк. в с. Дени
сів (1893-96), закінчила 3 класи Терноп. 
виділової школи (1896-1900). Активно

займалася самоосвітою. 1912-14 пра
цювала у школі с. Суботів, 1918-20 - 
с. Залуква (нині Галиц. р-ну Івано- 
Франк. обл.). 1920 здала екстерном іс
пит у Львів, учительській семінарії.

З 1914 після мобілізації чоловіка 
на фронт керувала Залукв'янською 
школою. Створила орг-цію "Сирітський 
захист" для воєн, сиріт (1917), к-т до
помоги тим, хто повертався з військ, 
полону, та вимушеним переселенцям 
(1918). Налагодила роботу відділу 
"Сільського господаря", кооперативи 
"Власна поміч" читальні.

1.11.1918 у Львові однією з перших 
склала присягу на вірність ЗУНР. На її 
заклик сотня селян Залукви 2.11.1918 
перебрала владу в Галичі/Особисто 
керувала роззброєнням місц. польс. 
жандармерії. Збирала віча в навколи
шніх селах з метою мобілізації добро

вольців до укр. війська. Єдина жінка в 
складі повітової УНРади в Станиславо
ві. Зазнала переслідувань з боку польс. 
влади. Влітку 1919 за 12 днів пережила
17 обшуків та 8 арештів. Щоб уникнути 
ув'язнення, 5 місяців переховувалася у 
лісах поблизу с. Крилос та м. Рожнятів.

1920-22 - учителька шк. ім. М. Шаш- 
кевича в Станиславові. З 1923 прожи
вала в с  Денисів, працювала в кооп. 
сфері; заснувала дитсадки, самоосвітні 
гуртки, госп. курси. Вела б-бу за права 
жінок. 1928 - канд. у посли до сейму 
від УСРП. За активну громад, роботу 
15.11.1938 важко травмована польс. 
жандармами. Дир. с.-г. школи в Дени
сові (1941-43).

Чл. Спілки письменників України 
(1963). Ініціатор створення Денисів, 
краєзнавчого музею (1967). Автор 
численних збірок дитячих творів, пед. 
посібників, статей з питань економі
ки, етнографії, спогадів про І. Франка,
В. Стефаника, О. Кобилянську та ін.

Те.: Блажкевич І. Листопадовий спо
гад // Літопис Червоної Калини. 1937. 
Ч. 12. С. 4-6; Її ж. Спогади (30.7.1914 -
4.10.1921 pp.) // Дзвін. 1991. № 5. С. 117- 
129; № 6. С. 136-147.

Дж.: ДАТО. Ф. 3205. Оп. 1. Спр. 2 . 
Арк. 1-23.

Оксана Дрогобицька

БЛИЗНАК
Микола
(1889-1968) -  військ, діяч, булав- 

ний ГА. Н. у с. Кам'янка-Волоська (нині 
с. Нова Кам'янка Жовків. р-ну Львів, 
обл.). Служив у австр. армії, був комен
дантом постерунку жандармерії.

У часи ЗУНР - булавний 9-ї Белз, 
бригади ГА. Входив до польової жан
дармерії 1-го корпусу ГА. 07.1919 у 
складі ГА перейшов на Наддніпрянщи
ну. Брав участь у боях проти більшови
ків та білогвардійців. 1920 - у складі 2-ї 
бригади ЧУГА; потрапив у польс. полон. 
Під час перевезення до табору в Тухолі 
втік зі Стрия до ЧСР. Перебував у таборі 
для інтернованих укр. військових у Йо
зефові (ЧСР). Згодом емігрував до СІІІА.

П. у США. Похований на цвинтарі 
Св. Андрія у м. Саут-Баунд-Брук (шт. 
Нью-Джерсі, США).
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Літ.: Українська Галицька Армія 
/ ред. Д. Микитюк. І  1. Вінніпег, 1958. 
С. 662.

Богдан Паска

БЛИЗНЮК
Юрій Іванович
(1872-1954) -  четар ГА. Н. у с. Ста

рі Кути (нині Косів. р-ну Івано-Франк. 
обл.). Здобув середню освіту.

Ветеран ПСВ, воював на Серб, фрон
ті. У період ЗУНР - старшина гармат, пол
ку Бережан, бригади 2-го корпусу ГА.

У міжвоєн. час - бригадир буд. 
бригади. Зводили на карпат. ріках гід
роспоруди, мости, проклали вузькоко
лійну дорогу з Брошнева до Осмолоди. 
За рад. доби займався домашнім г-вом.

Похований у с, Старі Кути,
Літ.: Герої стрілецького чину. До 

100-річчя Січового стрілецтва. Книга 
Скорботи, Пам'яті і Шани України. Іва
но-Франківська область. Івано-Фран
ківськ, 2014. С. 156.

Петро Сіреджук

БЛЯВКОПФ
Вільгельм
(01.12.1894-10.1944) -  інж., стар

шина ГА. За національністю єврей. Н. 
в м-ку Отинія (нині смт Коломий. р-ну 
Івано-Франк. обл.) в сімї торгівця. 1913 
закінчив реальну шк. в Станиславові, 
навч. у політех. шк. у Львові.

Під час ПСВ служив в австро-угор. 
армії на фронті, став четарем. В ГА -  від 
18.11.1918; 1.03.1919 отримав військ, 
звання поручника. У 03.1919 переве
дений на військ, службу в Тернопіль. 
У 07.1919 в складі 18-ї бригади пере
йшов на Наддніпрян. Україну. У 04.1920 
потрапив у польс. полон; зумів утекти з 
нього і перебрався в ЧСР, де перебував 
у таборах для інтернованих у Ліберці і 
Йозефові. Після звільнення завершив 
вищі тех. студії. Проживав у Празі, пра
цював інж.

Відправлений нацистами разом з 
дружиною і дочкою 8.07.1943 у гетто 
в Терезіні (Чехія), звідти 28.09.1944 - у 
концтабір біля Освенцима (нині місто 
Малопольського в-ва, Польща), де вся 
родина загинула.

Петро Гуцал

БОБЕРСЬКИЙ
Іван Миколайович
(крипт.: Оеи, Оей, Оси, Б. Б., Б6, І. 

Б-кий; 14.08.1873-17.08.1947) - педа
гог, редактор, журналіст, основопо
ложник укр. тіловиховної і спортової 
традиції, громад, і держ. діяч. Н. в 
с. Доброгостів (нині Дрогобицьк. р-ну 
Львів, обл.) у сім ї священика. Навч. у 
г-зіях м. Новий Санч (1884-87), м. Сам
бір (1887-91), на філос. ф-ті Львів, ун-ту 
та ун-ті м. Ґрац (1891 -99), де здобув фах 
учителя нім. мови і спеціаліста з фіз. 
виховання. Вивчав досвід нац. гімна
стичних с-м (нім., швед., укр.). Учитель 
нім. мови і гімнастики (руханки), зав. 
німецькомовною б-кою в Дрогобиць
кій г-зії (1900-01); учитель (1900-05), 
професор (1905) нім. філології і гімна
стики, зав. німецькомовної б-ки Акаде
міч. г-зії (1901-18) та її філії (1906-14), 
г-зії сестер василіанок (1906-14) та 
жін. учительської семінарії (1903-05) у 
Львові. 1901-14 - учитель і наставник 
перших укр. фахівців з фіз. виховання 
і спорту (С. Гайдучка, Т. і П. Франків, 
Д. Білинської, О. Федів, І. Криницького, 
Є. Любовича, Т. Поліхи, О. Тисовського, 
Ю. Семотюка, С. Сидорович та ін.). По
пуляризатор різних видів спорту серед 
українців. Розробник укр. тіловиховної
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та спортивної термінології (копаний 
м'яч, гаківка, лещетарство, ситківка 
тощо). Чл. (з 3.10.1901), другий заст. 
голови (17.11.1901-26.08.1908), голова 
(26.08.1908-21.11.1918) укр. гімнастич
ного т-ва "Сокіл" (з 1909 - "Сокіл-Бать- 
ко") у Львові - керівного осередку укр. 
сокільського руху. Один з організато
рів (1901) та голова (1901 -18) учитель
ського кружка руханки при т-ві "Сокіл" 
у Львові. 1904-14 - автор перших укр. 
теоретико-методичних праць про різ
ні аспекти фіз. виховання: "Забави і 
гри рухові" (1904), "Забави і гри рухо
ві. Часть II. Вісїмнайцять гор мячевих" 
(1905), "Забави і гри рухові. Часть III. 
Копаний мяч" (1906), "Свобідні вправи. 
Ч. 1. Вправи вільноруч Сандова"(1906) 
та ін. Засн. (1906) та опікун Укр. спор- 
тового кружка в Академіч. г-зії у Льво
ві. Співзасн. т-ва "Учительська грома
да" (1.11.1908). Учасник 3-го Міжнар. 
конгр. в Парижі, присвяченого питан
ням шкільної гігієни (2-7.10.1910). Іні
ціатор та організатор викупу земель
них ділянок у Львові для створення 
укр. руханково-спортового майдану 
("Український город"; 1911). Ініціатор 
створення спортового т-ва студентів 
вищих шкіл Львова "Україна" (1911), 
засн. і меценат укр. скаутської орг-ції 
"Пласт" (1911), засн. орг-ції "Змаговий 
союз" (1911). Ініціатор запровадження 
укр. нац. комплексних спорт, змагань 
"Запорожські ігрища" у Львові (15- 
16.10.1911, 29.06.1914). Організатор та 
очільник І та II краєвих здвигів - укр. со- 
кільських та сокільсько-січових злетів 
уЛьвові (9-10.09.1911, 27-29.06.1914). 
Учасник з'їзду Державного союзу вчи
телів середніх шкіл Австро-Угорської 
імперії у Відні (1-2.04.1912). Організа
тор та очільник участі делегації укр. со
колів у VI Всесокільському злеті в Празі 
(29.06-1.07.1912). 1909-14 - засн. і ред. 
укр. видань у Львові -"Сокілські вісти" 
"Вісти з Запорожа", "Пластовий табор" 
"Календар «Вістий з Запорожа» на 1914 
рік"та ін.

Чл. ГУР (1914-15), ЗУР (1915-16). 
1914-18 - чл. та скарбник Бойової 
управи УСС (з 1917 - Центр, управи 
УСС). Брав активну участь в орг-ції 
діяльності Пресової кватири та Ар

тистичної горстки Легіону УСС. Ре< 
рент пропаганди Письменичого е 
ділу в ДСВС (13.11.1918-1919), чеі 
(29.11.1918). Ред. "Вісника Державне 
Секретаріату Військових Справ" (191 
20). Повноважний представник ЗУ 
у США (1919-20) та Канаді (1920), 
кретар представництва ЗУНР в Кан 
(1922-24). Долучився до розробки у 
військ, термінології, однострою У 
топографічних карт (зокр. залізні/ 
ЗОУНР), заснування військ, картогі 
фічного ін-ту.

Записував спогади, вів щоденн 
збирав документи, світлини та ін. ма 
ріали про укр. нац.-визвол. б-бу. Час 
на з цього архіву була представлена 
виставкахУССу Відні (22.10-17.11.19 
та Львові (15.09-31.10.1918), що озі 
йомили широку громадськість з дія 
ністю УСС. Згодом ці документи лягл 
основу Музею історико-воєн. пам'яі 
НТШ уЛьвові.

Кер. Укр. відділу корабельної кс 
панії "Кунард" у Канаді (1924-31). 
яльний чл. Т-ва опіки над переселі 
цями імені св. Рафаїла в Канаді та У 
нар. союзу (1924-47). 1932 ініціюе 
створення б-ки у Вінніпезі (Кана  ̂
ська б-ка ім. Івана Боберського). 19: 
47 проживав у словен. м-ку Трж 
звідки походила його дружина Й. П< 
лак. Почесний голова Союзу укр. < 
кільських орг-цій за кордоном (19: 
Автор репортажів з Олімп, ігор у П 
міш-Партенкірхені та Берліні (1936).

Похований у родинному гробі 
Поллаків на кладовищі м. Тржич (G 
венія).

Літ.: Сова А. Військово-політи*- 
діяльність Івана Боберського в рс 
Першої світової війни // Гуманітаї 
дисципліни у навчально-виховно 
процесі вищих навчальних закла/ 
[зб. наук, статей]. Вип. 4. Львів, 20 
С. 90-100; Його ж. Професор Іван Боб< 
ський: життя, присвячене Україні (з і 
годи 140-ліття від дня народження, 
Пластовий шлях. Львів, 2013. Чис.: 
(175-176). С. 56-58; Сова А , Тимчаь 
Іван Боберський - основоположн 
української тіловиховної і спорто 
традиції. Львів, 2017.

Андрій Сс
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БОБЖИНСЬКИЙ
Міхал-Ієронім
(Bobrzyhski Michat Hieronim;
30.09.1849-03.07.1935) - польс. прав- 

ник, історик, політик. Н. у м. Краків 
у міщан, родині. 1859-67 навч. у г-зії

св. Анни, на правн. ф-ті Краків, ун-ту. 
Після завершення студій працював у 
прокуратори скарбу. 1872 захистив 
докторат, 1873 - габілітацію, присвяче
ну Нєшавським статутам Казимира IV 
Ягеллончика. 1875 захистив габілі
тацію з нім. права. Вивчав нім. право 
в ун-тах Берліна і Страсбурга. З 1877
- проф. історії польс. і нім. права в 
Краків, ун-ті. Співзасн. Краківської іс- 
тор. школи. З 1878 - чл. Акад-Ї знань 
(Akademii Umiej^tnosci), почесний чл. 
Познан. т-ва любителів наук. 1893 - по
чесний проф. історії польс. і нім. права 
Львів, ун-ту. З 1878 дир. Крайового ар
хіву актів гродських і земських у Кра
кові. 1890-1901 -віце-голова Крайової 
шкільної ради, докладав зусиль для 
розбудови польс. нар. шкільництва 
Галичини і заснування однокласних 
сільс. шкіл.

Прихильник етатизму і сильної 
держ. влади. Вважав, що д-ва творить 
народ, а не навпаки.

Б. розробив періодизацію історії 
Польщі за змістом держ. правління.

Був керівником політ, партії "стан- 
чиків" (краків. консерваторів). 1885 
обраний послом крайового сейму у

Львові і Держ. Ради у Відні. Після вбив
ства намісника А. Потоцького і необ
хідності для Відня пошуку компромісів 
з українцями напередодні ПСВ був 
призначений намісником Галичини 
(1908-13). Єдиний з австр. намісників, 
який не мав шляхетського походжен
ня. У 05.1910 представив віден. урядові 
програму політики в укр. питанні, про
понував поборювання москвофіль
ства, закриття русофільських закладів, 
переведення москвофільських уря
довців і вчителів на ін. посади, побо
рювання пророс. тенденцій серед гре- 
ко-катол. духовенства. Підтримував 
діяльність УНДП, здійснював поступки 
українцям, планував відкриття 2 укр. 
кафедр у Львів, ун-ті та 2 укр. г-зії, од
нак наткнувся на опір ендеків і подо
ляків. 17.04.1913 подав у відставку з 
посади намісника. 1915 заснував Лігу 
польс. державності.

1917 -  міністр Австро-Угорщини в 
справах Галичини, здійснював заходи 
щодо сеймової реформи і досягнення 
угоди з українцями. Брав участь у про
цесі відновлення Польщі. 1922 розро
бив 2 проекти автономії Сх. Галичини 
в складі Польщі, які базувалися на осн. 
положеннях австр. періоду. За формою 
вони становили договір між Антантою 
і Польщею. На виконання рішення сей
му від 26.07.1922 уряд Ю. Новака ство
рив комісію експертів для опрацюван
ня законопроекту про автономію, до 
якої ввійшли Б., В. Ґжендзєльський, 
С. Кашніца, В. Ґодлєвський, П. Лонґ- 
шамп. Взявши за основу 2-й проект Б., 
комісія відійшла від форми міжнар. до
говору і замінила положення автономії 
воєвод, самоуправлінням.

П. у с. Лопухувко біля Познані. По
хований на Раковицькому цвинтарі в 
м. Краків.

Те.: Bobrzyhski М. Dzieje Polski w 
zarysie. Krakow, 1879; Idem. "Kazania 
sejmowe Skargi": wyktad publiczny mia- 
ny w dn. 29 marca 1876 r. w Krakowie. 
Krakow, 1876; Idem. O podziale historyi 
polskiej na okresy. Warszawa, 1880; Idem.
O ustawodawstwie nieszawskim Kazi- 
mierza Jagiellonczyka. Krakow, 1873; 
Idem. Wskrzeszenie pahstwa polskiego; 
szkic historyczny. T. 1: 1914-1918. Kra
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Василь Петрович

kow, 1920; Idem. Wskrzeszenie pahstwa 
polskiego: szkic historyczny. T. 2: 1918- 
1923. Krakow, 1925.

Літ.: Сінкевич Є. Г. Краківська істо
рична школа в польській історіографії. 
Миколаїв, 2010; tukomski G., Partacz Cz., 
Polak В. Wojna polsko-ukraihska 1918- 
1919. Koszalin; Warszawa, 1994.

Микола Ґеник

БОБИКЕВИЧ
Микола
(д. і м. н. і с. н.) -  журналіст, му

зикант, композитор. Н. у м. Коломия 
(нині Івано-Франк. обл.). Автор опери 
"Страсний четвер" 3 13.03.1919 - ред. 
інформаційного щоденного час. "Но
вини" в м. Коломия, який видавала 
місц. філія Центр, інформаційного 
бюро при Директорії УНР.

Літ.: Західно-Українська Народна 
Республіка 1918-1923. Документи і ма
теріали. Т. 3. Кн. 2 / уклад.: О. Карпенко, 
К. Мицан. Івано-Франківськ, 2005; Мо- 
розюк В. Пом'яник. Івано-Франківськ, 
2005.

Богдан Паска

БОБЙНСЬКИЙ
Василь Петрович
(псевд. і крипт.: В. Б., Леліт, Олена Кор- 

шун, Шершень; 11.03.1898-02.01.1938) - 
письменник, перекладач, літ. критик, 
публіцист, хорунжий УСС, четар УГА.
Н. в м. Кристинопіль (нині м. Черво- 
ноград Львів, обл.) в родині залізнич
ника. Освіту здобув у г-зіях Львова та 
Відня, де почав писати оповідання і 
вірші.

Доброволець Легіону УСС з 1916. 
Опублікував низку статей і поезій на 
стрілец. тематику ("Синя чічка", "Стрі
лецький поклик" "Братам" та ін .). 
Співукладач "Антольоґії стрілець
кої творчости" (1917), оригінал якої 
здійснено рукописно на взірець ста
ровинних книг, прикрашено великою 
кількістю заставок та ілюстрацій. На
лежав до пресового гуртка УСС, який 
готував до видання часопис "Шляхи" 
співпрацював зі стрілец. рукописним 
час. "Червона Калина". У складі ГА брав 
участь у польс.-укр. війні 1918-19. Під 
час боїв за Львів у 12.1918 поранений

під м. Винники. Після одужання приді
лений черговим старшиною до військ, 
канцелярії Диктатора Є. Петрушевича. 
Боровся за визволення УНР від біль
шовиків і білогвардійців; побував у 
"чотирикутнику смерті". Працював у 
Видавничому відділі Пресової квати- 
ри та редакції друкованого органу УГА 
"Пролом" (1919), 1920 -  шифрувальни
ком укр. радіоприймальної станції в 
м. Бірзула (нині м. Подільськ Одеської 
обл.).

З серед. 04.1920 лікувався в м. Київ. 
Захопившись комуніст, ідеями, зустрі
чався з кер-вом Галбюро КП(б)У, брав 
участь у роботі з'їзду червоних стар
шин, працював у редакціях газ. "Чер
воний стрілець" і "Галицький комуніст"

У 06.1920 повернувся до Галичи
ни. Активний учасник літ. процесу Зх. 
України, зокр. співорганізатор групи 
пролетарських письменників "Горно", 
з 1923 - видавець і ред. низки видань 
лівого спрямування, в т. ч. тижневика 
"Світло" (1925-27) та щомісячного ча
сопису "пролетарських письменників" 
"Вікна" (1927-30). Зазнав пересліду
вань з боку польс. влади. Ув'язнений 
1926 на 5 місяців у Львів, тюрмі. Захво
рів туберкульозом.

Улітку 1930 за рекомендацією ЦК 
КП(б)У разом із сім'єю переїхав до 
м. Харків, де займався літ. і наук, діяль
ністю, прийняв рад. громадянство. Чл. 
літ. орг-ції "Західна Україна" та ВУСПП. 
Опанував франц., нім., польс. і рос. 
мови, володів англ., чес, угор., ідиш. 
Автор вишуканих поезій ("В притворі 
храму" "Ніч кохання" "Тайна танцю", 
"Слова в стіні", "Смерть Франка" та ін.), 
прозових творів ("Гість із ночі", "Страх", 
"Над Збручем сходило сонце"та ін.).

Восени 1933 заарештований ор
ганами ДПУ за начебто належність до 
"Української військової організації" і 
засуджений на 3 р. Покарання відбу
вав в одному з соловецьких концтабо
рів, рік - на буд-ві Біломорсько-Балт. 
каналу, згодом - на засланні на Со- 
ловках, Відмовився написати вірш про 
Сталіна. 1937 заарештований вдруге, 
засуджений до вищої міри покарання і 
незабаром розстріляний. Його дружи
ну вислали на 10 р. до м. Караганда, а
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сина відправили в дитрозподільник у 
м, Курськ, Посмертно реабілітований 
26.10.1956. У Червонограді встановле
но погруддя Б.

Літ,: Василь Бобинський (літератур
на сильвета) // Розстріляне відроджен
ня: Антологія 1917-1933: поезія - проза
- драма - есей / упорядкує., передм., 
післям. Ю. Лавріненка; післям. €. Свер- 
стюка. К., 2004. С. 257-260; Дубина М. 
Василь Бобинський знаний і незнаний 
// Бобинський В. Гість із ночі. Поезія. 
Проза. Публіцистика. Літературна кри
тика. Переклади / упоряд. М. І. Дубина. 
К., 1990. С. 5-32; Лазарович М. В. Леґіон 
Українських січових стрільців: форму
вання, ідея, боротьба. Тернопіль, 2016; 
Українська Галицька Армія / ред. Д. Ми
китюк. Т. 1. Вінніпег, 1958. С. 328, 332, 
557; Т. 2. Вінніпег, 1960. С. 365.

Микола Лазарович 

БОБИНСЬКИЙ
Григорій
(д. І м. н. і с. н.) - військ, діяч. Під 

час ПСВ - учасник Легіону УСС. 1915 - 
вістун, заст. команданта телефонічного 
від. в Коші УСС. Четар ГА. З 02.1920 - в 
ЧУГА. 04.1919 - укладач шифрів радіо
приймальної станції у м. Бірзула (нині 
м. Поділ ьськ Одес. обл.).

Літ.: Українська Галицька Армія 
/ ред. Д. Микитюк, Т. 1. Вінніпег, 1958. 
С  557; І  2. Вінніпег, 1960. С. 79.

Богдан Паска 

БОБЙНСЬКИЙ
Осип
(26.12.1899-22.10.1962) -  військ, діяч, 

десятник ГА. Н. у с. Фельштин (нині 
с. Скелівка Старосамбір. р-ну Львів, 
обл.). Закінчив Держ. ін-т ручних робіт 
у Варшаві; склав іспит для учителів се
редніх шкіл у Львів, ун-ті.

На поч. 11.1918 як доброволець 
брав участь у боях з поляками в с. Ме
дика біля Перемишля. У 07.1919 з ча
стинами ГА перейшов на Наддніпрян
щину. У складі 11-ї Стрий, бригади ГА 
перебував у "чотирикутнику смерті" 
хворів на тиф і чорну віспу. Був у табо
рах для полонених у Фридрихівці біля 
Проскурова і на Ялівці біля Львова. 
Згодом емігрував до США.

П. у м. Філадельфія (США).
Літ.: Українська Галицька Армія / 

ред. Д. Микитюк. Т. 3. Вінніпег, 1966.
Богдан Паска 

БОГАЧЕВСЬКИЙ
Данило Сильвестрович
(16.08.1890-11.10.1985) - адвокат, 

журналіст, офіцер ГА, громад.-політ. 
діяч. Н. у с. Манаїв Золочівського пов. 
в родині священика. Брат пор. Олек
си Богачевського і митрополита УГКЦ 
Костянтина Богачевського. Батько 
вченої-історика Марти Богачевської- 
Хомяк. Навч. у філії Академіч. г-зії у 
Львові (1908), на правн. ф-ті Львів, ун-ту 
(1908-12).

У роки ПСВ відбув військ, вишкіл 
у кадрі 9-го полку піхоти австр. армії 
в Журавиці біля Перемишля. У складі 
полку служив біля Барановичів та в 
Одесі (1918). Після утворення ЗУНР 
вступив до ГА, був комендантом за- 
лізн. станції у м. Волочиськ та м. Ста
ниславів. Воював у складі Золочів. 
сотні 2-го полку біля Львова. Після 
переходу ГА за Збруч служив у 4-му 
Гуцул, курені 11-ї бригади, під коман
дуванням брата Олекси, після смерті 
якого в 01.1920 перейняв команду
вання куренем. Інтернований польс. 
владою в концтаборі в м. Тухоля.

БОБИНСЬКИЙ
Григорій

БОБИНСЬКИЙ
Осип
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БОГАЧЕВСЬКИЙ Костянтин Сильвестрович

Адвокат, конципієнт у канцелярії 
Р. Курбаса в м. Рава-Руська (1921-29). 
Після здобуття ступеня д-ра права - ад
вокат у Раві-Руській (1929-39). Співор- 
ганізатор місц. філій т-в "Просвіта" "Рід
на школа" "Сільський господар". Під 
час нім. окупації очолював окружний 
Укр, допомоговий к-т (1941 -44).

1944-45 стажувався у Віден. ун-ті. 
На еміграції в Німеччині 1945-48 ор
ганізовував просвітницьку роботу в 
таборах укр. біженців.

1948 виїхав до СІІІА. У м. Філадель
фія відкрив крамницю канцелярських 
та реліг. товарів (1952-64). Працював 
адміністратором кредитної спілки "Са
мопоміч" (1954-65). Співорганізатор 
місц. філії Т-ва укр. купців та промис
ловців. Чл. укр. комбатант, орг-цій у 
США, голова відділення Укр. катол. т-ва 
"Обнова" у Філадельфії (1954-67).

Мав широкі наук, зацікавлення: 
соціологія, історія України, геральди
ка, Шевченкіана. Чл. НШТ Америки, 
співзасн. і 1-й голова (1957-67) його 
Філадельфійського осередку. Висту
пав з наук, доповідями на конферен
ціях НТШ Америки, редагував видання 
його сері’ГБібліотека Українознавства". 
Автор спогадів та наук, праць у царині 
Шевченкіани, біографії свого брата 
Костянтина Богачевського.

П. у м. Маклейн (шт. Вірджинія, 
США). Похований у м. Фокс Чейс.

Те.: Богачевський Д. Владика Кон- 
стантин Богачевський: перший митро
полит Української Католицької Церкви 
в ЗДА. Філадельфія, 1980; Його ж. На 
возі і під возом. Спомини галицького 
адвоката. Торонто, 1976; Його ж. Та- 
бор полонених у Тухолі 11 Українська 
Галицька Армія / ред. Д. Микитюк. Т. 1. 
Вінніпег, 1958. С. 567-581.

Літ.: Гловацький І. Ю. Українські 
адвокати Східної Галичини в світлі 
архівних джерел та некрологів (1800-
1939 pp.). Львів, 2008. С. 44; Коболів Ю. 
Богачевський Данило (Bohachevsky 
Danylo) // Наукове Товариство іме
ні Шевченка. Енциклопедія. К.; Львів; 
Тернопіль, 2014. Т. 2. С. 219-220; Шан
ковськийЛ. Українська Галицька Армія. 
Львів, 1999. С. 280.

Олег Павлишин

БОГАЧЕВСЬКИЙ 
Костянтин Сильвестрович
(17.06.1884-06.01.1961) - реліг. діяч, 

публіцист, видавець. Н. у с. Манаїв 
(нині Зборів, р-ну Терноп. обл.). Закін
чив духовну семінарію (1904), Львів, 
ун-т (1905), Катол. ун-т у м. Інсбрук (Ав
стрія) (1908). Введений у духовний сан

1909 митрополитом А. Шептицьким. 
Д-р богослов'я (1910). Префект Львів, 
духовної семінарії, радник Львів, ми
трополичої консисторії.

Під час ПСВ - капелан 30-го Львів, 
полку на Італ. фронті. З 1917 - віце-рек- 
тор духовної семінарії у Львові, ре
ферент Митрополичої консисторії. З
06.1918 - парох катедральної церкви, 
декан і проф, духовної семінарії у Пе
ремишлі.

У період ЗУНР заарештований 
польс. владою за оборону укр. насе
лення; 8 місяців перебував у в'язницях 
Перемишля, Модліна і Домб'є. 1923 че
рез переслідування зі сторони польс. 
окупац. адміністрації виїхав до м. Рим.

1924 призначений апостольським 
екзархом для українців у США, висвя
чений на єпископа; прибув до США. 
Відкрив Малу духовну семінарію у Фі
ладельфії (1924), Велику духовну семі
нарію у Вашингтоні (1952). Розбудову
вав нові парохії, дбав про створення 
парафіяльних шкіл, колегій. Заснував
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двомовний тижневик "Шляхи"(1940), 
місячник "Ковчег" (1946), Укр. б-ку-му- 
зей у Стемфорді (1933). Після ДСВ ство
рив Допомоговий к-т для емігрантів з 
України. З 1950 -  асистент Папського 
Трону і граф римський; з 1954 - архі
єпископ. 1958-61 -  Філадельфійський 
митрополит УГКЦ.

П. у м. Філадельфія (шт. Пенсільва
нія, США).

Літ.: БложейовськийД. Ієрархія Ки
ївської Церкви (861-1990). Львів, 1996. 
С. 354; РоманюкМ. Богачевський Кос
тянтин Сильвестрович URL: http://esu. 
com.ua/search_artides.php?id=35759.

Богдан Паска

БОГАЧЕВСЬКИЙ
Олекса Сильвестрович
(04.09.1894-01.1920) -  старшина ГА. 

Брат пор. Д. Богачевського і ми
трополита УГКЦ К. Богачевського.
H .ус. Любинці (нині Стрий, р-ну Львів, 
обл.) в сім ї священика. Проживав від 
1895 у с. Побук (нині Сколів, р-ну Львів, 
обл.), від 1908 - у с . Красне і від 1912 
- у с .  Петранка (нині Рожнятів. р-ну 
Івано-Франк. обл.), де його батько пе
ребував на парафіях. 1914 завершив 
навч. в Академіч. г-зії у Львові. Навесні 
1915 мобілізований до австро-угор. 
армії і після закінчення старшин, шко
ли на поч. 1916 відправлений на Італ. 
фронт.

В ГА - від кін. 1918, в боях за Львів 
командував сотнею, потім куренем 
у групі "Рудки" бригаді А. Кравса;
I.03.1919 отримав військ, звання по
ручника. За Збручем був командантом
4-го (Гуцульського) куреня в 11-й бри
гаді; восени 1919 курінь був приділе
ний до 3-ї д-зії Армії УНР.

П. у шпиталі під час епідемії тифу 
в м. Гнівань (нині Тиврів. р-ну Вінниц. 
обл.). Похований на цвинтарі у с. Вита- 
ва біля Гнівані.

Літ.: Богачевський Д. На возі і під 
возом. Спомини галицького адвоката. 
Торонто, 1976. С. 56, 68, 70-71; Жаліб
на книга. Поіменний спис поляглих 
членів УГА у Визвольній війні. Вип. II. 
б/м, б/p. С. 2; Листа втрат XI Бригади 
УГА (1919-1920) // Гайдукевич О. Було 
колись (Зі записника полевого духов-

ника УГА). Львів, 1935. С. 116; Шанков- 
ський Л. Українська Галицька Армія. 
Львів, 1999. С. 280.

Петро Гуцал

БОГУН(ЧУДШОВ) Микола
див. ЧУДІНОВ (БОГУН) Микола

БОДНАР
Порфирій-Петро Теодорович
(26.08.1880-24.06.1958) -  церк. і 

громад, діяч, капелан ГА. Н. у с. Торгів 
Золочівського пов. в сім ї Т. Боднара 
й Анни з роду Наливайко. Навч. у нар. 
шк. в с. Торгів та г-зіїм. Золочів.

У 01.1899 вступив до монастиря 
ЧСВВ у Добромилі. Довічні обіти склав 
13.09.1903. Філос. студії закінчив у мо
настирі в Лаврові. 1905 перебував у 
монастирі в Крехові. 1907 розпочав 
богослов, студії в ун-ті м. Інсбрук. Ви
свячений на священика 5.09.1909 в Ін- 
сбруку. 1909-10 -  ієромонах у Кристи- 
нополі. Під час "ферій" (канікул) 1910 
подорожував Італією, відвідував музеї 
як дослідник мист-ва, побував у Римі, 
був на аудієнції в Папи Пія X. 1911 за
хворів, повернувся в Галичину.

1911 направлений до монастиря у 
Бучачі, водночас за дорученням єпи
скопа Г. Хомишина був катехитом у 
2-х школах. 1912 направлений до мо
настиря в Крехові, де навчав новиків 
лат. мови, всесвіт, та укр. історії. 1913 
повернувся до монастиря в Бучачі, де 
працював у Місійному ін-ті, здійсню
вав реколекції для народу, василіан 
в окремих монастирях та для сестер 
служебниць у Станиславові.

Під час ПСВ перебував 13 місяців у 
Бучачі під рос, окупацією, надавав ду
ховну опіку пораненим і полоненим, 
навіть окремим рос. офіцерам, які, 
попри наявність правосл. священиків, 
звертались до василіан. 1916 пере
ведений до монастиря ЧСВВ в Крас- 
нопущі (Зборівського пов.), у 04.1916 
митрополичий ординаріат надав йому 
парафію вс. Дунаїв.

1918 перебував у монастирі в 
Краснопущі. У 09.1918 переведений до 
монастиря уЛьвові. Напередодні свя
та св. Михайла перейшов до Жовкви, 
у зв'язку із захопленням Львова поля

БОДНАР
Порфирій-Петро
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БОДНАРОВИЧ Осип Прокопович

ками. Після відступу ГА зі Львова (20—
21.11.1918) обслуговував полонених 
вояків ГА і в'язнів у польс. концтабо
рах по всій Польщі. Під час польс.-укр. 
війни 1918-19 перебував у Жовкві, де 
надавав духовну опіку пораненим і 
хворим на тиф воякам ГА і цивільним. 
Зі вступом польс. армії арештований 
у Жовкві разом з ін. василіанами, але 
через хворобу (тиф) 3 тижні залишався 
у місц. в'язниці, а згодом перевезений 
до "Бригідок", де після виїзду о. А. Іща- 
ка організував душпастирську обслугу 
хворих (з 06.1919).

Адміністратор парафії при мо
настирі василіан у Львові (1919-21). У
07.1919 призначений допоміжним ка
пеланом на м. Львів, де обслуговував 
табір полонених"Бригідки", лікарню на 
Личакові, польовий суд на Замарсти- 
нові та казарми в будинку інвалідів; з
08.1919 додатково обслуговував та
бори в Радимні, Ниську й Ланьцуті. 
У 01.1920, за рішенням УГК й згодою 
митрополита А. Шептицького та про- 
тоігумена о. П. Філяса, погодився всту
пити на службу капелана польс. армії 
(в чині капітана) для обслуги укр. по
лонених. У 01-05.1920 відвідав укр. 
полонених у Варшаві, Рівному, Ради- 
вилові, Ковелі, Бересті та на Пінщині. 
У 05.1920 повернувся до Львова, де 
продовжив службу капелана лікарень 
і таборів. У 01.1921, за рішенням про- 
тоігумена ЧСВВ, переведений зі Льво
ва до Перемишля.

1922 виїхав до Канади, де прожи
вав до 1958. Спершу душпастирював 
для вірних на фермер, поселеннях 
Мондеру, з 1923 викладав на новіціяті 
василіан лат. мову, історію, проводив 
реколекції та місії. 1924-25 - пом. па
роха церкви-парафії Св. Миколая у 
м. Вінніпег (пров. Манітоба).

П. і похований на цвинтарі парафії 
Св. Петра і Павла у м. Мандер (пров. 
Альберта).

Літ.:БлажейовськийД. Берестейська 
ре-унія та українська історична доля
і недоля. Т. 2: Київська Вселенська 
Церква в діаспорі (1751-1988). Львів, 
1999. С. 388, 449; Його ж. Історич
ний шематизм Львівської архієпархії 
(1832-1944). Т. 2: Духовенство і релігій

ні згромадження [англ. мовою]. Львів; 
К., 2004. С. 517; Його ж. Історичний 
шематизм Перемиської єпархії з вклю
ченням Апостольської Адміністратури 
Лемківщини (1828-1939). Львів, 1995. 
С. 902; Його ж. Історичний шематизм 
Станиславівської (Івано-Франківської) 
єпархії від її заснування до початку 
Другої світової війни (1885-1938) [англ. 
мовою]. Львів, 2002. С. 390; Лебедович /. 
Полеві духовники Української Галиць
кої Армії: У 45-річчя участи у Визволь
них змаганнях (Матеріали до історії). 
Вінніпег, 1963. С. 81,93-100,241,299.

Олег Єгрешій, 
Руслан Делятинський

БОДНАРОВИЧ
Осип Прокопович
(02.05.1895-27.06.1944) - підстар- 

шина ГА, редактор, журналіст. Н. у с. Зо
лотники (нині Теребовлян. р-ну Терноп. 
обл.) в сім'ї селян; рано втратив батька. 
1914 закінчив г-зію в Бережанах.

У період ЗУНР був секретарем Під- 
гаєцької ПВК. В складі ГА перейшов за 
Збруч, служив у Пресовій кватирі, мав 
військ, звання старшого десятника.

Після війни здобув пед. освіту, од
нак за фахом не працював. Проживав 
у Львові. Ред. ж. "Зиз" (1925-27), "Смо
лоскипи" (1927-28), "Наш прапор" (1933), 
"Назустріч", "Як на долоні" (1937-38), газ. 
"Новий час" і "Діло". Друкував у часопи
сах поезії і статті з літературознавства. 
В "Ділі" опублікував у 01.1935 спомин з 
часу свого перебування в ГА ('Тифозне 
Різдво. Записки з перед 15-ти років").
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БОДНАРУК Євген

Чл. УВО (1922-24), ЦК УНДО (від 
1925), співзасн. і голова Групи укр. дер
жавницької молоді (1923-26) та Союзу 
укр. націоналістичної молоді (1926—
28), голова Студентської громади. В час 
нім. окупації 1941-44 редагував газ. 
"Українські щоденні вісті" (07-08.1941), 
"Львівські вісті" "Рідна земля" був відп. 
ред. газ. 'Тернопільський голос" "Ста- 
ниславівське слово", "Чортківська дум
ка" "Воля Покуття". У 07.1941 обраний 
заступником голови Спілки укр. жур
налістів.

П. у м. Львів. Похований на Личаків, 
цвинтарі.

Літ.: Редактор Осип Боднарович // 
Рідна земля. 1944.2 лип.

Петро Гуцал

БОДНАРУК
Євген
(1899-1965) - адвокат, військовик, 

громад, діяч. Н. в с. Гадинківці (нині Гу
сятин. р-ну Терноп. обл.). Навч. в г-зіях 
Тернополя та Львова.

1919 воював в УГА. Закінчив юрид. 
ф-т Львів, ун-ту. Д-р права (1932). Від
1934 - адвокат у м-ку Отинія (нині 
смт Івано-Франк. обл.), під час ДСВ - в 
м. Коросно (нині Польща).

Від 1948 - у Канаді. Автор статті про 
рідне село в книзі "Чортківська Окру
га" та ін. публікацій.

П. і похований у м. Торонто.
Літ.: Гаврильцьо І. Боднарук 

Євген // ТЕС. Т. 1. Тернопіль, 2004. 
С. 152-153.

Микола Лазарович, 
Богдан Мельничук

БОДРУГ
Ілля Прокопович
(14.08.1893 - д. і м. с. н.) - військ, 

діяч, сотник ГА. Н. у с. Вижній Березів 
(нині Косів. р-ну Івано-Франк. обл.). 
Навч. у Коломий. г-зії (закінчив 1914).

Під час ПСВ воював на Італ. фронті 
у складі 24-го піх. полку австр. армії; 
важко поранений. 1918 один з орга
нізаторів Листопадового "зриву" в Ко
ломиї. У період ЗУНР - інтендант ОВК 
в Коломиї. 28.08.1919 після відступу 
рум. армії з Покуття виїхав до Чернів
ців, згодом до Кам'янця-Подільського.

Восени 1919 у "чотирикутнику смерті"
- на Наддніпрянщині, захворів на тиф. 
Після закінчення військ, дій залишив
ся на Наддніпрянщині, закінчив Одес. 
ун-т. Викладав у Гросслібентальському 
агрономічному технікумі в с. Велика 
Аккарджа (нині смт Великодолинське 
Овідіопол. р-ну Одес. обл.). 1928 ліку
вався у Батумі.

19.12.1932 заарештований рад. 
владою за звинуваченням в участі 
у контрреволюц. повстан. орг-ції. 
14.10.1933 засуджений на 5 р. позбав
лення волі. Загинув під час ув'язнення.

Літ.: Герої стрілецького чину. До 
100-річчя Січового стрілецтва. Книга 
Скорботи, Пам'яті і Шани України. Іва- 
но-Франківська область. Івано-Фран- 
ківськ, 2014. С. 142; Демян'юкП. Бодруг 
Ілько, син Прокопа // Енциклопедія Ко- 
ломийщини. Зшиток 2. Літера Б. Коло
мия, 1998. С. 81; Ілля Бодруг // Україн
ська Галицька Армія / ред. Д. Микитюк. 
Т. 4. Вінніпеґ, 1968. С. 103.

Петро Сіреджук

БОЖЙК
Степан
(11.06.1898-14.02.1971) - правник, 

старшина ГА, редактор, громад, діяч.
Н. у с. Гребенне (нині ґміни Любича-Ко- 
ролівська Томашів. пов. Люблін, в-ва, 
Польща) в сімТ селян. З дитячих літ 
проживав у м. Угнів (нині Сокал. р-ну 
Львів, обл.). 1917 закінчив філію Ака
деміч. г-зії у Львові, мобілізований до 
австро-угор. армії.

В ГА воював хорунжим. Восени
1919 приділений до д-зії Армії УНР.

Після війни навч. у Львові в Укр. та
ємному ун-ті, торг, акад-ї; ступінь д-ра 
права здобув у Краків, ун-ті. Працював 
пом. адвоката в Журавному, провадив 
власну адвокат, канцелярію в Богород- 
чанах (1932-39) і Раві-Руській (1942-44).

Влітку 1944 емігрував на Захід. Про
живав від 1946 у Бельгії. Співзасн. і дов
голітній голова кооперативи "Дніпро" в 
Брюсселі, чл. гол. ради Укр. християн, 
руху, Укр. катол. асоціації преси тощо. 
Ред. час. "Вісті" - органу Укр. допомо- 
гового к-ту в Бельгії, часопису отців 
редемптористів "Голос Христа Чолові- 
колюбця" (1958 опублікував у ньому
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БОЙДУНИКОсип

БОЙКІВ
Олександр
(Олекса) Миколайович
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істор. розвідку "Українська католиць
ка парохія і церква в Кракові"). Автор 
багатьох публікацій, зокр. ст.-спомину 
"З останніх днів УГА" в кн."Між молотом
1 ковалом (причинки до історії Україн
ської армії" (Львів, 1923), некролога про 
стрільця УСС Степана Паньківського, 
праці "Шляхом слави 9-ої бригади УГА"

П. у м. Брюссель. Похований у 
м. Левен (Бельгія). Після його смерті 
засновано культурницьку Фундацію 
ім. д-ра Степана Божика.

Літ.: Д-р Степан Божик помер у 
Брюсселі в Бельгії і  І  Свобода. 1971.
2 берез.

Петро Гуцал

БОЙДУНИК
Осип
(псевд.: Діброва;
08.10.1895-07.04.1966) -  діяч УВО, 

ОУН. Н. в м. Долина (нині Івано-Франк. 
обл.). Вояк австро-угор. армії.

З 1918 в ГА, хорунжий. Чл. УВО, ор
ганізаційний референт повітової ко
манди Долинщини.

1924-29 навч. у Високій торг. шк. в 
Празі (інж.-економіст). Провідний діяч 
ГУНМ, чл. редкол. газ. "Національна 
думка". Учасник І КУН (1929), виголосив 
реферати на теми "Уваги до економіч
ної політики України" "Уваги до стату
ту Організації націоналістів" У 06.1930 
брав участь у конф. УВО-ОУН у Празі. 
Восени 1930 повернувся в Галичину, 
ввійшов до складу Сенату ОУН.

1932 на "Процесі конґресівців" у 
Львові засуджений на 4 р. Працював у ре
дакціях газ. "Голос нації" та "Голос" (1936- 
38). Уповноважений ПУН із сусп.-громад. 
роботи (1939-41). Чл. ОУН(м). У 10.1944 
арештований гестапо. 1954 - голова 
УНРади. Автор кн. "Національний соліда- 
ризм і українська політика"

П. у м. Мюнхен (Німеччина). Похо
ваний на цвинтарі Вальдфрідгоф.

Літ.: Конгрес Українських Націона
лістів 1929 рік. Документи і матеріали 
/ упоряд. В. Муравський. Львів, 2006; 
Мірчук П. Нарис історії ОУН. 1920-1930 
роки. К., 2007.

Микола Посівнич

БОЙКЕВИЧ (БОЙКОВИЧ)
Микола
(1875 - д. і м. с  н.) - тех. працівник, 

громад.-політ. діяч, депутат УНРади. За- 
лізн. технік, нач. котельні в м. Самбір. 
Діяч УСДП.

Учасник встановлення укр. вла
ди в Самборі. В 11-12.1918 пере
оснастив паровоз на бронепоїзд й 
особисто обслуговував його під час 
боїв з польс. збройн. підрозділами. 
Брав участь у здобутті українцями 
м. Хирів. Делегат до УНРади від УСДП 
(м. Станиславів, 01-05.1919), Під час 
відступу ГА дістався ЧСР, де залишив
ся в еміграції.

Активний учасник нац. життя укр. 
громади м. Пльзен, ініціатор відзна
чення річниць Листопадового чину. 
Організатор і кошовий т-ва "Січ".

Літ.: Листопадові свята. Пілзен // 
Український Самостійник. Ліберець,
1935.1 груд. Ч. 10. С. 3; Перший листо
пад 1918. р. в Самборі. Спомин архітек- 
та Миколи Фляка // ГуцулякМ. Перший 
листопад 1918 року на західних землях 
України зі спогадами і життєписами 
членів Комітету Виконавців Листопа
дового Чину. К,, 1993. С. 365-370.

Олег Павлишин

БОЙКІВ
Олександр
(Олекса) Миколайович
(псевд.: Граніт, Дубчак, Ігор;
28.08.1896-29.09.1968) - хорунжий 

УГА, громад.-політ. діяч, журналіст.



БОЙКО Микола Якович

Н. в с. Спас (нині Коломий. р-ну Іва
но-Франк. обл.) в заможній сел. родині. 
У 1909-14 закінчив 4-класну сільс нар. 
шк. та 5 класів Коломий. г-зії.

Доброволець Легіону УСС з 1915. 
Від 11.1918 учасник польс.-укр. вій
ни 1918-19 та визвол. змагань на 
Наддніпрянщині. Восени 1920 у скла
ді Гірської бригади через Карпати 
перейшов до ЧСР, де його разом з ін. 
вояками УГА 1920-22 інтернували в та
борі м. Німецьке Яблонне (нині Яблон- 
не-в-Под'єштеді, Чехія).

У м. Прага закінчив середню 
освіту, 1922-24 лікувався після бо
йового поранення. 1925 вступив на 
електротех. ф-т Празьк. ун-ту, згодом 
навч. у Нім. політех. школі. Діяльний 
в укр. студент, русі: голова Укр. сту
дентської громади в Празі (1920-ті); 
делегат з'їздів ЦСУС, чл. його Управи 
(1924-29); ред. "Студентського вісни
ка" (від 1926). Активіст УВО (від 1926) 
та ОУН, адміністратор ж. "Розбудова 
нації" (від 1929), секретар голови ПУН 
€. Коновальця в м. Женева (1930-31; 
Швейцарія). Від імені Укр. клубу в Же
неві написав "Меморандум" у якому 
розкрив злочини польс. режиму 1930 
в Галичині.

31931 проживавум. Париж (Фран
ція) -  засн. і віце-президент Укр. нар. 
союзу у Франції (від 1932), основопо
ложник і перший ред. (1933-34) газ. 
"Українське слово" засн. і співробіт
ник першої укр. друкарні у Франції 
(Париж; 1938), голова теренового 
проводу ОУН/ОУН(м) у Франції (1938- 
48). Наприкінці 1940 на 8 місяців ув'яз
нений нім. владою; 30.06.1941 таємно 
повернувся до Львова, де брав участь 
у нараді з питань орг-ції антинацист. 
6“би, Від 1943 -  голова Укр. нар. со
юзу. 26.01.1944 за орг-цію переправи 
членів ОУН(м) через Піренеї до Іспа
нії вдруге заарештований гестапо; до
10.1944 перебував у концтаборі Зак- 
сенгаузен (Німеччина). Від 28.04.1945 
у Парижі -  співред. час. "Національна 
думка" "Розбудова нації", "Державна 
нація" ред. видань "Бюлетень УНС", 
"Вісті" "Українське слово" референт 
преси та інформації ПУН (1954-64), 
гол. контролер ОУН(м) (1953=55), чл.

Сенату ПУН (1964-68). Автор статей на 
стрілец. тематику:"Сл. пам. Олена Сте
панівна", "Гей, у лузі червона калина", 
"Листопад 1918 року" та ін.

П. у м. Париж (Франція). Похований 
на цвинтарі Пантен поблизу Парижа.

Літ.: А ми тую стрілецькую славу 
збережемо.,. Ч. 1 / упоряд. Я. Полатай- 
чук. Коломия, 1999. С. 63-65; Лазаро
вич М. В. Леґіон Українських січових 
стрільців: формування, ідея, боротьба. 
Тернопіль, 201 б; МірчукП. Нарис історії 
ОУН. 1920-1939 роки. К., 2007. С. 633; 
Жуковський А. і. Бойків Олександр Ми
колайович // ЕСУ. URL: http://esu.com. 
ua/search_articles.php?id=36046.

Микола Лазарович

БОЙКО
Микола Якович
(08.05.1889-02.1969) -  агроном, ко

оператор, старшина УГА. Н. у с. Буцнів 
(нині Терноп. р-ну Терноп. обл.) в сім ї 
селян. 1903—11 навч. в укр. г-зії в Тер
нополі, згодом студіював агрономію в 
Кракові.

Від 08.1914 - в австро-угор. армії, 
як старшина 55-го піх. полку воював 
на Сербському й Італ. фронтах. До лав 
ГА вступив у Тернополі в 12.1918, слу
жив у коші 1-го Подільського полку 
ім. С. Петлюри, потім воював на фронті; 
мав військ, звання четаря. Перейшов 
за Збруч, двічі хворів на тиф. Восени
1919 призначений у штаб 5-ї Херсон
ської д-зії Армії УНР. Потрапив навесні
1920 в польс. полон, перебував у табо
рах у м. Домб'є і Ланьцут.

Після звільнення працював у коо
перації в Галичині. Влітку 1944 емігру
вав на Захід. 1949 прибув з Німеччини 
до США.

П. у м. Нью-Йорк.
Петро Гуцал

БОЙКОВИЧ
Андрій
(11.12.1893 - д. с. н.) -  військ, діяч, 

поручник ГА. Н. у м. Калуш (нині Іва- 
но-Франк. обл.). Навч. у Станиславів. 
г-зії, на філос. ф-ті Львів, ун-ту, у стар
шин. школі в м. Сґерндорф (Німеччина).

Під час ПСВ -  четар 33-го піх. пол
ку австр. армії на Сх. та Балкан, фрон

Б0ЙК0
Микола Якович

БОЙКОВИЧ
Андрій
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тах. Закінчив скорострільні курси в 
м. Мостар (нині Боснія і Герцеговина). У 
період ЗУНР - поручник ГА, комендант 
м. Войнилів (нині смт Калуськ. р-ну Іва
но-Франк. обл.), вишкільний старши
на скорострільної сотні в м. Стрий та 
в період Чортків. офензиви (06.1919). 
У 07.1919 в складі ГА перейшов на 
Наддніпрянщину. Під час перебуван
ня в м. Жмеринка (нині Вінниц. обл.) 
захворів на тиф. Служив у 5-й Херсон, 
д-зії ДА УНР. Після завершення воєн, 
дій інтернований у таборах Ланьцут і 
Домб'є (Польща).

У міжвоєнн. період навч. у Віден. 
ун-ті, де здобув ступінь д-ра філософії
(1924). Проф. г-зій у м. Бережани (нині 
Терноп. обл.) та Реґенсбурґ (Австрія).
1949 емігрував до США. Проживав у 
Чикаго та Піттсбурзі.

П.у м. Піттсбург.
Літ.: Кучерук В. Українська Галиць

ка Армія: довідник. К., 2010; Шанківсь- 
кийЛ. Стрий і Стрийщина у визволь
ній війні 1918-1920 pp. Н У . Незалеж
ний культурологічний часопис. 2012. 
Ч. 70. С. 27-47.

Богдан Паска 

БОЙКОТ ВЙБОРІВ ДО ПОЛЬСЬ
КОГО СЕЙМУ Й СЕНАТУ 5 112.11.1922.
Восени 1922 нац.-визвол. рух на Зх. 
Україні набрав нової динаміки. Заго
стрення політ, ситуації спричинило рі
шення польс. уряду провести в краї 
вибори до сейму і сенату 5 і 12.11.1922. 
За задумом польс. властей, вибори 
мали стати одним із найважливіших за
ходів анексіоністської політики, а та
кож продемонструвати світові польс. 
суверенність над укр. тер-єю, остаточ
но прояснити позицію Антанти.

Питання виборів до польс. сейму і 
сенату посилили протиріччя між кра
йовим кер-вом УНТП і урядом ЗУНР. В 
основі суперечностей були контро- 
версійні політ, концепції. Якщо роз
чарування політикою Антанти після 
Генуезької конф. підштовхнуло Є. Пе- 
трушевича до переорієнтації на рад. 
Україну, то крайовий провід на чолі з
В. Бачинським став на автономіст, плат
форму. Звідси випливали різні підходи 
щодо виборів польс. парламенту. В. Ба

чинський та його найближче оточення 
в НК УНТП виступали за участь у вибо
рах. На їх думку, це зміцнило би позиції 
української сторони в переговорах з 
поляками стосовно автономії. Один з 
провідних діячів УНТП В. Охримович 
обґрунтовував необхідність участі у 
виборах тим, що вибрані посли не піш
ли б до Варшав. сейму, а утворили б 
Укр. конституанту.

Еміграційний уряд ЗУНР, ЗГ УНТП, 
а також ЗГ УНРади, утворена у Відні 
21.03.1922, відстоювали ідею бойкоту 
парламент, виборів, продовження б-би 
за держ. незалежність Галичини. Для 
полагодження протиріч В. Бачинський
12.07.1922 відвідав у Відні уряд ЗУНР. У 
результаті переговорів В. Бачинський 
погодився з тактикою бойкоту польс. 
виборів. Голова еміграційного уряду 
ЗУНР Є. Петрушевич 15.08.1922 звер
нувся до урядів Антанти з протестом 
проти виборів у Галичині.

Провід УНТП після деяких дискусій 
одностайно виступив проти участі у 
виборах. 26.08.1922 у Львові склика
но засідання ШНК УНТП за участю 203 
делегатів зі всіх повітів краю. З допо
віддю "Сучасний стан справи Схід
ної Галичини на міжнародній арені і 
внутрішнє становище краю"виступив
В. Целевич. Делегати відзначили єд
ність позиції політ, сил стосовно ви
борів. У виступах звернули увагу, що 
всяке угодовство не має шансів. Щодо 
автономіст, настроїв з польс. сторо
ни і щодо виборів до сейму і сенату 
ставлення укр. нас. було негативним. 
Піти всупереч настроям мас означало 
опинитися поза межами укр. сусп-ва. У 
прийнятій резолюції ШНК УНТП заявив 
про те, що Сх. Галичина на основі між
нар. трактатів не належить до Польщі. 
У зв'язку з цим польс. уряд не має пра
ва розписувати в Сх. Галичині вибори. 
Укр. народ не визнавав акту польс. 
уряду й у виборах участі не візьме. В 
окремій резолюції ШНК висловив пов
не довір'я урядові Є. Петрушевича як 
єдиному правному представникові 
укр. народу в Сх. Галичині.

Слідом за трудовиками управа УРП
27.08.1922 ухвалила резолюцію про 
бойкот польс. виборів у Галичині. Того
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ж дня відбулося засідання Міжпарт. 
ради, на якому християнські суспіль
ний підтримали резолюцію про бой
кот виборів. Проти участі у виборах 
висловилися також укр. соціал-демо
крати і москвофіли. У КПСГ не було єди
ної думки. Опозиційна частина партії 
(васильківці) вирішила бойкотувати 
вибори, а решта комуністів (каерпепів- 
ці), відповідно до настанов ЦК КРПП, 
оголосила про намір узяти участь у 
виборах. Створена каерпепівцями ле
гальна орг-ція (Союз пролетаріату міст 
і сіл) не знайшла підтримки серед укр. 
населення. До виборчої кампанії в Га
личині долучилася також нечисленна 
угодовська орг-ція - УСП (хліборобів), 
яка користувалася матеріальною та 
орг. підтримкою властей. Таким чином, 
усі укр. політ, сили нац.-державницько- 
го напряму виступили за бойкот польс. 
виборів у Галичині.

Інакше склались обставини на Во
лині, Поліссі, Холмщині й Підляшші. 
Укр. нас. цих земель, зважаючи на від
мінне від Галичини правно-політ. ста
новище, вирішило взяти участь у ви
борах. 18.04.1922 у Холмі відбувся з'їзд 
представників укр. нас. Холмщини і 
Підляшшя, на якому прийнято рішення 
взяти участь у виборах до польс. сейму 
й сенату. Обраний на з'їзді Виборчий 
к-т згодом об'єднався з ВНК, у резуль
таті чого було створено ЦУВК Холмщи
ни, Підляшшя, Волині, Полісся.

Важливим етнополіт. аспектом ви
борчої кампанії було ставлення до неї 
галицького єврейства. Політ, позиція 
євреїв під час виборів мала нема
ловажне значення для укр.-єврейс. 
стосунків. На засіданні ШНК УНТП
26.08.1922 промовці відзначали, що 
укр. сусп-во уважно стежить, хто серед 
ін. народів, які живуть у Сх. Галичині, 
займе щодо виборів відмінне стано
вище. У виступах звернули увагу на те, 
що імовірна участь галиц. євреїв у ви
борах може негативно позначитися на 
досі доброзичливих укр.-єврейс. від
носинах. Для пояснення свого рішен
ня про участь у виборах СВК направив 
свого представника, львів. адвоката 
Я. Райха до Відня, а потім до Кракова. 
Під час переговорів з представника

ми уряду ЗУНР Л. Райх заявив про ба
жання галиц. сіоністів і надалі підтри
мувати приязні стосунки з укр. політ, 
колами. Л. Райх намагався схилити укр. 
сторону до участі у виборах і створен
ня спільного виборчого блоку. Участь 
євреїв у виборах К. Левицький розці
нив як відхід від нейтральної позиції в 
польс.-укр. конфлікті.

З поч. 09.1922 УНТП розпочала 
практичну реалізацію політики бой
коту польс. виборів. Політ, тактика 
партії напередодні та під час виборів 
була предметом детального розгляду 
на засіданні ТНК УНТП. 2.09.1922 ТНК 
затвердив план орг. і пропагандист, 
заходів партії у період виборчої кам
панії. На засіданні ТНК було висунуто 
гасло "Боротьба проти польської оку
пації". Цього ж дня у Львові відбулося 
засідання УНРади, на якому одностай
но підтримано рішення Міжпарт. ради 
про бойкот польс. виборів. УНРада 
прийняла також звернений до урядів 
і парламентів європ. д-в, США, Канади 
і Японії протест у справі виборів, який 
було надіслано до Ліги Націй у Женеву.

За рішенням НК УНТП в усіх пові- 
тов. центрах краю було створено анти- 
виборчі к-ти. Користуючись можливіс
тю легальної агітації в масах в умовах 
виборчої кампанії, к-ти організовували 
в містах і селах краю сотні нар. віч та 
мітингів. Зокрема, 10.09.1922 у Льво
ві було проведено мітинг, учасники 
якого підтримали рішення про бойкот 
виборів. 8.10.1922 велелюдне нар. віче 
відбулося у Станиславові.

У 09-10.1922 масовий вічевий рух 
охопив увесь край. Польс. власті пові
домляли про сотні мітингів, віч, зборів 
і демонстрацій. Повітова команда по
ліції в Городенці інформувала воєводу 
про те, що місц. антивиборчий к-т на 
чолі з д-ром Т. Окуневським і свяще
ником М. Стрільчиком розіслав членів 
трудової партії по селах для агітації ви
конання ухвал з'їзду, підбурення нас. 
проти виборів. За першу пол. 09.1922 у 
цьому повіті було проведено нар. віча 
в 11 селах.

26.09.1922 польс. сейм видав за
кон про воєвод, самоуправління, який 
мав своїм гол. завданням заспокоїти
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міжнар. чинники, створити вражен
ня про задоволення Польщею вимог 
укр. нас. і розв'язання польс.-укр. кон
флікту. Закон передбачав створення 
у Львівському, Станиславівському і 
Тернопільському в-вах сеймиків як 
найвищих органів воєвод, автономії. 
Воєвода наділявся правом припиняти 
дію будь-якого рішення сеймику.

Польс. власті не збиралися вводи
ти закон у дію. Поляки, особливо га
лицькі, не допускали й думки про його 
запровадження. Уряд ЗУНР, Міжпарт. 
рада, НК УНТП розцінили польс. закон 
про воєвод, самоуправління як пропа
гандист. захід, розрахований на між
нар. громадськість.

З наближенням виборів нац.- 
визвол. рух у краї зростав. У деяких 
місцевостях б-ба набирала форм 
масштабних диверсій і партизан, руху, 
переростаючи в повстання проти оку
пантів. Восени 1922 партизан, загони 
діяли в 19 повітах Зх. України. За літо 
й осінь у краї зафіксовано бл. 2300 під
палів фільварків і скирт збіжжя та госп. 
будівель, що були власністю польс. по
міщиків і колоністів. Особливого поши
рення набрав партизан, рух у Терноп. і 
Станиславів. в-вах. На Тернопільщині 
діяв загін під проводом колиш. четарів 
УГА С. Мельничука та П. Шеремети.

Терноп. воєвода у звіті за 20.10.1922 
повідомляв, що партизани розгро
мили постерунок поліції в Плавчу і 
вбили коменданта Гловінського, так 
само вчинили в Козлові, Плотичу, в Ав- 
густові вбили 2-х поліцаїв. Долинський 
староста інформував, що ситуація, яка 
склалася у повіті, є катастрофічною, 
справа йде до війни. Про загрозу пов
стання на Гуцульщині в 10.1922 пові
домляв косів. староста.

Масові антиокупац. виступи супро
воджувалися терористичними акта
ми проти представників влади і т. зв. 
хрунів (угодовців), які йшли на службу 
до окупац. властей або ж агітували за 
участь у виборах.

Повідомлення з місць свідчать, 
що в окремих випадках власті втра
чали контроль над ситуацією, були 
безсилими перед стихією масових 
виступів. 22.10.1922 уряд прийняв рі

шення про розширення компетенції 
військово-польових судів, а 29.10 ген. 
Ю. Галлер видав наказ про розквар
тирування військ, частин у повітах і 
підпорядкування їх старостам. На час 
виборів було закрито кордон з ЧСР, по
силено його охорону.

Незважаючи на те, що польс. власті 
напередодні і в дні виборів вдалися до 
суворих запобіжних заходів, зловжи
вань і насильства, укр. нас. Галичини 
бойкотувало вибори. Опираючись на 
незначну групу "хліборобів", властям 
вдалося провести лише 5 угодовських 
кандидатів на чолі з о. М. Ільковим. 
Понад 60 % нас. краю, тобто абсолют
на більшість галиц. українців, вибо
ри бойкотували. МВС Польщі згодом 
визнало, що укр. нас. Сх. Малопольщі 
1922 під впливом політики Є. Петруше- 
вича, з малими винятками, участі у ви
борах не брало. Бойкот виборів засвід
чив провал польс. політики в Галичині, 
продемонстрував рішучість укр. нас. 
краю та його політ, проводу боротися 
проти окупації.

Високу політ, свідомість виявило 
під час виборів укр. нас. Волині, Поліс
ся, Холмщини, Підляшшя. На Волині не 
було обрано жодного польс. кандидата. 
Більшість укр. послів обрали на Холм- 
щині, Поліссі. Укр. представництво в 
польс. сеймі та сенаті нараховувало 
20 послів і 6 сенаторів, які 22.11.1922 
об'єдналися в УПР.

Літ.: Кугутяк М. Українська націо- 
нал-демократія 1918-1939. Т. 1. К.; Іва- 
но-Франківськ, 2002.

Микола Кугутяк,
Тетяна Дерещук

БОЙКОТ МОБІЛІЗАЦІЇ ДО ПОЛЬ
СЬКОЇ АРМІЇ 1923 - масовий спротив 
галиц. українців політиці польс. 
військ.-політ. кер-ва із залучення укр. 
юнаків до служби у польс. війську.

Проведення мобілізації в Сх. Гали
чині мало засвідчити належність регіо
ну до Польщі в умовах, коли ще трива
ли дискусії на міжнар. арені щодо його 
статусу. Перші спроби залучити нас. 
краю до польс. війська здійснювалися 
згідно з Тимчасовим законом про заг. 
військову повинність від 27.10.1918

т
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та ухвалою сейму від 7.03.1919, спря
мованою, насамперед, на польс. нас. 
Сх. Галичини. При цьому за польс. за
конодавством громадяни ін. д-в не 
вважалися військовозобов'язаними. 
Названі закони передбачали, що осо
би без громадянства, які проживають 
на тер-ї Польщі, до війська "будуть 
призиватися на строкову службу на 
рівні з громадянами Польської держа
ви, якщо не зможуть довести, що є гро
мадянами іншої держави". Поодинокі 
факти насильного призову до польс. 
війська були у 04.1919 в Ярославсько
му пов. У 09.1919 в Городоцькому, 
Дрогобицькому, Збаразькому, Чорт- 
ківському повітах заарештовували ко
лиш. вояків УГА і відправляли до польс. 
армії. Тоді ж почали складати перші 
списки юнаків призовного віку, що 
викликало протести населення. Після 
ноти протесту, поданої урядом ЗУНР в 
екзилі до Ліги Націй, польс. влада тим
часово призупинила насильну мобілі
зацію українців до армії в Сх. Галичині.

Укр. політ, провід у 07.1919-03.1923 
послідовно закликав нас. бойкотувати 
призов укр. юнаків до польс. війська. 
УНРада та Є. Петрушевич неоднора
зово подавали ноти протесту урядам 
країн Антанти проти призову укр. 
молоді. Антимобілізаційні заклики, 
відозви 1920-23 поширювала УВО. Всі 
ці протести мали сенс лише до оста
точного врегулювання міжнар. статусу 
Сх. Галичини.

Польс. влада використовувала пи
тання про мобілізацію укр. юнаків під 
час переговорів з представниками 
УНРади. Серед варіантів про надання 
краю автономії передбачалося прове
дення призову українців виключно до 
військ, частин, що перебували на тер-ї 
краю. Жодна з цих пропозицій польс. 
влади не була реалізована.

20.01.1920 польс. сейм ухвалив за
кон про польс. громадянство, за яким 
усі мешканці Сх. Галичини вважалися 
громадянами Польщі. Надання гро
мадянства ставало першим кроком 
для проведення мобілізації до польс. 
війська. Та наступні спроби призвати 
до армії осіб непольс. національності 
здійснено у 04-08.1920, що співпало з

польс.-рад. війною, коли регіон охопи
ли військ, дії. Мобілізацію було зірвано 
вдруге.

Конституція 2-ї Речі Посполитої
1921 уст. 91 закріплювала положення, 
що "усі громадяни зобов'язані пройти 
військову службу". Мобілізацію 1921 в 
Сх. Галичині було зорієнтовано на не- 
укр. населення. Місц. поляки та євреї 
теж неохоче йшли на військ, службу. 
Єврейс. політ, партії подекуди солідар
но з українцями бойкотували призов.

Попри обмеження, на 1.04.1922 
майже 2,5 тис. українців з краю таки 
було мобілізовано. Разом з мобілізова
ними укр. юнаками з Волині, Холмщи- 
ни, Лемківщини чисельність українців у 
польс. війську тоді сягнула 12,4 тис. осіб 
(8,4 % від усього складу польс. армії*).

Польс. влада восени 1922 заплану
вала здійснити перший заг. призов у Сх. 
Галичині. Циркуляр МВС від 20.11.1922 
роз'яснював, що громадянами стають 
усі особи, які мають право приватної 
власності чи постійно проживають 
в одній із ґмін "Східної Малопольщі". 
Ним передбачалося створення лікар
сько-оглядових комісій, що визначали 
придатність юнаків до служби, а також 
регламентувалася робота повітов. при
зовних команд.

10-24.12.1922 працювали лікар
сько-оглядові комісії. До них мали 
з'явитися юнаки 1900 і 1901 р. н. 
Тернопільського, Станиславівського та 
Львівського в-в. За розпорядженням 
С. Галлера, списки призовників готу
вали старости ґмін на основі парафі
яльних церк. метрик. Старости мали 
проводити роз'яснювальну роботу 
серед нас., попереджати про ймовірні 
покарання у разі неявки. До проведен
ня призову залучали посилені наряди 
поліції та військових.

Польс. влада вживала заходів для 
припинення будь-якої антипризовної 
агітації. 4-5.12.1922 у сх.-галиц. в-вах 
було поширено відозви із забороною 
бойкоту мобілізації. Причетним до 
агітації за бойкот загрожувало ув'яз
нення до 14 діб. Попри це призов було 
зірвано. Укр. юнаки масово не з'явля
лися до лікарсько-оглядових комісій.
20.12.1922 діяльність цих комісій про
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довжили до 8.01.1923 й надалі до їх 
роботи більш активно залучали полі
цію. Призов здійснювався, як правило, 
примусово. "Добровільний" призов су
проводжувався пограбуванням селян, 
реквізиціями продовольства, фізични
ми покараннями і навіть убивствами 
призовників. Так, 2.01.1923 в с. Гериня 
Долинського пов. поліція застрелила 
Й. Гошовського.

Укр. нас. Сх. Галичини навіть за цих 
умов бойкотувало призов. У результаті 
мобілізувати до польс. війська вдалося 
не більше 20 % юнаків призовного віку. 
У Косівському пов. не було жодного 
новобранця. У Снятинському пов. до 
війська забрали бл. 100 юнаків, а понад 
700 ухилялися від призову. Поліція та 
військові шукали їх у лісах, схованках. 
Частина молоді тимчасово перехову
валася в ЧСР (на Закарпатті), Румунії 
(на Буковині), УСРР. Були випадки са- 
мотравмування серед новобранців. У 
с. Денисів Тернопільського пов. орг-ція 
призову переросла в збройний виступ 
проти польс. влади. Опір вдалося по
долати лише через застосування ка
валерії. Загиблі були серед укр. селян, 
польс. поліцейських і військових.

24.01.1923 мобілізацію до польс. 
війська було офіційно завершено. На
справді ж лише змінено її орг-цію. Ді
яльність лікарсько-оглядових комісій 
надалі відбувалася тільки за наявності 
поліції і військових із проведенням 
облав, застосуванням погроз, побоїв 
тощо. На батьків новобранців-утікачів 
накладали великі грошові покарання.

Переломним моментом у рекруту
ванні укр. юнаків стало рішення Ради 
амбасадорів від 23.03.1923, коли на 
міжнар. рівні Сх. Галичину було пере
дано Польщі. Попри це в усіх сх.-галиц. 
повітах мобілізація тривала до 05.1923. 
На 1.05.1923 до польс. війська вдалося 
мобілізувати майже 25 тис. українців 
(75 % від запланованого). Дещо пізні
ше, коли серед укр. молоді відчувався 
брак військ, досвіду, УВО та ін. політ, 
сили стали заохочувати юнаків до 
служби в польс. війську.

Б.м.д.п.а. 1919-23 укр. молоді спри
яв консолідації укр. сусп-ва навколо 
ідеї б-би за укр. державність.

Літ.: Кугутяк М. В. Історія україн
ської націонал-демократи (1918-1929). 
Т. 1. Івано-Франківськ, 2002. С. 242-243; 
Мрака /. Б. Перший призов українців 
Східної Галичини до польської армії 
(1922-1923 pp.) //УІЖ. 2014. № 6. С. 65- 
76; Сливка Ю. Боротьба трудящих Схід
ної Галичини проти іноземного понево
лення. К., 1973; Rusini a pobor wojskowy 
// Kurjer Lwowski. 1922.24 grud. S. 2.

Василь Марчук, Ігор Мрака
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див. АНТИКОНСКРИПЦІЙНИЙ КО
МІТЕТ.

БОЙКОТ СПЛАТИ ДАНИНИ - дії, 
спрямовані на несплату укр. населен
ням податків польс. адміністрації до 
вирішення питання про держ. належ
ність Сх. Галичини, спричинені фіскаль
ною політикою польс. влади.

Відновлення польс. режиму в Гали
чині в ході польс.-рад. війни супрово
джувалося накладенням на укр. нас. 
краю податків, данини і позики. Закон
9.07.1920 запроваджував 4-етапну с-му 
здачі збіжжя (жита, пшениці, ячменю, 
вівса) 2-й Речі Посполитій у вигляді 
контингенту. Закон 16.07.1920 впрова
джував внутр. примусову позику на 15 
млрд польс. марок. Ін. закон 16.07.1920 
встановлював 25-відсотковий податок 
на прибуток. 28.10.1920 сейм ухвалив 
закон про нову внутр. примусову по
зику розміром 20 % від усього рухомо
го і нерухомого майна. Запровадження 
податків відбувалося в умовах постій
них військ, реквізицій польс. військом 
майна в укр. населення.

Питання про несплату українцями 
платежів польс. д-ві обговорювалося
5-6.12.1921 Нар. к-том УНТП, 8.12.1921 
крайовою групою УНРади та Міжпарт. 
радою. Укр. політиків підтримали гре- 
ко-катол. священики, вимагали від Ізби 
скарбової звільнити нас. краю від дани
ни, оскільки Сх. Галичина не є частиною 
Польщі за міжнар. угодами і польс. за
конодавством. Серед нас. велася актив
на пропаганда проти сплати податків.

28.12.1921 Є. Петрушевич на конф. 
Найвищої Ради союзних д-в у Каннах

т



БОЙЦУН Олександр Георгійович

звернувся до учасників з нотою, за
кликавши кер-во Великої Британії та 
Франції вплинути на Польщу і припи
нити стягнення" данини".

Масовий бойкот сплати данини 
відбувався по всій Галичині на фоні 
піднесення нац.-визвол. руху, активі
зації УВО, замаху 25.09.1921 у Львові 
на Ю. Пілсудського і став важливим 
елементом протиборства українсько
го нас. з окупац. режимом, поряд із 
бойкотом призову юнаків до польс. 
війська та бойкотом виборів до сей
му і сенату. Бойкот сплати податків 
українцями Галичини польс. владі 
вдалося подолати лише після ухва
лення 14.03.1923 Радою послів Антан
ти рішення про передачу Галичини в 
управління Польщею.

Літ.: Васюта І. К. Галицько-волин
ське село між світовими війнами. 
Львів, 2010; Західно-Українська Народ
на Республіка 1918-1923. Історія / кер. 
авт. кол. й відп. ред. О. Ю. Карпенко. Іва
но-Франківськ, 2001; Кугутяк М. В. Га
личина: сторінки історії: нарис суспіль
но-політичного руху (XIX ст. - 1939 p.). 
Івано-Франківськ, 1993; Його ж. Істо
рія української націонал-демократи 
(1918-1929). Т. 1. Івано-Франківськ,
2002. С. 145-155.

Олександр Реент,
Микола Кугутяк

БОЙЦУН
Олександр Георгійович
(07.09.1879-18.03.1949) -  педагог, 

громад.-політ. діяч, депутат УНРади.
Н. у м. Тернопіль у родині незамож
ного міщанина Г, Бойцуна та Марії з 
Луцьких. Навч. у Терноп. та Бережан, 
г-зіях, на філос. ф-ті Львів, та Празьк. 
ун-тів. Учитель, проф. Терноп. держ. 
г-зії (1905-08). Проф. Самбір. польс. г-зії 
(1908-13, 1915-18). Старшина кружка 
УПТ в Самборі. Дир. укр. г-зії т-ва "Рідна 
школа" в Чорткові (1913-14). Чл. укр. т-в 
"Боян", "Учительська громада", "Сокіл" та 
"Рідна школа". Голова повітової Харчо
вої управи у м. Самбір (12.1918).

Делегат до УНРади від м. Самбір 
(Станиславів, 01-05.1919). Чл. шкіль
ної комісії УНРади. Гість ("госпітант") 
радикального клубу УНРади. Арешто

ваний польс. владою і ув'язнений в 
тюрмі "Бригідки" у Львові (1919).

Після звільнення викладав у чо
ловічій та дівочій укр. г-зіях Станисла
вова (1920-39, 1941-44). Першу рад. 
окупацію Зх. України перебув у Кракові 
(1939=41). 1944 емігрував до Німеччи
ни, де керував укр. табірною г-зією.

П. у таборі м. Буцбах (Німеччина).
Літ.: Павлишин О. Л ьвівщина в добу 

Західно-Української Народної Республі
ки (1918-191 9). Львів, 2008. С. 173-174.

Олег Павлишин

БОЛБОЧАН
Петро Федорович
(05.10.1883-28.06.1919) -  військ, 

діяч, полковник Армії УНР, борець за 
укр. державність. Н. в. с. Гіждеу (нині 
с. Ярівка Хотин, р-ну Чернів. обл.). Навч.

в Кишинів, духовній семінарії, але зали
шив її, вступив до Чугуїв, піх. уч-ща, де 
організував "укр. гурток для поширен
ня рідного слова". Розповсюджував 
між юнкерами "Кобзар" 1906 закінчив 
уч-ще в ранзі підпоручика. Служив у 
війську на різних посадах.

На поч. ПСВ - ад'ютант 38-го піх. 
Тобольського полку у званні поручика. 
Брав участь у боях, 1916 важкопоране
ний. За хоробрість у бойових діях на
городжений 4-ма орденами. Закінчив 
службу в рос. армії в ранзі підполков
ника.
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11.1917 організував з доброволь
ців 5-го корпусу Пд.-Зх. фронту рос 
армії 1-й Укр. респ. полк, 22.11.1917 
призначений його командиром. Сфор
мував старшин, загін. У 02.1918 зі своїм 
загоном прикривав відступ з Києва. 
Військ, загони ЦР були зведені в Ок
ремий Запорізький загін під ком. ген. 
Прісовського та його заст. -  Б. Після 
звільнення Житомира підполк. Б. при
значений губернським комендантом 
Волині. Створив самооборону, навів 
лад у Житомирі та на його околицях. Б. 
мав авторитет не тільки серед військо
вих, але й серед містян.

На поч. 03.1918 Окремий Запо
різький загін перейменовано в Запо
різьку д-зію, до складу якої увійшло 
6 полків і автоброньовий дивізіон. 
Очолював д-зію спочатку ген. Прісов- 
ський, а згодом ген. О. Натієв, його 
заступником і водночас командиром 
2-го Запорізького полку став Б. У се
ред. 03.1918 д-зія була відправлена 
на фронт і успішно наступала на Хар
ків. Укр. військо 27.03.1918 звільнило 
від більшовицьких військ Полтаву, а
6.04.1918-Харків.

У 04.1918 за наказом військ, міні
стра сформовано окрему групу всіх 
родів військ Лівобережного фронту, 
яка під командою полк. Б. 13.04.1918 
вирушила з Харкова в наступ на севас
топольському напрямку. Здійснюючи 
багатокілометрові переходи зі щоден
ними боями, вже 18.04.1918 кримська 
група вела бій за Мелітополь, пере
можно штурмувала сиваські укріплен
ня і на 12-й день наступу підрозділи 
групи Б. зайняли м. Сімферополь.

З приходом до влади гетьмана 
П. Скоропадського полк. Б. на чолі 2-го 
Запорізького полку був відправлений 
на Чернігівщину до рос.-укр. демарка
ційної лінії, де війська рад. Росії чини
ли військ, провокації, грубо порушу
ючи умови Брестського миру. Перед 
повстанням Директорії отримав наказ 
гетьмана про перехід полку на Харків
щину. За успішні дії на Чернігівщині 
П. Скоропадський 5.11.1918 присвоїв 
Б. звання полковника. В період пов
стання Директорії полк. Б. перебрав 
під своє командування Окрему Запо

різьку д-зію, яку впродовж 2-ї пол. 11
- поч. 12.1918 перетворено в Запорізь
кий корпус.

Тоді ж Б. отримав від Директорії 
призначення на посаду командувача 
Запорізьким корпусом і всіма війська
ми Лівобережного фронту, а також 
наказ захопити Харків, що Б. і виконав 
у ніч із 16 на 17.11.1918. В Харкові та 
його околицях була проголошена вла
да Директорії.

Незабаром військ, частини (всього
4 тис. чол.) під кер-вом полк. Б. зму
шені були залишити Харків без бою.
22.01.1919 командир Гайдамацького 
полку О. Волох за власною ініціативою 
несподівано зняв свій полк з фронту, 
прибув з ним до Кременчука, де зна
ходився штаб командувача Лівобереж
ним фронтом полк. Б. й заарештував 
його "за зраду і недовіру війська"

У Києві офіційно полк. Б. не 
пред'являли звинувачення, затягую
чи справу з розслідуванням. З набли
женням більшовицької армії до Києва
1.02.1919 Б. вивезли до м. Станиславів, 
де тоді знаходився уряд ЗОУНР, під 
нагляд місц. влади. Там мешкав у го
телі "Одеса". ДС мав намір запросити 
Б. на посаду командувача Збручан- 
ським фронтом у війні з поляками, але
С. Петлюра просив не призначати Б. на 
відповідальну посаду до завершення 
слідства.

Б. виїхав до Тернополя, де відбу
лася зустріч з Головним отаманом, а 
звідти до Проскурова (нині Хмель
ницький).

9.06.1919 звинувачений у спробі 
держ. перевороту, заарештований.
10.06.1919 звинувачений військо
во-польовим судом разом з В. Оскіл- 
ком у намаганні призначити головою 
Директорії Є. Петрушевича. Засудже
ний до страти.

Розстріляний 28.06.1919 неподалік 
від Кам'янця-Подільського на станції 
Балин. На поч. 2000-х на місці розстрі
лу споруджено пам'ятну плиту.

Дж.: ЦДАВОВУ. Ф. 3866. Оп. 1. Спр. 
63; Ф. 1429. Оп. 5. Спр. 12.

Літ.: Брицький П. П., Юрійчук Є. П. 
Жертва української революції: трагіч
на доля полковника П. Болбочана. Чер
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БОЛЮХ Василь Петрович

нівці, 2005; Винниченко В. Відродження 
нації. Ч. III. К.; Відень, 1920; МартосБ. 
Оскілко й Болбочан. (Спогади). Мюн
хен, 1958; МонкевичБ, Спомин з 1918 р.: 
від Житомира до Харкова; Похід Бол- 
бочана на Крим; боротьба за Доне
цький водозбір. Львів, 1928; Шемет С. 
Полковник Петро Болбочан (Заміт
ки до історії Запорожського корпусу 
1917-1919 pp.) 11 Хліборобська Украї
на. 36.7-8. Кн. IV. Відень, 1922-1923.

Петро Брицький

БОЛЮХ
Василь Петрович
(12.01.1889-17.10.1953 (за ін. дани

ми -  17.09.1955)) - громад.-політ., госп. 
діяч, сотник УГА. Н. у с. Кутківці (нині на
лежить до м. Тернопіль). Навч. у Терноп. 
укр. г-зії, на правн. ф-ті Львів, ун-ту.

З поч. ПСВ мобілізований до ав- 
стро-угор. армії. Активний учасник 
нац.-визвол. змагань. У 11.1918- пер
ший комендант Тернополя і повіту. 
З переходом ГА за Збруч - комен
дант Житомира і Проскурова (нині 
м. Хмельницький).

У міжвоєн. період працював у Тер
нополі в кооперації, деякий час був 
головою надзірної ради місц. філії 
"Українбанку", чл. виділу т-ва "Сіль
ський господар" почесний голова Т-ва 
укр. купців і промисловців у Тернополі. 
Діяльний у т-вах "Сільський господар" 
і "Просвіта" Належав до УНДО, голо
ва, секретар Терноп. повітов. к-ту (від 
1925). 1935-39 - посол до польс. сейму 
від Терноп.-Збаразько-Золочів. округу. 
Виступав проти поселення польс. осад
ників на ЗУЗ, захищав інтереси укр. нас. 
Галичини, допомагав членам ОУН.

Під час ДСВ співпрацював з укр. 
підпіллям. Від 1944 перебував у Австрії 
та Німеччині, чл. контрольної комісії 
Центр, представництва укр. еміграції. 
Чл. УНРади УНР в екзилі.

1949 емігрував до Австралії (від
1950 - у м . Мельбурн), де розвинув 
громад, діяльність, став першим голо
вою Об'єднання українців Австралії 
(від 1950). Голова управи Укр. громади 
шт. Вікторія (1951-52).

П. і похований у м. Мельбурн. У Кут- 
ківцях на його честь названо вулицю.

Літ,; Лазарович М. В, Активні діячі 
ЗУНР на Тернопільщині //"І" Незалеж
ний культурологічний часопис. 2010. 
Ч. 63. С. 78-90; Мельничук Б. Болюх Ва
силь Петрович // ТЕС. Т. 1. Тернопіль, 
2004. С. 165; Українська Українська 
Галицька Армія / ред. Д. Микитюк. Т. 2. 
Вінніпег, 1960. С. 35,126.

Микола Назарович, 
Богдан Мельничук

БОНН
Франс-Ксаверій
(04.02.1882-21.1 1.1945) -  свяще- 

ник-редемпторист, громад, діяч, учас
ник нац.-визвол. змагань. Н. у м. Брюг- 
ге (Бельгія). За походженням бельгієць. 
Восени 1911 приїхав до Галичини, де в 
монастирі ЧСВВ у Крехові (нині Жовків. 
р-ну Львів, обл.) вивчав укр. мову і гре- 
ко-катол. обряди.

Під час ПСВ - адміністратор Терноп. 
парохії, заміщав вивезеного росіянами 
пароха В. Громницького, виконував 
церк. треби в тих селах, де не залиши
лося священиків. Засуджував насаджу
вання православ'я рос. окупац. вла
дою. Завдяки бельг. громадянству мав 
певний імунітет -  росіяни сприймали 
Б. як представника союзної д-ви.

Від поч. 1919 - капелан ГА, пере
кладач укр. делегацій на переговорах 
із місіями Антанти в Галичині. У 11.1919 
скерований урядом ЗУНР до Ватикану 
в складі дипломатичної місії, певний

БОЛЮХ
Василь Петрович

БОНН
Франс-Ксаверій

Франс-Ксаверій БОНН 
(сидить) і невідомий 
монах УГКЦ

іб і



БОНЬЧУК Микола

час виконував обов'язки голови місії. 
Від кін. 1921 - у США, де працював се
ред укр. громад у шт. Пенсільванія.

П. у м. Сант-Дірфілд (США).
Літ.: Волинський Б., Пиндус Б. Бонн 

Франс Ксаверій // ТЕС. Т. 1. Тернопіль, 
2004. С. 168; Дорошенко Д. Мої споми
ни про недавнє минуле (1914-1920 
роки). К., 2007. С. 62-63; Кравченюк О. 
Українська церковна громада в Тер
нополі // Тернопіль: погляд крізь сто
ліття. Історія міста очима емігрантів. 
Тернопіль, 1992. С. 27; Лебедович І. По- 
леві духовники УГА: У 45-річчя участи у 
Визвольних змаганнях (Матеріали до 
історії). Вінніпег, 1963. С. 209.

Микола Назарович, 
Богдан Мельничук

БОНЬЧУК
Микола
(19.05.1884-08.12.1953) -  вчитель, 

старшина УГА. Н. у с. Саранчуки (нині 
Бережан, р-ну Терноп. обл.) в сімї* се
лян. 1905 закінчив учительську семіна
рію в Станиславові, працював у нар. шк.

У 08.1914 мобілізований до ав- 
стро-угор. армії, воював на фронті; 
іменований четарем. До ГА вступив на 
поч. 1919, завідував харчовим складом 
інтендантури 3-го корпусу, перебував 
за Збручем. 1.08.1919 отримав військ, 
звання поручника. Зумів уникнути 
польс. полону і повернувся до Гали
чини. Згодом працював учителем та 
управителем нар. шкіл на Станиславів- 
щині й Бережанщині (с. Потутори).

Влітку 1944 емігрував на Захід,
1949 переїхав до США.

П. у м. Бісвілл (шт. Огайо).
Петро Гуцал

БОРЕЦЬКИЙ
Павло
(28.02.1895-03.03.1968) - педагог, 

громад, діяч, підприємець. Н. у с. Сло
бідка Струсівська (нині Кам'янка Тере- 
бовлян. р-ну Терноп. обл.). Закінчив 
г-зію в м.Теребовля.

Після Листопадового "зриву" слу
жив у жандармерії ЗУНР у с. Струсів 
(нині Теребовлян. р-ну).

1922 емігрував до Канади, посе
лився в Алтеріо. 1923 переїхав до Він
ніпега, 1924 -  до Форт Вільяма (пров. 
Онтаріо), де діяльний в УСГ, УНО та ін. 
орг-ціях. Тривалий час учителював у 
"Рідній школі" при укр. катол. читальні 
"Зоря" 1929-35 провадив власну крам
ницю споживчих товарів. 1953-68 пра
цював у власному готелі "Нігинг Готел".

П. у м. Вінніпеґ (Канада).
Літ.: Мельничук Б. Борецький Пав

ло // ТЕС. Т. 4. Тернопіль, 2009. С. 69.
Микола Лазарович, 
Богдан Мельничук

БОРЙМ
Іван Васильович
(01.03.1898-26.06.1944) - підстар- 

шина ГА, лікар. Н. у с. Дібча (нині ґміни 
Адамівка Переворськ. пов. Підкарпат. 
в-ва, Польща) в сім ї селян. 1910-14 
навч. у г-зії в Ярославі, потім у польс. 
г-зії в Перемишлі. Навесні 1915 еваку
йований до Росії. У Саратові до 1918 
навч. в г-ії, студіював медицину в ун-ті; 
одночасно працював від поч. 1919 в 
консульстві УНР в цьому місті.

У серед. 1919 повернувся в Україну 
і вступив до ГА. Служив у військ, шпита
лі, перехворів на тиф.

Заарештований у 01.1920 польс. 
військовими і кілька місяців ув'язне
ний у Львові. У зв'язку з невизнанням 
польс. властями освіти в Саратові,
1922 в укр. г-зії в Перемишлі склав ви
пускні іспити. 1925 закінчив курси мед. 
ф-ту Укр. таємного ун-ту у Львові, про
довжив від 1927 вищі студії у Краків, і 
Львів, ун-тах, 1935 здобув диплом д-ра
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БОРИС Омелян

медицини. Працював приватним ліка
рем у Ярославі. Чл. укр. т-в, Укр. окруж
ного к-ту (від 1940). Викладав також 
гігієну в укр. г-зії і торг, школі.

Вбитий польс. терористом під час 
прийому пацієнтів у своїй клініці.

Петро Гуцал

БОРИС
Омелян
(20.08.1895-24.02.1929) - лікар, стар

шина ГА. Н. у с. Борщів (нині Перемиш- 
лян. р-ну Львів, обл.) в сім'ї селян. 1914 
закінчив Академіч. г-зію у Львові.

Під час ПСВ воював в австро-угор. 
армії на фронті, став хорунжим. В ГА — 
від кін. 1918, згодом служив у 1-му пол
ку 1-ї бригади УСС. 1.03.1919 отримав 
військ, звання четаря.

Після війни відбув мед. студії у 
м. Ґрац (Австрія). Нострифікувавши 
диплом д-ра медицини у Познан. ун-ті 
(Польща), проживав і працював шкіль
ним лікарем у Тернополі, брав участь в 
укр. громад, житті міста.

П. у м. Львів, де й похований на 
Янів. цвинтарі.

Петро Гуцал

БОРИСОГШБСЬКА
Ганна Іванівна
(справжнє прізв.: Сидоренко-Сви- 

дерська; 26.12.1867-26.09.1939) -  укр. 
актриса. Н. у м. Себеш (нині Псков
ська обл., РФ). Закінчила Харків, школу 
"Доброчинного т-ва". 1886 при Харків, 
ун-ті склала іспит на звання нар. вчи

тельки. Вчителювала в с. Новоселівка 
на Харківщині, де організувала учнів
ський театр.

1887 розпочала сценічну діяль
ність у аматорському театр, гуртку в 
м. Слов'янськ (нині Донец. обл.). 1888- 
1902 працювала у професійній трупі 
М. Кропивницького. 1900-17 -  провід
на актриса в трупах П. Саксаганського,
І. Карпенка-Карого, М. Садовського, 
Т. Колесниченка.

1917-18 - у 1-му Держ. укр. нац, 
театрі; 1918 - співорганізаторка Держ. 
драм, театру. 1919-25 виступала в укр. 
театрах Галичини, працювала в ман
дрівній трупі т-ва "Укр. театр" та в теа
трі т-ва "Укр. бесіда" (Львів) під кер-вом
О. Загарова. 1922 в складі театру 
М. Орла-Степняка побувала з гастро
лями в Станиславові (нині Івано-Фран- 
ківськ) та Коломиї (нині Івано-Франк. 
обл.). 1925-39 - провідна актриса Київ, 
укр. драм, театру ім. І. Франка.

П. у м. Київ, похована на Байковому 
кладовищі.

Літ.: Морозюк В. Пом'яник. Іва
но-Франківськ, 2005; Веселовська Г. 
Борисоглібська Ганна Іванівна // ЕСУ. 
URL: http://esu.com.ua/search_articles. 
php?id=37193.

Богдан Паска

БОРКОВСЬКИЙ
Іван Іванович
(08.12.1898-17.03.1976) -  археолог, 

військовик. Н. у с. Чортовець (нині Го
роденків. р-ну Івано-Франк. обл.) в ба
гатодітній родині залізничника.

До оборони ЗУНР зголосився з дво
ма рідними братами. Учасник боїв за 
Львів на Сихів. відтинку. Четар ГА, ко- 
ман. 7-ї сотні 2-го Станиславів. куреня, 
героїчно проявив себе під час Чортків. 
офензиви (06.1919). Про цей період 
згодом опублікував спогади "Удар на 
Чортків" ("Літопис Червоної Калини". 
1938. Ч. 7-8). У 08.1920 в складі групи 
А. Кравса, що пробилася через Карпа
ти на тер-ю ЧСР потрапив до табору 
військовополонених у Ліберці, звідки 
в 06.1921 всіх галичан перевели до та
бору в Йозефові. Командиром табору 
призначено А. Вольфа. 5 тис. галичан 
з дозволу влади ЧСР зберегли військ.
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БОРКОВСЬКИЙ Роман Ількович

орг-цію, утворили бригаду в складі 3-х 
куренів, яку очолював ген. В. Курмано- 
вич. Б. перебував в укр. таборі в Йозе
фові в 3-й бригаді.

Від поч. 1920-х проживав у Празі, 
де закінчив навч. в г-зії, потім відвіду
вав 2 семестри педін-ту.

1922-29 у Празьк. ун-ті вивчав ар
хеологію (у проф. Л. Нідерле), зосере
дився головно на проблемах раннього 
неоліту. Укр. походження зумовило 
тематику перших пошукових дослі
джень, що полягали у вивченні вза
ємозв'язків Середньої та Сх. Європи 
у давнину. В докторській дис. "Східна 
культурна область і питання культури 
шнурової кераміки" Б. поставив пи
тання походження неолітичної і к-ри 
шнурової кераміки, вказав на її сх. 
мотиви і походження. Свої висновки 
оприлюднив на 1-му доісторичному 
конгресі в Лондоні (1932). Працю опу
блікував уперше 1934. Це була перша 
спроба вирішити складну проблему з 
найважливіших стародавніх к-р, яку Б. 
підкріпив картографічними матеріала
ми. Тісно співпрацював з укр. емігра
цією в Празі, зокр. з II. Горбачевським;
1935 передав багато світлин, часописів 
та рукописів своїх праць у дар Музеєві 
визвол. б-би України в Празі. 1933-45 
працював професором УВУ в Празі, 
був тричі його ректором у 1939-40 
та 1941-43. Дійсний чл. НТШ у Львові 
(1938), д-р наук (1960). Досліджував 
к-ру Corded-Pottery (к-ра шнурової ке
раміки), замок Градчани в Празі та кіль
кох ін. чес. міст.

П. і похований у м. Прага на Оль- 
шанському цвинтарі.

Літ.: Левкун Я. Іван Борковський - 
славетне ім'я в історії Чехії та України. 
Івано-Франківськ, 2016; Петегирич В. 
Іван Борковський - видатний археолог 
з Прикарпаття //Постаті українськоїар- 
хеології. Львів, 1998; Шендеровський В. 
Дослідник Празького граду // Його ж. 
"Нехай не гасне світ науки". К,, 2006,
С. 36-40; Archeologicke rozhledy. 1976. 
Rocnik 28. Cislo 5; Encyclopedia of Ukraine 
/ ed. by V. Kubijovyc. Vol. II. Toronto; Buf
falo; London, 1988. S. 274; Filip Jan. Ph. 
Dr. Ivan Borkovsky, Dr. Sc. (8.IX.1897-17.
111.1976); Vyznamne jubileum Dr. Ivana 
Borkovskeho Dr. Sc. // Pamatky Archeo
logicke, 1967. Rocnik 58. Cislo 2.

Богдан Якимович

БОРКОВСЬКИЙ
Роман Ількович
(справжнє пр ізв .: Кукурудза; 

14.05.1903-02.03.1977) - громад, і політ, 
діяч. Н. у с. Лапшин (нині Бережан, р-ну 
Терноп. обл.). Воював добровольцем у 
ГА (звання - поручник) та ДА УНР.

У міжвоєн. період закінчив Львів, 
ун-т. Працював учителем у Чортків. і Бе
режан. г-зіях. У час ДСВ за націоналістич
ну діяльність зазнав переслідувань від 
більшовиків, потрапив під нім. арешт.

З 1944 - на еміграції у Німеччині, 
брав участь у діяльності ОУН(б). Був 
дир. Укр. торг, школи в м. Новий Ульм 
(нині ФРН). З 1948 - у Великій Брита-
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БОРОДАЙКЕВИЧ Іван Томович

нії, організатор укр. сусп.-політ. життя
- співзасн. ж. “Визвольний шлях" Укр. 
видавничої спілки, чл. Ради Союзу 
українців у Великій Британії (1949-54), 
Голова управи Спілки укр. журналіс
тів у Великій Британії. Дир. Школи 
українознавства в Лондоні (1955-62), 
співзасн. кооперативу "Нова форту
на" Гол. ред. тижневика "Українська 
думка"(1962-77). Автор статей на гро- 
мад.-політ.теми.

П. ум. Лондон.
Літ.: Волинський Б., Фостун С. Бор- 

ковський Роман // ТЕС. Т. 1. Тернопіль, 
2004. С. 171; Фостун С. Борковський 
Роман // ЕСУ. URL: http://esu.com.ua/ 
search_articles.php?id=37232.

Богдан Паска

БОРОДАЙКЕВИЧ
Іван Томович
(09.09.1899-09.08.1965) - інж., під- 

старшина УГА. Н. у с. Шишківці (нині 
Борщів, р-ну Терноп. обл.) в сімї' свя
щеника. Проживав у Тернополі від 
1900, навч. в реальній шк. В УГА служив 
у тех. частинах. Перебував у таборі для 
інтернованих у ЧСР.

Згодом закінчив політехніку і пра
цював у дирекції держ. доріг у Празі. 
Призначений у 01.1939 директором 
комунікації автономної Карпатської 
України в складі ЧСР, а в 03.1939 - неза
лежної Карпатської України. Після па
діння республіки переїхав до Польщі, 
був представником фірми "S.R.F." у Лю
бліні. 1941-44 працював інж. у Лодзі, 
одночасно очолював відділ Укр. наці
онального об'єднання. Надалі прожи
вав у Німеччині.

1948 емігрував до Канади. Працю
вав на вир-ві, діяльний у громад, житті 
укр. діаспори.

П. ум. Монреаль.
Петро Гуцал

БОРОДАЙКО
Олександр Миколайович
(21.03.1871-21.04.1962) - правник, 

громад, діяч. Н. в с. Криве (нині Козів. 
р-ну Терноп. обл.) в сімї вчителя. Бать
ко хор. Б. Бородайка і чет. К. Бородай- 
ка. 1892 закінчив учительську семіна
рію в Тернополі. Працював учителем у

с. Рогачин на Бережанщині, одночасно 
навч. на правн. ф-ті Львів, ун-ту.

Від 1898 працював у суді в м-ку 
Лисець (нині смт Тисмениц. р-ну Іва
но-Франк. обл.). 1900 переведений на 
роботу в окружний суд у Бережанах, 
потім обійняв посаду дир. його канце
лярії. Брав участь в укр. громад, житті 
міста й повіту. На початку ПСВ виїхав до 
Австрії; повернувся звідти через 3 р.

Учасник Листопадового чину в 
Бережанах. Від кін. 11.1918 до поч.
02.1919 очолював міськ. комісаріат. 
Разом з ГА залишив місто, перейшов 
за Збруч, перебував у Кам'янці-Поділь- 
ському. В 05.1920 прибув у Бережани, 
заарештований польс. властями. Після 
проведеного слідства звільнений, зго
дом поновлений на роботі в суді, де 
працював до виходу на пенсію 1930. 
Продовжував громад, діяльність: вхо
див до управ філій "Просвіти" і "Рідної 
школи", наглядової ради Укр. банку, 
був головою "Української бурси".

Навесні 1944 емігрував до Німеч
чини, перебував у таборах для перемі
щених осіб. Звідси 1948 виїхав до США.

П.ум. Нью-Йорк.
Літ.: Бережанська гімназія: сторін

ки історії. Ювілейна книга. Тернопіль; 
Бережани, 2007. С. 688; Волинець Н., 
Гуцал П., Райтер М. Бородайко Олек
сандр Миколайович // ТЕС. Т. 4. Терно
піль, 2009. С. 72.

Петро Гуцал

БОРОДІЄВИЧ
Євген Омелянович
(06.01.1889-17.03.1924) - літератор, 

четар УСС, сотник ГА. Н. у с. Денисів 
(нині Козів. р-ну Терноп. обл.). Ви
пускник Терноп. г-зії та Львів, полі
техніки. До поч. ПСВ працював інж. у 
м. Підгайці (нині Терноп. обл.).

У 08.1914 як старшина запасу ав
стро-угор. війська призначений до 
Легіону УСС. Учасник польс.-укр. війни
1918-19. Після переходу ГА на Наддні
прянщину - ком. саперної сотні 3-ї 
бригади.

Поет, перекладач творів австр. 
письменників, автор спогадів "В чоти
рикутнику смерти. Причинки до траге
дії УГА на Великій Україні" (Нью-Йорк,

№
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БОРОДІЄВИЧ Остап Омелянович

БОРЩАК Ілько

1975). Значна частина його творчого 
доробку втрачена.

П. у м. Тарнобжег (Польща). По
хований у м. Станиславів (нині м. Іва
но-Франківськ).

Літ.: Лазарович М. В. Леґіон Україн
ських січових стрільців: формування, 
ідея,боротьба.Тернопіль,201 б^сгасжБ., 
Хома В. Бородісвич Євген Омеляно
вич // ТЕС. Т. 1. Тернопіль, 2004. С. 173; 
Українська Галицька Армія / ред. Д. Ми
китюк. Т. 1. Вінніпег, 1958. С. 65.

Микола Лазарович

БОРОДІЄВИЧ 
Остап Омелянович
(02.03.1883-07.1920) - ветеринар

ний лікар, старшина УГА. Брат поруч
ника Є. Бородієвича і письменниці
І. Блажкевич (1886-1977). Н. у с. Де
нисів (нині Козів. р-ну Терноп. обл.) в 
с ім ї вчителя. Навч. в г-зіях у Терно

полі (1894-98, 1901-03) і Бережанах 
(1898-1901). 1908 закінчив ветеринар
ну акад-ю у Львові. Працював у різних 
маєтках у Сх. Галичині, у т-ві "Сільський 
господарчу Львові (від 1912).

Влітку 1914 мобілізований до ав
стро-угор. армії, служив ветеринар
ним старшиною у військах на фронті. 
У 11.1918 в Тернополі вступив до ГА.
1.01.1919 отримав військ, звання сотни- 
ка-ветеринара. Як ветеринарний рефе
рент відділу кавалерії ДСВС був одним з 
організаторів і керівників ветеринарної 
служби в ГА. Разом з армією перейшов 
за Збруч. Від 02.1920 служив у ЧУГА.

Заарештований чекістами в кін.
04.1920 в Києві. Разом з багатьма стар
шинами УГА вивезений до концтабору 
в Кожухові біля Москви (Росія). Звід
си 17.06.1920 переведений у тюрму в 
м. Ярославль (Росія), де невдовзі заги
нув. Обставини смерті невідомі.

Літ.: Тимочко М. Бородієвич Остап 
//ТЕС Т. 1 .Тернопіль, 2004. С. 173.

Петро Гуцал

БОРЩАК
Ілько
(справжнє прізв. та ім'я:
Баршак Ілля Львович;
19.07.1892-11.10.1959) - дипломат, 

історик, публіцист і літературознавець. 
Н. у єврейс. колонії Нагартав (нині смт 
Березнегувате Миколаїв, обл.) у сім ї 
шкільного інспектора. Навч. у Херсон, 
г-зії. Вищу юрид. та істор. освіту здобув 
у Петерб,, Київ, та Новоросійському 
(Одеса) ун-тах. Улітку 1914 відправле
ний у наук, відрядження до Гааги (Ні
дерланди).

1914-17 - офіцер рос. армії, учас
ник ПСВ, навч. в артилер. уч-щі (Одеса), 
поранений на фронті. 1917 обраний 
чл. Укр. ради військ Рум. фронту. 1918-
19 - старшина ДА УНР. Від 01.1919 - у 
складі місії УНР у СІІІА; 1919-20 - се
кретар укр. делегації на Паризькій 
мирн. конф.; залишився у Парижі на 
постійне проживання.

Восени 1920 увійшов до складу Укр. 
к-ту в Парижі, який захищав інтереси 
уряду УНР. У 03.1921 мав контакти із Все- 
укр. Нац. Радою у Відні, яка об'єднувала 
наддніпрянські та зх.-укр. партії, проти
стояла С. Петлюрі та уряду УНР в екзилі. 
Співзасн. і чл. радянофільського Союзу 
укр. громадян у Франції, видавець і ред. 
його тижневика "Українські вісті" (1926-
29). Чл. Ліги укр. к-ри (1923), організатор 
Т-ва друзів укр. кіно (1926-27), співро
бітник ВУАН (Київ). Ініціатор викладання 
укр. мови і л-ри та запровадження кур
су українознавства в Нац. школі живих 
сх. мов у Парижі (1938-57), засн. каф-ри 
українознавства. У роки гітлерівської 
окупації Франції ув'язнений за участь у 
русі Опору (1940-43). З 1949 - дир. Ар
хіву укр. еміграції у Франції, видавець 
наук. ж. 'Україна" (1943-53). Автор бл.
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"БОРЩІВСЬКИЙ ГОЛОС"

400 праць з історії України та літерату
рознавства.

П.у м. Париж.
Літ.: Західно-Українська Народна 

Республіка. 1918-1923. Документи і ма
теріали. Т. 5. Кн. 2 / уклад.: О. Карпенко, 
К. Мицан. Івано-Франківськ, 2011; Куче- 
рукВ. Українська Галицька Армія: довід
ник. К., 2010; Швидкий В. Борщак Ілько 
// ЕІУ. Т. 1. К., 2003. С. 354; Гай-НижникП., 
Голобуцький П. Борщак Ілько // ЕСУ. 
URL: http://esu.com.ua/search_articles. 
php?id=37389.

Богдан Паска

"БОРЩІВСЬКИЙ ГОЛОС" - пресо
вий орган борщівського повітового 
комісаріату ДС ЗУНР. Газета виходила 
нерегулярно впродовж 02-03.1919. 
(відомо про вихід друком лише 2-х чи
сел), Публікувалися розпорядження, 
постанови Державних секретаріатів 
земельних і внутр. справ, борщівсько
го повітового комісара Р. Курбаса.

' ІБортів, дня 15 марта 1919. і

іорщівський Голос
УРЯДОВА ЧАСОПИСЬ

Державного Повітового Комісаріяту в Борщеві 
(виходить в міру потреби. Ціна за І примірник 70 сот.)

УРЯДОВИЙ ВІДДІЛ.
І ник чи арсидар грунту після оцінки комісії 

РО ЗП О РЯД О К . ИС потребує до управи оставленого сові
грунту, е тик сажо предметом найму по масного Секретаріату ммельияк І виут- І адші «в а. і 3. сего розТіоряка.

М  слра* > дня 21. лютого 1919 а сл'ра»1'1 - 'W g ^

.«И л арендврі, що і« можуть аво 
обробити груиіи придати*»*До4

Псі Грунти, пригожі до рілької культури. 
Мають вути упрашфі і нікому ие вільно 
лишити придатного до культури ґрунту

культури, цбоиимні ІІ

тури, положення, а також тих алсоОІ» І се- ‘ 
рсдників до упрапи і засівів, «я ( в І* Г 
розіюрядимости.і 8-й. и ' 'Ж

Власники і арендарі, які не поступлять 
після §. 5. .як такох ті. шо без оправданих

Літ.: Галушко М. Українські ча
сописи Тернополя і Тернопільщини 
(1886-1944 pp.), Львів, 2008. С. 122-123; 
Дроздовська О. Українські часописи по
вітових міст Галичини (1865-1939 pp.). 
Львів, 2001. С. 150-151; Мельничук Б. 
"Борщівський голос" // ТЕС. Т. 1, Терно
піль, 2004. С. 177.

Олеся Дроздовська

БОСИЙ
Володимир
(21.05.1899-03.01.1979) - педагог, 

стрілець УСС, поручник УГА, громад, 
діяч, мислитель, футурист, журналіст,

публіцист, видавець. Н. у м. Ясло Ся- 
ноцького пов. (нині Підкарпат. в-ва, 
Польща). Діяльний у т-ві "Сокіл-Бать- 
ко". На поч. ПСВ "приписав" собі 2 р, й 
записався добровольцем до Легіону 
УСС. Воював на Рос. фронті в складі 5-ї 
сотні, Згодом працював в уряді гетьма
на Павла Скоропадського.

З приходом до влади Директорії 
УНР - учасник війни з рос. більшови
ками, згодом - у 1-му корпусі УГА, в
02-04.1920 в складі ЧУГА. Після визвол. 
змагань певний час перебував у табо
рах для інтернованих у Польщі.

1924 разом із сім'єю емігрував до 
Канади. Спочатку оселився в м. Йорк- 
тон, де викладав укр. мову, л-ру та іс
торію в укр. коледжі Св. Йосифа. Засн. 
укр. пластової орг-ції, спорт, асоціації 
"Січ" у якій існували секції бейсболу та 
хокею. 1931 разом із сім'єю переїхав до 
м. Монреаль, де працював учителем та 
в соціальних службах міста. Діяч геть
манського руху в Канаді, активіст мо
нархічної орг-ції "Січ" (від 1934 - Союз 
гетьманців-державників Америки й 
Канади), видавець і ред. її друк, орга
нів - газ. "Пробій" (1924), "Канадійська 
Січ" (1928-30), "Січ" (1939); ред. газ, 
"Канадійський русин" (згодом "Кана-

167

http://esu.com.ua/search_articles


БОСИЙ Михайло

дійський українець"; 1920-ті), "Україн
ський робітник" (згодом "Український 
християнський робітник"; 1950-ті), "Ка- 
надійський горожанин""Народня газе
та". 1951 у Монреал. ун-ті захистив ма
гістерську працю про державницький 
світогляд В, Липинського - "Waclaw 
Lipinski, ideologue de L'Etat Ukrainien".

Обґрунтував неминучість ДСВ "ще 
за життя тих, що вели Першу світову 
війну" Боровся проти комуніст, ідеоло
гії. Вважав СРСР імперією Антихриста, 
а роль України вбачав у тому, що вона 
в особі селянства зможе протиставити 
Антихристові його антипода - Христа. 
У 1950-х заснував Ін-т "Конфедера
ція канадського етнічного розмаїття" 
(Institute of the Canadian Ethnic Mosaic 
Confederation), що пропагував ідею 
мультикультурності. Одним із перших 
обґрунтовував цю ідею (1963). Пере
важна більшість його нащадків -  ак
тивні спортсмени, зокр. онук Майкл 
Боссі - 4-разовий володар Кубка 
Стенлі, один з найкращих хокеїстів 
НХЛ, його рекорд результативності (у 
середньому 0.762 шайб за гру) -  непе- 
ревершений. Автор спогадів "40 років 
на фронті української справи"(1954), 
публіцистичних творів укр., нім., англ. 
та франц. мовами - "Розвал Європи та 
Україна"(1933),"Колапс Західної цивілі
зації і християнство""Вячеслав Липин- 
ський - ідеолог української трудової 
монархії"(1951), "Заклик до соціально 
налаштованих християн-канадців" 
"Боротьба між християнською дум
кою (ідеологією) та матеріалістичним 
соціалізмом", "Монтреал під знаком 
України" "Всесвітній хаос" "Червона 
небезпека" "Християнство і фашизм", 
"Філософія двох екстрем"та ін, Особи
стий архів Б., який зберігається в держ. 
архіві Канади, охоплює 1880-1973 й 
нараховує тисячі одиниць листів, світ
лин, книг, мистецьких інсталяцій тощо.

П. у м. Монреаль (Канада).
Літ.:Лазарович М. В. Леґіон Україн

ських січових стрільців: формування, 
ідея, боротьба. Тернопіль, 2016; Укра
їнська Галицька Армія / ред. Д. Ми
китюк. Т. 2. Вінніпег, 1960. С. 330; Укра
їнські Січові Стрільці 1914-1920 / за 
ред. Б. Гнатевича, Л. Лепкого, II. Мір

чука. Монтреаль, 1955. С. 150; Сек А. 
Босий, антибільшовик. Українець, 
який вплинув на політику Канади // 
Історична Правда. 2017. 6 лютого. 
URL: http://www.istpravda.com.ua/arti- 
cles/2017/02/6/149520/.

Микола Лазарович

БОСИЙ
Михайло
(21.11.1892 -  д. і м. с. н.) -  військ, 

діяч, десятник ГА. Н. у с. Перегноїв 
(нині Золочів. р-ну Львів, обл.).

Під час ПСВ служив кіннотником у
7-му полку уланів австр. армії на Рос. та 
Італ. фронтах. У період ЗУНР - десятник 
булавної сотні при НКГА. 1924 емігру
вав до Канади.

Подальша доля невідома.
Літ.: Кучерук В. Українська Галиць

ка Армія: довідник. К., 2010; Українська 
Галицька Армія / ред. Д. Микитюк. Т. 1. 
Вінніпеґ, 1958.

Богдан Паска

БОТА
Луїс
(Botha Louis;
27.09.1862-27.08.1919) -  бурський 

військ, і політ, діяч, дипломат. Н. у 
франко-голл. родині (найстарший з 
13 дітей). 1884 воював проти зулусів. 
1897 вибраний депутатом парламен
ту Південноафр. Республіки (Трансва
аль). Чл. ліберальної партії. Учасник
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англо-бурських воєн. З 27.03.1900 - го
ловнокомандувач трансваал. військ. 
Завдав низки поразок англійцям. У 
02.1901 відхилив пропозиції Англії про 
мир. Згодом відмовився від партизан, 
війни на користь миру.

1902 визнав англ. владу, очо
лив бурську опозицію. 1907 обраний 
прем'єр-міністром Трансваалю, 1910 - 
прем'єр-міністром ПАС.

Під час ПСВ в Африці воював на 
боці Великої Британії. Придушив пов
стання Маріца, підтримане Німеччи
ною. 1915 завоював Німецьку Пд.-Зх. 
Африку (Намібію).

1919 - учасник Паризької мирної 
конф., де відстоював інтереси ПАС. 
Вважав умови миру суворими до д-в 
Четверного союзу.

2.04.1919 очолив міжнар. комісію з 
підготовки польс.-укр. перемир'я. За
пропонував демаркаційну лінію ("лінія 
Боти"), що залишала Дрогобицький на
фтовий басейн за ЗУНР, але віддавала 
Львів Польщі. З розумінням ставився 
до державницьких домагань україн
ців. У ході переговорів були пропозиції 
запровадити на лінії польс.-укр. роз
межування миротворчі батальйони 
США, Франції, Великої Британії та Італії.
13.05.1919 уряд ЗУНР прийняв пропо
зиції Л. Боти, але польс. війська на той 
момент уже отримали підмогу з Фран
ції і розпочали активний наступ.

П. від серцевої недостатності, пе
рехворівши перед тим "іспанкою". По
хований у м. Преторія (ПАР).

Літ.: Головченко В. І. Бота Луїс // 
Українська дипломатична енциклопе
дія. Т. 1 / редкол.: Л. В. Губерський (го
лова) та ін. К,, 2004; Стахів М. Західня 
Україна. Нарис державного будівниц
тва та збройної і дипломатичної обо
рони в 1918-1923. Скрентон, 1960, Т. 4.
С. 14-60; Т. 5. С. 9-30,40,44-45,61-63.

Микола Вітенко

БОТИ КОМІСІЯ - Міжсоюзна комі
сія з переговорів про перемир'я між 
Польщею та Україною (голова - 
прем'єр-міністр ПАС Л. Бота), ств.
2.04.1919 Радою чотирьох на Паризь
кій мирн. конф. за пропозицією Прези
дента США В. Вільсона для приєднання 
ЗУНР до антибільшовицького фронту. 
До комісії увійшли представники США 
(І. Бауман, С. Ембік), Великої Британії 
(Л. Бота, Ф. Кіш), Франції (Ле Ронд, 
М. Дегранд) та Італії (Г. Брамбілла, 
М. Перголані).

Перше засідання Б.к. відбулося
26.04.1919 в Парижі, На нього запро
сили представників ЗУНР (В, Панейка, 
М. Лозинського та Д. Вітовського) і 
Польщі (І. Падеревського, Р Дмов- 
ського). Польс. делегати вимагали 
передати Польщі право на зайняття 
військами всієї Галичини і встанов
лення спільного польс.-рум. кордону. 
Т. Розвадовський прибув до Парижа з 
метою затягування переговорів та не
допущення укладення перемир'я.

27.04.1919 І. Падеревський, інфор
муючи польс. уряд про хід перемо
вин, повідомляв про незговірливість 
Л. Боти та про необхідність активізації 
бойових дій у Галичині. Ним же була 
розроблена тактика затягування пере
говорів. Польс. сторона погоджувала
ся на перемир'я, але вимагала додат
кової деталізації умов, узгоджень і т. д.

30.04.1919 комісія заслухала деле
гатів від УНР Г. Сидоренка та О. Шуль- 
гіна, які пропонували укласти польс.- 
укр. угоду про б-бу з більшовиками.

Проводячи "гру на зволікання", 
Р. Дмовський дезінформував комісію 
заявами, що в Сх. Галичині вже "вста
новлено радянський уряд", що через 
Галичину до Угорщини вже прямують
18 тис. угор. більшовиків.
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БОУМЕН (БОВМЕН)
Ісайя (Ісаак, Ісай)

БОХЕНСЬКИЙ 
Адольф Марія

9.05.1919 ств. підкомісію (Ф. Кіш,
С. Ембік, М. Перголані, Ле Ронд), яка 
підготувала проект перемир'я між 
ЗУНР та Польщею на основі пропози
цій місії Ж. Бартелемі, залишивши Дро- 
гобицько-Борислав. нафтовий басейн 
ЗУНР. Планувалося спрямувати до Сх. 
Галичини 2 батальйони військ Антанти 
для розмежування польс. та укр. армій. 
Видобуток нафти в Галичині мав здійс
нюватися під контролем екон. місії Ан
танти. 50 % родовищ краю передавали 
в користування Франції, а більшість 
земель - польс. власникам.

12.05.1919 проект угоди члени 
Б.к. передали польс. і укр. делегаціям. 
Укр. делегація погоджувалася з умо
вами проекту, за умови необмеження 
розмірів ГА та збереження спільного 
кордону з ЧСР. Польс. делегація, попри 
тиск представників Франції та Великої 
Британії, затягувала підписання пере
мир'я, а 16.05.1919 вийшла з перегово
рів. На той час польс. війська розгор
нули повномасштабний наступ по всій 
лінії польс.-укр. фронту.

Літ.: Західно-Українська Народ
на Республіка. 1918-1923: Історія / 
кер, авт. кол. й відп. ред. О. Карпенко, 
Івано-Франківськ, 2001; Литвин М., 
Науменко К. Історія ЗУНР. Львів, 1995.
С. 164-171; Тищик Б. Західноукраїн
ська Народна Республіка (1918-1923). 
Історія держави і права. Львів, 2004.
С. 291-299; Klimecki М. Polsko ukraiiiska 
wojna о Lwow і Galicj^ Wshoalni^. War
szawa, 2000.

Ігор Цепенда

БОУМЕН (БОВМЕН)
Ісайя (Ісаак, Ісай)
(26.12.1878-06,01.1950) - амер. гео

граф і геополітик. Н. у м. Ватерлоо 
(пров. Онтаріо, Канада) у сім'ї ферме
ра. 1905 закінчив Гарвард, ун-т, здобув 
фах географа. 1905-15 викладав у Єль- 
ському ун-ті. 1916 обраний президен
том Амер, геогр. т-ва; 1917-50 -  дир. 
Ради зовн, зв'язків. 1918 підтримав "14 
пунктів" Президента В. Вільсона.

1919 у складі амер. дипломатичної 
місії відвідав Закарпаття, Галичину, зу
стрічався з Л. Цегельським та С. Петлю
рою. Чл. амер. делегації на Паризькій

мирн. конф. 1919-20, де брав участь у 
роботі комісії з укр.-польс, відносин. 
Позитивно ставився до укр. інтересів. 
З ініціативи Б. 2.05.1919 США припини
ли військ, постачання Польщі на знак 
протесту проти дій Армії ген. Ю. Гал- 
лера на укр. фронті в Галичині. Прези
дент Ун-ту Джонса Гопкінса (1935-48).

П. у м. Балтимор (шт, Меріленд, 
США).

Літ.: Бовмен Ісаак // ЕУ. Т. 1 / гол. 
ред. В. Кубійович. Париж; Нью-Йорк, 
1955. С. 142; Плахотнюк С. Бовмен Ісай 
// ЕСУ. URL: http://esu.com.ua/search_ 
articles.php?id—35708.

Богдан Паска

БОХЕНСЬКИЙ
Адольф-Марія
(Bocheriski Adolf Maria; 13.04.1909- 

18.07.1944) - польс. геополітик, пу
бліцист, Н, в с. Пониква (пов. Броди) в 
поміщицькій шляхетській сім'ї Адоль- 
фа Бохенського і Марії з Дунін-Бор- 
ковських. Закінчив Школу політ, наук 
у Парижі (1930), юрид. ф-т Львів, ун
ту (1932). Діяч Академічного союзу 
"Mysl Mocarstwowa" ("Великодержавна 
думка"). Близький співробітник Оки 
Ґєдройця в 1930-х, публіцист час. "Bunt 
Mtodych" ("Polityka").

У найвідомішому своєму творі "Між 
Німеччиною і Росією" (1937) проаналі
зував різні геополітичні сценарії для 
Польщі напередодні війни, Будучи 
глибоко віруючим і кавалером Маль
тійського ордену, виступав проти втру
чання релігії в справи держ. устрою. 
Прихильник Ю. Пілсудського, але 
критикував багато з дій його табору: 
централізацію і політику санації, яка 
своїми методами б-би з опозицією по
силювала ті групи, проти яких мала би 
бути спрямована, тобто крайній укр. і 
польс. націоналізм. Критикував "фаль
шивий націоналізм" ендеції за надання 
пріоритету національній однорідності 
перед держ. інтересом, за абсолюти
зацію одного з елементів могутності 
д-ви коштом усієї держ. спільноти. 
Вважав, що програма нац. асиміляції 
веде до радикалізації меншин і поси
лення антагонізмів з д-вою. Прихиль
ник консервативних концепцій держ.
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асиміляції, тобто мінімалізації міжнац. 
конфліктів та поєднання меншин з 
польс. держ. прагненнями.

Посилення могутності Польщі на
передодні світового конфлікту вбачав 
у 2 варіантах: позитивний (приєднан
ня нових тер-й - майже неможливий 
для реалізації) і негативний (розбиття 
вел. д-в з нацменшинами на нац, держ. 
організми, які взаємно нейтралізу
ють один одного. Підтримка сепара
тистських і націоналістичних рухів та 
поборювання універсалістських ідей
- комунізму). Незалежна Україна праг
нутиме опертися на сильну Німеччину 
або слабшу Польщу, причому Польща 
ближча і цінніша за багатьма критері
ями. Прихильник добровільної феде
рації, хоча зазначав що вона не буде 
тривалою внаслідок розбіжностей. 
Розробив різні варіанти зовн. політи
ки незалежної України, зокр. територ. 
претензії до Польщі на Сх. Галичину і 
Волинь. У 19 розділі своєї праці "Між 
Німеччиною і Росією" писав, що польс.- 
укр. війна була однією з осн. причин 
невдачі укр. визвол. змагань 1918-19. 
Успіх укр. справи вимагав досягнення 
компромісу з поляками в 1918 чи 1-й 
пол. 1919. Тобто якби українцям вда
лося використати на Наддніпрянщині 
хоча б частину сил і ресурсів, витраче
них і змарнованих у Сх. Галичині, цього 
вистачило б для створення досить міц
ної укр. д-ви.

Під час ДСВ брав участь у вересне
вій кампанії. Через Угорщину переїхав 
до Франції, де вступив у польс. збройні 
сили на заході. Воював під Нарвіком, 
Тобруком і Монте-Касіно.

Загинув під м. Анкона (Італія),
Те.: Bochehski A. Mi^dzy Niemcami а 

Rosjq. Warszawa, 1937.
Літ.: Ґеник М. Оцінка польсько- 

української війни 1918-1919 pp. у про
цесі міжнаціонального примирення // 
Галичина. Ч. 25-26. Івано-Франківськ, 
2014; GiedroycJ. Autobiografia па cztery 
r$ce / opracowat і postowiem opatrzyt 
K. Pomian. Warszawa, 2006; Nie jestesmy 
ukrainofilami. Polska mysl polityczna 
wobec Ukrairicow і Ukrainy. Antologia 
tekstow / pod red. P. Kowala, J. Otdakow- 
skiego, M. Zuchniak, Wroclaw, 2002; Za-

nim powstata Kultura. Antologia tekstow 
Adolfa Marii Bochehskiego poswieconych 
polskiej polityce wschodniej / opracowat 
і wst^pem opatrzyt Kazimierz Michat 
Ujazdowski. Lublin, 2006.

Микола Ґеник

БОЦЮРКІВ
Іляріон
(09.04.1880-20.08.1935) -  адвокат, 

громад.-політ. діяч, держ. повітов. ко
місар ЗУНР. Н. у с. Слобідка Горішна Бу- 
чацького пов. (нині Бучацьк. р-ну Тер
ноп. обл.). Навч. у Бучацькій та Самбір, 
г-зіях (1899). Вивчав право у Краків, та 
Львів, ун-тах (1905).

Судову практику відбув у Відні (1906), 
адвокатську -  в канцеляріях Т. Кормоша 
(Перемишль), А. Мозлєра (Монастирись- 
ка), Д. Савчака (Борщів), К. Трильовсько- 
го (Яблунів) та І. Ганкевича (Коломия). 
Після складення адвокат, іспиту працю
вав адвокатом у Яворові (1913-14).

Вивезений як заручник рос. оку- 
пац. владою до Наддніпрян. України 
(1914-18). У Полтаві опікувався дітьми 
біженців з Галичини, агітував за під
тримку Центральної Ради (1917-18). 
Голова городського суду в Києві (1918). 
Після укладення Брестського мирн. 
договору повернувся до Галичини і 
продовжив адвокат, працю в м. Бучач 
(літо 1918-весна 1919).

Держ. повітов. комісар ЗУНР у Буча
чі (11.1918-06.1919). Перейшов разом
з адміністрацією ЗУНР і ГА за Збруч, де
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БРАЙТЕР Ернест-Теодор

перехворів тифом. Арештований та 
ув'язнений польс. владою (1921-22). 
Продовжив адвокат, практику в Бучачі 
(1922-33) та Львові (1933-35). Актив
ний діяч в укр. т-вах Бучача та Львова: 
голова читальні "Просвіти" Городоць- 
кої дільниці Львова, діяч Орг-ції укра
їнців м. Львова, голова Батьківського 
кружка школи ім. Шашкевича, чл. Сою
зу укр. адвокатів.

П. від інфаркту на відпочинку в 
с. Сороки біля Бучача, де й похований.

Літ.: Гловацький І. Ю. Українські 
адвокати Східної Галичини в світлі 
архівних джерел та некрологів (1800-
1939 pp.). Львів, 2008. С. 45, 199-200; 
Д-р Іларіон Боцюрків // Життя і право. 
Львів, 1935. Ч. 3. С. 5-6; Наш помяник 
померлих у 1935. р. по виході нашого 
календаря з друку // Народній Ілю
стрований Календар "Просвіти" на 
звичайний рік 1937. Львів, б/p. С. 104; 
Ті, що від нас відійшли... Др. Іляріон 
Боцюрків // Календар для всіх на пере- 
ступний 1936 рік. Львів, [1935]. С. 145.

Олег Павлишин

БРАЙТЕР
Ернест-Теодор
(Breiter Ernest Teodor;
22.10.1865-11.1935) - польс, журна

ліст, громад.-політ. діяч, депутат УНРади.
Н. у с. Давидів Львівського пов. в роди
ні підприємця з обслуговування заліз
ниць. Навч. у 2-й Львів, г-зії, на філос.

ф-тах Львів., Краків, та Віден. ун-тів. Д-р 
філософії. Голова студент, т-ва "Czytelna 
Akademicka" в Кракові (1890-92). На
лежав до кер-ва молодіжної орг-ції 
"Ognisko", був ред. однойменного часо
пису (Краків, 1889-90). Став гол. звину
ваченим у політ, процесі в справі редак
торів "Ogniska" (18.06-05.07.1891), однак 
виправданий. Діяч польс. соціалістич
ного і робітн. руху в Галичині. Видавець
і ред, час."Ргаса" (Краків, 1892). Співзасн. 
польс. робітн. т-в "Swit" (1892) i"Sztandar" 
(1894). Публіцист, видавець і ред. тижне
вика "Monitor" (Львів, 1895-1914).

Викривав і поборював корупційні 
явища в с-мі крайової держ. адміні
страції та в парт.-політ. середовищах. 
Виступав захисником інтересів польс,, 
єврейс. та укр. робітництва. Депутат 
австр. Держ. Ради (1900-14, 1918) від 
м. Львів. Підтримував розвиток укр. 
січового руху. Брав участь у святі т-ва 
"Січ"ум.Снятин (1912).

У роки ПСВ арештований рос. оку
пантами як "небезпечний австрофіл". 
Вивезений як заручник до Росії, де 
опікувався полоненими вояками ав- 
стро-угор. армії. 1918 повернувся до 
Галичини, незабаром переїхав до Від
ня. У 11.1918 заявив про свій вступ до 
УНРади як представник польс. нас. Сх. 
Галичини. Брав участь у засіданнях ЗГ 
УНРади (1920-23). Радник КУД у Відні. 
Чл. делегації ЗУНР на переговорах у 
Ризі (1921). Чл. Головної ради ЗУТЛН 
(1922-23). Після припинення функці
онування укр. екзильних установ за
йнявся торг, діяльністю.

П. у злиднях у м. Відень.
Літ.: Брайтер, Ернст (1865-1935) // 

Особисті архівні фонди відділу рукопи
сів. Анотований покажчик / Національ
на академія наук України; Львівська 
наукова бібліотека ім. В. Стефаника. 
Львів, 1995. С. 21-22; Гуйванюк М. Р. 
Січовий рух у Галичині й Буковині 
(1900-1914 pp.). Чернівці, 2009. С. 197; 
Посол Брайтер вступив до Укр. Нац. 
Ради // Український Голос. Тернопіль, 
1918. 7 груд. Ч. 14. С. 2; Цегельський Л. 
Від леґенд до правди: Спомини про по
дії в Україні зв'язані з Першим Листопа
да 1918 р. Львів, 2003. С. 164.

Олег Павлишин

т



БРАНДНЕР Еміль (Омелян)

БРАНДНЕР
Еміль (Омелян)
(1888-30.12.1919) -  сотник УГА. Н. у 

м. Троппау (нині Опава, Чехія). Німець 
за національністю.

Під час ПСВ в чині капітана слу
жив у 12-му полку польової артилерії 
австро-угор. армії. Нагороджений за 
мужність орденом Залізної корони 3-го 
ступеня з воєн, декорацією і мечами. 
Прибув до ГА на поч. 04.1919. Командир 
гармат, полку групи "Рудки" 8-ї Самбір. 
бригади. Згодом командував артилер. 
полком 11-ї Стрий, бригади УГА.

П. від тифу в с. Красне (нині Тив- 
рів. р-ну Вінниц. обл.), де й похований
1.01.1920. Залишив щоденник із хроно
логією боїв артгрупи "Рудки".

Літ.: Стецишин О. Ландскнехти Га
лицької армії. Львів, 2012.

Олег Стецишин

БРАНДНЕР
Карло
(1895 -  д. і м. с. н.) -  укр. військовик.

Н. в м. Троппау (нині Опава, Чехія). Ні
мець за національністю. Почав службу 
в ГА разом з братом Емілем. Служив у 
ранзі капітана 12-го полку польової ар
тилерії австр. армії. В УГА -  сотник, ко
мандир 11-го гармат, полку 11-ї Стрий, 
бригади, яку згодом приєднали до 3-ї 
Залізної д-зії ДА УНР. У 05.1920 інтерно
ваний у Львові в таборі Ялівець (Горіш
ній Личаків), у 06.1920 переведений до 
табору інтернованих у Тухолі, звідки 
втік 1.09.1920.

Подальша доля невідома.
Літ.: Стецишин О. Ландскнехти Га

лицької Армії. Львів, 2012; Якимович Б. 
Німці в Українській Галицькій Армії // 
Якимович Б. Україна та українці: події 
далекі і близькі. Вибрані праці. Львів, 
2014. С. 438-446.

Богдан Якимович

б р А ш к ів

Володимир
(1892-14.09.1919) - селянин з Над

дніпрянщини, вояк ГА. Н. у с. Юрків- 
ці Ямпільського пов. Подільської губ. 
Стрілець 11-ї бригади ГА.

Загинув і похований біля с. Христи- 
нівка Ямпільського пов.

Літ.: Листа втрат XI Бригади УГА 
(1919-1920) // Гайдукевич О., о. Було 
колись (Зі записника полевого духов- 
ника УГА). Львів, 1935. С. 114.

Олег Павлишин

БРАЩАЙКО
Михайло Михайлович
(14.10.1883-05,01.1969) - правник, 

держ. і громад, діяч Закарпаття. Брат 
Ю. Бращайка. Н. в с. Блажієве (нині 
с. Балажер Берегів, р-ну Закарп. обл.). 
Навч. в Ужгород, і Мараморош-Сигет. 
г-зіях. Правн. освіту здобув у Клузько- 
му й Віден. ун-тах. У Відні брав участь у 
нарадах укр. громад, діячів щодо ство
рення русинської політ, орг-ції і часо
пису. Д-р права (1910).

Учасник з'їзду представників укр. 
нас. Закарпаття в Будапешті (10.12.1918), 
де виступив за об'єднання з Україною. 
Очільник Мараморош-Сигетської рус. 
ради (18.12.1918-03.1919), підтримав 
проголошення злуки укр. земель у 
єдиній соборній д-ві на з'їзді делегатів 
Мараморощини в Мараморош-Сиге- 
ті (18.12.1918).

1918-19 -  делегат від Закарпаття 
в уряді ЗУНР. У 01.1919 неодноразово 
звертався до кер-ва Гуцульської Рес
публіки з проханнями звільнити Мара- 
морощину від угор. влади.

Один з ініціаторів проведення та 
голова Всенар. конгресу угор. русинів 
у Хусті (21.01.1919), який закріпив со- 
борницькі прагнення українців Закар
паття. Голова новоутвореноїХустської 
Центр, рус. нар. ради (21.01-03.1919). 
Очільник делегації до Станиславова 
та Києва, яка передала соборницькі 
ухвали укр. урядові. У 03.1919 об
раний заст. голови Центр, рус. нар. 
ради в м. Ужгород. За чес. окупації 
брав участь у міжпарт. нараді з обго
ворення "Плану програми уряду ЧСР 
відносно проблеми Підкарпатської 
Русі" (22.03.1922).

У міжвоєн. період - один із засн. 
Рус. хліборобської партії, заст. голо
ви Християн, нар. партії (1924-38), чл. 
УНДО (1938-39), голова конституцій- 
но-правн. комісії Сойму Карпатської 
України (15.03.1939). 1945 призначений 
рад. владою керівником групи у відді

БРАЩАЙК0
Михайло Михайлович
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БРАЩАЙКО Юлій Михайлович

лі уповноваженого Нар. ради Закарп. 
України в справах юстиції в Ужгороді.

П. і похований в м. Ужгород.
Літ.: Бращайко Михайло Михай

лович // Петрів М. Й. Українські адво
кати: державні, громадські, політичні 
та культурно-освітні діячі кінця XIX - 
першої половини XX ст. Кн. 1. К., 2014. 
С. 49-58; Західно-Українська Народна 
Республіка 1918-1923: Ілюстрована іс
торія / гол ред. і кер. авт. кол. М. Кугутяк. 
Львів; Івано-Франківськ, 2008; Сас Ф. 
Брати Юлій і Михайло Бращайки // 
Календар "Просвіти" на 1994 рік. Ужго
род, 1994. С. 73-76.

Богдан Паска

БРАЩАЙКО
Юлій Михайлович
(19.04.1875-09.10.1955) -  правник, 

журналіст, держ. і громад, діяч За
карпаття. Брат М. Бращайка. Н. у 
с. Глибоке поблизу Ужгорода. Навч. в 
Ужгород, г-зії, на юрид. ф-ті Будапешт, 
ун-ту (1898-1902). Д-р права (1902), У 
1906-19 працював у власній адвокат, 
канцелярії в м. Хуст.

10.11.1918 на укр. зборах у Хусті 
засудив діяльність Ужгород, нар. ради 
за її проугор. позицію, а учасники зі
брання виступили за возз'єднання 
з Україною. Обраний головою Хуст- 
ської нар. ради (17.11.1918). Очолю
вав хуст. делегацію на з'їзді представ
ників укр. нас. Закарпаття в Будапешті
(10.12.1918), де виступив проти авто
номного статусу краю у складі Угор
щини та підтримав злуку з Україною. 
Брав участь у підготовці та проведен
ні Всенар. конгресу угор. русинів у 
Хусті (21.01.1919), на якому прийнято 
рішення про возз'єднання Закарпаття 
з Укр. республікою; обраний касиром 
Рус. центр, нар. ради. Був головою 
делегації від Закарпаття на Паризьку 
мирну конф.

Після окупації частини Закарпаття 
рум. військами заарештований і засу
джений до страти; домігся апеляцій
ного перегляду вироку та звільнення. 
Після чес. окупації краю входив до 
складу Директорії Підкарпатської Русі, 
в якій відповідав за розвиток торгівлі 
(1919-20).

БРАЩАЙКО 
Юлій Михайлович

Ініціатор створення на Закарпатті 
т-ва "Просвіта", його перший голова 
(1920-39). Долучився до заснування 
Рус. хліборобської партії (1920), один 
з лідерів Християн, нар. партії, голова 
Спілки адвокатів Підкарпатської Русі. У
1939 -  депутат Сойму, міністр фінансів 
та комунікацій уряду КарпатськоїУкра- 
їни, голова комісії з питань кордонів. 
Заарештований рад. військами (1944), 
декілька місяців перебував у ВТТ в 
м. Єнакієве на Донбасі (1945).

П. і похований у м. Ужгород.
Літ.: Бращайко Юлій Михайлович 

// Петрів М. Й. Українські адвокати: 
державні, громадські, політичні та 
культурно-освітні діячі кінця XIX - 
першої половини XX ст. Кн. 1. К., 2014. 
С. 59-66; Довганич О. Видатний діяч 
"Просвіти" міністр КарпатськоїУкраїни 
// Реабілітовані історією. Закарпатська 
область. Кн. І. Ужгород, 2003. С. 341-346; 
Стерчо П. Карпато-Українська дер
жава: до історії визвольної боротьби 
карпатських українців у 1919-1939 pp. 
Львів, 1994.

Богдан Паска

БРЕДОВ
Микола-Павло-Костянтин
Емілійович
(30.10.1873-1944) -  військ, діяч УД, 

команд, корпусу Добрармії ЗСПР. Н. у 
м. Івангород (нині м. Демблін, Поль
ща). Закінчив 1-й Моск. кадет, корпус, 
акад-ю Генштабу.

У роки ПСВ - ген. квартирмейстер 
штабу армії Пн. фронту, команд. 21-го
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БРЕСТ-ЛИТОВСЬКИЙ ТАБІР (Табір військовополонених № 5 у м. Брест-Литовський)

армійського корпусу на Пд.-Зх. фронті, 
генерал-лейтенант.

За УД - чл. Генштабу, Комісії щодо 
утворення постійних військ, шкіл та 
акад-ї армії. З 1919 в Добрармії ЗСПР; 
нач. 7-ї, 15-ї піх. д-зій, команд. 2-м кор
пусом, групою військ, що протистояли 
Армії УНР і УГА на Правобережжі. Всу
переч С. Петлюрі та відповідно до до
мовленостей з М. Бредовим, команд. 
Галицької групи А. Кравс 31.12.1919 
залишив Київ, надіючись на допомогу 
білогвардійців зброєю та медпрепа
ратами. 1920 інтернований до Польщі.
3.11.1920 емігрував до Болгарії.

1944 заарештований НКВС СРСР і 
вивезений до Сибіру. Загинув у кон
цтаборі.

Літ.: Денник Начальної Коман
ди Української Галицької Армії. Нью- 
Йорк, 1974; Ковальчук М. Невідома вій
на 1919 року. Українсько-білоруське 
збройне протистояння. К., 2009; Кох Г. 
Договір з Денікіним (від 1 листопада 
1920 p.). Львів, 1930; Кравс А. За укра
їнську справу. Львів, 1937; Литвин М., 
Науменко К. Історія ЗУНР. Львів, 1998.

Микола Литвин

БРЕСТ-ЛИТОВСЬКИЙ ТАБІР (Табір
військовополонених № 5 у м. Брест- 
Литовський) -  група таборів військо
вополонених на тер-ї Брест, фортеці, 
ств, владою Польської республіки в
1919-23. Тут утримували військовопо
лонених з УГА. Значна частина з них 
загинула від голоду, інфекц. хвороб, 
жорстокого поводження адміністрації.

Складався щонайменше з 5 табо
рів, умови в яких різнилися: 1) Табір 
форту Граф Берг; 2) Офіцерський табір; 
3) Казарми Граєвські; 4) Табір Буг-шуп- 
пе (Бугшопа); 5) Червоний табір. Най
більше полонених і найгірші умови 
були в Таборі Буг-шуппе. Назва цього 
табору німецькомовна - переклада
ється "сараї над Бугом". Приміщення 
тут були у вигляді довгих напівзруйно- 
ваних сараїв. У них було встановлено 
нари у 2 ряди, відсутнє освітлення, по
стійна сирість. Полонені погано харчу
валися, не мали питної води, вживали 
забруднену нечистотами воду з Бугу, 
зазнавали постійних знущань, тортур

з боку адміністрації. Після втручання 
Місії Червоного Хреста полонених 
було переведено звідси до Червоного 
табору (названого так за колір бараків 
із червоної цегли), де умови були тро
хи кращі.

08.1919 в таборі перебувало понад
10 тис. полонених. Місію Червоного 
Хреста (д-р Шатене, В. Глур, д-р Камю), 
що побувала тоді в таборі, вразили 
умови, відсутність обліку полонених, 
їх захворюваності та смертності. До
10.1919 тут залишилося 3861 поло
нений, загинуло щонайменше 2 тис. 
осіб. За спогадами вояків УГА, в таборі 
щодня помирало 50-100 полонених, 
переважно від дизентерії, тифу, ту
беркульозу, голоду, холоду, поранень 
тощо. Тіла померлих по кілька тижнів 
лежали під відкритим небом. Встано
вити точну кількість померлих немож
ливо, оскільки обліку не було, а ча
стину в'язнів переведено до таборів у 
Познані, Стшалково, Модліні, Дембліні 
та ін. 7.11.1919 в польс. сеймі розгляда
ли питання про ліквідацію табору, що 
й було здійснено в 07.1920 через на-

Польська делегація 
оглядає
військовополонених
у таборі
м. Брест-Литовський. 
1 9 1 9  р .
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Представники держав 
Четверного союзу на 
переговорах 
у Брест-Литовському. 
Сидять (зліва направо): 
Оттокар ЧЕРНІН,
Ріхард фон КЮЛЬМАН, 
Васіл РАДОСЛАВОВ

ближення РСЧА (1.08.1920 захоплено 
Брест-Литовський). У 09.1920 табір від
новлено, але в менших обсягах. Серед 
полонених тепер переважали солдати 
РСЧА. У 03.1923 ліквідовано остаточно.

Літ.: Де мучаться наші полонені і ін
терновані?//Український прапор. 1919. 
15 жовт, С. 3; 3 пекла польської неволі // 
Український Прапор. 1919.23 серп. С. 4; 
Кривава книга. Передрук видань 1919 
та 1921 років. Дрогобич, 1994. С. 47-49, 
56-57; Пустити домів // Вперед. 1919.
23 груд. С. 1; Inferno... // Український 
Прапор. 1919.24 верес. С. 2.

Петро Сіреджук

БРЕСТСЬКИЙ МЙРНИЙ ДОГОВІР  
УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІ
КИ З ДЕРЖ АВАМИ ЧЕТВЕРНОГО СО
ЮЗУ 9.02.1918. Укладений між УНР та 
Німеччиною, Австро-Угорщиною, Ту
реччиною, Болгарією. Це перший між- 
нар.-правовий акт, який визначав УНР 
суб'єктом міжнар. права і відкривав 
нові перспективи зміцнення міжнар. 
позицій України.

Умови договору передбачали 
припинення воєн, дій, визначали зх. 
кордони України, встановлювали ди
пломатичні й консульські відносини,

обумовлювали принципи торг, зно
син, обміну військовополонених і 
цивільних інтернованих, відмову від 
взаємних претензій на відшкодування 
збитків, заподіяних війною. Сторони 
зобов'язувались відновити взаємні 
екон. відносини, провести обмін над
лишками с.-г. та пром. товарів. Обсяг 
експорту Україною "надлишків" с т .  
продукції був встановлений згодом
(23.04.1918).

Напередодні (8.02) підписання 
мирн. договору між УНР і Австро-У- 
горщиною було укладено таємну уго
ду, а 4.03.1918 -  таємний додаток, згід
но з яким Холмщина і Підляшшя мали 
відійти Україні. Області Галичини й 
Буковини ставали укр. провінціями в 
складі Австро-Угорщини (т. зв. Корон
ний край) з забезпеченням мовних 
прав їхнього населення. В Криму пе
редбачалося утворення мусульман
ської республіки. УНР зобов'язувала
ся забезпечити права нацменшин на 
своїй тер-ї.

12.02.1918 уряд УНР звернувся до 
нім. сторони з проханням увести на 
тер-ю України німецькі війська, за до
помогою яких він сподівався розв'яза
ти низку внутр. проблем держ. буд-ва.

Ф ег Зтіесіе mit der U kra in e .
^W lu|3sitzung in der SRacht oom 9. zum 10. ^ ebruar  
n der d a s  ‘Jriedehsp ro to koll unterzeichnet ruurde.
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Представник делегації 
УНР Микола ЛЕВИЦЬКИЙ 
підписує Брестський 
мирний договір

Уклавши мирн. договір, УНР ставала 
повноправним суб'єктом міжнар. пра
ва і, зважаючи на своє тогочасне хитке 
становище, отримувала в особі нових 
міжнар. партнерів певну гарантію збе
реження свого існування. Хоч на той 
момент договір не міг змінити військ, 
і політ, ситуацію на краще, він став 
реальним кроком у ствердженні укр. 
незалежності. УНР отримала офіц, ви
знання з боку д-в Четверн. союзу.

Присутність нім.-австр. військ, 
які були введені на тер-ю України в 
рамках військ, допомоги, а згодом пе
ретворилася на фактичну окупацію, 
попри свої негативні наслідки, віді
гравала роль стабілізуючого чинника, 
була опорою існуючої в країні влади і 
певною мірою перешкоджала здійс
ненню великодержавницьких амбіцій 
більшовицької Росії стосовно України.

За умовами мирн. договору д-в 
Четверн. союзу з РСФРР, укладеного 
в Бресті 3.03.1918, від Росії відокрем
лювалися значні тер-ї: Польща, Литва, 
Естонія, частини Білорусії та Латвії. 
Він встановлював принципи, за якими 
мала вирішуватися доля цих регіонів: 
РСФРР зобов'язувалася не втручатися 
у внутр. справи і визнати нову орг-цію 
держ.-правових і міжнар.-правових 
відносин цихобластей, надати населен
ню цих регіонів можливість вільно ви

рішувати власну долю. Зокр. його VI ст. 
зобов'язувала більшовицький уряд 
РСФРР підтвердити право укр. народу 
на самовизначення і законність влади 
ЦР на тер-ї України, визнати мирн. до
говір УНР з д-вами австро-нім. блоку, 
укласти з нею мир, негайно вивести з 
тер-ї УНР формування червоної гвар
дії, припинити будь-яку агітацію та 
пропаганду проти її уряду та громад, 
установ.

Брестські угоди наклали на РСФРР 
певні зобов'язання щодо України, 
зафіксували принципи подальших 
укр.-рос. відносин, зокр. передбачили 
необхідність укладення укр.-рос. мир
ного договору на відповідному між- 
нар.-правов. рівні. Договір анульовано 
після капітуляції Німеччини в ПСВ.

Літ.: Берестейський мир. Споми
ни і матеріали. Львів, 1928; Дацків І. Б. 
Брест 1918: європейський прорив 
України. Тернопіль, 2008; Його ж. 
Брестський мир у процесі становлен
ня України суб'єктом міжнародної 
політики // Актуальні проблеми між
народних відносин : зб. наук, праць. 
К., 2008. Вип. 80. Ч. II. С. 48-55; Доро
шенко Д. Історія України. 1917-1923. 
ї  1. Ужгород, 1932; ПритулякП. П. Укра
їна і Брестський мир: від підписання до 
виконання (1917-1918 pp.). К., 2004.

Олексій Лупандін
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БРЕТІАНУ Іон (Іонел) І.К.

БРЕТІАНУ 
Іон (Іонел) І. К.
(20,08.1864-24.11.1927) - рум. держ. 

і політ, діяч, дипломат. Лідер НЛП Ру
мунії. 5 разів ставав прем'єр-міністром 
країни. Учасник Паризької мирн. конф.
Н. у с. Флоріка (нині Штефенєшті Ной, 
пов. Арджеш, Румунія). Старший син

рум. держ. діяча Іона Бретіану. Закін
чив коледж Св. Сави в Бухаресті (1882). 
Пройшов добровільну 6-м ісячну 
військ, службу в 2-му полку артилерії, 
отримав первинне офіцер, звання. Од
ночасно відвідував курси Школи мос
тів та доріг. З 1883 навч. у Парижі (ко
ледж Сен-Барб, Політех. школа, Школа 
мостів та доріг). 1889 здобув диплом 
інж. Повернувшись до Румунії, отри
мав військ, звання лейтенанта, став 
інж.-спеціалістом з буд-ва залізниць. 
7.06.1923 обраний почесним чл. Рум. 
акад-ї.

З 1895 -  чл. НЛП Румунії, 1909 обра
ний її головою. 1897-1922 -  на різних 
посадах у рум. уряді.

1905 взяв участь в орг-ції нар. бан
ків і агітації за створення сел. каси. 
Керував придушенням сел. повстання 
1907. З його ж ініціативи придушене 
Татарбунарське повстання 1924.

1914-16 намагався підтримувати 
добрі відносини з д-ми Четверн. сою
зу й Антанти. Під тиском Франції, після 
успішного наступу на Пд.-Зх. фронті, 
17.08.1916 ввів Румунію в ПСВ на боці 
Антанти.

1919-20 очолював рум. делегацію 
на Паризькій мирн. конф., активно від
стоював приєднання Буковини і Б е с а 
рабії до королівської Румунії. 1922 став 
фактичним диктатором країни. 1923 
сприяв прийняттю нової Конституції 
Румунії.

П. у м. Бухарест. Похований у ро
динній церкві на малій батьківщині.

Літ.: Виноградов В. Н. История 
Румьінии (1848-1917). М., 1971; История 
Румьінии / И. Болован, И.-А. Поп (коор
динатори) и др. Пер. с рум. М., 2005; 
HitchinsK. Romania 1866-1947. Bucure^ti, 
1996; Nicolescu N. C. Enciclopedia sefilor 
de guvern ai Romaniei 1862-2006. 
Editura Meronia, 2006.

Олександр Руснак

б р и г а д и  г а л и ц ь к о ї  А р м ії  -
тактичні з'єднання ГА. Об'єднували 2-6 
піших куренів (у деяких Б.Г.а. вони мог
ли зводитися по 2-3 в полки), 1 гармат, 
полк (3-7 батарей) і різні дрібні части
ни (булавна (штабна), кінна, тех. сотні, 
обозна валка (колона), ін.).

Існували такі бригади:
1-ша бригада УСС  Сформована 

в 01.1919 з частин Легіону УСС у скла
ді групи "Схід". Брала участь у боях за 
Львів, Вовчухів. та Чортків. офензивах, 
наступі на Одесу, війні з підрозділами 
ЗСПР. У 11.1919 разом з ГА перейшла 
на бік ЗСПР, 02.1920 -  РСЧА. У 03.1920 
залишки бригади переформовано на
1-й полк 1-ї бригади ЧУГА. Командири: 
от. О. Букшований.

2-га Коломий . бригада. Сформо
вана в 01.1919 з частин групи "Схід". 
Брала участь у боях за Львів, Чортків. 
офензиві, наступі на Київ (на Київ, на
прямку), війні з підрозділами ЗСПР. У
11.1919 разом з рештою ГА перейшла 
на бік ЗСПР, 02.1920 -  РСЧА. У 03.1920 
залишки бригади переформовано на
2-й полк 3-ї бригади ЧУГА. Команди
ри: от. Ф. Тінкель, от. Р. Дудинський, 
от. А. Виметаль, сот. О. Ревнюк, сот. 
Квапіль,

3-я Бережан . бригада . Сформова
на в 01.1919 з частин групи "Наварія". 
Брала участь у боях за Львів, Чортків. 
офензиві (разом із 7-ю бригадою про
рвала польс. фронт під Чортковом), на
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БРИГАДИ ГАЛИЦЬКОЇ АРМІЇ

ступі на Київ, війні з підрозділами ЗСПР. 
У 11.1919 разом з рештою ГА перейшла 
на бік ЗСПР, 02.1920 - РСЧА. У 03.1920 
залишки бригади переформовано на 
3-й полк 1-ї бригади ЧУГА. Командири: 
підполк. А. Вольф, от. О. Лесняк, от. С. Го- 
рук, от. Кучера,

4-та Золочів. бригада. Сформо
вана в 01.1919 з частин групи "Схід". 
Брала участь у боях за Львів, Чортків. 
офензиві, наступі на Київ (на Житомир, 
напрямку), війні з підрозділами ЗСПР. У
11.1919 разом з рештою ГА перейшла 
на бік ЗСПР, 02.1920 - РСЧА. У 03.1920 
залишки бригади розформовано у 
складі ЧУГА. Командири: полк. Дідюків, 
от. С. Шухевич, полк. С.Чмелик, от. Ляс- 
ковський, от. Б. Шашкевич.

5-та Сокал. бригада. Сформована 
в 01.1919 з частин групи "Північ". Брала 
участьубоях на пн. ділянці фронту, Чорт
ків. офензиві, наступі на Київ (на Київ, 
напрямку), війні з підрозділами ЗСПР. У
11.1919 разом з рештою ГА перейшла 
на бік ЗСПР, 02.1920 - РСЧА. У 03.1920 
залишки бригади переформовані на
2-й кінний полк ЧУГА. Командири: сот.
О. Демчук, полк. Захаріїв, сот. П. Пет- 
рик, сот. В. Коссар, сот. В. Секунда.

6-та РаваРуська (інакше: Рав- 
ська) бригада. Сформована в 01.1919 
з частин групи "Рава-Руська". Брала 
участь у боях на пн. ділянці фронту 
(зокр. оборона Магерова), наступі на 
Львів, Чортків. офензиві, наступі на 
Київ (на Київ, напрямку), війні підроз
ділами ЗСПР. У 11.1919 разом з реш
тою ГА перейшла на бік ЗСПР, 02.1920
- РСЧА. У 03.1920 залишки бригади пе
реформовано на 6-й полк 2-ї бригади 
ЧУГА. Командир: сот. Ю. Головінський.

7-ма Стрий, (з 05.1919 -  Львів.) 
бригада. Сформована в 01.1919 з ча
стин групи "Південь II". Брала участь у 
наступі на Львів, Чортків. офензиві (де 
разом з 3-ю бригадою прорвала польс. 
фронт під Чортковом), наступі на Київ 
(на Житомир, напрямку), війні з підроз
ділами ЗСПР. У 11.1919 разом з рештою 
ГА перейшла на бік ЗСПР, 02.1920 - 
РСЧА. У 03.1920 залишки бригади пе
реформовано на 7-й полк 1-ї бригади 
ЧУГА. Командири: полк. К. Слюсарчук, 
от. (пізніше підполк.) А. Бізанц.

8-ма Самбір. бригада. Сформова
на в 01.1919 з частин груп "Глибока", 
"Крукеничі" і "Рудки", а також Дніпров
ської гармат, бригади Армії УНР. Її бо
йовий склад був значно більшим, ніж 
ін. бригад, тому іноді її називали "д-зія 
полк. Кравса". 06.1919 з її складу було 
виділено 11-ту Стрий, бригаду. Брала 
участь у наступі на Львів, Вовчухів. та 
Чортків. офензивах, наступі на Київ (на 
Київ, напрямку), війні з підрозділами 
ЗСПР. У 11.1919 разом з рештою ГА пе
рейшла на бік ЗСПР, 02.1920 - РСЧА. У
03.1920 залишки бригади переформо
вано на 8-й полк 3-ї бригади ЧУГА. Ко
мандири: полк. А. Кравс, от. К. Гофман, 
сот. О. Станімір, сот. ІІІмідт.

9-та Угнів. (з 03.1919 -  Велзь- 
ка) бригада. Сформована в 01.1919 з 
частин групи "Північ". Брала участь у 
боях на пн. ділянці фронту (зокр. бої 
за Белз), Чортків. офензиві, наступі на 
Київ (на Київ, напрямку), війні з підроз
ділами ЗСПР. У 11.1919 разом з рештою 
ГА перейшла на бік ЗСПР, 02.1920 - 
РСЧА. У 03.1920 залишки бригади пе
реформовано на 4-й полк 2-ї бригади 
ЧУГА. Командири: сот. В. Стафіняк, сот. 
(пізніше от.) Б. Шашкевич, сот. Й. Фа- 
щур, сот. Фещук.

10-та Янів. бригада. Сформова
на в 01.1919 з частин групи "Північ" 
і загону ім. Гонти, який прибув з УНР. 
Брала участь у боях за Львів, Чортків. 
офензиві, наступі на Київ (на Київ, на
прямку), війні з підрозділами ЗСПР. У
11.1919 разом з рештою ГА перейшла 
на бік ЗСПР, 02.1920 - РСЧА. У 03.1920 
залишки бригади переформовано на
5-й полк 2-ї бригади ЧУГА. Командири: 
от. (полк.) А. Долуд, сот. М. Климкевич, 
сот. Ф. Кондрацький, сот. Чайковський, 
сот. І. Чайка.

11-та Стрий, бригада. Сформо
вана в 06.1919 з частин груп"Крукени- 
чі"та"Ппибока//8-ї Самбір. бригади. Бра
ла участь у Чортків. офензиві, наступі 
на Одесу (разом з 3-ю пішою д-зією 
Армії УНР відзначилась у боях у р-ні 
Крижополя), війні з підрозділами ЗСПР. 
У 11.1919 разом з рештою ГА перейшла 
на бік ЗСПР, 02.1920 - РСЧА. У 03.1920 
залишки бригади переформовано на 
9-й полк 3-ї бригади ЧУГА. Командири:
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Старшини 9-ї Белзької 
бригади ГА,
Стоять (зліва направо): 
чет. Мирон МАТЮК, 
чет. БІНДАЧ, пор.ТІЯН, 
сот. ФЕ ЩУК, 
пор. ІванПЕНЧАК, 
чет.ВАЙС.
Лежать:
хор. ГРИЦАК (ліворуч) 
та хор. ВАСКАН

от. Противенський, сот. (пізніше от.) 
К. Шльосер.

12-та бригада. Сформована в
06.1919 з військ, що знаходилися в р-ні 
Бучача-Чорткова. Брала участь у Чорт
ків. офензиві, після переходу на тер-ю 
Наддніпрянщини в 07.1919її розформу
вали. Командири: сот. Драган, от. О. Ле- 
сняк, сот. М. Моційович, от. В. Черський.

13-та бригада. Формування її 
розпочато в 06.1919 в p-ні Борщева, 
але не було завершено і після перехо
ду на тер-ю Наддніпрянщини в 07.1919 
підрозділ розформували. Командир: 
сот.Т. Галевич.

14-та Ст аниславів . бригада . 
Сформована в 06.1919 з частин групи 
"Нижнів". Брала участь у боях на По
кутті, наступі на Київ (на Київ, напрям
ку, стояла гарнізоном у Вінниці), війні 
з підрозділами ЗСПР. У 11.1919 разом 
з рештою ГА перейшла на бік ЗСПР,
02.1920 -  РСЧА. У 03.1920 залишки 
бригади переформовано на запасний 
курінь ЧУГА. Командири: от. В. Оробко, 
сот. Геліцінський, сот. Странський.

15-та Теребовлян. бригада. Фор
мування її розпочато в 06.1919 в р-ні 
Теребовлі. Брала участь у Чортків. 
офензиві. Після переходу на тер-ю

Наддніпрянщини в 07.1919 її розфор
мували. Командири: от. Р. Дудинський, 
полк. Шепель.

16-та Чортків. бригада. Фор
мування її розпочато в 06.1919 в р-ні 
Бучача, але не було завершено; після 
переходу на тер-ю Наддніпрянщини в
07.1919 її розформували. Командир: от.
А. Віметаль.

17-та Бучац. бригада. Формуван
ня її розпочато в 06.1919 в р-ні Чорт- 
кова, але не було завершено; після 
переходу на тер-ю Наддніпрянщини в
07.1919 її розформували. Командири: 
от. Котович, от. І. Грабовенський.

18-та Терноп. бригада. Сформо
вана в 06.1919 з військ, що перебува
ли в р-ні Тернополя. Брала участь у 
Чортків. офензиві, наступі на Київ (на 
Київ, напрямку), війні з підрозділами 
ЗСПР. У 11.1919 разом з рештою ГА пе
рейшла на бік ЗСПР, 02.1920 - РСЧА. 
У 03.1920 залишки бригади розфор
мовані в складі ЧУГА. Командир: сот. 
І. Цьокан.

19-та бригада. Розпочато фор
мування в 06.1919 в р-ні Кривче, але 
не було завершено; після переходу 
на тер-ю Наддніпрянщини в 07.1919 її 
розформовано. Командир: от. Р. Кніттль.
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20-та бригада. Розпочато фор
мування в 06.1919 в p-ні Язлівця, та 
не було завершено; після переходу 
на тер-ю Наддніпрянщини в 07.1919 її 
розформовано. Командири невідомі.

21-иіа Збаразька бригада. Сфор
мована в 05.1919 з військ, що перебу
вали в p-ні Тернополя. Брала участь у 
Чортків. офензиві, наступі на Київ (на 
Київ, напрямку, відзначилася в боях за 
Шепетівку). Розформована наприкінці
08.1919. Командир: от. Мартинович.

1-ша Гірська бригада. Сформо
вана в 01.1919 з частин груп "Старий 
Самбір" та "Лютовиська" Брала участь 
у боях на пд. ділянці фронту. Внаслідок 
наступу польс. армії була відрізана від 
решти сил ГА і 15.05.1919 перейшла 
на тер-ю ЧСР (нині укр. Закарпаття), 
де її було інтерновано. Командир: от.
В. Черський.

1-ша (за ін. даними -  2-га) кінна 
бригада. Сформована в 06.1919. Бра
ла участь у наступі на Київ (на Київ, 
напрямку), війні з підрозділами ЗСПР. 
У 11.1919 разом з рештою ГА перейшла 
на бік ЗСПР, 02.1920 - РСЧА. У 03.1920 
залишки бригади переформовано на 
3-й кінний полк ЧУГА. Командир: от. 
Е. Шепарович.

Літ.:ГордієнкоД. Українська галиць
ка армія. Львів, 1991; Західно-Україн
ська Народна Республіка. 1918-1923. 
Документи і матеріали. Т. 4 / уклад.:
О. Карпенко, К. Мицан. Івано-Фран- 
ківськ, 2008. С. 437-439, 448-450, 462- 
463; Микитюк Д. Короткі історичні на
риси бригад УГА // Українська Галицька 
Армія / ред. Д. Микитюк. Т. 1. Вінніпег, 
1958. С. 85-126; С. 73-84; С. 210-216; 
Шанковський Л. Українська Галицька 
Армія. Вінніпег, 1974.

Євген Пінак

БРИКОВИЧ
Володимир Лукич
(псевд.: Ґонта;
29.07.1877-12.12.1953) -  правник, 

сотник-суддя УГА, громад, діяч. Н. у 
м. Тернопіль. Закінчив Терноп. г-зію. 
Навч. на правн. ф-тах Краків, і Львів, 
ун-тів. Обов'язкову однорічну суддів
ську практику відбув у м. Угнів (нині 
Сокал. р-ну Львів, обл.), там був при

значений суддею. Згодом перевівся 
до Тернополя.

Під час ПСВ служив в австро- 
угор. армії, де досяг звання поручника; 
працював військ, суддею в м. Сараєво 
(нині Боснія і Герцеговина).

У період ЗУНР - начальник Окруж
ного військ, суду в Тернополі. Після 
переходу разом з ГА на Наддніпрян
щину боровся за визволення УНР від 
більшовиків і білогвардійців. Певний 
час перебував у більшовицькому по
лоні -  у концтаборі в с. Кожухово (нині 
мікрор-н м. Москва, РФ). У 08-09.1920 - 
співробітник бюро комісаріату юстиції 
Галревкому в Тернополі.

Від весни 1921, через заборону 
польс. владою займатися юрид. прак
тикою, працював у терноп. філіях т-в 
"Просвіта" і "Рідна школа"

Навесні 1941 заарештований спів
робітниками НКВС, однак невдовзі 
звільнений.

П .ум . Тернопіль.
Літ.: Гайда П. Володимир Брико- 

вич ("Ґонта") (1877-1953) // Шляхами 
Золотого Поділля: Тернопільщина і 
Скалатщина. Т. 3. Філядельфія, 1983. 
С. 592-593; Остап'юк Б. Давній Терно
піль : історичні нариси, постаті, кар
тини хліборобської праці, традиційні 
святкування, спогади. Маямі; Торон
то, 1984. С. 21, 47, 198; Українська Га
лицька Армія / ред. Д. Микитюк. Т. 2. 
Вінніпег, 1960. С. 35, 307; Т. 3. Вінніпег, 
1966. С. 47,217-218; Т. 5. Вінніпег, 1976. 
С. 116,117.

Микола Лазарович 

БРИКОВИЧ
Іван Матвійович
(19.05.1875-11.08.1951) -  церк. і гро

мад. діяч, капелан УГА. Н. у м. Терно
піль в сім'ї міщан Матвія Бриковича та 
Катерини з роду Решетуха; старший 
брат Іларія Бриковича, професора г-зії 
в Тернополі. Навч, у нар, шк. та г-зії 
м. Тернопіль, на богослов, ф-ті Львів, 
ун-ту і духовній семінарії. Висвячений 
на священика 1898.

Сотрудник парохії с. Бірки Великі 
Терноп. деканату (1898-99), сотрудник 
парохії с. Прошова (1899-1900) у Львів, 
архієпархії. Перейшов до Станисла-

БРИК0ВИЧ 
Володимир Лукич

БРИКОВИЧ
Іван Матвійович
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БРИКОВИЧ Іларій Матвійович

вів. єпархії, сотрудник у с. Кривеньке 
Скальського деканату Гусятинського 
пов. (1900-05), де допомагав парохові
о. Йосифу Левицькому (дід дружини). 
Експонований сотрудник у с. Пилява 
парохіїс. Медведівці Чортків. деканату 
Бучацького пов. (1904-09), де заснував 
Братство тверезості, очолив читаль
ню т-ва "Просвіта", увійшов до складу 
єпарх. Т-ва св. ап. Петра. З 1.04.1909 - 
сотрудник у с. Кривеньке, з 1916 - ад
міністратор, з 1921 - парох (до 1946). 
У 1910 очолив 2 читальні "Просвіти" в 
с. Кривеньке та одну - в прилученому 
с. Васильків, заснував Братство Най- 
святішого Серця Христового.

Активний учасник нац.-демократ. 
революції 1918 на ЗУЗ. У 07.1919 разом 
з 9-ю Белз. бригадою ГА брав участь у 
відступі за Збруч та поході на Київ, ви
конував обов'язки капелана спершу 
неформально. У Бердичеві відправив 
богослужіння для вояків ГА та виголо
сив патріотичну проповідь, за яку місц. 
газета назвала його "золотоустим". Ко
мендант 1-го Галиц. корпусу от. О. Ми- 
китка, замість померлого 29.11.1919 
від тифу о. М. Твердохліба, офіційно 
призначив Б. польовим духівником 
(капеланом) 9-ї бригади. У поході ГА 
на Київ пройшов Калинівку і Василь
ків. Після одного з богослужінь у селі 
Попова Гребля або Телеленьки місц. 
мешканці просили команданта брига
ди залишити їм на парохії о. Івана як 
"хорошого українця" замість їхнього 
"батюшки-кацапа", навіть пропонували
40 пудів фуражу для коней.

Навесні 1920 в м. Чечельник під час 
реорг-ції 9-ї бригади та ін. підрозділів 
УГА в 4-й піх. полк ЧУГА запровадже
но посади політруків, однак стрільці 
не допустили вигнання капелана, Б. 
продовжував проводити сповіді та бо
гослужіння (в м. Чечельник і с. Потони 
біля Жмеринки). Після роззброєння за
лишків УГА польс. армією біля с. Мику- 
линці у 04.1920 повернувся до родини 
і парафії с. Кривеньке.

У міжвоєн. період у парафії Кривень
ке заснував Братство тверезості, провів 
плебісцит за знесення корчми, на місці 
якої збудовано Нар. дім, де розмістили
ся читальня т-ва "Просвіта", гуртки т-в

"Сільський господар" Союз українок, 
"Луг" і кооператив. Усі ці орг-ції спершу 
очолив парох, а потім поступово пере
дав сільс. активу. 1923 був учасником 
повітов. зТзду УНТП в Гусятині.

1925 владика Г. Хомишин нагоро
див його церк. відзнакою. За патріо
тичну проповідь при посвяченні моги
ли борцям за волю України в Чорткові 
був засуджений на 3 р. ув'язнення, а 
напередодні пацифікації 1930 зно
ву ув'язнений. Зазнав переслідувань 
польс. владою за надання метрик укр. 
мовою. Дбав про християн, виховання 
молоді через катехизацію в школі та 
церкві. Сприяв молоді в здобутті осві
ти так, що до 1939 понад 60 осіб з па
рохії отримали середню гімназійну або 
вищу освіту. 1929 призначений третім 
ординаріатським комісаром у шкіль
них справах Скальського деканату; ви
конував ці обов'язки до 1939.

1946 за відмову перейти в РПЦ ви
гнаний органами рад. влади з с. Кри
веньке Гусятин. р-ну Терноп. обл., пе
реїхав до Станіславської обл.

П. у с. Колодіївка. Похований у 
м. Станіслав (нині Івано-Франківськ).

Дж.:ДАІФО. Ф. 504. Оп. 1. Спр. 330а. 
Метрика кліру Станиславівської єпар
хії за 1887-1941 pp., м. Станиславів. 
Т. 1. Арк. 84.

Літ.: Бучач і Бучаччина: Істори- 
ко-мемуарний збірник / ред. кол.: 
М. Островерха та ін. Нью-Йорк; Лондон; 
Париж; Сидней; Торонто, 1972. С. 625, 
758; Лебедович /. Полеві духовники 
Української Галицької Армії: У 45-річчя 
участи у Визвольних змаганнях (Мате
ріали до історії). Вінніпег, 1963. С. 62,81, 
100-105; О. Іван Брикович (1875-1951) 
// Історично-мемуарний збірник Чорт- 
ківської округи. Повіти: Чортків, Ко- 
пичинці, Борщів, Заліщики / ред. кол.:
О. Соневицька, Б. Стефанович, Р. Драж- 
ньовський. Нью-Йорк; Париж; Сідней; 
Торонто, 1974. С. 273-275.

Олег Єгрешій, 
Руслан Делятинський

БРИКОВИЧ
Іларій Матвійович
(03.11.1881 -02.1942) - педагог, гро

мад.-політ. діяч, держ. повітов. комісар

182



БРИКОВИЧ Роман Іванович

ЗУНР. Н. у м. Тернопіль. Навч. в Терноп. 
г-зії (1898), на філос. ф-тах Львів., Кра
ків. та Віден. ун-тів (1898-1904). Викла
дав укр., грец. та лат. мови в Терноп. 
г-зії (1905-30).

У роки ПСВ організував у Терно
полі гімназійні курси. Заст. держ. по
вітов. комісара в Тернополі (12.1918-
05.1919), повітов. комісар (тимчасово 
в 06.1919 до прибуття С. Сидоряка), У
07.1919 з ГА перейшов на Наддніпрян
щину.

На поч. 1920-х повернувся до 
Тернополя, де ініціював відновлен
ня діяльності Міщанського братства 
(1921); співзасн. Подільського союзу 
кооператив (1923). Співзасн. і фунда
тор кооп. т-ва "Будучність", яке займа
лося вир-вом цигаркового паперу (з 
1925 -  ф-ка "Калина"). Чл. НТШ та Т-ва 
прихильників НТШ. Збирав та публіку
вав фольклорні й етнографічні матері
али. Голова Терноп. філії т-ва "Просвіта" 
(1924-35). Управитель та викладач г-зії 
УПТ "Рідна школа" в Тернополі (1927- 
39). Після встановлення більшовиць
кої влади звільнений з викладацької 
роботи, працював візником Облспо- 
живспілки (1939).

У 06.1941 арештований рад. спец- 
службами і вивезений на заслання на 
Урал, де працював на шахтах.

П. у м. Верхньоуральськ (Росія).
Літ,: Габлевич Р. Ілярій Брикович // 

Ювілейна книга Української гімназії в 
Тернополі 1898-1998. До сторіччя за

снування / за ред. С. Яреми. Тернопіль; 
Львів, 1998. С. 433-436; Купчинський О. 
Брикович Ілярій (Іляріон) // Наукове 
Товариство імені Шевченка, Енцикло
педія. К.; Львів; Тернопіль, 2014. Т. 2. 
С. 358-359; Остап'юк Б. Ілярій Бри
кович I I  Шляхами Золотого Поділля: 
Тернопільщина і Скалатщина. Т. 3. Нью- 
Йорк; Париж; Сідней; Торонто, 1983, 
С  563-565.

Олег Павлишин

БРИКОВИЧ
Роман Іванович
(03.09.1900-26.03.1977) -  педагог, 

кооператор, хорунжий УГА, громад, 
діяч. Н. у с. Маґдалівка (нині Підволо- 
чис. р-ну Терноп. обл.) в родині свя
щеника. Зростав у с. Кривеньке (нині 
Чортків. р-ну Терноп. обл.) у релігійній 
і патріотичній атмосфері. Навч. в Тер
ноп. укр. г-зії (1913-14). Під час польс.- 
укр. війни 1918-19 стрілець, згодом 
старшина УГА.

Після повернення додому 1920 
закінчив г-зію, пізніше Краків, ун-т; ма
гістр філософії. Кілька років викладав в 
учительській семінарії у Львові, відтак 
до 1944 -  дир. Повітового союзу коо
ператив у м. Копичинці (нині Гусятин. 
р-ну Терноп. обл.).

Заарештований співробітниками 
НКВС 3.01.1940, перебував у рад, тюр
мі в Тернополі. 9.04.1940 звільнений
з-під варти за недоведеністю провини. 
Під час нім. окупації (1941-44) - бурго
містр Копичинців.

У 02.1944 виїхав до Німеччини; 
кілька років проживав у таборі для пе
реселенців м. Реґенсбурґ, де трудився 
в управі табору та ін. укр. установах.

1948 емігрував до Канади (Мон
реаль). 1950-76 -  дир. курсів україно
знавства Укр. школи ім. митрополита
А. Шептицького (до 1973 -  Рідна шко
ла при парафії Успіння Божої Матері) в 
Монреалі. Був головою Ради укр, гро
мад. орг-цій за патріархат УКЦ, відділу 
Ліги визволення України, чл. дирекції 
"Народної каси" учасником 3-х світо
вих конгресів вільних українців, ініці
атором і організатором місц. культ, і 
мист. імпрез.

П. у м. Монреаль (Канада).
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БРИКОВИЧ Станіслав Григорович

БРИКОВИЧ 
Степан Васильович

Літ.: Весна Х.г Мельничук Б. Брико
вич Роман // ТЕС. І  1, Тернопіль, 2004. 
С. 186; Дурбак І. Роман Брикович (1900— 
1977) // Шляхами Золотого Поділля. 
1 3 Тернопільщина і Скалатщина. Філя- 
дельфія. 1983. С. 565-566; Реабілітовані 
історією. Тернопільська область. Кн. 4 / 
упоряд.; О. Г. Бажан, П. 3. Гуцал, Л. М. Кіт. 
Тернопіль, 2016. С. 163; Українська 
школа в Монреалі: офіційний сайт. URL: 
http://www.ukrainianschoolm ontreal. 
org/about-us/history/.

Микола Лазарович, 
Богдан Мельничук

БРИКОВИЧ
Станіслав Григорович
(18.03.1854-30.07.1925) -  військо

вик. Н. у с. Нім'яч (нині Бродів, р-ну 
Львів, обл.) в сім'ї священика. Дитячі 
роки провів у с. Полівці (нині того ж 
р-ну), де його батько обіймав парафію. 
Після закінчення 7 класів г-зії в Тер
нополі навч. в кадет, школі у Львові. 
Служив старшиною в австро-угор. ар
мії; 1902 вийшов у відставку через ін
валідність. Поселився у Тернополі, був 
діяльним чл. укр. т-в.

З поч. ПСВ пішов знову служити в 
армію, перебував у тилових частинах; 
став майором (отаманом).

Восени 1918 повернувся до Терно
поля. Після Листопадового чину всту
пив до ГА, призначений командантом 
санітарної служби Тернопільської ОВК.
1.03.1919 отримав військ, звання під
полковника. Зостався в Тернополі для 
опіки над пораненими і хворими воя
ками після залишення міста частинами 
ГА 15.07.1919.

Заарештований поляками, пробув 
деякий час у тюрмі "Бригідки" у Льво
ві; позбавлений пенсії як старшина ав- 
стро-угор. армії. У 08-09.1920 ув'язне
ний більшовицькими властями.

П. у м. Тернопіль. Восени 1928 
останки Б. перепоховано в спільній 
стрілец, могилі на Микулинецькому 
цвинтарі.

Літ.: Гуцал П. Вихідці з Брідщини, 
учні гімназії в Бродах -  старшини і під- 
старшини Української Галицької армії 
// Брідщина - край на межі Галичини 
й Волині. 36. 9: Матеріали десятої нау

ково-краєзнавчої конференції. Броди,
2016. С. 66.

Петро Гуцал

БРИКОВИЧ
Степан Васильович
(28.08.1883-05.06.1949) -  адвокат, 

громад, діяч. Н. в м. Тернопіль у сім'ї 
міщан. 1902 у рідному місті закінчив 
г-зію. Право студіював у Львів, ун-ті. 
Працював у Тернополі в канцелярії 
С. Голубовича; здобувши докторат, 
провадив власну адвокат, практику. 
Діяльний учасник укр. громад, життя 
в місті й повіті. Як чл. УРП брав участь 
у багатьох її політ, акціях на Терно
пільщині. Був писарем т-ва "Народна 
воля" (з 1907), входив до управи т-ва 
укр. молоді "Громада"; очолював "Мі
щанське братство" (2-й його голова), у
1920-30-х -  т-во "Рідна школа". Чл. ви
ділу філії "Просвіти" й управи Поділь
ського союзу кооператив, керівних 
органів ін.т-в.

Протягом усього періоду ЗУНР 
очолював відділ відбудови у повітов. 
комісаріаті. З ГА перейшов за Збруч, 
іменований хорунжим і служив у Ко
манді етапу армії. Був інтернований у 
таборі в Домб'є.

Після звільнення повернувся до 
Тернополя, займався адвокатурою. 
1928 -  від УСРП кандидат у сенатори 
Польщі, але не був обраний. Друкував 
статті, автор брошур на теми права, 
шкільництва і культ.-просвіт. життя.

Під час нім. окупації 1941-44 -  1-й 
голова Укр. окружного к-ту в Тернопо
лі. У 03.1944 емігрував до Німеччини.

П. у м-ку Клостер-Більґаузен біля 
м. Міннерштадт (Німеччина).

Літ.: Гуцал П. Українські правни- 
ки Тернопільського краю. Тернопіль,
2008. С. 26-27;ЛевчукМ. Брикович Сте
пан 11 ТЕС. Т. 1. Тернопіль, 2004. С. 186.

Петро Гуцал

БРИЛЙНСЬКИЙ
Євген
(16.03.1889 -  д. с. н.) -  військ, діяч, 

сотник ГА. Н. у с. Гряда (нині Жовків. 
р-ну Львів, обл.) у сім'ї священика. За
кінчив Львів, г-зію та Високу земельну 
акад-ю у Відні. Здобув фах інж.

БРИЛИНСЬКИИ
Євген

184

http://www.ukrainianschoolmontreal


БРИЛИНСЬКИЙ Максим-Володимир

Під час ПСВ - поручник австр. ар
мії. З 11.1918 -  у складі ГА. У ранзі по
ручника 1-го корпусу ГА брав участь 
у бойових діях польс.-укр. війни. У
07.1919 разом зі своєю частиною пе
рейшов на Наддніпрянщину. 1.08.1919 
отримав звання сотника. З 02.1920 -  у 
складі ЧУГА. Навесні 1920 потрапив у 
польс. полон, відправлений до табору 
в м. Тухоля. Втік до ЧСР, де перебував 
у таборах для інтернованих у м. Лібе- 
рець та Йозефів Командант одного з 
робітничих відділів УГА в Ужгороді.

Літ.: Українська Галицька Армія 
/ ред. Д. Микитюк. Т. 2. Вінніпег, 1960. 
С. 328; Т. 3. Вінніпег, 1966. С. 218.

Богдан Паска 

БРИЛЙНСЬКИЙ
Максим-Володимир
(14.10.1891 -20.02.1968) -  громад, 

діяч, письменник, публіцист, поручник 
УГА. Н. у м. Тернопіль. Випускник нар. 
школи в м. Бережани (нині Терноп. 
обл.), г-зії в м. Ряшів (нині Польща) та 
Львів, ун-ту.

Під час ПСВ - поручник 35-го ав
стро-угор. полку піхоти, 6 разів відзна
чений командуванням. Ком. 2-го Бе
режан. куреня в групі "Старе Село" під 
м. Львів та команд, відтинку "Скала" 
над Збручем, брав участь у польс.-укр. 
війні 1918-19. Згодом старшина 3-ї За
лізної д-зії ДА УНР.

Після визвол. змагань -  ум . Львів: 
співзасн. Укр. таємного ун-ту, інспек
тор "Просвіти". Окружний командант 
УВО на Покутті. Емігрував до Німеч
чини. 1966 очолив к-т укр. громади зі 
спорудження на цвинтарі Вальдфрід- 
гоф (гол. укр. некрополь м. Мюнхен) 
символічної могили в пам'ять про по
леглих за волю України. Новостворе- 
ний монумент за проектом скульптора 
Г. Крука має форму стрункої 4-метро- 
вої колони, завершеної замість волюти 
терновим вінцем, вирізьбленим у гра
ніті. Нижче -  чорний хрест, а під ним 
написи укр. та нім. мовами: "Поляглим 
за Україну". Між цими двома написами
- золотий тризуб. Посвячено пам'ят
ник на свято Трійці 1967.

Автор творів про нац.-визвол. зма
гання 1914-40 ("Хресний вогонь" "Сірі

однострої", багатьох оповідань у "Літо
писі Червоної Калини" та ж. "Життя й 
знання", у пресі).

П. у м. Мюнхен (ФРН). Похований на 
цвинтарі Вальдфрідгоф.

Літ.: Кравченко Я. Український нек- 
ропольуМюнхені//День.2013.21 жовт.; 
Мельничук Б. Брилінський-Сас Мак- 
сим-Володимир // ТЕС. Т. 4. Тернопіль, 
2009. С. 75; Українська Галицька Армія 
/ ред. Д. Микитюк. Т. 1. Вінніпег, 1958. 
С. 653.

Микола Лазарович 

БРИНДЗАН
Касіян
(10.03.1871 -27.01.1946) -  церк. і гро

мад. діяч, чл. Буковин. делегації УН
Ради. Н. в родині дрібних шляхтичів 
(резешів) у с. Товтри пов. Заставна 
(нині Заставнів. р-ну Чернів. обл.). 
Навч. в держ. вищій г-зії в Чернів
цях та держ. вищій г-зії в Радівцях на 
Пд. Буковині (нині Румунія), де 1891 
склав матуральні іспити. 1891-95 
студіював теологію на богослов, ф-ті 
Чернів. ун-ту. 8.01.1902 став д-ром 
теології. Автор "Літургіки", укладеної 
укр. мовою.

БРИЛИНСЬКИЙ
Максим-Володимир
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Отримав дияконські свячення від 
митрополита Аркадія (Чуперковича) 
у 09.1896 в Кімполунзі на Пд. Буковині 
(нині Румунія), невдовзі висвячений 
ним на священика. Тимчасовий душ- 
пастир у пенітенціарному закладі в 
Станиславові (з 1897). У 03.1898 імено
ваний постійним душпастирем. З 1905
- парох у с. Милієво (нині Вижниц. р-ну 
Чернів. обл.).

Як один з представників громади 
с. Милієво брав участь у скликаних 
М. Васильком зборах мужів довір'я су
дового повіту Вижниця 23.04.1907, які 
висловили підтримку діяльності укр. 
депутатів австр. парламенту. Чл. Т-ва 
правосл. укр. священиків на Буковині; 
чл. правління (з 1909), голова т-ва (в 
1914). У 09.1911 іменований екзархом 
та слов'ян, проповідником в архієпис
копському катедральному соборі в 
Чернівцях. Водночас виконував функ
цію помічника референта Митрополи
чої консисторії. Чл. т-ва "Укр. касино" 
в Нар. домі, яке виконувало роль укр. 
клубу та центру укр. громад, життя 
міста. 17.06.1913 на заг. зборах союзу 
укр. хлібороб, спілок на Буковині "Сел. 
каса" в Нар. домі в Чернівцях обраний 
головою надзірної ради Союзу, пере
обраний на цю посаду на наступних 
заг. зборах Союзу 31.03.1914.

Як голова Т-ва правосл. укр. свя
щеників на Буковині 22.03.1914 підпи
сав звернення укр. орг-цій Буковини 
з закликом про спільне святкування 
ювілею Т. Шевченка в краї. Влітку 1916 
евакуйований до Праги, де увійшов 
до складу К-ту опіки над укр. біжен
цями в Празі (голова О. Попович). По
вернувся до Чернівців одразу ж після 
відступу рос. військ. 6.08.1917 разом з 
І. Тарнавським офіційно приймав у 
катедральному соборі в Чернівцях 
цісаря Карла І під час його візиту на 
Буковину. На першому після 4-річної 
перерви засіданні крайового виділу 
в Чернівцях 2.06.1918 призначений 
членом кураторії Крайового банку Бу
ковини. Обраний заступником голови 
відновленого 23.09.1918 т-ва "Укр. ка
сино" в Чернівцях.

На першій нараді Буковинської де
легації УНРади в Чернівцях 24.10.1918

введений до її складу як представник 
укр. правосл. духовенства Буковини. 
Підпис Б. стоїть під маніфестом Буко
винської делегації УНР "До українсько
го народу Буковини!" який закликав 
буковин. українців прийти на віче
3.11.1918 й проголосити свою волю 
жити в укр. державі.

В 01.1919 заарештований у рам
ках розв'язаного рум. окупац. владою 
антиукр. терору після запровадження 
стану облоги на Пн. Буковині. Арешт Б. 
викликав хвилю обурення не лише на 
Буковині, але й у Галичині та на Наддні
прянщині. О. Попович та ін. представ
ники Буковини в УНРаді ЗУНР внесли 
на засідання УНРади в Станиславові 
подання, в якому протестували проти 
арешту Б. й вимагали висловити про
тест у Парижі перед світовим фору
мом. Проти масових і безпідставних 
арештів членів буковинської укр. еліти 
протестував 12.03.1919 в ноті до голо
ви Паризької мирн. конф. голова деле
гації УНР Г. Сидоренко.

На поч. 1920-х працював профе
сором релігії на укр. відділенні держ. 
учительської семінарії в Чернівцях. 
1922 іменований протопресвітером,
1928 - ставрофором. Як єдиний свя- 
щеник-українець серед духовенства 
катедрального собору в Чернівцях до 
серед. 1920-х мав дозвіл проповіду
вати укр. мовою по неділях після ве
чірнього румунськомовного богослу
жіння (до 1927).

У 10.1940 разом з родиною виїхав 
до Німеччини в рамках репатріаційно
го процесу між СРСР та Німеччиною. 
Перших кілька місяців перебував у 
таборі для переселенців у м. Ґросвар- 
тенберґ у Нижній Сілезії (нині м. Сицув 
Олесницького пов. Нижньосілезь- 
кого в-ва Польщі). У 04.1941 пере
їхав на Холмщину. З 1945 проживав у 
м. Бад-Зальцуфлен (нині в окрузі Дет- 
мольд землі Північний Рейн-Вестфалія 
в Німеччині).

П. і похований у м. Бад-Зальцуфлен.
Літ.: До українського народу Бу

ковини! // Буковина. 1918. 1 листоп.; 
Добржанський О., Старик В. Змагання 
за українську державність на Буковині 
(1914-1921 pp.). Документи і матеріа



БРИНДЗАН Теофіл

ли. Чернівці, 2009. С. 385-386; За укра
їнську Буковину. До Найвищої Ради 
в Парижі // Свобода. 1922. З берез.; 
Західно-Українська Народна Республі
ка 1918-1923. Документи і матеріали. 
Т. 2 / уклад.: О. Карпенко, К. Мицан. 
Івано-Франківськ, 2001. С. 874; Т. 4. 
Івано-Франківськ, 2008. С. 43; Ілюстро
вана хроніка товариства "Український 
Народний Дім"у Чернівцях 1884-1934. 
Чернівці, 1934. С. 40,68; На жалібні бо
гослужіння й протестацій не віче // Час. 
1933.30 серп.; Нечувані насильства ру
мунів на Буковині // Покутський Віст- 
ник. 1919. 9 лютого; Пігуляк /. Україн
ська православна церква в румунськім 
ярмі і Буковинці в Канаді. Вінніпег,
1927. С. 27-28; Попович О. Відроджен
ня Буковини. Львів, 1933. С. 76.

Володимир Старик

БРИНДЗАН
Теофіл
(01.11.1875-24.01.1962) -  педагог, 

історик, громад, діяч, держ. секретар 
фінансів в укр. уряді Буковини (Кіцман. 
період). Н. в родині дрібних шляхтичів

У

(резешів) у с. Товтри (нині Заставнів. 
р-ну Чернів. обл.). Навч. у вищій держ. 
г-зії в Чернівцях, де в 08,1894 склав 
матуральні іспити. З 1890 отримував 
стипендію Т-ва Франца-Йосифа в сумі 
50 флоринів на рік. 1895-98 студіював 
філологію на філос. ф-ті Чернів. ун-ту. 
Чл. укр. академіч. т-ва "Союз" 1895 - чл. 
правління "Союзу". З 08.1898 іменова

ний суплентом (допоміжним учите
лем) вищої реальної г-зії в Чернівцях, 
де викладав франц. мову. 26.08.1902 
іменований постійним учителем з гол. 
фахом франц. мова. У 08.1905 імено
ваний професором. З 1906 викладав 
також укр. мову для неукраїнців. У 
12.1908 отримав стипендію в сумі 1600 
корон на 7-місячну стажувальну поїзд
ку до Франції. 1911/12 н. р. виконував 
обов'язки кустоша гімназійної б-ки. 
20.11.1910 обраний головою т-ва укр. 
учителів середніх шкіл "Сковорода" в 
Чернівцях. 1912 виконував обов'язки 
директора вищої реальної г-зії в часі 
відсутності її дир. К. Мандичевсько- 
го. 1911-13 - викл. укр. приватної 
учительської дівочої семінарії т-ва 
"Українська школа" в Чернівцях. Після 
поновного відкриття 12.04.1916 погра
бованої рос. військовими Кіцман. г-зії її 
управителем іменований Б., викладач 
нім. та укр. мов. Остаточно іменований 
директором Кіцман. г-зії в 05.1918.

Держ. секретар фінансів укр. уря
ду (к-ту), який 4.11.1919 перебрав усю 
повноту влади в Кіцманському пов. 
Після окупації рум. військом Кіцмані
17.11.1918 заарештований разом з ін. 
членами укр. уряду та етапований до 
Чернів. військ, в'язниці. Вдруге зааре
штований разом з рештою професорів 
Кіцман. г-зії в 01.1919 після запрова
дження рум. окупантами стану облоги 
в Пн. Буковині; цього разу пробув в 
ув'язненні понад 4 місяці. Після звіль
нення виїхав до Галичини, де імено
ваний директором укр. г-зії в Товмачі 
(нині Тлумач Івано-Франк. обл.). Зго
дом переведений до держ. укр. г-зії в 
Чернівцях. Викладав також у приват
ній укр. дівочій г-зії в Чернівцях аж до її 
ліквідації рум. владою 1925. Змушений 
був викладати в різних рум. середніх 
школах аж до виходу на пенсію в се
ред. 1930-х.

Чл. т-ва "Руська бесіда". Почесний 
чл. укр. академіч. козацтва "Чорномо- 
ре"в Чернівцях. Чл. правління та заст. 
голови (з 16.12.1934) т-ва "Укр. школа"в 
Чернівцях, референт Заставнів. філії 
"Укр. школи". Ред. ж. "Читальня" ди
тячого ж. "Ластівка", співред. (спільно 
з Д. Квітковським та А. Жуковським)
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БРИНСЬКИЙ
Михайло

БРІЛЬ Степан

опублікованого на Заході енциклопе
дичного видання "Буковина - ї ї  минуле 
та сучасне" (1956). Автор рукописних 
спогадів "Українські землі під Румуні
єю" (1953).

Довголітній чл.-засн., чл. правлін
ня та заст. голови т-ва "Укр. нар. дім" 
у Чернівцях. Заст. голови утворено
го в Чернівцях 1933 К-ту вшанування 
пам'яті Ю. Федьковича. В складі деле
гації представників укр. реліг., освіт, 
та культ, установ Буковини 14.02.1939 
вручив королів, намісникові Буковини 
Флондору меморіал з вимогами укра
їнців краю.

У 10.1940 разом з родиною виїхав 
до Німеччини в рамках репатріаційно
го процесу між СРСР та Німеччиною. 
Перших кілька місяців перебував у 
таборі для переселенців з Буковини 
та Бессарабії в м. Лойбус над Одрою в 
Нижній Сілезії (нині Любйонж Нижньо- 
сілезьк. в-ва, Польща). Уклав та вислав
6.08.1941 до нім. уряду меморіал, у 
якому доводив одвічну українськість 
Буковини та назвав кривди, завдані 
рум. владою буковинським українцям. 
З 1945 проживав у м. Бад-Зальцуфлен 
(нині в окрузі Детмольд землі Північ
ний Рейн-Вестфалія, Німеччина).

П. і похований у м. Бад-Зальцуфлен.
Літ.: Бл. п. проф. Теофіль Бриндзан 

(некролог) // Свобода. 1962. Буковина і 
Бесарабія домагаються належних прав 
//Діло. 1939.20 лютого; 31 січ.; ГарасМ. 
Ілюстрована Історія товариства "Укра
їнська Школа" в Чернауць. 1887-1937. 
Пропам'ятна книжечка видана з нагоди 
50-их роковин існування цього товари
ства. Чернівці, 1937; Добржанський О., 
Старик В. Змагання за українську дер
жавність на Буковині (1914-1921 pp.). 
Документи і матеріали. Чернівці, 2009. 
С. 385-386; 3 буковинської України. 
Дальші насильства румунських наїзд- 
ників на Буковині // Покутський Вістник 
(Коломия). 1919. 23 лютого; За укра
їнську Буковину. До Найвищої Ради в 
Парижі // Свобода. 1922. З берез.; За
хідноукраїнська Народна Республі
ка 1918-1923. Документи і матеріали. 
Т. 4 / уклад.: О. Карпенко, К. Мицан. 
Івано-Франківськ, 2008. С. 43; Збройна 
допомога Буковині // Нова Рада (Київ).

1918. 24 (11) груд.; Ілюстрована хроні
ка товариства "Український Народний 
Дім" у Чернівцях 1884-1934. Чернівці, 
1934. С. 57,59,64; На Буковині // Україн
ський Голос. 1919.3 берез.

Володимир Старик

БРЙНСЬКИЙ
Михайло
(11.10.1883-10.01.1957) -  скульптор, 

військ, діяч. Н. у с. Долина (нині Тлумац. 
р-ну Івано-Франк. обл.). Займався різь
бою по камені і мармурі.

У період ЗУНР -  четар ГА. Разом з 
І. Боберським та Л. Огоновським орга
нізував Пресову кватиру ДСВС. 1919 з
І. Іванцем брав участь у розробці худож. 
макета медалі ГА "За заслуги" Автор 
пам'ятника загиблим воякам УГА непо
далік табору інтернованих у м. Німець
ке Яблонне (нині Яблонне-в-Под'єштеді, 
Чехія). Автор пам'ятника робітникам у 
Відні, проекту пам'ятника Т. Шевченкові 
в Харкові (1930).

Під час нім. окупації ув'язнений у 
концтаборі.

П.у м. Прага.
Літ.: Литвин М. Українсько-поль- 

ська війна 1918-1919 pp. Львів, 1998; 
Морозюк В. Пом'яник / В. Морозюк. 
Івано-Франківськ, 2005; Українська Га
лицька Армія / ред. Д. Микитюк. Т. 1. 
Вінніпег, 1958.

Богдан Паска

БРІЛЬ
Степан
(01.01.1886-27.12.1975) - педагог, 

підхорунжий УСС, четар УГА, меценат.
Н. у с. Петриків Тернопільського пов. 
(нині Терноп. р-ну Терноп. обл.). 1907 
закінчив учительську семінарію в 
м. Тернопіль. До поч. ПСВ вчителював у 
селах Гусятинського пов. (нині Терноп. 
обл.).

Доброволець Легіону УСС з 09.1914, 
воював на Рос. фронті в складі 2-ї сотні. 
Під час бою поблизу с. Потутори (нині 
Бережан, р-ну Терноп. обл.) 16.08.1916 
потрапив до рос. полону, з якого по
вернувся в 11.1918. З того часу в скла
ді ГА брав участь у польс.-укр. війні
1918-19: спочатку як команд. 3-ї сотні 
в курені сот. В. Бачинського 4-їЗолочів.
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бригади, з якою воював під Львовом, 
згодом - як команд, сотні в 14-му пол
ку от. М. Дибуляка 7-ї Львів, бригади. 
Учасник Чортків. офензиви 1919. Піс
ля переходу ГА на Наддніпрянщину 
боровся за визволення УНР від біль
шовиків і білогвардійців. Певний час 
працював урядовцем комісаріату УНР 
у м. Житомир. У 04.1920 під с. Махнівка 
(нині Вінниц. обл.) як старшина ЧУГА 
потрапив до польс. полону.

Після ДСВ емігрував до Канади. 
Проживав у м. Торонто, де був діяль
ним у Братстві УСС. Жертводавець на 
укр. потреби, автор спогадів.

П. у м. Торонто (Канада).
Літ.: Весна X., Левчук М. Бріль Сте

пан 11 ТЕС. Т. 1. Тернопіль, 2004. С. 187; 
Лазарович М. В. Леґіон Українських 
січових стрільців: формування, ідея, 
боротьба. Тернопіль, 2016; Українська 
Галицька Армія / ред. Д. Микитюк. Т. 1. 
Вінніпег, 1958. С. 662; Українські Січові 
Стрільці 1914-1920 / за ред. Б. Гнатеви- 
ча, Л. Лепкого, І. Мірчука. Монтреаль, 
1955. С  146.

Микола Лазарович

БРОДІВСЬКИЙ ІСТОРИКО-КРАЄ- 
ЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ. Відкритий 1984 до 
900-річчя першої писемної згадки про 
Броди. Розташований у частині примі
щень будівлі 18-19 ст. (майдан Свобо
ди, 5). До 1.03.1991 діяв як нар. музей, 
згодом - відділ Львів, істор. музею, з 
29.03.2001 - комунальний заклад Бро
дів. райради. Експозиція побудована 
за хронологіч. принципом у 6 залах. 
Історія краю висвітлена від найдавні
ших часів до серед. 20 ст. Окремо 
представлені природа та етнографія. 
Музей має архів, б-ку та виставкові 
зали (вул. Замкова, 1). У фондах збері
гається понад 5 тис. предметів осн, 
фонду та понад 4 тис. одиниць на
ук .-допом іж ного  ф онду (ар хео л . 
пам'ятки, колекції грош. знаків, зброї, 
нагород, предметів нар. к-ри і побуту, 
оригінальні світлини й документи; 
важливими є матеріали з історії фор
мування і бойових дій Легіону УСС, д-зії 
"Галичина", відділів УПА).

Експозиція, присвячена нац.-виз- 
вол. змаганням 1917-21, представлена

З тематич. розділами. Тут розміщено 
копії статей, спогадів, фото учасників 
визвол. б-би, зразки тогочасної вог
непальної та холодної зброї, банкно
ти УНР, окремі номінали бродівських 
гривень 1919, а також матеріали про 
визначних укр. діячів, пов'язаних з 
історією краю (М. Тарнавський, Р. Куп- 
чинський, О. Степанів). У музеї збері
гається колекція світлин з Історичного 
архіву УСС (США), яку опрацьовував 
д-р С. Ріпецький. 1998 збірка потра
пила до м. Броди в редакцію районної 
газ."Голос відродження", а згодом у фо
нди Б.і.-к.м.

Літ.: Бродівський історико-крає- 
знавчий музей (буклет) / упоряд .
В. Стрільчук. б/м, б/p; Гілевич Т. Фондо
ва робота Бродівського історико-крає- 
знавчого музею // Брідщина - край на 
межі Галичини й Волині. Вип. 7. (Мате
ріали восьмої краєзнавчої конферен
ції, присвяченої Міжнародному дню

Приміщення музею 
у міжвоєнний період

Експозиція музею

Сучасний вигляд музею
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БУБЕЛА
Петро Іванович

музеїв. 23 травня 2014 p.). Броди, 2014. 
С. 13 -15 ; Мала ф отоенциклопед ія 
Українських Січових Стрільців. Львів, 
2004; Чобіт Д. З минулого Бродівсько- 
го краєзнавчого музею // Брідщина. Лі
тературно-краєзнавчий журнал. № 19. 
Броди, 2008. С. 3-14; Українські Січові 
Стрільці. Збірник фотографій до історії 
Українських Січових Стрільців у шести 
тематичних збірках / упоряд. Я. Они- 
щук, О. Панькевич. Львів, 2003.

Андрій Корчак, Василь Стрільчук

БУБЕЛА
Петро Іванович
(12,05.1889 -  д. і м. с. н.) -  правник, 

старшина УГА, заст. держ. секретаря 
військ, справ ЗУНР. Н. у с. Лисиничі 
(нині Пустомитів. р-ну Львів, обл.) в 
с ім ї селян; походив з укр.-польс. роди
ни. УЛьвові 1908 завершив навч. в Ака
деміч. г-зії, 1912 -  правн. ф-т ун-ту. Від
був однорічну військ, службу в 30-му 
піх. полку у Львові й надалі працював 
у місті помічником адвоката. Належав 
до управи "Сокола-Батька".

Під час ПСВ воював в австро-угор. 
армії на фронті, отримав звання по
ручника. Один з організаторів і кер. 
(до 29.10.1918) Укр. військ, к-ту, який 
здійснив у Львові Листопадовий чин. 
Призначений УНРадою 9.11.1918 ко
мендантом військ, округу в Золочеві й 
іменований сотником. Після створення 
уряду ЗУНР 11.11.1918 став товаришем 
(заступником) держ. секретаря військ, 
справ; 1.03.1919 отримав військ, зван
ня отамана. На займаній посаді чима
ло зробив для розбудови, формуван
ня і забезпечення ГА. Після відставки 
Д. Вітовського 13.02.1919 фактично 
керував ДСВС у Станиславові, оскіль
ки новопризначений держ. секретар 
військ справ В. Курманович залишався 
начальником штабу НКГА і перебував 
переважно в Ходорові. Від 9.06.1919 
служив у штабі головноуповноважено- 
го з військ, справ В. Курмановича, після 
переходу за Збруч - у військ, канцеля
рії Диктатора ЗУНР Є, Петрушевича. 
У 08.1919 призначений комендантом 
Вінниці. Чл. військ, суду над ген. М.Тар- 
навським і Г. Ціріцем та от. О. Лесняком
13-14.11.1919.

У 04.1920 опинився в Одесі, зааре
штований чекістами і деякий час про
вів у тюрмі в Харкові. Після звільнен
ня повернувся до Одеси, працював у 
різних установах, згодом очолив обл. 
філіал УЧХ.

Заарештований 21.03.1931, безпід
ставно звинувачений у "контррево
люційній антирад. і націоналістичній 
діяльності". На підставі сфабрикованої 
справи, згідно з постановою трійки 
при Колегії ДПУ УСРР від 5.03.1932, 
ув'язнений на 3 р. у ВТТ. В ув'язненні 
загинув. Обставини смерті невідомі. 
2005 в родинному селі йому вста
новлено пам'ятник. Рішенням Львів, 
облради від 3.03.2009 нагороджений 
(посмертно) відзнакою "90-річчя від 
дня проголошення ЗУНР".

Петро Гуцал

БУДАПЕШТСЬКИЙ
КОНГРЕС 10.12.1918 -  зїзд у м. Бу

дапешт представників русинських (укр.) 
орг-цій та органів місц. самовряду
вання для обговорення проекту но
вого закону про утворення в складі 
Угорщини нової адм. одиниці -  Русь
кої країни.

Угор. уряд для заспокоєння укра
їнців створив окреме мін-во для ру
синів, очолене О. Сабовим, розробив 
законопроект про Руську країну, яким 
обіцяв автономні права для україн
ців Закарпаття у складі Угорщини. 
Для обговорення проекту 10.12.1918 
скликано Б.к., у якому брало участь 
від 200 до 500 делегатів. О. Сабов за
читав маніфест про наміри включен
ня Закарпаття до складу Угорщини на 
правах автономії. Проти цього висту
пили представники Свалявщини, Му- 
качівщини та Мараморощини. Більша 
частина делегатів з Мараморощини, 
очолювана Ю. Бращайком, демонстра
тивно залишила м. Будапешт, домага
ючись скликання окремого зїзду укр. 
делегатів ум . Хуст.

Укр. делегати, які залишилися, за
судили рішення про входження Кар
патської України до складу Угорщини. 
С. Клочурак, А. Штефан, М. Андрашко 
та ін. делегати висловилася за об'єд
нання з Україною, прийняли рішення
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БУДЗ Петро Якович
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про скликання нових зборів представ
ників нар. рад Закарпаття в м. Хуст.

Літ.: Західно-Українська Народна 
Республіка 1918-1923: Ілюстрована 
історія / гол. ред. і кер. авт. кол. М. Ку
гутяк. Львів; Івано-Франківськ, 2008. 
С. 156-164; Клочурак С. До волі : Спо
мини. Нью-Йорк, 1978; Нариси історії 
Закарпаття. Т. 2 (1918-1945). Ужгород, 
1995; Химинець Ю. Мої спостереження 
із Закарпаття. Ню-Йорк, 1984.

Андрій Королько

БУДЗ
Петро Якович
(05.08.1882-09.03.1970) -  педагог, 

підполковник УГА, полковник Армії 
УНР, журналіст. Н. у с. Старі Кути (нині 
Косів. р-ну Івано-Франк. обл.). Закін
чив сільс. школу, Коломий. г-зію. Навч. 
у Чернів. ун-ті. Після строкової військ, 
служби в австро-угор. армії зостався 
кадровим військовим.

Під час ПСВ -  четар 24-го Коломий. 
піх. полку австро-угор. армії, мав наго
роди. Після Листопадового зриву ра
зом з полком перейшов на службу до 
ЗУНР. 1918-19 -  ад'ютант командира 2-ї 
Коломий. бригади ГА підполк. Ф.Тінкля, 
нач. оперативної канцелярії штабу цієї 
бригади, планував її військ, операції. 
Під час польс.-укр. війни 1918-19 вою
вав проти поляків під Львовом, у р-ні 
м. Самбір (нині Львів, обл.), в ін. місцях 
Галичини. Після переходу 17.07.1919 з

бригадою на тер-ю УНР брав участь у 
боях проти рос, військ за м. Вапнярка 
(нині Вінниц. обл.), згодом - за м. Умань 
(нині Черкас, обл.), наприкінці 08.1919
-  у спільному поході Армії УНР та ГА на 
Київ. 1920, щоб уникнути інтернування 
польс. військом, як нач. штабу брига
ди спланував прорив у районі м. Кути 
(нині смт Косів. р-ну Івано-Франк. обл.), 
здійснений у 08.1920. Загін УГА (бл. 
1 тис. вояків) роззброїв жандармерію, 
зайняв місто і згодом перейшов до 
ЧСР. Б. на певний час залишився у р-ні 
м. Шепетівка (нині Хмельниц. обл.), 
оскільки тоді хворів тифом. Одужавши, 
таємно, оскільки поляки заочно засу
дили його до смерті, перейшов кор
дон через Карпати поблизу г. Піп-Іван, 
пробрався до табору інтернованих 
вояків УГА в Йозефові (ЧСР). Діяльний 
у громад, й культ, житті -  референт 
зі збирання матеріалів до "Пам'ятної 
книги земель ЗУНР", навчав бажаючих, 
співред. ж. "Український Скиталець" 
(1920-24).

Після проголошення польс. урядом 
амністії для колиш. вояків-емігрантів 
повернувся до Галичини. Тривалий час 
не міг влаштуватися на роботу. Згодом 
працював учителем нар. шкіл Косівщи- 
ни, пізніше -  у г-зії (за ін. даними - "Рід
ній школі") в м. Бережани (нині Терноп.

Відозва
Будапештського
конгресу,
10 грудня 1918 р.

Петро БУДЗ (ліворуч) 
та Петро ГЛІБЧУК 
ус.Старі Кути. 1917 р.
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БУДЗИНОВСЬКИЙ Альфред Титович

БУДЗИНОВСЬКИЙ 
Альфред Титович

обл.). 1929 одружився з директоркою 
Бережан, г-зії (за ін. даними - вчи
тельської семінарії) О. Бережницькою. 
1931 переїхав з дружиною до Львова, 
де працював інспектором шкіл т-ва 
"Рідна школа" Львівського пов.

Під час ДСВ виїхав з дружиною до 
її родичів в Австрію. 1945 рад. адміні
страція примусила подружжя повер
нутися до УРСР. Певний час у Львові 
довелося проживати в знайомих, 
оскільки помешкання Будзів зайняли 
чиновники Управління МГБ УРСР. Від
1946 - викладач Львів, зооветеринарн. 
ін-ту (нині Нац. ун-т ветеринарної ме
дицини та біотехнологій).

1958 разом з дружиною переїхав 
на проживання в с. Старі Кути. Воло
дів 7-ма мовами, автор підручника з 
психології і логіки, спогадів про бої 2-ї 
Коломий. бригади, Гуцульського куре
ня під Самбором, заміток про життя 
табору інтернованих вояків УГА в Йо- 
зефові, рецензії на виступи оркестрів і 
театральних гуртків, що діяли в таборі.

Літ.: Бережанська Земля : історич
но-мемуарний збірник. Нью-Йорк; 
Лондон; Сідней; Торонто, 1970. С. 124, 
132; Горбоватий ВМ ельничук Б. Будз 
Петро Якович // ТЕС. Т. 4. Тернопіль,
2009. С. 78; Гуцули у Визвольній бороть
бі: Спогади січового стрільця Михай
ла Горбового / упоряд., вступ, слово, 
примітки, додатки, біограф, дов. Р. Ко
валя, Ю. Юзича, П. Арсенича. К., 2009. 
С. 327-328; Близнюк В., Будз П. Полков
ник зі Старих Кут // Незборима нація.
2007. верес. URL: http://nezboryma- 
naciya.org.ua/show.php?id=84.

Микола Лазарович

БУДЗИНОВСЬКИЙ
Альфред Титович
(05.01.1871-07.01.1942) - громад, діяч, 

публіцист. Брат В. Будзиновського. Н. 
у с. Будзин (нині Жовків. р-ну Львів, 
обл.). Організатор січового та турис
тичного руху; працював інструктором 
добровільної пожежної команди. 1894 
разом з В. Нагірним, В. Лаврівським,
І. Белеєм, М. Шухевичем та ін. був спів- 
засн. т-ва "Сокіл"; 1901-08 - його голова. 
Сприяв заснуванню Вищого муз. ін-ту 
та "Сокільського театру" у Львові. 1907

-  організатор "Сокільського здвигу" в 
м. Стрий. Займався туризмом, мандру
вав бойківськими горами. 1909 видав 
зб. ст. "Туристика". Один із засн. театру 
ім. М. Старицького в м. Стрий. Рахунко
вий радник австр. намісництва в Краків, 
інспектораті окружної с.-г. допомоги.

Під час ПСВ організував театраль
ну трупу та їздив з виступами по Гали
чині. У період ЗУНР 1-21.11.1918 був 
нач. укр. польової жандармерії. Після 
окупації Львова польс. військами за
лишився в місті. 10-11.12.1918 зааре
штований разом з В. Старосольським,
В. Бачинським, Я. Куровцем, Ю. Роман- 
чуком; вивезений до Польщі як заруч
ник. Утримувався у концтаборі Домб'є 
біля м. Краків; 1919 звільнений.

1922 відновив діяльність із підго
товки добровільних пожежних команд 
т-ва "Сокіл", склав програму навч. кур
сів. 1928-29 - відп. дир. "Просвітян
ського театру" у Львові.

П. у м. Львів. Похований на Личаків, 
кладовищі.

Літ.: Західно-Українська Народна 
Республіка. 1918-1923. Документи і ма
теріали. Т. 5. Кн. 1 / уклад.: О. Карпенко, 
К. Мицан. Івано-Франківськ, 2009; Ве
рес Г. Будзиновський Альфред Титович 
// ЕСУ. URL: http://esu.com.ua/search_ar- 
ticles.php?id=36490; Лаврентій Р. "Про
світянський театр"під керівництвом Пе
тра Сороки (1928-1929) URL: http://ntsh. 
org/content/prosvityanskiy-teatr-pid- 
kerivnictvom-petra-soroki-1928-1929.

Богдан Паска

БУДЗИНОВСЬКИЙ
В'ячеслав Титович
(30.01.1868-14.02.1935) - письмен

ник, історик, громад, і політ, діяч. Н. у 
с. Баворів (нині Терноп. р-ну Терноп. 
обл.). Навч. на природничому відді
ленні філос. ф-ту Львів, ун-ту, мед. ф-ті 
Віден. ун-ту.

1890 - один із засн. РУРП, домагав
ся включення до її програми пункту 
про незалежність України. 1899 -  один 
із засн. УНДП. 1907-18 - депутат австр. 
парламенту. 1914 - після захоплення 
Львова рос. військами переїхав до Відня.

24-25.02.1918 брав участь у зборах 
галиц. парламентарів та з'їзді нотаблів
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у Львові, 18-19.10.1918 - учасник засі
дання Укр. конституанти у Львові; до
лучився до дискусій щодо майбутньо
го держ. устрою ЗУЗ. Увійшов до складу 
УНРади ЗУНР. У кін. 11.1918 заарешто
ваний польс. окупац. адміністрацією у 
Львові та інтернований до Перемиш
ля. 3-4.06.1921 брав участь у І Міжпарт. 
з'їзді у Львові; підтримав звернення 
послів УНРади до Ради послів Антанти 
з вимогою визнання незалежної Сх. Га
личини. 22.01.1922 поставив підпис під 
заявою Міжпарт. ради Галичини про 
визнання уряду Диктатора ЗУНР Є. Пе- 
трушевича в екзилі єдиною представ
ницькою владою краю. 28.01.1922 під 
час III Міжпарт. з'їзду виступив на під
тримку уряду Є. Петрушевича та його 
намагань припинити польс. окупацію 
Галичини. На Міжпарт. конф. 2.02.1923 
виступив з критикою політ, курсу ліде
ра УНТП та Міжпарт. ради В. Бачинсько- 
го щодо порозуміння з польс. урядом.

1927-30 - голова заснованої ним 
радянофільської Укр. партії праці. Ре
дагував час. "Громадський Голос" газ. 
"Свобода" "Праця" Автор екон. дослі
джень "Аграрні відносини Галичини" 
(1894), "Хлопська посілість" (1907), 
історико-популярних праць "Історія 
України" "Смішне в поважнім" (1930), 
"Історія національної думки на тлі моїх 
споминів з дитячих літ" (1934), худож
ніх творів "Осаул Підкови" "Під одну 
булаву", "Пригоди запорозьких ски- 
тальців" та ін.

П .ум . Львів. Похований на Личаків, 
цвинтарі.

Літ.: Західно-Українська Народ
на Республіка 1918-1923. Документи 
і матеріали. Т. 1 / уклад.: О. Карпенко, 
К. Мицан. Івано-Франківськ, 2001. С. 192, 
197, 200; Т. 2. Івано-Франківськ, 2003. 
С. 677; Т. 3. Кн, 1, Івано-Франківськ, 2005. 
С. 37; Т. 3. Кн. 2. Івано-Франківськ, 2005. 
С. 218, 342, 464, 468, 473; Т. 5. Кн. 2. Іва
но-Франківськ, 2011. С. 719; КугутякМ. 
Історія української націонал-демократи 
(1918-1929). Т. 1. К.; Івано-Франківськ,
2002. С. 68, 170, 206, 370; Шкраб'юк П. 
Будзиновський В'ячеслав // ЕІУ. І  1. К.,
2003. С. 388.

Богдан Паска

БУДЗИНОВСЬКИЙ
Осип
(18.07.1885—12.1919) - правник, стар

шина УСС та УГА. Н. у с. Тернів (нині Жов- 
ків. р-ну Львів, обл.). З дитячих літ про
живав у Станиславові, де від 1897 відві
дував г-зію. Потім навч. в Академіч. г-зії 
у Львові, яку закінчив 1906. Студіював 
право у Львів, ун-ті; був активним чл. 
"Сокола". Відбув однорічну військ, служ
бу, проходив адвокат, практику.

У 08.1914 вступив до Легіону УСС; ко
мандував 3-ю, потім 4-ю сотнями в 1-му 
курені; на 1.06.1916 - поручник, коман
дант 8-ї сотні полку УСС. Відзначився в 
боях, зокр. на г. Маківка й Лисоня. Учас
ник боїв у Львові в 11.1918; 1.01.1919 от
римав військ, звання сотника. Воював у
1 -му полку 1 -ї бригади УСС, у час Чортків. 
офензиви і після переходу за Збруч ко
мандував куренем у 2-й бригаді.

П. від тифу в м. Бар (нині Вінниц. 
обл.).

Літ.:Литвин М. Р. Українсько-поль
ська війна 1918-1919 pp. Львів, 1998; 
Українська Галицька Армія / ред. Д. Ми
китюк. Т. 2. Вінніпег, 1960.

Петро Гуцал

БУДЗИНОВСЬКИЙ
Теодозій (Теодор)
(1876-1943) - нотаріус, громад.-по- 

літ. діяч, держ. повітов. комісар ЗУНР.
Н. у с. Росохи (нині Старосамбір. р-ну). 
Навч. на правн. ф-ті Львів, ун-ту. Нота
ріус у Лютовиськах та Балигороді.

БУДЗИНОВСЬКИЙ Осип

БУДЗИНОВСЬКИЙ
Осип
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БУДИНОК ГОТЕЛЮ "ОДЕСА" У СТАНИСЛАВОВІ

Будинок готелю 
"ВАРШАВА" 
у Станиславові. 1921 р.

Будинок готелю 
"ВАРШАВА" 
в Станиславові. 1923 р.

Будинок готелю 
"ДНІСТЕР"
в Івано-Франківську. 
2012 р.

Учасник встановлення укр. влади 
в 11.1918 у м. Балигород (пов. Лісько). 
Держ. комісар судового пов. Балигород 
(11.1918-01.1919). 23.01.1919 арешто
ваний у Балигороді, доставлений до 
військ, казарм у м. Сянки, через 2 тижні
- до концтабору м. Вадовиці, 1.04.1919- 
до табору Домб'є біля Кракова.

1920-30 - нотаріус у Добромилі та 
Станиславові. Чл. т-ва "Українська бесі
да" в Станиславові.

Під час нім. окупації допомагав ро
динам євреїв, за що був заарештова
ний гестапо.

Загинув у в'язниці в м. Станиславів.
Літ,: Альманах Станиславівської 

землі. Збірник матеріялів до історії Ста
ниславова і Станиславівщини / ред.-упо- 
ряд. Б. Кравців. Нью-Йорк; Торонто; 
Мюнхен, 1975. С. 630-632; Арсенич П. 
Українські правники в національному 
відродженні Галичини: 1848-1939 pp. 
Івано-Франківськ, 1996, С. 25; Наші 
втрати // Правничий вісник. Нью-Йорк, 
1963. Кн. 2. С. 218; Notarjusze і kandydaci 
notarjatu Wschodniej Malopolski (Okr^g 
Lwowskiego S^du Apelacyjnego). Lwow, 
1926.

Олег Павлишин

БУДЙНОК ГОТЕЛЮ "ОДЕСА''
У СТАНИСЛАВОВІ зведений за 

проектом архіт. Януша Фредеріка восе
ни 1913. Урочисто відкритий 1.05,1914. 
Будівля до 1939 належала греко-катол.

капітулі, здавалася в оренду. Перша 
назва -  готель "Австрія". Крім готелю, в 
будинку були ресторан, крамниця та 
кінотеатр. Кілька разів перейменова
ний: 1918-19-"Одеса", 1919-39-"Вар
шава", 1944-60 - "Спартак", з 1960 - 
"Дністер".

2.01-05.1919 у приміщенні готе
лю проводила свої засідання УНРада.
3.01.1919 тут ухвалено Акт злуки УНР 
і ЗУНР. В готелі проживали Є. Петру- 
шевич, Л. Бачинський, Д. Вітовський, 
П. Болбочан, М. Грушевський, С. Пет
люра, В. Винниченко, В. Стефаник, 
Я. Барнич та ін.

У міжвоєн. період у будинку розта
шовувалася укр. філармонія. 1940 рад. 
владою частину споруди передано 
Держ. академічному Гуцульському ан
самблю пісні і танцю. 1981 тут розміще
но міськ. Будинок к-ри № 1. З 1991 ця 
частина будівлі належить Центр, нар. 
дому Івано-Франківська і перебуває в 
комунальній власності.

Сучасна адреса: м. Івано-Фран- 
ківськ, вул. Січових Стрільців, 12. 
Частини будівлі (готель "Дністер", 
універсам "Вопак") зараз у приватній 
власності, зазнали суттєвих змін. Ре
конструкція первісного вигляду не
можлива.

Літ.: Головатий М. І. Будівничі ста
рого Станиславова (1662-1939 роки) // 
Краєзнавчий збірник на пошану Богда
на Гавриліва. Івано-Франківськ, 2003.



С. 113-114; Його ж. Відомі міські спо
руди. Івано-Франківськ, 2009. С. 212; 
Його ж. 200 вулиць Івано-Франківська. 
Івано-Франківськ, 2010. С. 345,423.

Микола Вітенко

БУДИНОК ДИРЕКЦІЇ ЗАЛІЗНЙЦЬ 
У СТАНИСЛАВОВІ - споруда в пн.-зх. 
частині сучасного м. Івано-Франківськ, 
між центром і залізн. вокзалом, де 1919 
працював уряд ЗУНР.

Буд-во розпочате в 05.1912 і рівно 
за 2 р. завершене. 01-05.1919 тут роз
міщувався уряд ЗУНР. Міністерства, що 
іменувалися Держ, секретаріатами, 
функціонували в будинках Дирекції за
лізниць (нині вул. Грюнвальдська, 11) 
та Окружного суду (нині вул. Сахарова, 
15). Тут працювали відомі політ, діячі 
Галичини: Є, Петрушевич, С. Голубович, 
Д. Вітовський, І. Макух, І. Мирон, І. Ку- 
ровець.

2004 перед Б,д.з.уС. на честь 85-ї 
річниці проголошення ЗУНР, завдяки 
діаспорянину В. Войцюку, встановлено 
пам'ятник. Автор монумента - скульп.
B. Довбенюк. На постаменті пам'ятника 
розміщено барельєфи Є. Петрушеви- 
ча, Д. Вітовського, Л. Бачинського та 
К. Левицького, а вінчає його стилізова
на фігура січового стрільця.

Сучасна адреса: вул. Грюнвальд
ська, 11.

Літ.: Головатий М. 200 вулиць Іва
но-Франківська. Івано-Франківськ, 2010.
C. 114-117.

Олександр Марущенко

БУДИНОК ДИРЕКЦІЇ ЗАЛІЗНИЦЬ У СТАНИСЛАВОВІ

БУДЙНОК КРАЙОВОЇ УПРАВИ В 
ЧЕРНІВЦ ЯХ. Зведений 1869-73 на 
пл. Франца-Йосифа. Проект розробив 
архіт. Г, Фріч у стилі неоренесанс. Буд-во 
вів Глаубіц, можливо, за участю Й. Глав
ки; від адміністрації нагляд здійснював 
старший радник з буд-ва Павловський. 
Спочатку будинок мав 3 поверхи. Але 
після серйозних пошкоджень унаслі
док пожежі (03.1905) під час відновлен
ня добудували 4-й поверх. Фронтон бу
динку вінчала композиція з гербом 
Буковини. Всередині приміщення зна
ходиться вітраж "Полювання на ведме
дя" створений віден. худ. Оффнером.

У будинку перебувала Буковин
ська крайова управа, засідав крайовий 
сейм. Також були житлові кімнати сімї 
президента краю та його радників. У 
будинку, як депутати крайового сейму, 
працювали визначні укр. політики - 
С. Смаль-Стоцький, М. Василько, О. По
пович та ін. Тут перебував архікнязь
В. Вишиваний, відправляючи Січових 
стрільців до Львова на поч. 11.1918.
6.11.1918 о 16 год. в Б.к.у.в Ч. відбулася 
передача влади крайовим президентом 
графом Йозефом фон Ецдорфом україн
ським та рум. представникам. Протокол 
передачі від українців підписали О. По
пович, М. Спинул, І. Семака, від румунів -
А. Ончул. 6-11.11.1918 споруду займали 
представники укр. влади на Буковині на 
чолі з О. Поповичем.

Сучасна адреса: вул. Кафедральна, 2. 
Нині це 14-й корпус Чернів. нац. ун-ту 
ім. Ю. Федьковича.

Будинок дирекції 
залізниць 
у Станиславові
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Будинок Крайової управи 
в Чернівцях

БУДИНОК ПОВІТОВОГО СТАРОСТВА В М. КІЦМАНЬ

Літ.:БіленковаС В. Архітектура Чер
нівців XIX -  першої половини XX сто
ліття. Чернівці, 2009; Добржанський О., 
Старик В. Змагання за українську дер
жавність на Буковині (1914-1921). До
кументи і матеріали. Чернівці, 2009.

Олександр Добржанський

БУДЙНОК ПОВІТОВОГО СТАРО
СТВА В М. КІЦМАНЬ (нині райцентр 
Чернів. обл.) Зведений 1905 у стилі се
цесії в центрі міста; двоповерховий, 
цегляний, потинькований. До розши
рення 1986 мав П-подібний план. Після 
реконструкції набув Ш-подібної фор
ми. Накритий дво- і трисхилими даха
ми та високими мансардними, які під
носяться в центрі й на бічних крилах

споруди. Стіни фасадів рустовані з се- 
цесійним рельєфним оздобленням, 
яке частково втрачено під час ремонту 
1994. В центрі довгого гол. фасаду вла
штовано великий арковий портал.

В австр. період у будівлі розміщу
валося староство Кіцманського пов. У 
міжвоєн. час -  рум. префектура, зго
дом претура. Після ДСВ приміщення 
займав райком компартії. З 1969 - рай
відділ внутр. справ та нар. суд.

4.11.1918 представники місц. к-ту 
УНРади на чолі з повітов. суддею 
Ярошинським перебрали в цій будів
лі владу від австр. повітов. старости 
Л. Гояна. Через кілька днів обрали но
вий повітов. к-т (президент о. П. Катери- 
нюк; держ. секретарі; о. І. Щербанович,

Будинок повітового 
староства в м. Кіцмань

Gruss aus Kotzman.
К К Qrziihitiauplnanridifltt
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"БУДУЧЧИНА"

викладачі Є. Галендзовський, 0 . До- 
спіль, €. Жуковський, О. Цісик, селянин
І. Гишка). Засідання укр. к-ту відбували
ся в розташованому біля правосл. цер
кви Св. Миколая приміщенні магістрату 
(2-поверхова мурована будівля, зведе
на 1903; нині Будинок нар. творчості).
17.11.1918 членів укр. к-ту заарешто
вано рум. військовими, які ввійшли в 
місто, і відправлено до Чернівців. До 
управління Кіцманським повітом по
вернувся колиш. староста Л. Гоян.

Сучасна адреса: вул. Незалеж
ності, 48.

Літ .: Добржанський О. В., Ста
рик В. П. Бажаємо до України! Змагання 
за українську державність на Буковині 
у спогадах очевидців (1914-1921 pp.) 
Одеса, 2008; Кривого Г. Кіцмань і кіц- 
манчани. Погляд крізь простір і час. 
Історико-краєзнавчий нарис. Чернівці, 
2011; Чучко М. У горнилі випробувань: 
Православна Церква на Буковині в 
1914-1919 pp. Чернівці, 2015.

Михайло Чучко

"БУДУЧЧИНА" -тижневик громад, 
життя, орган К-ту нар. праці. Редагува
ли УСС Ю. Гірняк і Ф. Палащук. Перше 
число "Б."вийшло з друку 2.02.1918. 
Близьке до УСС, мало виразно держав
ницьке спрямування. Загалом видали
11 номерів (останній 11.04.1918).

Припинено публікацію часопису, 
бо стрільці, які виконувала основну 
працю в редакції, разом із кошем та 
вишколом УСС відбули до Наддніпрян
щини.

Зміст "Б." актуалізували гол. чином 
публікації вістуна УСС Р. Заклинського. 
У них він виступав поборником тісних 
зв'язків з УНР; критикував політику зх,- 
укр. провідників, закликав співвітчиз
ників стати господарями на своїй землі.

Літ.: ЕУ. Т. 1 1 гол. ред. В. Кубійович. 
Париж; Нью-Йорк; Львів, 1993. С. 185; 
Лазарович М. В. Видавничі проекти 
Українських січових стрільців під час 
Першої світової війни // Вісник Книж
кової палати. 2015. № 5 (226). С. 32-36; 
Його ж. Леґіон Українських січових 
стрільців: формування, ідея, боротьба. 
Тернопіль, 2016,

Микола Лазарович

БУЖЕНКО (БУЖАНКО)
Семен Михайлович
(1895-25.10.1962) -  десятник УСС 

та УГА. Н. в с. Ямниця (нині Тисмениц. 
р-ну Івано-Франк. обл.). Навч. у Ста
ниславів. г-зії, згодом у Віден. ун-ті.

Доброволець Легіону УСС, воював 
в УГА. Один з організаторів Листопа
дового "зриву'7 в Ямниці, ад'ютант Віль- 
гельма Габсбурга.

Зазнав переслідувань з боку польс. 
влади. Змушений виїхати до рад. Укра
їни, проживав у м. Кам'янець-Поділь- 
ський.

1930 за зв'язок з петлюрівцями за
арештований ДПУ і засуджений на 10 р. 
ув'язнення. Покарання відбував на 
Соловках. Повторно заарештований 
1938. Працював у золотих копальнях 
Магадана і в Казахстані.

1947 повернувся додому. Пра
цював у Коломиї директором щетин
но-щіткової ф-ки (1947-52) та на це- 
гельн. з-ді.

П. у с. Ямниця, похований у центр, 
частині старого цвинтаря. Реабілітова
ний 17.04.1991.

Літ.: Дейчаківський і. І. Ямничани. 
Івано-Франківськ, 2002; Сміжак А. Р. 
Ямниця в період Першої світової вій
ни (1914-1918 pp.). Івано-Франківськ, 
2011.

Андрій Сміжак

БУКОВИНА - істор. область у Пд.- 
Сх. Європі. Займає тер-ю між серед
ньою течією р. Дністер та Карпат, гора
ми. Найдавніші поселення людей на 
цих теренах датуються епохою ран
нього палеоліту (300 тис. р. тому). З
3-4 ст. н. е. край заселили слов'ян, пле
мена, зокр. Черняхів. к-ри. Пізніше 
простежується Празька к-ра та к-ра Лу- 
ки-Райковецької. У 10 -  серед. 14 ст. Б. 
входила до складу Київ. Русі, Галицько
го та Галиц.-Волин. князівства. Після 
розпаду Галиц.-Волин. князівства край 
потрапив під владу угор. королів, з 
1359 - Молдов. князівства, яке 1538 
було загарбане Осман. імперією.

З кін. 14 ст. поширилася слов'ян, іс- 
тор.-геогр. назва регіону Б. (країна бу
ків, букових лісів), під якою тоді розу
міли більшу частину Пн. Молдови, 1774

БУЖЕНКО (БУЖАНКО) 
Семен Михайлович
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БУКОВИНА

Етнічний склад населення 
Буковини. 1910 р.

Австрія захопила цю тер-ю, з метою 
встановити зв'язок між Галичиною і Се- 
мигороддям. 1775 укладено Констан

тинопольську конвенцію між Австрі
єю та Туреччиною, за якою визначено 
кордони краю і юридично оформлено 
його перехід під владу Австрії. На но- 
воприєднану тер-ю, яку виділено в 
окрему адм. одиницю, поширилася 
офіц. назва Б. З цього часу Б. локалі
зується в чітко визначених кордонах, 
межуючи на пн. й пн. заході з Галичи
ною, на пн. сході -  з Хотинщиною (яка 
з 1812 опинилася в складі Росії), на сх. 
й пд. сході - з Румунією (з серед. 19 ст.) 
і на пд. заході - з Семигороддям із заг. 
площею 10451,56 км2.

До 1786 на Б. була військ, адміні
страція; 1786-1849 край, як окремий 
округ, входив до складу австр. провінції 
Кор-во Галичини і Володимирії. З 1849 
Б. отримала статус окремої коронної 
землі Австрії з офіц. назвою Герцогство 
Буковина і своїм гербом. Вищим політ, 
органом управління в Герцогстві була 
крайова управа на чолі з президентом. 
Вищим органом місц. самоврядування з 
1861 став Буковин. сейм.

З серед. 19 ст. на Б. активно розви
вався укр. нац. рух, який на поч. 20 ст. 
досяг значних успіхів. Сформувалася 
мережа укр. нац. т-в, успішно розвива
лася укр. видавнича справа. Українці 
мали своїх представників у сеймі та 
парламенті. Значними були успіхи в 
розвитку укр. освіти. В краї діяли 4 укр. 
партії на нац. державницьких позиці
ях. Москвофільські т-ва були розгром
лені 1910.

В австр. період на Б. переселялося 
чимало людей різних національностей 
з ін. регіонів імперії та з-за кордону. 
Край став багатонаціональним. Однак 
весь цей час українці становили най
більшу етнічну групу. За переписом 
1910, який у багатьох селах зі зміша
ним нас. був сфальшований на користь 
румунів, на Б. зафіксовано 305101 
українця (38,38 % усього населення), 
273254 румуни (34,38 %), 102919 євре
їв (12,86%), 64932 німці (8,12 %), 36210 
поляків (4,56%).

У роки ПСВ Чернівці тричі опиня
лися під рос. окупацією. Остаточно Б. 
звільнили від рос. війську 08.1917.

Українці Б. взяли активну участь 
у творенні ЗУНР. Буковин. депутати

Буковина на карті 
Австро-Угорщини. 1901 р.

R O M A N IA

Ukrainians
•  Russians
•  Romanians

•  Jews 
Poles

•  Roma people
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парламенту та сейму і представники 
політ, партій були учасниками Укр. 
конституанти уЛьвові 18-19.10.1918, 
яка проголосила створення Укр. д-ви 
з укр. областей Австро-Угорщини.
3.11.1918 в Чернівцях було скликано 
величне Буковин. віче, яке проголо
сило єдність укр. частини Б. з рештою 
укр. земель у незалежній Укр. д-ві.
6.11.1918 українці перебрали владу 
до своїх рук у Чернівцях та укр. пові
тах краю. Однак уже 11.11.1918 в Чер
нівці вступили рум. війська, а до кін. 
1918 була окупована вся Б.

Після загарбання краю рум. влада 
встановила жорстокий режим управ
ління, однією з гол. складових якого 
була політика румунізації місц. насе
лення. На 1927 у краї було закрито всі 
укр. школи і г-зії. Значно обмежено 
видання газет і книг укр. мовою, закри
то більшість укр. т-в, низці населених 
пунктів дано нові рум. назви.

1940 СРСР пред'явив ультиматум 
Румунії і ввів свої війська в Пн. Б. і Бес- 
сарабію. Пд. Б. залишилася у складі Ру
мунії. Розмежування на Б. не повністю 
враховувало етніч. склад населення. 
Тому частина укр. населених пунктів 
залишилися в Румунії, а румунських - 
у СРСР. З р-нів Пн. Б. та Пн. Бессарабії 
(Хотинщини) 2.08.1940 утворено Чер
нів. обл. 1941 Б. знову була окупована 
рум. військами, однак 1944 сюди по
вернулася рад. влада. Мирн. договір 
між УРСР і Румунією (10.02.1947) зберіг 
поділ Б. на умовах 1940.

1991 Чернів. обл., а разом з нею і Пн. 
Б. стали частиною незалежної Укр. д-ви.

Літ.: Буковина: історичний нарис. 
Чернівці, 1998; Історія розвитку орга
нів влади на території Чернівецької 
області. Чернівці, 2014.

Олександр Добржанський

БУКОВИНСЬКА ДЕЛЕГАЦІЯ - струк
турна частина УНРади, утворена на за
сіданні Укр. конституанти 19.10.1918 у 
Львові. До складу делегації, яка органі
заційно оформилася у м. Чернівці
21.10.1918, увійшли укр. буковин. де
путати обох палат австр. Держ. Ради, 
Буковин. крайового сейму та по З 
представники укр. політ, партій краю.

Головою делегації обрано О. Попови
ча, заст. - А. Артимовича.

24.10.1918 Б.д., доповнена 10-ма 
представниками (від правосл. духо
венства, педагогів, правників, міщан
ства та жіноцтва), реорганізована в 
Крайовий к-т. Делегати провадили 
підготовку до перебрання влади в укр. 
частині краю та перемовляли з місц. 
рум. активом у справі поділу Буковини.
3.11.1918 Крайовий к-т скликав у Чер
нівцях велелюдне укр. віче, яке ухвали
ло злуку з Галичиною та якнайшвидше 
об'єднання з Наддніпрян. Україною.

Після встановлення укр. влади в 
Чернівцях та обрання О. Поповича 
президентом краю 7.11.1918 Краєвий 
к-т перейменували на Укр. Крайову 
нац. раду (голова - А. Артимович).

9.11.1918, внаслідок окупації Буко
вини рум. військами, низка укр. депу
татів залишила Чернівці. У станиславів. 
сесіях УНРади брали участь декілька 
членів Б.д. (А. Артимович, О. Безпал- 
ко, К. Білинський, О. Бурачинський, 
М. Дрогомирецький, М. Кордуба, І. та
0. Поповичі). Названі депутати входи
ли також до складу окремої представ
ницької орг-ції - Буковинської ради в 
Станиславові. Решта залишалися в оку
пованій рум. військами Буковині.

1919-23 колиш. парламентарні по
сли М. Василько, Т. Галіп, А. Лукашевич,
1. Семака, С. Смаль-Стоцький, М. Спи- 
нул перебували у Відні.

Літ.: Добржанський О. В., Ста
рик В. П. Бажаємо до України! Одеса,
2008. С. 820-830; Павлишин О. Україн
ська Національна Рада ЗУНР-ЗОУНР: 
реконструкція особового складу 
(жовтень 1918 р. - червень 1919 p.) 11 
Матеріали засідань Історичної та Ар
хеографічної комісії НТШ в Україні. 
Львів, 1999. Вип. 2 (1995-1997 pp.). 
С. 234-252.

Олег Павлишин

БУКОВИНСЬКА РАДАУ М. СТАНИ- 
СЛАВОВІ - представницька орг-ція бу- 
ковин. українців, яка діяла в тимчасо
вій столиці ЗУНР у 1-й пол. 1919. Ств. 
для координації дій у питанні визво
лення Буковини з-під рум. окупації та 
захисту прав буковин. українців. Скла-
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далася з депутатів УНРади та їх довіре
них осіб ("мужів довір'я"). Виконавчі 
органи: Президія (О. Попович - голова, 
О. Бурачинський - 1-й заст., А. Арти- 
мович - 2-й заст., С. Цурканович - 1-й 
писар, М. Кочерган - 2-й писар) та ре
ференти (О. Безпалко - референт ди
пломатичних справ, І. Попович - військ, 
справ, М.Дрогомирецький - допомоги і 
фінансів, Ю. Сербинюк - справ преси). 
Канцелярія розташовувалася на вул. Вір
менській, 7. ,

Буковинська рада не мала статусу 
органу влади, а представляла інтере
си українців, які виїхали з окупованого 
рум. військами краю. У порозумінні з 
владою ЗУНР вирішувала окремі питан
ня, пов'язані з Буковиною. Кер-во Бу
ковинської ради повідомило про свою 
орг-цію Директорію і прохало військо
ву і цивільну владу УНР про скоордино
вані дії у всіх питаннях, які стосувалися 
Буковини. На засіданні 20.02.1919 Бу
ковинська рада дала формальну згоду 
М. Топущакові на створення куреня 
"Буковинські стрільці"

Після переходу влади та інституцій 
ЗУНР за р. Збруч Буковинська рада від
новила свою діяльність у Кам'янці на 
Поділлі як Буковинська (Українська) 
національна рада.

Літ.: Павлишин О. Буковинська На
ціональна Рада в Кам'янці-Подільсько- 
му: маловідомі документи // Матеріали 
П'ятого конгресу Міжнародної Асо
ціації Україністів. Чернівці, 2005. Ч. 3: 
Історія. С. 61-65; Його ж. Українська 
Національна Рада ЗУНР-ЗОУНР: рекон
струкція особового складу (жовтень 
1918р.- червень 1919 р.)// Матеріали 
засідань Історичної та Археографіч
ної комісії НТШ в Україні. Львів, 1999. 
Вип. 2 (1995-1997 pp.). С. 234-252.

Олег Павлишин

БУКОВИНСЬКА (УКРАЇНСЬКА) НА
ЦІОНАЛЬНА РАДА У М. КАМ'ЯНЕЦЬ 
НА ПОДІЛЛІ - представницька орг-ція 
буковин. українців, яка діяла в тимча
совому центрі УНР у 08-11.1919. Після 
проголошення диктатури Є. Петруше- 
вича укр. актив Буковини утворив 
орг-цію, що за компетенціями фігуру
вала як відновлена (у зміненому скла

ді) Буковинська рада у Станиславові. 
Б.(У.)н.р... складалася з буковин. укра
їнців, які перейшли за Збруч разом з 
ГА. Президія (Управа) Б.(У.)н.р...: М. Ко
черган - голова, Р. Жуковський - се
кретар, О. Штробель - референт фі
нансових справ, С. Іванович - рефе
рент військ, справ, І. Герасимович
- референт справ преси. 21.08.1919 
кер-во Буковинської ради повідоми
ло про свою орг-цію Є. Петрушевичу з 
проханням вирішувати всі справи, які 
стосуються Буковини, у порозумінні з 
нею. 25.08.1919 відповідне повідом
лення було надіслано Головному ота
манові УНР С. Петлюрі. Б.(У.)н.р... від
правила в Прагу свого представника 
на правах дипломатичного кур'єра 
для погодження умов прийняття до 
праці на Закарпатті тих українців, 
яких звільнила з роботи на Буковині 
рум. влада. Президія Всеукраїнського 
Трудового конгресу 16.09.1919 запро
сила Б.(У.)н.р... для участі в обговорен
ні питання утворення майбутнього 
ПредпарламентуУНР. Б.(У.)н.р... крити
кувала позицію Є. Петрушевича в пи
танні реалізації актів злуки УНР і ЗУНР 
й домагалася унітарного х-ру УНР. 
Президія Б.(У.)н.р... 1.10.1919 відкли
кала М. Левицького як представника 
до делегації Прибічної ради Диктато
ра. 26.10.1919 три делегати Б.(У.)н.р... 
(С. Іванович, В. Сороневич, М. Кочер
ган) брали участь у 1-й Держ. нараді, 
яку організувала Директорія УНР в 
Кам'янці на Поділлі.

Літ.: Брицький П., Добржанський О., 
ЮрійчукЄ. Буковинці в боротьбі за укра
їнську державність (1917-1922 pp.). 
Чернівці, 2007. С. 454-469; Павли
шин О. Буковинська Національна Рада 
в Кам'янці-Подільському: маловідомі 
документи // Матеріали П'ятого кон
гресу Міжнародної Асоціації Укра
їністів. Чернівці, 2005. Ч. 3: Історія. 
С. 61-65.

Олег Павлишин 

БУКОВИНСЬКЕ ВІЧЕ 3.11.1918 -
нар. збори, які ухвалили рішення про 
прилучення укр. частини краю до всієї 
України. Рішення про скликання віча 
Буковин. крайовий к-т ухвалив на засі
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данні 25.10.1918; 27.10.1918 було ухва
лено маніфест із закликом зібратися в 
Чернівцях 3.11.1918, "щоби там повсе
людно об'явити свою волю цілому сві
тові". Його роздруковано і розіслано 
містами й селами Буковини.

3.11.1918 в Чернівцях з усього 
краю зібралося понад 10 тис. людей. 
Наради віча відбувалися одночасно в 
укр. Нар. домі (реферував М. Кордуба), 
в залі муз. т-ва (реферував О. Попович) 
і Робітн. домі (старий театр; реферував 
О. Безпалко). У зв'язку з великим на
пливом народу, на подвір'ї Нар. дому 
проведено окремі збори (реферував 
Семака). Після зборів, кількома коло
нами через вулиці Руську, Головну та 
ін. українці пройшли на пл. Єлизавети 
(нині Театральна), вщент заповнену 
народом. Тут з короткими промовами 
виступили О. Безпалко і М. Спинул. 
Присутні виголосили "ура" на честь 
самостійної Укр. д-ви й заспівали "Вже 
воскресла Україна".

Б.в. ухвалило рішення з 6 пунктів: 
визначено тер-ю Буковини, яка мала 
перейти під укр. управління; найви
щою владою визнано УНРаду; пред

ставникам ін. національностей краю 
пропонували подати своїх делегатів 
до УНРади пропорційно до їхньої чи
сельності на Буковині; вимагалося 
якнайшвидше прийняти конституцію 
Укр. д-ви на тер-ї колиш. Австро-Угор. 
імперії; висловлено протест проти 
намагання ін. народів захопити укр. 
тер-ю краю; зроблено заклик до Бу- 
ковин. делегації УНРади якнайшвид
ше перебрати владу в укр. частині 
Буковини. В останньому додатковому 
пункті зазначалося:"Віче бажає прилу
чення австрійської части української 
землі до України". На підставі рішення 
Б.в. 6 листопада 1918 Буковин. крайо
вий к-т перебрав у свої руки владу над 
укр. частиною Буковини.

Літ.:Добржанський О. Соборницькі 
прагнення українців Буковини восени 
1918 р .// УІЖ. 2009. № 1. С. 28-38; До- 
бржанський О., Старик В. Змагання за 
українську державність на Буковині 
(1914-1921 pp.). Документи і мате
ріали. Чернівці, 2009; Старик В. Від 
Сараєва до Парижа. Буковинський 
Interregnum 1914-1921. Чернівці, 2009.

Олександр Добржанський

Святкування 95-річчя 
Буковинського віча.
З листопада 2013 р.
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БУКОВЙНСЬКИЙ КРАЙОВЙЙ ВИ
ДІЛ. У період між сесіями Буковинсько
го сейму 1861-1918 вся повнота влади 
зосереджувалася в руках Б.к.в., що 
складався з маршалка, який очолював 
виділ, 3-х представників від виборчих 
курій (одного обирала 1 -ша курія, одно
го - 2-га і 3-я курія, одного - 4-та курія) 
та одного представника від усього сей
му. Одночасно для кожного члена Б.к.в. 
обирали заступника, який заміняв чле
на Б.к.в. під час хвороби або в ін. окре
мо визначених випадках. Для прикладу, 
С. Смаль-Стоцький 1898 був обраний 
заступником члена Б.к.в. 3. Богосевича, 
але за домовленістю пів року членом 
Б.к.в. працював 3. Богосевич, а пів року 
- С  Смаль-Стоцький.

Члени Б.к.в. отримували призна
чену сеймом платню і повинні були 
проживати в Чернівцях. Б.к.в. займався 
поточним управлінням крайового г-ва, 
контролював діяльність крайових уста
нов, представляв край у всіх правових 
питаннях, готував необхідні документи 
для роботи сесій сейму. Про свою діяль
ність Б.к.в. звітував перед сеймом.

Після виборчої реформи 1910 кіль
кість членів Б.к.в. збільшилася до 7, в 
ньому обов'язково забезпечувалася 
присутність від кожної з п'яти найбіль
ших етнічних груп краю. Компетенція 
Б.к.в. визначалася крайовою консти
туцією, а також спец, інструкцією, при
йнятою заново 1910.

З 1911 до складу Б.к.в. від українців 
входили О. Попович та Є. Пігуляк, що 
дало можливість українцям краще від
стоювати свої нац. інтереси.

Літ.: Історія розвитку органів вла
ди на території Чернівецької області / 
за ред. О. В. Добржанського, А. М. Круг- 
лашова, М. В. Ярмистого. Чернівці, 
2014; Никифорак М. Буковина в дер
жавно-правовій системі Австрії (1774— 
1918). Чернівці, 2004.

Олександр Добржанський

БУКОВЙНСЬКИЙ КУРІНЬ (БУКО
ВЙНСЬКИЙ ПОЛК, БУКОВЙНСЬКА БРИ
ГАДА, КУ РІНЬ"БУКОВЙНСЬКІ СТРІЛЬ
ЦІ", "КУРІНЬ ТОПУЩАКА").

Військ, підрозділ УГА, згодом ДА 
УНР, сформований переважно з бу

ковин. добровольців, які покину
ли зайняту румунами Буковину для
б-би за укр. державність. Виник на
прикінці 1918 з ініціативи політ, дія
ча та організатора буковин. "Січей" 
М. Топущака як наслідок спроби 
створити Буковинський полк (Б.п.) - 
територ. військ, одиницю Буковин. 
військ, округи ЗУНР, на той час уже 
окупованої рум. армією. До Б.п. всту
пали переважно учні старших класів 
та випускники укр. г-зій у Чернівцях, 
Кіцмані та Вижниці, які нелегально 
перетинали кордон між Буковиною та 
Галичиною, а також вислані рум. оку
пантами з Буковини держ. службовці 
та колиш. військовослужбовці австр. 
армії. Матеріальною базою створення 
Б.п. став надісланий з цією метою до 
Станиславова Директорією УНР потяг 
з військ, майном (делегат Директорії 
пор. С. Бублієнко). Буковинська на
ціональна рада, яка діяла в столиці 
ЗУНР Станиславові (референт військ, 
справ І. Попович), 20.02.1919 дала 
згоду на формування в складі ГА окре
мого підрозділу - Буковин. бригади, 
який згодом також мав назву курінь 
"Буковинські стрільці". В часі форму
вання командування, штаб та кадри 
Б.п. (отаман-організатор М. Топущак 
та нач. штабу пор. С. Бублієнко) роз
міщувалися в Коломиї, збірна стани
ця для перебирання добровольців 
з Буковини - в Кутах (командир чет.
А. Бобик), запасний курінь, інакше ві
домий як Буковинська сотня (коман
дир пор. Р. Ціпсер, осавул чет. О. Кан- 
темір) - у Городенці, де разом з гра
ничним куренем "Городенка" утво
рювали гарнізон міста (командир сот.
О. Світлик). Однострій і озброєння 
куреня були австрійські, крім кількох 
рос. кулеметів; відзнаки - ГА. В той час 
Б.п. осягнув чисельність одного куре
ня з надміром старшин.

Несподіваний напад рум. війська 
на Покуття 23.05.1919 розірвав зв'язки 
між окремими підрозділами Б.п. Лише 
Буковин. сотня разом з граничним 
куренем "Городенка" в повному бо
йовому порядку з обозами 24.05.1919 
залишила Городенку і відступила до 
Тлумача, де з'єдналася зі штабом та
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збірною станицею Б.п., який 25.05.1919 
направився до Нижнева, де залізн. 
мостом перейшов р. Дністер.

У Коростятині (нині с. Криниця) че
рез конфлікт з командуванням куреня 
Тороденка" цілий Б.п. 27.05.1919 ви
йшов зі складу групи і, забравши свій 
обоз, перейшов у підпорядкування ДА 
УНР. Пройшовши маршем через Бучач 
і Чортків до Копичинців, Б.п. зустрів 
отамана-організатора М. Топущака, 
який привіз нові директиви від С. Пет
люри, а також кошти для потреб полку. 
Під час кількаденного перебування в 
Копичинцях Б.п. реорганізовано в Бу
ковин. курінь з 4-х сотень (сотенні хор.
О. Лупашко, чет. І. Гунчак, пор. Думич 
та чет. В. Буцура). З решти надштатних 
старшин і підстаршин-однорічників 
сформовано окремий підрозділ, т. зв. 
окрему старшин, чету під командою 
чет. М. Горнштайна. Командиром бойо
вого куреня став пор. Р. Ціпсер, а осаву
лом - чет. О. Кантемір. Буковин. курінь 
мав відділ телефон, зв'язку (командир 
хор. І. Пігуляк), а також відділ поста
чання разом з обозом (командир хор. 
Канюк). У Скалі (нині Скала-Подільська) 
реорганізований Буковин. курінь увій
шов до складу 9-го стрілец. полку 3-ї 
Залізної д-зії ДА УНР, в складі якої після 
переходу через Збруч у ніч на 2.06.1919 
вступив у бій з більшовиками. Місцем 
постою штабу Буковин. куреня на чолі 
з от. М. Топущаком та запасного куре
ня з новоприбулих буковин. стрільців і

старшин визначено м. Кам'янець (нині 
Кам'янець-Подільський).

Після визволення Проскурова (нині 
м. Хмельницький) від більшовиць
ких військ 9.06.1919 наказний отаман 
Армії УНР О. Осецький наказав ко
мандиру 9-го стрілец. полку полк. 
П. Шандруку передати Буковин. курінь 
у розпорядження Штабу ДА УНР в Про
скурові. На виконання цього наказу 
Буковин. курінь упродовж 06-07.1919 
був у резерві Штабу ДА УНР, воюючи на 
гарячих ділянках протибільшовицько- 
го фронту, зокр. здобуття Ярмолинців, 
вузлової залізн. станції на шляху Кам'я- 
нець-Проскурів.

Окремо від бойового куреня вела 
запеклі бої з більшовиками в складі
9-го стрілец. полку запасна сотня Буко
вин. куреня (11.06.1919 за с. Миньківці 
біля Дунаївців та за м-ко Нова Ушиця
13.06.1919). У 06.1919 запасна сотня Бу
ковин. куреня брала штурмом населе
ні пункти Вербівці, Муровані Курилів- 
ці (17.06.1919), Ялтушків (21.06.1919), 
Мар'янівка (22.06.1919) і Копайгород 
(24.06.1919). Особливо відзначився 
Буковин. курінь у боях за м. Лучинець, 
першим вступивши до м-ка 1.07.1919.

У бою за м. Могилів (нині Моги- 
лів-Подільський) 3.07.1919 Буковин. 
курінь наступав з пн. на центр міста 
на лів. березі Дністра. Командував 
куренем чет. О. Кантемір. Кулемет
на сотня сильним обстрілом позицій 
більшовиків дала змогу піхоті здобути

Буковинський курінь

Пам'ятник Героям 
Буковинського куреня 
ум. Чернівці
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залізн. вокзал і змусила ворога до вте
чі з міста.

29.07.1919 Гол. отаман ДА УНР 
С. Петлюра наказав передати Буковин. 
курінь у розпорядження команди
ра 3-ї д-зії, яка після 4-добового бою 
за Вапнярку зазнала значних втрат.
30.07.1919 Буковин. курінь маршем ви
рушив до Могилева, де відразу ж всту
пив у бій з більшовиками.

На поч. 07.1919 брав участь у 
контрнаступі частин 3-ї Залізної 
д-зії на більшовиків під Вапняркою,
15.08.1919 здобув с. Димитрашівка. 
Наприкінці 08.1919 зазнав значних 
втрат у боях під Крижополем та Вап
няркою. 27.08.1919 2 сотні Буковин. ку
реня виконували бойове завдання за
безпечення дороги Могилів-Ямпіль, 
захищаючи її від нападів більшовиків 
комісара Криворучка. 24.09.1919, на 
прохання військ, міністра, Буковин. 
курінь залишено в Могилеві, де він 
розмістився в будинку комерц. уч-ща 
на вул. Київській, разом з Дністрян
ською кордонною бригадою складаю
чи кістяк військ, гарнізону міста.

У серед. 09.1919 пробоєва частина 
Буковин. куреня стримувала наступ 
більшовицьких військ у p-ні залізн. 
станцій Фастів і Попельня під коман
дою сот. О. Кантеміра, якого смер
тельно поранено 26.09.1919. Урочисто 
похований 27.09.1919 біля церкви в 
м. Могилів.

Буковин. курінь очолив сот. В. Гри- 
горяк, заст. - чет. В. Буцура. 12.10.1919 
Буковин. курінь наступав на м. Бер- 
шадь, яке зайняв і продовжував наступ 
у напрямку Ладижина. Уникнувши ото
чення денікін. військ, основні сили 9-го 
Стрілец. полку в с. Клебань 30.10.1919, 
З сотні Буковин. куреня відійшли до 
м. Томашпіль, де влилися до заново 
сформованого 9-го Стрілец. полку. Од
нак у p-ні Старокостянтинова цей полк 
було оточено частинами польс. армії 
і взято в полон. Командир Куреня сот. 
С. Григоряк був інтернований поляка
ми в таборі для військовополонених у 
Бресті-Литовськім (нині м. Брест), звід
ки 1920 потрапив згодом до 6-ї Січової 
д-зії ДА УНР, де як командир 46-го ку
реня 16-ї бригади брав участь у боях з

більшовиками, а також у Другому зи
мовому поході ДА УНР 1921.

Після захоплення м. Могилів бі
логвардійцями 11.11.1919 частина 
бійців Буковин. куреня (командир чет.
В. Буцура), які виконували гарнізонну 
службу в місті, потрапила в полон, а 
решта через с. Рівне вирушила на Му
ровані Курилівці й далі на Проскурів 
для з'єднання із залишками 3-ї Заліз
ної д-зії. Разом з ін. частинами ДА УНР 
Буковин. курінь відступив до Любара- 
Чарториї, в т. зв. чотирикутник смерті. 
Частину стрільців та старшин Буковин. 
куреня було інтерновано поляками; 
частина пробилася на південь, де з'єд
налася з підрозділами УГА. Залишки 
Буковин. куреня було переформато- 
вано в Буковин. кадру, яка на поч. 1920 
проходила збір у м. Могилів. Четаря
B. Буцуру розстріляли більшовики
1920 неподалік від м. Могилів.

Буковин. курінь підлягав опіці 
Буковинської нац. ради, яка діяла як 
територ. представництво Букови
ни в Станиславові, а з 23.08.1919 - у 
м. Кам'янець-Подільський (референт 
військ, справ пор. С. Іванович).

Літ.: Б. Б. З днів трівоги на Покут
тю. Хроніка 23-28 травня 1919 р. // 
Літопис Червоної Калини (Львів). 1929. 
Ч. 2. С. 16-18; Ч. 3. С. 15-18; Буковинці 
на більшовицькім фронті // Україн
ський Стрілець. 1919. 15 черв.; Д. М. 
Буковинський Курінь // Українська Га
лицька Армія / ред. Д. Микитюк. T. 1. 
Вінніпег, 1958. С. 259-260; Доценко О. 
Літопис української революції. Матері- 
яли й документи до історії української 
революції. К.; Львів, 1923. С. 315-318; 
Дуда А., Старик В. Буковинський Ку
рінь в боях за українську держав
ність 1914-1941-1944. Чернівці, 1994.
C. 5-51; Емга. Буковинський Курінь 
// Час. 1933. 22, 23 і 25 квіт.; 13, 14 і 16 
черв.; Єрошевич П. З боротьби україн
ського народу за свою незалежність. 
Част. II. Боротьба Армії УНР з черво
ною й білою Москвою в р. 1919 // За 
Державність. Матеріали до Історії 
Війська Українського. Зб. 9. Каліш; Вар
шава, 1939. С. 57-58; Ковальчук М. Не
відома війна 1919 року. Українсько-бі
логвардійське збройне протистояння.
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К., 2006, С. 241-243, 441; Купченко К. 
Буковинський курінь // Українська 
загальна енциклопедія. Т. З / редкол.:
І. Раковський та ін. Львів; Станиславів; 
Коломия, б/p. С. 722-723; Лакуста С. 
Дума про двох братів Кантемірів // Час. 
1932. Ч. 1049. 8 квіт.; Омелянович-Пав- 
ленко М. На Україні 1919. Переговори 
й війна з російською добровольчою 
армією. Спомини голови делегації та 
командира Запорізької групи. Прага, 
1940. С. 29-39; Удовиченко О. Третя 
залізна дивізія. Матеріяли до історії 
Війська Української Народньої Респу
бліки. Рік 1919. Нью-Йорк, 1971; Укра
їна. 1919 рік. Документи та матеріали. 
К., 2004, С. 435,443,458.

Володимир Старик

БУКОВЙНСЬКИЙ ПОЛІТИЧНИЙ
КЛУБ - громад, орг-ція укр. політ, емі
грантів з Буковини, діяла в Австрії
1920-23. Ств. у Відні на поч. 03.1920 з 
метою захисту нац. інтересів буковин. 
українців, Згідно зі статутом, Б.п.к. при
ймав до свого складу всіх емігрантів з 
Буковини, які перебували в Австрії.

Кер-во Б.п.к. ("виділ"): І. Семака -  го
лова; радник Л. €х -  заст. голови; д-р 
К. Бриндзан, д-р М. Кочерган, д-р І.Турян- 
ський. Діяльність орг-ції матеріально 
підтримав чл. Директорії А. Макаренко.

Восени 1923 члени Б.п.к. ввійшли 
до складу новоств. К-ту оборони зх. 
укр. земель.

Літ.: Воля. Відень, 1920, 13 берез. 
Т. 1. Ч. 11. С. 554; Громадська Думка. 
Львів, 1920.21 марта. Ч. 69. С. 1.

Олег Павлишин

БУКОВЙНСЬКИЙ СЕЙМ, БУКОВЙН
СЬКИЙ КРАЙОВИЙ СЕЙМ (сойм, нім. 
Landtag) - орган крайового само
врядування герцогства Буковини в 
складі Австрії (Австро-Угорщини) 1861 -
1918. Його створення задекларовано 
1849, почав діяти 1861.

Обирався на 6 р. у складі 31 депу
тата (посла) від 4 курій: від першої курії 
(вел. землевласників) -  10 депутатів, 
від 2-ї (Буковинської торг.-пром. пала
ти) -  2, від 3-ї (вел. міст) -  5, від 4-ї курії 
(сільс. громад) -  12. Митрополит Буко
вин. правосл. церкви і ректор Чернів.

ун-ту (з 1875) входили до складу де
путатів за посадою, без виборів (віри- 
лісти). Вибори відбувалися усно, у 4-й 
курії вибори були двоступеневі.

Очолював Б.с. маршалок, якого 
призначав цісар з числа депутатів за 
поданням крайового президента (гу
бернатора). Він же очолював і т. зв. 
крайовий виділ (Landesausschuss) - 
робочий орган Б.с. з числа депутатів 
(загалом 5 чол.), який організовував 
діяльність Б. с.

Б.с. залежав від центр, властей. Ви
бори призначав цісар, він же міг роз
пустити сейм достроково і призначити 
нові вибори. Контролював діяльність 
Б.с. крайовий президент, якого при
значав цісар. Б.с. збирався не рідше 1 
разу на рік, працював кілька тижнів, 
приймав крайові закони, які набували 
чинності після санкціонування їх ціса
рем (не раз через кілька років).

Б.с. відав багатьма питаннями жит
тя краю: бюджету, крайових податків, 
різних фондів, торгівлі, доріг, дотри
мання порядку, освіти, охорони здо
ров'я та ін. Міг вводити додаткові кра
йові податки.

Оскільки край був багатонац., де
путатами обирали українців, румунів, 
німців, поляків, євреїв, вірмен та ін.
Тривалий час панівне становище в Б.с. 
займали великі поміщики, рум. зем
левласники і використовували це у 
своїх інтересах.

1904 прийнято новий виборчий 
закон до Б.с., за яким число депутатів 
збільшено до 63, але обирали їх за ку
ріальною системою (хто платив більші 
податки, той мав більше представни- Буковинський 
цтво). За новим законом від великих крайовий сейм
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землевласників обирали 11 депутатів, 
від правосл. консисторії -  2, від торг.- 
пром. палати - 2, від сільс. громад -  28, 
від заг. курії - 18, митрополит і ректор 
Чернів. ун-ту ставали депутатами за 
посадою. Цей закон підписано цісарем 
аж 1910; перші (і останні) вибори за 
ним відбулися 1911.

Через майновий ценз українці 
мали в Б,с. значно менше представни
цтво, ніж їх чисельність у краї: у 1890-х 
українці становили тут 42 %, а депу- 
татів-українців у Б.с. було 13 %, перед 
ПСВ - 27 %. Найбільш відомими укр. 
депутатами Б.с., які обстоювали інте
реси укр. нас. краю, були Є. Пігуляк, 
С. Смаль-Стоцький, М. Василько, О. По
пович та ін.

1914-18 Б.с. фактично не діяв. У 10
- на поч. 11.1918, коли вирішувалася 
доля держ. належності краю, депутати 
Б.с. формально продовжували вважа
тися чинними, проявляли помітну ак
тивність, але в різних напрямах. Укр. 
депутати виступали за поділ Буковини 
на укр. і рум. частину і входження укр. 
частини до складу ЗУНР як її складової 
з перспективою возз'єднання з Украї
ною.

Більшість рум. депутатів (за винят
ком А. Ончула, Г. Григоровича) на чолі 
з Я. Флондором вважали всю Буковину 
"рум. землею", яка повинна ввійти до 
складу рум. д-ви. З цією метою вони 
запросили війська королів. Румунії, які 
окупували весь край.

Літ.: Буковина: історичний нарис / 
редкол,:С.С.Костишин (голова), В.М.Бо- 
тушанський (відп. ред.), О. В. Добр
жанський, Ю. І. Макар, О. М. Масан, 
Л. П. Михайлина. Чернівці, 1998; Добр
жанський О. Національний рух укра
їнців Буковини другої половини XIX
- початку XX ст. Чернівці, 1999; Добр
жанський О. В., Старик В. П. Бажаємо до 
України. Змагання за українську дер
жавність на Буковині у спогадах оче
видців (1914-1921 pp.). Одеса, 2008; 
Добржанський О., Старик В. Змагання 
за українську державність на Буковині 
(1914-1921 pp.). Документи і матері
али. Чернівці, 2009; Історія розвитку 
органів влади на території Чернівець
кої області: монографія / за заг. ред.

О. В. Добржанського, А. М. Круглашова, 
М. В. Ярмистого. Чернівці, 2014; Корду- 
ба М. Переворот на Буковині (3 особи
стих споминів) //ЛНВ. Львів, 1923. Кн. XI; 
Народне віче Буковини. 1918-1993 / 
упоряд. О. С. Романець. Чернівці, 1994; 
Попович О. Відродження Буковини 
(Спомини). Львів, 1933.

Василь Ботушанський

БУКШОВАНИЙ
Осип (Йосип) Іванович
(01.06.1890 - після 25.11.1937) - 

військ., громад, і політ, діяч. Н. в с Жаб'є 
(нині смт Верховина Івано-Франк. обл.). 
Закінчив г-зію у Коломиї, Львів, полі
техніку (1914).

У роки ПСВ - командир сотні в Ле
гіоні УСС. У 05.1915 потрапив до рос. 
полону, вивезений до Ташкента (нині 
столиця Узбекистану), утік через Пер
сію (нині Іран), Туреччину до Галичини.

1918 очолив Легіон УСС, з яким
3.11.1918 прибув до Львова, де взяв 
участь у боях з поляками. Від 12.1918 - 
командир бойової групи "Схід", 1-ї бри
гади УСС УГА на польс., більшовицько
му, денікін. фронтах.

У 04.1920 заарештований ЧК, виве
зений до концтабору Кожухово під Мо
сквою. Після звільнення - працівник 
Всеобучу в Москві, Наркомосу в Хар
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кові. Вступив до РКП(б) і від 1922 пра
цював у Закорд. бюро допомоги КПСГ 
(з 1923 - КПЗУ). Провадив нелегальну 
комуніст, роботу в Польщі, Австрії, Ні
меччині. З 1926 - чл. кер-ва прокому- 
ніст. "Сельробу". Був ув'язнений польс. 
владою (1926-28). 1932 виїхав до СРСР, 
працював чл. редколегії газ. "Наша 
правда" (орган ЦК КПЗУ, Харків).

1933 заарештований у сфабрико
ваній справі УВО. 23.09.1933 судовою 
трійкою при Колегії ДПУ УСРР засудже
ний на 10 р. таборів. Відбував покаран
ня на Соловках. 25.11.1937 Особливою 
трійкою Управління НКВС СРСР по Ле- 
нінгр. обл. засуджений до вищої міри 
покарання. Невдовзі страчений у пе
редмісті Ленінграда (нині Санкт-Петер
бург). 18.02.1959 реабілітований Військ, 
трибуналом Київ, військ, округу.

Літ.: Кузьма О. Листопадові дні 1918. 
Львів, 1931; Литвин М., Науменко К. 
Історія галицького стрілецтва. Львів, 
1990;/хже. Історія ЗУНР. Львів, 1995; Ос
тання адреса: До 60-річчя соловецької 
трагедії.! 3. К., 1999.

Олександр Рубльов

БУЛАК
Степан (Стефан)
(25.01.1893 - д. і м. с. н.) -  адвокат, 

громад.-політ. діяч, хорунжий УСС, че
тар УГА, поручник Армії УНР, учасник 
нац.-демократ. революції 1918 на ЗУЗ. 
Н. у с. Межиброди Стрийського пов. 
(нині Львів, обл.) в сел. сімї. Випускник 
Академіч. г-зії у Львові та правн. ф-ту 
Львів, ун-ту.

Доброволець Легіону УСС. Учасник 
Листопадового "зриву" 1918 у м. Львів. 
Певний час служив ад'ютантом голов
нокомандувача ГА ген. М. Омелянови- 
ча-Павленка. Поранений в одному з 
боїв. З ГА перейшов на Наддніпрянщи
ну, у "чотирикутнику смерті" перехво
рів тифом. Був військ, комендантом за
лізн. станції в м. Балта (нині Одес. обл.). 
Згодом старшина Армії УНР; у складі 3-ї 
Залізної д-зії ген. О, Удовиченка боров
ся за визволення України від більшо
виків і білогвардійців.

У міжвоєн. час працював адвока
том у м. Сколе (нині Львів, обл.). Вхо
див до кер-ва багатьох укр. орг-цій

Сколівського пов.: очолював місц. осе
редки т-в "Просвіта", "Рідна школа" НК 
УНДО, кооперативу; був чл. Надзірної 
ради Окружного союзу кооператив у 
м. Стрий, чл.-заступником Гол. відділу 
т-ва "Просвіта". Матеріально підтриму
вав укр. установи та громад, заходи.

З поч. ДСВ переїхав до м. Краків 
(Польща), де займав безоплатну посаду 
юрид. радника Укр. допомогового к-ту. 
Певний час перебував у таборах пере
міщених осіб на тер-ї Зх. Німеччини й 
Австрії. 1951 р. емігрував до Канади. 
Проживав у м. Торонто, де став членом 
СГ, обіймав відп. посади в укр. орг-ціях 
і установах (Братство УСС, Укр. відділ 
Канадського леґіону, Т-во прихиль
ників УНРади). Був щедрим жертво
давцем на нац. цілі. Автор ст. "В 56-ту 
річницю бою на Маківці"(1970).

Літ.: За честь, за славу, за народ!: 
зб. на золотий ювілей Української 
стрілецької громади в Канаді 1928- 
1978 / за ред. 3. Книша.Торонто, 1978. 
С. 521; Лазарович М. В. Леґіон Україн
ських січових стрільців: формування, 
ідея, боротьба. Тернопіль, 2016; Укра
їнська Галицька Армія / ред. Д. Ми
китюк. Т. 2. Вінніпеґ, 1960. С. 338; Цен- 
коМ. Д-рові Стефанові Булакові спов
нилось 86 років // Свобода (США). 
1979.21 квіт. С. 6.

Микола Лазарович

БУНІЙ
Йосиф
(д. н. н. -  10.1927) - військовик.

Н. у м. Надвірна (нині Івано-Франк. 
обл.). Доброволець Легіону УСС.

Під час ПСВ воював на Рос. фронті. 
Як вояк ГА брав участь у польс.-укр. 
війні 1918-19. Певний час перебував 
у полоні, де через погані умови та зну
щання захворів на туберкульоз. Зго
дом емігрував до Люксембургу.

П. після тривалої важкої хвороби 
в шпиталі Св. Йосифа в м. Еш (Люксем
бург). Прхований 23.10.1927. Під час 
похорону покійного відспівували три 
катол. священики та укр. мішаний хор 
під кер-вом Сидоренка.

Літ.: Посмертні згадки: Йосиф Бу- 
ній//Діло, 1927.2листоп.

Микола Лазарович

БУЛАК Степан (Стефан)

БУЛАК
Степан (Стефан)
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БУРАЧИНСЬКИЙ Андрій Андрійович

БУРАЧИНСЬКИЙ 
Андрій Андрійович

БУРАЧИНСЬКИЙ
Андрій Андрійович
(10.09.1863-10.03.1941) - громад, діяч, 

лікар-дерматолог, полковник мед. служ
би, чл. УЛТ. Н. у с. Криворівня (нині Вер
ховин. р-ну Івано-Франк. обл.). Закін
чив Віден. ун-т, під час навч. очолював 
студент, т-во "Січ". Був лікарем у австр. 
війську.

Після утворення ЗУНР працював 
у ДСВС, брав участь у розбудові укр. 
військ, і цивільної санітарних служб. У
02.1919 увійшов до складу новоутво
реної Держ. ради здоров'я (дорадчого 
органу при санітарному відділі ДСВС), 
за дорученням якої навесні 1919, 
спільно з А. Целевичем, провів сані
тарну інспекцію повітів ЗУНР У 04.1919 
Б. закликав військ, лікарів до надання 
безкоштовної мед. допомоги зубожі
лому цивільному нас. Галичини з огля
ду на загрозливе поширення інфекц. 
захворювань. Наприкінці 05.1919 при
значений санітарним референтом ГА, 
а після другого відступу - гол. лікарем 
НКГА. Виступив захисником ген. М. Тар- 
навського на суді в 11.1919, заявивши 
про брак медикаментів і часу для 
подолання епідемії тифу в УГА. Брав 
участь у Другому зимовому поході, 
потрапив у більшовицький полон, зго
дом - у польс. в'язницю.

Після звільнення емігрував (спер
шу до Австрії, 1924 - до Румунії).

П. у м. П'ятра-Нінц (Румунія).
Літ.: Арсенич П. Українські лікарі 

Прикарпаття. Івано-Франківськ, 1991; 
Давибіда Л. Боротьба з інфекційними 
захворюваннями в Західно-Україн
ській Народній Республіці // Галичина. 
Ч. 25-26. Івано-Франківськ, 2014.

Лев Давибіда

БУРАЧЙНСЬКИЙ
Ераст-Лонгин
(1875-14.10.1942) -  інж., громад, 

діяч, службовець РДС. Шеф відділу ліс
ництва ДСЗС ЗУНР.

У міжвоєн. час працював інж. у ліс. 
г-вах Румунії. Чл. Укр. тех. т-ва у Львові.

П. і похований у м. Львів.
Літ.: Бурачинський Ераст // ЕУ. 

Львів, 1993. Т. 1. С. 194; Свіжі могили. 
Інж. Ераст Льонгин Бурачинський //

Календар Альманах на 1944 рік. Кра
ків; Львів, б/p. С. 154; Спис членів Укра
їнського Технічн. Товариства у Львові 
//Технічні вісти. Львів, 1929. 4 .4 . С. 135.

Олег Павлишин

БУРАЧЙНСЬКИЙ
Осип
(05.08.1877-29.02.1948) - політ, діяч, 

судовий радник, один із творців судо
вої с-ми ЗУНР. Н. у с. Криворівня (нині 
Верховин, р-ну Івано-Франк. обл.). 
Навч. у Коломий. г-зії, на правн. ф-ті 
Віден. ун-ту. Працював судовим рад
ником у Чернівцях. 1911-18- посол до 
Буковин. сейму.

18.10.1918 разом з ін. буковин. по
слами (Т. Довчинським, Т. Іваницьким, 
Ю. Лисаном і О. Поповичем) обраний 
до УНРади. З 11.1918 - заст. держ. се
кретаря внутр. справ, з 01.1919 - держ. 
секретаря судівництва. На основі ухва
леного УНРадою закону"Про тимчасову 
організацію судів і власти судейської"
(21,11.1918) всі суди на тер-ї колиш. Ви
щого крайового суду у Львові ставали 
судами ЗУНР і зобов'язувалися вести 
все судочинство від її імені. Компетен
ція колиш. австр. Мін-ва судівництва 
переходила до ДСС ЗУНР, який призна
чав держ. апарат судів і суддів з обов'яз
ковим складанням присяги на вірність 
укр. владі і народові.

Здійснив структурну перебудову 
секретаріату (поділив його на 2 відді
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БУРАЧИНСЬКИИ Тит-Євген Осипович

ли: особово-управляючий (персональ
но-адміністративний) і законодавчий), 
а також судової с-ми. У 02.1919 розпо
рядженням ДС на тер-ї ЗУНР створено
12 судових округів і 130 судових пові
тів. 1.02.1919 УНРадою прийнято 3 за
кони: "Про розмежування компетенції 
повітових та окружних судів" "Про змі
ну складів Трибуналів першої інстанції 
в карних справах" "Про скорочення 
підготовчої суддівської служби" Під 
його кер-вом видано низку розпоря
джень - про проведення судових іспи
тів (29.02.1919), про врегулювання роз
мірів оплати за судові витрати, оплати 
при розгляді цивільних справ, судове 
мито, оплати судових експертів (23.02. 
і 1.03.1919); закон УНРади "Про тимча
сове судочинство в цивільних і кар
них справах у 2-й і 3-й інстанціях в час 
надзвичайних відносин, викликаних 
війною"; встановлено стр-ру і порядок 
діяльності судів вищих інстанцій; закон 
"Амнестія" (10.03.1919); розпоряджен
ня про утворення Палати адвокатів
(15.04.1919), про нотаріальну службу 
ЗУНР (1.03.1919). Водночас був заст. го
лови Буковин. ради (ств. 10.03.1919) у 
Станиславові.

У міжвоєн. час працював судовим 
радником у Львові, співпрацював з 
просвітницькими установами міста, 
брав участь у буд-ві читалень і засну
ванні кооперативів у передмісті, а 
також був адвокатом у різних містах 
Польщі.

П. і похований у м. Хойніце (Поль
ща).

Літ.; ЕУ. Т. 1. Львів, 1993; Західно
українська Народна Республіка. 1918- 
1923. Документи і матеріали. Т. 1-2 
/ уклад.: О. Карпенко, К. Мицан. Іва
но-Франківськ, 2001-03; Західно-Укра
їнська Народна Республіка. 1918-1923. 
Історія / кер. авт. кол. й відп. ред. О. Кар
пенко. Івано-Франківськ, 2001; Захід
но-Українська Народна Республіка.
1918-1923. Уряди. Постаті. Львів, 2009; 
Ортинський В. Силові структури Захід
но-Української Народної Республіки. 
Львів, 2004; Тищик Б. Західно-Україн
ська Народна Республіка (1918-1923). 
Історія держави і права. Львів, 2004.

Іван Патер

З 1898 - студент мед. ф-ту Львів, 
ун-ту. З 1900 секретар управи товари
ства "Просвіта", голова нової управи 
т-ва "Академічна громада" Виступав за 
утворення окремого укр. ун-ту (орга
нізатор "сецесійного" студент, віча), за 
що 1902 виключений з ун-ту і змушений 
продовжити навч. у Відні. З 1904 прак
тикант, з 1905 3-й асистент хірургічної 
клініки проф. І. Ридіґера. 1907-14 пра
цював у Чернів. крайовому шпиталі (з 
05.1907 на посаді секундаря, з 10.1912
- ординатора хірургічного відділення).

Військ, службу почав 1908 в 41-му 
піх. полку в Чернівцях як військ, лі- 
кар-асистент у резерві. З 05.1913 стар
ший лікар 22-го полку крайової оборо
ни. З поч. ПСВ служив військ, лікарем 
на Сх. фронті. З 1.05.1916 полковий 
лікар польового шпиталю австр. армії 
в м. Удіно на Італ. фронті. З 1918 орди
натор хірургічного відділення військ, 
шпиталю Чернівців. Нагородже
ний Золотим хрестом заслуг з коро

БУРАЧЙНСЬКИЙ 
Тит-Євген Осипович
(05.01.1880-23.06.1968) - лікар, на

уковець і громад, діяч. Брат Андрія та 
Осипа Бурачинських. Н. у с. Криворівня 
(нині Верховин, р-ну Івано-Франк. обл.) 
у родині священика. Навч. у нар. шк. в 
Криворівні (1885-89), кінцевий іспит
4-класної школи склав у Косові (1889). 
1889-90 - у нім. школі в м. Серет на Бу
ковині, 1890-98- у  Станиславів. г-зії.
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ною на стрічці медалі "За мужність" та 
Лицарським хрестом ордену Фран- 
ца-Йосефа з воєн, декорацією.

Після окупації Буковини рум. вій
ськом у 11.1918 виїхав до Станисла
вова, де став на службу в укр. армії в 
ранзі сотника-лікаря (згодом отама- 
на-лікаря); 1919 - до Тернополя, де 
його призначено гол. хірургом військ, 
шпиталю ГА області Тернопіль (коман
дир д-р Осип Ямполєр). Виконував свої 
обов'язки до ліквідації польс. окупац. 
владою влітку 1919 шпиталю, який не 
вдалося евакуювати за Збруч.

1919-25 працював примарем (гол. 
лікарем) 2-го хірургічного відділення 
Чернів. крайового шпиталю. З 1925 ке
рував хірургічним і ларингологічним 
відділеннями поліклініки "Народна 
лічниця"уЛьвові;з 1931 - ї ї  дир. (гол. 
лікар). 1930 виступив з ініціативою зве
дення укр. шпиталю "Народна лічниця" 
ім. А. Шептицького, 1938 став його дир. 
та зав. хірургічного відділення.

В часі ДСВ - голова Об'єднання 
праці укр. лікарів. У 03.1944 евакуйо
ваний до м. Криниця, згодом до м. Кра
ків та м. Хойніце. З 05.1944 проживав 
у м. Тчев, де працював заступником 
гол. хірурга (з 1944), ларингологом 
(з 1945) міськ. шпиталю. 1946 ґродський 
суд м. Тчев реабілітував Б. в справі про 
звинувачення в трактуванні його нім. 
владою як привілейованої особи через 
укр. національність. У 04.1949 був засу
джений польс. окружним судом у Ґдан
ську на 5 місяців арешту у в'язниці за 
звинуваченням у зраді польс. народу та 
прийнятті під час війни укр. громадян
ства. Після виходу на пенсію 1963 вів 
приватну лікар, практику.

Чл. правління, заст. голови (1910- 
15, 1922-24) та голова (1915-22) т-ва 
"Укр. школа" на Буковині. Один з ви
кладачів курсів вищої нар. освіти (нар. 
ун-ту) в Чернівцях 1910-12. Співзасн. 
(1910) і кількаразовий голова (1926,
1928, 1929, 1933 і 1935) УЛТ, з 1938 - 
його почесний чл. Ред. ж. "Лікарський 
вісник" (орган УЛТ і Лікарської комісії 
НТШ). Дійсний чл. математично-при- 
родничо-лікарської секції НТШ у Льво
ві. Брав участь у діяльності Укр. гігіє
нічного т-ва (певний час його голова).

Друкував свої праці у "Lwowskim 
tygodniku", "Українському медичному 
вістнику" (Прага), "Лікарському вісни
ку" (Львів), час. "Діло", "Народне здо- 
ровля" та "Альманах у 25-ліття україн
ського лікарського товариства".

П. у м. Тчев, де й похований.
Те.: Бурачинський Т.-Є. Моє життя 

// Лікарський вісник. Журнал Україн
ського лікарського товариства Північ
ної Америки. 1982. Рік XXIX. Ч. З (105). 
С. 153-159; Його ж. Новіші погляди в на
уці про рака//Лікарський вісник. 1935. 
Ч. 2. С. 39-55; Його ж. Новіші погляди 
запалень кісткового мозку//Там само. 
1937. Ч. 5. С. 149-160; Його ж. Про но
вітнє ліковання ран // Там само. 1933. 
Ч. 1. С. 1-22; Його ж. Травма і туберку
льоз // Там само. 1936. Ч. 5. С. 133-142; 
Його ж. Хірургія при цукрівниці // Там 
само. 1934. 4.2. С. 35-38.

Літ.: Доктор Тит Бурачинський // 
Лікарський вісник. 1961. Число 20. 
С. 31-36; Щуровський В. Медична і са
нітарна Служба // Українська Галицька 
Армія / ред. Д. Микитюк. Т. 1. Вінніпег, 
1958. С. 271-292.

Олександр Руснак, 
Володимир Старик

БУРДЯК
Онуфрій
(світське ім'я: Теодор; 17.01.1871- 

22.02.1959) -  церк. і громад, діяч, ЧСВВ, 
капелан УГА. Н. у родині Григорія та 
Ірини з дому Жук у с. Літиня Дрого
бицького пов. Навч. в нар. шк. в с. Літи
ня, у г-зії в Дрогобичі. 13.03.1890 всту
пив до новіціяту василіан у Добромилі. 
Перші обіти склав 11.11.1891, відтак 
пройшов гуманістичні й риторичні 
студії в Добромилі, 1-й курс філосо
фії - у Лаврові. Префект інтернату в 
Бучачі (1895-96). Довічні обіти склав 
13.03.1896 в Добромилі. 23.08.1896 у 
Львові прийняв ієрейські свячення 
з рук митрополита С. Сембратовича. 
Філос. студії продовжив у Львові, бо
гословські - у  Кристинополі під прово
дом отців єзуїтів (1897-1901).

Адміністратор василіанської пара
фії, через рік - також ігумен монастиря 
ЧСВВ у м. Жовква (1902-07), де збуду
вав велику церкву Св. Партенія, відно-
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вив відпусти, заснував "Апостольство 
молитви" свято Пресвятого Христо
вого Серця, розбудував друкарню і 
збільшив вид-во реліг. книг. Ігумен мо
настиря ЧСВВ і професор богослов'я 
у с. Кристинопіль (1907-12); розвинув 
г-во монастиря, організував місії для 
народу. Відтак перебував на лікуванні 
вУлашківцях, виконував обов'язки по
мічника пароха в с. Милівці (1912-13). 
Ігумен монастиря ЧСВВ в с, Михайлівка 
над Збручем (1913-14).

Ігумен монастиря ЧСВВ й адміні
стратор парохії у м. Дрогобич (1914— 
18). 1918 виїхав до м. Кам'янець-По- 
дільський, де організував буд-во 
церкви і монастиря, щоб відновити ва
силіанську традицію; для цього влада 
УНР надала василіанам гарну площу і
5 млн крб. допомоги. Під час перебу
вання УГА за Збручем, на Наддніпрян
щині, разом з о. Й. Жаном і о. Калишем 
організував духовну опіку укр. воїнів, 
які хворіли тифом, у військ, шпиталях у 
м. Кам'янець-Подільський та околицях.

Професор риторики й гомілетики 
на студіях, ігумен монастиря василі
ан, адміністратор парафії у с. Лаврів 
(1920-29). Ігумен монастиря в с. Мале 
Березне (20.12.1929-1930), згодом - у 
м. Мукачеве (1930-29), де організував 
новіціят, завідував г-вом. З 1932 - та
кож прокуратор василіанської провін
ції Св. Миколая на Закарпатті.

У 04.1939, коли Закарпаття оку
пували угор. війська, виїхав через 
Румунію до Югославії, де 1939-49 
був духівником сестер василіанок у 
Загребі, Осієку й Шіді, а також сестер 
служебниць у Руськім Керестурі, Ко- 
цурі й Микльошевцях; за згодою єпи
скопа Діонісія Няраді -  адміністратор 
маєтків Крижевацької єпархії. Зі вста
новленням режиму маршала Й. Тіто 
мусив виїхати до Італії, перебував у 
Римі при Ген. курії василіан. У 07.1950 
виїхав з Рима до США, душпастирював 
серед українців у Нью-Йорку, Глен- 
кові, Давсоні, згодом у Бінгемптоні 
(шт. Нью-Джерсі), де була василіан
ська парафія. У 08.1956 відсвяткував 
ювілей 60-річчя священства. У 01.1959 
важко захворів і п.

Похований ум . Чикаго.
Літ.:ЛебедовичІ. Полеві духовники 

Української Галицької Армії: У 45-річчя 
участи у Визвольних змаганнях (Мате
ріали до історії). Вінніпег, 1963. С. 134; 
Назарко L, ЧСВВ, Сильветки перших 
Василіян після Добромильської Ре
форми // Записки ЧСВВ. 1982. Т.11(17). 
С. 510-516, 519; Пекар А , ЧСВВ. Ва- 
силіянська Провінція св. Миколая 
на Закарпатті // Записки ЧСВВ. 1982. 
Т. 11 (17). С. 143, 146; Отець Онуфрій 
Теодор Бурдяк ЧСВВ. URL: http://www. 
osbm.org.ua/index.php/publikatsiyi/isto 
riya/1070-2014-07-04-18-18-32.

Ігор Пилипів, 
Руслан Делятинський

БУРЙН
Андрій
(1868-15.04.1926) -  службовець суду, 

громад.-політ. діяч, держ. повітов. комі
сар ЗУНР. Н. у с. Денисів (нині Терноп. 
обл.). у родині селянина. Навч. у Тер
ноп. г-зії. Служив у австр. армії. Служ
бовець суду ("офіціял") у м. Олесько 
Золочівського пов.

Учасник встановлення укр. влади 
в м. Олесько на поч. 11.1918. Держ. 
повітов. комісар ЗУНР судового повіту 
Олесько (кін. 1918 -  1-ша пол. 1919). 
Після окупації Сх. Галичини польс. 
військами засуджений до тривалого 
ув'язнення. Втратив право на службу в 
судових установах Польщі.
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БУРІЯН фон Райєж Штефан (Іштван)

БУРНАДЗ
Лев-Микола Семенович

П. і похований у с. Юськовичі Золо
чівського пов.

Літ.: Посмертна згадка // Діло. 
Львів, 1926. 16 трав. Ч. 106. С. 4; Rz^dy 
ukrairiskie w Olesku // Gazeta poranna. 
Lwow, 1919.2 lutego. Nr. 4533. S. 2.

Олег Павлишин

БУРІЯН
фон Райєж Штефан (Іштван)
(1851-1922) - фінансист, дипломат, 

держ. діяч Австро-Угорщини. Походив 
з аристократ, угор. роду. Ген. консул 
Австро-Угорщини в Болгарії (1887-95), 
посол у нім. Кор-ві Вюртемберґ (1896- 
97), посол у Греції (1897-1903). Міністр 
фінансів (1903-12, 1916-18), Повно
важний міністр Угорщини (1913-15).

Міністр закорд. справ і голова 
спільної Ради Міністрів Австрії та Угор
щини (1915-16, 1918). Мав перемови
ни з Президією ЗУР (21.08.1915). Проте 
у внутр. і зовн. політиці підтримав план 
відновлення польс. д-ви (з обмеженим 
суверенітетом). Вплинув на імперато
ра Карла І, щоб той відмовився ратифі
кувати Брестську угоду (1918) між УНР 
та Австро-Угорщиною, зокр. таємний 
протокол, у якому йшлося про поділ

Галичини на Східну (укр.) та Західну 
(польс.). Займав гнучку позицію у між- 
держ. відносинах із союзником -  Ні
меччиною, намагаючись уникнути її 
тиску. 14.09.1918 звернувся з меморан
думом до народів світу з пропозицією 
закінчити війну дипломатичним шля
хом. Проте країни Антанти вимагали 
від д-в Четверного союзу беззастереж
ної капітуляції й Б. подав у відставку 
(24.10.1918).

Літ.:Кураєв О. Політика Німеччини 
й Австро-Угорщини в Першій світовій 
війні: український напрямок. К., 2009. 
С. 76,120, 148; Павлишин О. Євген Пе- 
трушевич (1863-1940). Ілюстрований 
біографічний нарис. Львів, 2013. С. 127.

Олег Павлишин

БУРНАДЗ
Лев-Микола Семенович
(29.04.1896-23.11.1947) - церк. і гро

мад. діяч, учасник нац.-демократ. ре
волюції 1918 на ЗУЗ. Н. у с. Репужинці 
(нині Городенків. р-ну Івано-Франк. 
обл.). Навч. у нар. шк. с. Дубки Городен- 
ківського пов., у г-зії в Коломиї (матура 
1914). Мобілізований до австр. армії, 
служив у чині четаря. На Італ. фронті 
був поранений.

1918 вступив до ГА, служив у чині 
поручника на укр.-рум. кордоні. Під 
час наступу рум. армії 24.05.1919 ви
вів 5 старшин, 109 стрільців і підстар- 
шин та 40 підвід з військ, майном, а
26.05.1919 його група переправилася 
через р. Дністер у с. Нижнів і долучила
ся до відділів ГА. Пройшов усю військ, 
кампанію УГА за Збручем, пережив тиф 
в Одесі. Після роззброєння УГА поля
ками в 05.1920 ув'язнений у таборі біля 
м. Тухоля.

Навч. в духовній семінарії та бого
слов. ліцеї ім. св. Івана Золотоустого 
в Станиславові (1928-31). Висвяче
ний на священика в стані целібату в 
06.1931 єпископом І. Лятишевським. 
Адміністратор у с. Пациків Станисла
вів. деканату (31.07-28.09.1931). Адмі
ністратор у с. Сілець Єзупіл. деканату 
(28.09.1931 -20.09.1935). Духівни к Єзу- 
піл. деканату (28.02-20.09.1935).

Адміністратор парохії м. Городен- 
ка (21.09.1935-31.03.1939). Сотрудник
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БУЦМАНЮК Ірина

катедральної церкви в Станиславові 
(1939-45), катехит гімназійних курсів 
для жінок (1943). У період нім. окупа
ції допоміг І. Яремчук, безпідставно 
звинуваченій гестапо в належності до 
ОУН, у виробленні нових документів 
(метрики і посвідчення) для виїзду до 
Варшави. Під час репресій в укр. театрі 
ім. І. Франка в Станиславові 14.11.1943 
арештований гестапо, звільнений 
20.11.1943.

Проживав у с. Олієво-Королівка 
Городенків. р-ну, де заарештований 
29.08.1945 за звинуваченням в анти- 
рад. агітації, відмовився приєднатися 
до РПЦ. Військ, трибуналом військ МВС 
Станіслав, обл. 13.06.1946 засуджений 
на 7 р. позбавлення волі та 5 р. обме
ження в правах із конфіскацією майна. 
Направлений до ВТТ у Донбасі, де й п. 
Реабілітований 4.01.1994.

Те.: Бурнадз Л. Пятьдесятьліття Ста- 
ниславівської Епархії // Добрий Пас
тир. 1935. Т. 5. Ч. 1. С. 1-10.

Дж.: ДАІФО. Ф. Р-388. Оп. 2. Спр. 44. 
Арк. 13.

Літ.: Городенщина: історично-ме
муарний збірник / за ред. М. Г. Ма- 
рунчака. Нью-Йорк; Торонто; Вінніпег, 
1978. С. 669; Лебедович І. Полеві ду- 
ховники Української Галицької Армії: 
У 45-річчя участи у Визвольних зма
ганнях (Матеріали до історії). Вінніпег, 
1963. С. 229; Реабілітовані історією. 
Івано-Франківська область. Кн. 1. Іва- 
но-Франківськ, 2004. С. 441 ;ЯшанВ. Під 
брунатним чоботом: Німецька окупа
ція Станиславівщини в Другій світовій 
війні (1941 -1944). Торонто, 1989. С. 85, 
108,238,251.

Ігор Пилипів, 
Руслан Делятинський

БУЦМАНЮК
Ірина
(дівоче прізв.: Чайківська;
28.01.1898 - після 01.1971) - еконо

міст, військовик, культ.-просвітницька і 
громад, діячка. Н. у м. Львів. Навч. в г-зії 
в м. Самбір (нині Львів, обл.).

Під час польс.-укр. війни 1918-19
- вояк ГА; книговод (діловод, бухгал
тер) ОВК в Самборі. Після переходу 
ГА на Наддніпрянщину -  на тій же по

саді в Залізнодорожній військ, управі 
в м. Жмеринка (нині Вінниц. обл.). Пе
рехворіла черевним тифом. 25.12.1919 
одружилася з сот. Ю. Буцманюком, з 
яким народили сина Богдана. 1920 
вступила до ДА УНР, з якою відійшла 
до Галичини, а звідти виїхала до м. Ві
день (Австрія). Якийсь час перебувала 
у військ, таборах УГА в ЧСР, ймовірно в 
Йозефові.

1927 завершила пед. студії в м. Пра
га. Згодом повернулася до Галичини, 
де 1938 закінчила Вищу торг, школу у 
Львові.

Після встановлення 1939 рад. вла
ди на ЗУЗ перебралася до м. Краків; 
працювала в укр. банку. 1945 емігру
вала до Німеччини, де 5 р. управляла 
кравецькими курсами в м. Мюнхен. Від 
1950 з родиною в Канаді. В м. Едмонтон 
працювала в орг-ціях: Ліґа укр. катол. 
жінок, "Добра воля" Музейна секція, 
Станиця бувших вояків УГА.

П., імовірно, у м. Едмонтон.
Те.: Буцманюк І. Про один портрет 

// Свобода (США). 1971. 27 лютого. 
Ч .39 .С .2 .

Літ.: Українська Галицька Армія 
/ ред, Д. Микитюк. Т. 1. Вінніпег, 1958.
С. 652-653; Т. 5. Вінніпег, 1976. С. 159.

Микола Лазарович

БУЦМАНЮК
Юліан
(03.07.1885-30.12.1967) - художник- 

монументаліст, громад.-політ. діяч, 
сотникУГА, отаман ДАУНР. Н. в с. Смор
жів (нині Радехів. р-ну Львів, обл.) в 
сім'ї сільс. вчителя. Рано осиротів. 
Навч. в Академіч. г-зії, фаховій шк. 
при Пром. музеї. Заробляв на життя 
малярством. 1906 познайомився з 
М. Сосенком, Розмальовував церкви 
в с. Конюхи, Славське, Риків. 1908-14 
за підтримки А. Шептицького навч. у 
Краків, акад-ї мист-в. Побував у Мюн
хені, Римі, Мілані, Флоренції. Був заді- 
яний у реставрації Марійського кос
телу в Кракові. Працював у вітражній 
фірмі Г. Желенського.

Доброволець Легіону УСС. Засн. 
і дописувач Пресової кватири, автор 
батальних ескізів, поштових листівок, 
дизайнер символіки та відзнак Легіо-

БУЦМАНЮК Ірина
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БУЧАК Андрій Васильович

ну, фотограф. Учасник Листопадового 
"зриву" та боїв у Львові. У складі ГА во
ював до кін. 1919, кілька разів поране
ний. 1920- у  ДА УНР.

1920-23 перебував у таборах для 
інтернованих у ЧСР. Одружився з
І. Чайківською. 1923-27 навч. в Празь
кій акад-ї мист-в. 1927 викладав ма
лювання в т-ві "Рідна школа" у Львові. 
Розмалював церкву Різдва Христового 
в м. Жовква, зобразив біблійні сцени, 
ілюстрації укр. князів, козаків, січових 
стрільців. У 09.1939 виїхав до Кракова. 
Ред. укр. вид-ва. 1944 емігрував до Від
ня, згодом -  до Мюнхена. 1950 на за
прошення єпископа Н. Саваріна пере
їхав до Канади. Розмальовував собор в 
Едмонтоні.

П. і похований у м. Едмонтон.
Літ .: Бірюльов Ю. М истецтво 

львівської сецесії. Львів, 2005; Юліян 
Буцманюк, видатний маляр, помер 
в Едмонтоні // Свобода. 1968. З січ. 
Ч. 1. С. 4; Заславський В. Духовне і на
ціональне у жовківській спадщині Юлі- 
ана Буцманюка. URL; https://risu.org.ua/ 
ua/relig_tourism/religious_region/31994 
[2.10.2009].

Степан Павлюк

б у ч А к
Андрій Васильович
(14.01.1892-02.1920) - четар УГА. 

Н. у с. Стриївка (нині Збараз. р-ну Тер
ноп. обл.) в сім'ї селян. 1913 закінчив

укр. г-зію в Тернополі. Студіював філо
логію у Львів. ун-ті.

Воював від 1917 в артилерії ав
стро-угор. армії на Італ. фронті. В ГА 
-в ід  11.1918, згодом призначений ко- 
мандантом 4-ї батареї 4-го артполку
4-ї бригади. Учасник Чортків. офензи- 
ви. Брав участь у зайнятті Києва в кін.
08.1919.

П. від тифу в м. Бар (нині Вінниц.
обл.).

Літ.: Горбай В. Останні дні IV. золо- 
чівської бригади // Літопис Червоної 
Калини. 1931. Ч. 4. С. 12-13; Українська 
Галицька Армія / ред. Д. Микитюк. Т. 1. 
Вінніпег, 1958. С. 187,188; Т. 2. Вінніпег, 
1960. С. 35; Т. 4. Вінніпег, 1968. С. 56,108.

Петро Гуцал
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ВАГИЛЕВИЧ
Кость Михайлович
(22.04.1891-04.01.1974) - письмен

ник і педагог, хорунжий Корпусу УСС. 
Родич чл."Руськоїтрійці" І. Вагилевича. 
Н. в с. Ясень (нині Рожнятів. р-ну Іва
но-Франк. обл.).

Під час ПСВ служив в австр. армії, 
потрапив у полон. З 1917 у Корпусі УСС 
у Києві. Хорунжий, старшина УГА. По
бував у "чотирикутнику смерті". Втік із 
польс. полону.

Займався самоосвітою. Навч. в г-зії 
і Празьк. ун-ті. Асистент А. Волошина 
на каф-рі педагогіки УВУ в Празі. Учи
тель у селах Закарпаття (Новоселиця, 
Нересниця, Дубове, Бедевля) та м. Ра- 
хів. Упорядник букваря "Свою Україну 
любіть" (три видання), абетки музики 
і співу "До-мі-соль", автор підручника 
англ. мови"А-В-С". Автор збірок віршів
-  патріотичних "Україна непоборна" 
(до 1939) і релігійних "Триєдиність" 
(1968).

У 03.1939 заарештований угор. 
окупантами. 1945-50 на еміграції в 
Берхтесґадені (Німеччина), 1950-73 - 
у Детройті (США). 1973 повернувся до 
родини в Прагу.

П.у м. Прага.
Те.: Вагилевич К. Україна непоборна 

// Науковий збірник державного музею 
українсько-руської культури у Свидни- 
ку. Пряшів, 1995. № 20. С. 467-524.

Літ.: Балега Ю. І. Життя і творчість 
Костя Вагилевича // Науковий вісник 
Ужгородського університету. Серія Фі
лологія. Ужгород, 2000. Вип. 4. С. 75=80; 
Климишин М. Великому синові курної 
хати // Альманах Станиславівської зем
лі. Т. 2. Нью-Йорк; Париж; Сідней; То
ронто, 1985. С. 173-176.

Микола Вітенко

ВАДОВИЦІ
(Табір для військовополонених  

№ 2 в м. Вадовиці 1919-21). Ств. 1915 
Австро-Угорщиною для рос. військо
вополонених. Розрахований на 12-20 
тис. осіб (залежно від пори року). У
10-11.1918 військовополонених армії 
колиш. Рос. імперії репатрійовано на 
батьківщину. 311.1918 табір використо
вувався польс. владою для утримання

військовополонених та інтернованих 
українців, литовців і вояків ЧА.

Офіційно функціонував після роз
порядження Верховного командуван
ня Війська Польського з 19.08.1919. 
Станом на 7.11.1919 в ньому перебу
вало 1860 полонених (вояки УГА) та 
1042 інтерновані (цивільні галичани й 
вояки ДА УНР). 1920 українців з табо
ру переводили в табір м. Ланьцут або 
звільняли, натомість сюди з Домб'є 
переміщували полонених солдатів ЧА. 
Загалом 1919 через табір пройшло до 
15 тис. галичан, з них 6л. 10 тис. було 
звільнено до кін. 1919.

Навесні 1920 бл. З тис. вояків УГА 
переведено до Тухолі, а до В. прибуло 
бл. 10 тис. полонених ЧУГА, згодом ін
тернованих. 25.11.1920 у В. перебува
ло 15838 осіб, з них: 12647 - вояки ЧА 
(в т. ч. ЧУГА), 3081 - вояки УГА, 93 литов
ці, 17 - інтерновані ін. армій. Вояки УГА 
потрапляли сюди зі Стшалково, Тухолі, 
ін. польс. таборів.

Ув'язнені використовувалися у "тру
дових партіях" на різних роботах. Умо
ви у В. були важкими: антисанітарія, 
погане харчування, інфекційні хворо
би (тиф, віспа, холера), жорстоке по
водження адміністрації. Комісія Чер
воного Хреста фіксувала відсутність 
у більшості вояків УГА взуття, теплого 
одягу, виснаження їх голодом. В'язнів 
було ізольовано від допомоги рідних, 
Укр. горожан. к-ту, міжнар. орг-цій. 
Кілька полонених втекли з табору, їхні 
свідчення включені до "Крівавої кни- 
ги". Частина укр. військовополонених 
загинула, але точну кількість встано
вити неможливо, оскільки більшість 
вояків УГА звідси було переведено в 
ін. табори, що ускладнює підрахунки. 
Крім того, померлих різних армій хова
ли разом, а 1945-67 на місці поховання 
в'язнів таборів було здійснено пере- 
поховання рад. солдатів часів ДСВ. За 
підрахунками К. Науменка, на цвинтарі 
поховано бл. 5 тис. осіб, з них 1,5 тис. 
вояків УГА та ДА УНР.

З 03.1921 у В. утримували пере
важно інтернованих вояків ДА УНР. 
Частина з них 1918-19 перебувала в 
УГА. Умови їх проживання були дещо 
кращі. Офіцери могли залишати табір

в
ВАГИЛЕВИЧ 
Кость Михайлович
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ВАЙДАКЕВИЧ Адам

у супроводі польс. солдатів. У таборі 
могли перебувати жінки, діти. Інтер
новані зберігали свою військ, стр-ру. 
Командував ними М. Омелянович-Пав- 
ленко, з 06.1921 - А. Вовк. 9.04.1921 В. 
відвідав С. Петлюра. Для інтернованих 
діяли школа, б-ка, шпиталь, хор, театр, 
різноманітні т-ва, видавалися часопи
си. Однак ситуація в таборі була склад
ною. Зафіксовано скарги інтернованих 
на зловживання адміністрації, погане 
харчування. Відомо, що в 07.1921 в та
борі було 304 особи, які потерпали від 
недоїдання.

Восени 1921 табір ліквідовано, ін
тернованих вояків ДА УНР переведено 
втабірСтшалково.

Літ.: Кабарівський Б. З поїздки до 
Вадовиць // Літопис Червоної Калини. 
1932. Ч. 1; Колянчук О. Незабуті могили. 
Львів, 1993; Його ж. Увічнення неско
рених: Українські військові меморіали
20-30 pp. XX ст. у Польщі. Львів, 2003; 
Красноармейцьі в польском плену в
1919-1922 гг. Сборник документов 
и материалов. М.; СПб., 2004; Кріва- 
ва книга. Передрук видань 1919 та
1921 років. Дрогобич, 1994. С. 48, 50, 
171-176, 231-232; Павленко М. І. Укра
їнські військовополонені й інтернова
ні у таборах Польщі, Чехословаччини 
та Румунії: становлення влади і умови 
перебування (1919-1924). К., 1999; 
Срібняк І. Обеззброєна, але нескоре
на: Інтернована Армія УНР у таборах 
Польщі й Румунії (1921-1924 pp.). К.; 
Філадельфія, 1997; Його ж. Табір інтер
нованих Військ УНР у Вадовицях, Поль
ща (умови перебування та моральний 
стан вояцтва в травні-липні 1921 р.) 
// Міжнародні зв'язки України: нау
кові пошуки і знахідки. 2017. Вип. 26.
С. 124-140.

Іван Патриляк

ВАЙДАКЕВИЧ
Адам
(д. і м. н. і с. н.) - військ, діяч, поруч

ник ГА. 1919 - командант батареї гар
матного коша "Станиславів" 1-го гармат, 
полку 1-ї бригади УСС 2-го корпусу ГА. 
Брав участь у боях в околицях Львова.

Літ.: КучерукВ. Українська Галицька 
Армія:довідник.К.,2010;ЛитвинМУкра-

їнсько-польська війна 1918-1919 pp. 
Львів, 1998; Шанковський Л. Українська 
Галицька Армія. Львів, 1999.

Богдан Паска

ВАЙНГАЙМЕР
(ім'я, д. і м. н. і с. н.) - поручник ГА. 

Старшина австр. армії, який після роз
валу Австро-Угор. монархії вступив до 
укр. армії як четар ГА. За інформацією 
Пресової кватири НКГА, в часі Вовчухів. 
наступу укр. військ 8.03.1919, з метою 
перервати залізн. рух на шляху Судова 
Вишня-Городок, 7 стрільців під коман
дуванням четаря В. зуміли зупинити і 
захопити польс панцерник "Всцєкли" 
з 1 гарматою та 2 скорострілами. Вліт
ку 1919 іменований поручником ГА. 
З 06.1919 - командир 2-го ескадрону
1-го кінного полку 1-го корпусу ГА. 
В ході наступу групи ген. А. Кравса на 
позиції ЗСПР 24.10.1919, завдяки від
чайдушній атаці кінноти поручника
B., біля хутора Романова вдалося роз
бити 2 ворожі полки й узяти в полон
6 старшин, 260 вояків, 6 скорострілів 
та багато обозів. Про героїзм поруч
ника В. писали, зокр., ветерани УГА 
Б. Гнатевич, М. Хархаліс, О. Станімір.

Спогад Л. Тавчер-Шмідт про Отто 
Вайнгаммера, який походив з Букови
ни і загинув 1919 під Львовом, розі
рваний польс. Гранатою, не стосується 
четаря В.

Літ.: Гнатевич Б. Пор. Вайнгай- 
мер в кінній атаці під Хуторами // 
Історичний калєндар-альманах Чер
воної Калини на 1930 рік. С. [25];Карпи- 
нець І. Історія 8-ї Гал. Бригади // Літо
пис Червоної Калини. 1933. Ч. 11. С. 17; 
Станімір О. Моя участь у визвольних 
змаганнях 1917-1920. Торонто, 1966.
C. 56, 118; Його ж. Українська Галиць
ка Армія в боях з Армією ген. А. Де- 
нікіна // Українська Галицька Армія / 
ред. Д. Микитюк. Т. 1. Вінніпег, 1958.
С. 469-483; Тавчер-Шмідт Л. До укра
їнців з Буковини // Свобода. 1955.
24 берез.; Хархаліс М. Чет. Вайнгай- 
мер рішає битву // Історичний калєн
дар-альманах Червоної Калини на 
1936 рік. С. [17]; Честь відважним // 
Стрілець. 1919.26 берез.

Володимир Старик
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ВАЙНГАЙМЕР Яків

в а й н г Ай м е р
Яків
(1898 -  д. і м. с. н.) -  десятник УСС.

Н. 1898 в нім. колонії с. Кавимірівка 
(Фалькенштайн) на Золочівщині. Ні
мець за національністю.

Ветеран ПСВ, Військ, службу роз
почав як однорічний доброволець у 
35-му полку піхоти крайової оборони. 
До Легіону УСС вступив 3.07.1915.1916 
мав військ, звання вістун УСС. 1918 
переведений до штурмового взводу
35-го полку стрільців. Був поранений, 
двічі нагороджений Срібною медаллю 
"За хоробрість" 1-го класу.

Встановити деталі біографії В. піс
ля 03,1920 не вдалося. Помилково 
ототожнюють його з поручником УГА 
Вайнгаймером чи Отто Вайнгамером 
(Вапнгамером).

Літ.: Листа утрат видана дня 21./
2.1918. № 653. Відень. 1918. С. 51; 
Evangelisches Gemeindeblatt fur Galizi- 
en und die Bukowina. № 7. Gallneukir- 
chen. 1915. 1 April. S. 145; Verordnun- 
gen des liquidierenden Ministeriums fur 
Landesverteidigung // Verordnungsblatt 
fur die kaiserlich-konigliche Landwehr. 
1920.20 Marz. S. 1.

Володимир Старик

ВАЙС
Арнольд Аркадійович
(1897-01.1938) -  педагог, старшина 

УГА. Н. у м. Відень. Навч. в г-зії у рідно
му місті. У кін. ПСВ служив в австро- 
угор. армії, іменований хорунжим.

До ГА вступив навесні 1919 в м. Сам
бір, перебував за Збручем. 1.08.1919 
отримав військ, звання четаря. Побу
вав у польс. полоні. Заарештований
1922 у Львові як "небезпечний емісар 
Вільгельма Габсбурга" і відправлений 
під нагляд поліції в с. Юзефівка (нині 
Йосипівка Терноп. р-ну Терноп. обл). 
Звідти втік і нелегально перейшов 
держ. кордон СРСР.

У 1930-х проживав у Саранську 
(нині столиця Республіки Мордовія, 
РФ), викладав нім. мову в ун-ті.

Заарештований восени 1937 спів
робітниками НКВС, звинувачений у 
шпигунстві й на підставі сфабрикова
ного звинувачення, згідно з постано

вою Особливої наради при НКВС СРСР 
від 19.01.1938, розстріляний у м. Са
ранськ.

Літ.: Стецишин О. Ландскнехти Га
лицької армії. Львів, 2012. С. 332; Жер- 
твьі политического террора в СССР. 
URL: http://lists.memo.ru/index3.htm.

Петро Гуцал

ВАЙС
Гуґо
(1875 - д. і м. с. н.) -  медик, укр. 

військ, діяч, поручник ГА. Н. у м. Коши
це (нині Словаччина). Лікар за профе
сією.

Під час ПСВ служив у віден. ре
зервному шпиталі № 18. З 19.12.1918
-  у шпиталі ГА в м. Ходорів (нині Львів, 
обл.). У 07.1919 в складі ГА перейшов 
на Наддніпрянщину. 1919-20 - коман
дант 2-ї кінної сотні 2-го полку 1-ї кін
ної бригади 3-го Галиц. корпусу ГА.

Подальша доля невідома.
Літ.: Кучерук В. Українська Галиць

ка Армія: довідник. К., 2010; Стеци
шин О. Ландскнехти Галицької армії. 
Львів, 2012; Українська Галицька Армія 
/ ред. Д. Микитюк. Т, 1. Вінніпег, 1958; 
Шанковський Л. Українська Галицька 
Армія. Львів, 1999.

Богдан Паска

ВАЙС
Самуїл (Самуель)
(д. і м. н. і с. н.) -  укр. військ, діяч, 

поручник ГА. Н. у м. Кристинопіль (нині 
м. Червоноград Львів, обл.). Єврей за 
національністю,

З 1.12.1918 - в ГА. Був командантом 
саперної сотні 7-ї Львів, бригади. 1920- 
у таборі для інтернованих укр. вояків і 
старшин у м. Тухоля (Польща), згодом -  
у м. Йозефів (ЧСР). 3.02.1922 склав на 
відмінно іспит з укр. мови на табірних 
курсах для офіцерів-іноземців.

Подальша доля невідома,
Літ.: Кучерук В. Українська Галиць

ка Армія: довідник. ІК., 2010; Литвин М. 
Українсько-польська війна 1918-1919 pp. 
Львів, 1998; Стецишин О. Ландскнехти 
Галицької армії. Львів, 2012; Шанков
ський Л. Українська Галицька Армія. 
Львів, 1999.

Богдан Паска

ВАЙС
Самуїл (Самуель)
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ВАЙЦКОРН Давид-Йозеф

ВАЛІЙСЬКИЙ 
Аркадій Іванович

ВАЙЦКОРН
Давид-Йозеф
(30.07.1890-04.1940) - ветеринар

ний військ, лікар, старшина УГА. Н. у 
м. Тернопіл ь у сімї торгівця. 1909 завер
шив навч. в реальній шк. в рідному місті. 
Студіював ветеринарію у Відні і Львові.

Мобілізований 27.07.1914 до ав
стро-угор. армії. Закінчив підстаршин. 
школу в м. Добржани (нині Пльзенсь- 
кого краю, Чехія), служив у бойових 
частинах на фронті, іменований че- 
тарем. Восени 1918 призначений ве
теринарним лікарем у м. Скалат (нині 
Підволочис. р-ну Терноп. обл.). Всту
пив до ГА навесні 1919, служив у 1-му 
корпусі, перебував за Збручем; військ, 
звання поручника-ветеринара отри
мав 1.08.1919.

Від 04.1920 -  у Війську Польсько
му; в складі його 14-ї д-зії брав участь 
у польс.-рад. війні. Потім служив у 7-му 
полку уланів; 15.08.1924 став майором.

На поч. ДСВ у 09.1939 відбував 
військ, службу у Варшаві. Потрапив у 
рад. полон. Перебував у таборі в Ста- 
робільську (нині Луганської обл.).

Розстріляний у м. Харків без суду 
на підставі секретної постанови Політ- 
бюро ЦК ВКП(б) від 5.03.1940.

Літ.: Стецишин О. Ландскнехти Га
лицької армії. Львів, 2012. С. 334.

Петро Гуцал

ВАКАЛЮК
Василь
(30.03.1892-12.1919) -  старшина ГА.

Н. у с. Іллінці (нині Снятин. р-ну Іва
но-Франк. обл.) в сімї селян. У 05.1916 
завершив навч. в Академіч. г-зії у Львові.

Воював в австро-угор. армії на 
фронті; іменований четарем. В ГА - від 
кін. 1918, старшина 3-ї бригади; перебу
вав за Збручем.

П. від тифу в м. Вінниця.
Петро Гуцал

ВАЛІЙСЬКИЙ
Аркадій Іванович
(08.02.1893-16.09.1976). Н. у м. Сураж 

Чернігів, губ. (нині Брянської обл., РФ). 
Здобув освіту в Чернігів, духовній се
мінарії (1912). 1914 призваний до рос. 
армії. У 06.1915 закінчив Чугуїв, військ.

уч-ще. Учасник ПСВ, поранений і кон
тужений. Остання посада і звання в 
рос. армії - команд, батальйону 668-го 
піх. полку, поручик.

З кін. 1917 - в укр. армії. З 01.1919
-  інструктор Житомир, юнацької шк.
1919-20 -  команд, сотні та куреня у 
м. Кам'янець. Сотник. З 11.1920 інтер
нований поляками.

У 03.1928 вступив за контрактом 
до польс, армії; капітан, з 1934 -  ма
йор. 1928—31 та 1933-36 -  у 81-му піх. 
полку. 1931-33 навч. у Вищ. військ, шк. 
1936-39 - у Військ.-іст. бюро, фактично
- нач. штабу військ, міністра уряду УНР 
в екзилі. У 11.1939-01.1940 - в таборі 
для полонених. Упродовж ДСВ був по
руч із Президентом УНР в екзилі А. Лі- 
вицьким. У 03.1945 - нач. штабу Укр. 
нац. армії. З 1951 - у США. Тривалий 
час був заст. військ, міністра уряду УНР 
в екзилі, головою Центр, к-ту для вша
нування пам'яті С. Петлюри, заст. голо
ви Ради б-ки ім. С. Петлюри в Парижі. 
1961 підвищений у ген.-хорунжі.

П. у м. Нью-Йорк. Похований на 
укр. цвинтарі в м. Саут-Баунд-Брук.

Те.: Валійський А. Похід З'єднаних 
Укр. армій на Київ у світлі історичної 
правди" // Українська Галицька Армія 
/ ред. Д. Микитюк. Т. 3. Вінніпег, 1966. 
С 208-211.

Літ.: Козак І. Аркадій Валійський, 
Генштабу генерал-хорунжий (8 лютого 
1894 -16 вересня 1976) // Вісті Комбатан
та. 1977. № 4; РуккасА. О. Українські стар
шини у польській Вищій військовій школі
І  І  Вісник Прикарпатського університету. 
Історія. Вип. 23/24. Івано-Франківськ, 
2013; Його ж. Участь українців - контракт
них офіцерів польської армії у вересне
вій кампанії 1939 р. // Київська старови
на. 2002. № 3; Тинченко Я. Офіцерський 
корпус Армії Української Народної Рес
публіки (1917-1921). Кн. 1. К., 2007.

Андрій Руккас

ВАЛЬДМАН
Ізраель
(10.03.1881 -1940) - громад, діяч, 

який з поч. 20 ст. виступав на захист 
нац. прав євреїв, співвласник час. "Нає 
лембергер цайтунг". Н. у м. Чортків (нині 
Терноп. обл.). Вважав глибоко помил
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ковим прислужництво євреїв Галичини 
полякам. З часу укр.-єврейс. взаємодії у 
виборчій кампанії до австр. парламен
ту 1907 послідовно обстоював ідею по
дальшої співпраці двох народів.

В. -  один з політиків, які визначали 
політ, курс євреїв у час постання ЗУНР. 
Спільно з Ю. Адлером підписав звер
нення до Президента США В. Вільсона 
та Копенгагенського сіоніст, бюро, яким 
інформував про позицію нейтраліте
ту євреїв у польс.-укр. війні. Водночас, 
ураховуючи курс невтручання, який 
проголосила ЄНРада, не полишав надій 
на те, що євреї підтримають ЗУНР нео
фіційно.

Будучи провідною постаттю серед 
сіоністів Галичини проукраїнської орі
єнтації, призначений Диктатором ЗУНР 
Є. Петрушевичем його уповноваженим 
зєврейс. справ.

2.03.1922 вступив до ЗУТЛН, не
вдовзі став його віце-президентом. 
Спільно з ін. членами ЗУТЛН вів б-бу за 
визнання Лігою Націй прав укр. народу 
на нац. самовизначення.

1935 переїхав до Палестини. Зали
шився прибічником політ, співпраці 
євреїв з українцями, яка, за його сло
вами, мала ґрунтуватися на позитив
ному націоналізмі двох народів.

П. у м. Єрусалим.
Дж.: ЦДІАУЛ. Ф. 335. Оп. 1. Спр. 123; 

ЦДАВОВУ. Ф. 2192. Оп. 2. Спр. 20.
Літ.: Вальдман Исразль // Краткая 

Еврейская Знциклопедия / глави, ред. 
И. Орен (Надель), М. Занд. Иерусалим, 
1976. Т. 1. Колонка 603; Гон М. Ізраель 
Вальдман // Західно-Українська Народ
на Республіка. 1918-1923. Уряди. Поста
ті / гол. ред. ради Я. Ісаєвич. Львів, 2009.
С. 72-80; Документ часу. Слово до жидів 
Східньої Галичини. Д-р Ізраель Вальдман 
// Діялоги. Єрусалим, 1985. № 7-8. С. 67- 
68; Жидівський Комітет Безпеченства // 
Українське слово. 1918. 15 падолиста;
I. Waldman // Chwila. 1925.11 grud. S. 6.

Максим Гон

ВАНЧЙЦЬКИЙ
Володимир Карлович
(21.05.1875-15.11.1919) - священик, 

польовий духівник ГА. Н. у с. Бекерс- 
дорф (нині в складі с. Новосілка Підгаєц.

р-ну Терноп. обл.) в с ім ї вчителя. З 
дитячих літ проживав у с. Красне і м-ку 
Гримайлів (нині Гусятин. р-ну) та с. За
рубинці (нині Збараз. р-ну) на Терно
пільщині, де батько працював управи
телем шкіл. Навч. в г-зіях у Тернополі, 
потім у Золочеві; 1895 склав випускні 
іспити.

1899 завершив навч. у Львів, ду
ховній семінарії, 1900 рукоположений. 
Був на парафіях у селах Тернопільщи
ни: Гнилички (нині Підволочис. р-ну) 
і Струсів (нині Теребовлян. р-ну), від 
1912 -  парох с. Зарубинці (нині Зба
раз. р-ну), а також у серед. 1900-х у 
с. Вербилівці (нині Рогатин, р-ну Іва
но-Франк. обл.). Чільний організатор 
громад.-просвіт. життя, зокр. діяльно
сті "Просвіти'; "Сільського господаря", 
Т-ва тверезості.

У серед. 07.1919 разом з ГА пере
йшов за Збруч, служив духівником у 
лічниці 2-го корпусу.

П. від тифу у с. Витава (нині в складі 
м. Гнівань Тиврів. р-ну Вінниц. обл.).

Літ.: Гуцал П. Підгаєччина в період 
Західноукраїнської Народної Респу
бліки // Підпайці та Підгаєччина. На- 
ук.-краєзн. збірник. Вип. 2 / упоряд.
С. Колодницький. Тернопіль, 2017.
С. 186; Лебедович І. Полеві духовники 
Української Галицької Армії: У 45-річчя 
участи у Визвольних змаганнях (Мате
ріали до історії). Вінніпег, 1963. С. 106.

Петро Гуцал

т



ВАНЧИЦЬКИЙ Степан-Юліан

ВАНЬ 
Лев
(26.05.1890-26.05.1939)-священик, 

польовий духівник ГА. Н. у м. Лежайськ 
(нині Підкарпат. в-ва, Польща) в сім'ї 
міщан. 1909 закін. г-зію в рідному місті. 
Навч. в Перемишл. і Львів, духовних се
мінаріях, рукоположений 1914.

Під час ПСВ був капеланом в ав
стро-угор. армії. В ГА - духівник Гір
ської бригади; в її складі в 06.1919 ін
тернований у ЧСР; перебував у таборі 
в Німецькому Яблонному.

Повернувся до Галичини 1923, був 
парохом і катехитом шкіл у Самборі. 
Видав "Катехизм до першого причастя" 
(Перемишль, 1929).

П. у м. Самбір. Похований у м. Ле
жайськ.

Петро Гуцал

ВАНЬО
Євген іларіонович
(17.03.1889-04.12.1919) - правник, 

старшина ГА. Н. у м. Буськ (нині Львів, 
обл.) в сімї міщан. У Львові навч. в Ака- 
деміч. г-зії, студіюва право в ун-ті. Від
бувши однорічну військ, службу, пра
цював пом. адвоката.

В час ПСВ воював в австро-угор. 
армії на фронті. В ГА - від поч. 1919, 
четар, комендант сотні. Перебував за 
Збручем.

П. від тифу в м. Вінниця.
Петро Гуцал

ВАНЬО
Теодор Іванович
(1880 - кін. 1950-х) -  адвокат, гро

мад.-політ. діяч, депутат УНРади. Н. у 
м. Буськ пов. Кам'янка-Струмилова 
(нині Львівської обл.) в родині замож
ного міщанина-рільника. Навч. у нар. 
шк. м. Буськ, Золочів. г-зії (1897), правн. 
ф-тах Львів, та Віден. ун-тів. Д-р права 
(Віден. ун-т). Адвокату м. Сколе (1909-10) 
там.Золочів(1910-14,1917-19,1922-39). 
Заснував у Сколе разом з Є, Петруше
вичем укр. торг, спілку "Єдність". Го
лова філії т-ва "Сільський господар" у 
м. Золочів. Діяч УНДП. Заст. депутата 
до австр. Держ. Ради В. Сінгалеви- 
ча. Депутат Галиц. крайового сейму 
(1913-14).
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ВАНЧИЦЬКИЙ
Степан-Юліан

ВАНЬО
Євген Іларіонович

І
ВАНЬО
Теодор Іванович

ВАНЧИЦЬКИЙ
Степан-Юліан
(14.10.1888-18.11.1969)-адвокат, 

журналіст, громад, і військ, діяч. Н. у 
с. Красне (нині Гусятин. р-ну Терноп. 
обл.). навч. в укр. г-зії у Тернополі 
(1908). Студіював право на юрид. ф-ті 
Львів, ун-ту (1913).

Під час ПСВ - учасник УСС. 1919 - 
офіцер ГА. Інтернований у польс. табо
рах, 1922 звільнений.

1924-44 працював адвокатом у 
м. Сянок (нині Польща). Д-р права 
(1931). Чл. т-в "Просвіта" "Рідна школа" 
та "Сільський господар" 3 1914 співпра
цював із газ. "Діло"та "Українське слово"

З 1944 - на еміграції в Німеччині, з 
1952 - в Австралії. Активний діяч укр. 
громад, життя у м. Сідней, секретар 
Об'єднання українців Австралії (1952), 
голова Ради укр. громади шт. Новий 
Пд. Вельс (м. Лідкомб) (1955, 1959-60), 
чл. місц. філії Союзу укр. комбатантів 
у Австралії. Із серед. 1950-х -  чл. НТШ; 
1957-60 - голова Сіднейського осе
редку НТШ.

П. ум . Сідней.
Літ.: Ковалів Ю. Ванчицький Сте

пан-Юліан // Енциклопедія Науко
вого товариства ім. Шевченка. URL: 
http ://encyclopedia.com .ua/search_ 
articles. php?id=500; Мельничук Б. 
Ванчицький Степан-Юліан // ЕСУ. URL: 
h ttp ://e su .co m .u a /se a rch _a rt ic le s . 
php?id=33104.

Богдан Паска

ВАНЧУРА
Осип
(д. і м. н. і с. н.) -  військ, діяч, поруч

ник ГА. У період ЗУНР - командант 1-ї 
батареї 6-го гарматного полку 6-ї Рав. 
бригади 1-го корпусу ГА. 19.09.1919 
брав участь у переможному бою та ар- 
тилер. дуелі з частинами 46-ї більшо
вицької д-зії під м. Ліщин (нині с. Жито
мир. р-ну Житомир, обл.).

Подальша доля невідома.
Літ.: Кучерук В. Українська Галиць

ка Армія: довідник. К., 2010;Українська 
Галицька Армія / ред. Д. Микитюк. Т. 1. 
Вінніпег, 1958; ШанковськийЛ. Україн
ська Галицька Армія. Львів, 1999.

Богдан Паска
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ВАРДЗАРУК Лук'ян Дмитрович

У роки ПСВ мобілізований до 
австр. армії, служив у Чехії. Арештова
ний військ, жандармерію і засуджений 
військ, судом до розстрілу за звинува
ченням у москвофільстві (1915). Після 
перегляду справи помилуваний, пони
жений у званні до рядового й демобі
лізований.

Учасник встановлення укр. влади в 
Золочеві 1.11.1918. Заст. держ. повітов. 
комісара ЗУНР в м. Золочів. Депутат 
УНРади, чл. законодавчої, земельної 
та фінансової комісій. Нач. Харчово
го уряду ЗУНР (02—05.1919). Учасник 
Надзвичайного з'їзду УНДП (м. Ста
ниславів, 28-29.03.1919). Службовець 
Мін-ва г-ва УНР у м. Кам'янець на По
діллі. Влітку 1920 арештований польс. 
жандармами і привезений до Золоче- 
ва. 28.05.1921 Львівський Окружний 
карний суд визнав В. винним у злочині 
публічного насильства за примушу
вання службовців Окружного суду в 
Золочеві до складення присяги укр. 
владі 1.11.1918 і засудив на 3 місяці 
ув'язнення, з одноденним постом що
місяця і сплатою судових витрат.

Діяч УНДО. Співзасн. і голова Т-ва 
ім. М. Шашкевича в Золочеві. Чл. К-ту 
побудови пам'ятника М. Шашкевичу на 
Білій Горі біля с. Підлісся Золочівсько- 
го пов. Видавець, відп. ред. та автор 
публікацій час. "Шашкевичівські Вісти" 
(Золочів, 1931).

Арештов. рад. спецслужбами й 
ув'язнений у концтаборі в Сибіру 
(1944-1950-ті).

П. у м. Нестеров (нині м. Жовква 
Львів, обл.), в будинку опіки.

Літ.; До розправи проти д-ра Тео- 
дора Ваня //Український Вісник (Львів). 
1921.1 черв. Ч. 103. С. 2; ЕУ. Словнико
ва частина - доповнення. Т. 11. Париж; 
Нью-Йорк, 1995. С. 276; Краєве госпо
дарське Товариство "Сільський Госпо
дар" у Львові. 1899-1944. Нью-Йорк, 
1970. С  329-330, 335; Мамчин Р. Д-р 
Ваньо Теодор - громадський діяч і по
літик//Золочівщина. її минуле і сучасне 
/упоряд. В. Болюбаш. Нью-Йорк; Торон
то; Канберра, 1982. С. 571-575; Мигаль Г. 
Визначні постаті Буська і Бузеччини // 
Надбужанщина. Сокальщина, Белзчина, 
Радехівщина, Камінеччина, Холмщина і

Підляшшя. Історично-мемуарний збір
ник. Нью-Йорк; Париж; Сидней; Торон
то, 1994. І  3. С. 565-569; Наші втрати 
(1939-1962) // Правничий Вісник. Нью 
Йорк, 1963. Кн. 2. С. 218; Павлишин О. 
Ваньо Теодор // Західно-Українська На
родна Республіка. 1918-1923. Уряди. 
Постаті / гол. ред. ради Я. Ісаєвич. Львів,
2009. С. 81-82.

Олег Павлишин

ВАРДЗАРУК
Лук'ян Дмитрович
(02.10.1930-27.01.2015) -  журналіст 

і краєзнавець, етнограф, самодіяльний

композитор. Н. у с. Космач (нині Косів. 
р-ну Івано-Франк. обл.). Навч. у г-зії і 
СШ в Коломиї, Яблунів. СШ. Вищу освіту 
здобув на філол. ф-ті Львів, ун-ту (1961) 
і Київ, ін-ті іноз. мов (1972). Учителював. 
Переслідуваний КДБ за зв'язки з брата
ми Горинями, ін. дисидентами. Не міг 
працевлаштуватися, зазнавав обшуків, 
хоча й уник арешту. 1980-ті- методист 
Обл. станції юних туристів.

1990-94 - заст. завідувача відділу 
"Звід пам'яток історії та культури" при 
Обл. управлінні к-ри. 1995-2007 - зав. 
наук.-ред. відділу "Реабілітовані істо
рією" при Івано-Франківській ОДА, 
упорядник 5-томного (2000—03) та
2-томного (2004; 2006) видань „Реабі
літовані історією. Івано-Франківська 
область". Автор кн. "їхня зброя - терор, 
жорстокість, підступність" (2001) та 
збірника нарисів про репресованих
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ВАРИВОДА Антін

мешканців Івано-Франківщини "Доро
га до безсмертя" (2003). Автор біогра
фій багатьох вояків УГА, діячів ЗУНР, 
військ, капеланів, членів ОУН, вояків 
УПА, діячів укр. к-ри, уродженців Іва
но-Франківщини, репресованих рад. 
режимом.

Співавтор довідника "Українські лі
карі Прикарпаття" (1991), автор статей 
з історії і к-ри краю. 2001 в Івано-Фран
ківській обл. універсальній наук, б-ці 
ім. І. Франка засновано Фонд Л. Вар- 
дзарука, куди він передав 800 видань 
з власної б-ки. Ініціатор створення в 
м. Івано-Франківську Т-ва укр. мови, 
чол. капели "Червона калина" (1988). 
Почесний громадянин Івано-Франків
ська (2012).

П. і похований у м. Івано-Фран
ківськ (ур. Дем'янів Лаз). На будинку, 
де мешкав В. (вул. Б. Лепкого, 46), вста
новлено меморіальну дошку.

Літ.: Вордзарук Л. Чотири роки 
Лук'ян Вардзарук працював над дво
томником „Реабілітовані історією" / 
записав М. Болотенюк // Захід. 2008. 
22 трав. С. 5; Галюк Б. „Реабілітовані 
історією" // Експрес. 2008. 24-30 квіт.; 
Парипа П. Лук'ян Вардзарук: Говерла 
людської гідності // Галичина. 2010.
11 листоп.; Відійшов у вічність Лук'ян 
Вардзарук. URL: http://www.mvk.if.ua/ 
news/32636.

Микола Кугутяк, 
Микола Вітенко

ВАРЙВОДА
Антін
(10.01.1869-12.03.1936) - майор ав

стро-угор. армії, підполковник УСС, пол
ковник УГА. Н. у м. Серет (нині м. Сірет, 
Румунія) в сімї комісара поліції. Випус
кник г-зії та австр. старшин, школи.

Від поч. ПСВ - командир сотні ав
стро-угор. армії. Після поранення в 
бою певний час служив у Мін-ві крайо
вої оборони.

16.03-30.09.1916 - команд, полку 
(з 30.05.1916 - Легіону) УСС. Проявив 
себе енергійною людиною, зі значним 
орг. досвідом, припинив старшин, мі
жусобиці, завів зразковий військ, по
рядок, доозброїв полк скорострілами 
й мінометами, поповнив його окре

мими підрозділами. Своїм наказом 
від 28.06.1916 легітимізував діяльність 
Пресової кватири УСС. 2.09.1916 отри
мав військ, звання підполковника. Ке
рував стрільцями в боях над р. Стрипа, 
р. Золота Липа, на г. Лисоня, поблизу 
с. Потутори (нині Терноп. обл.). Учас
ник польс.-укр. війни 1918-19. За 
дорученням уряду ЗУНР, як чл. Лікві
даційної комісії у м. Відень (1918-19), 
сприяв поверненню галиц. вояків з 
Австрії та італ. полону на Батьківщину. 
Наприкінці 1919 скерований урядом 
ЗУНР в табори інтернованих частин 
УГА в ЧСР. У 08.1920 призначений ко- 
мандантом інтернованої бригади УГА 
в таборі м. Німецьке Яблонне (нині 
Яблонне-в-Под'єштеді, Чехія).

Після ліквідації таборів з 1923 осе
лився у м. Відень. Брав участь у діяль
ності т-в колиш. вояків УГА.

П .ум . Відень (Австрія).
Літ.: За волю України: Історич

ний збірник УСС. 1914-1964 / за ред.
С. Ріпецького. Нью-Йорк, 1967. С. 407, 
411, 480; Лазарович М. В. Легіон Укра
їнських січових стрільців: формування, 
ідея, боротьба. Тернопіль, 2016; Нау- 
менко К. Є Варивода Антін // ЕІУ. Т. 1. 
К., 2003. С. 435; Начальний комендант
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ВАРНИЦЬКИЙ Емануїл

УСС // Діло. 1916. 8 берез.; Українська 
Галицька Армія / ред. Д. Микитюк. Т. 1. 
Вінніпег, 1958. С. 69,663.

Микола Лазарович

ВАРНИЦЬКИЙ
Емануїл
h і м н і с н) -  військ, діяч, сотник 

ГА. У 12.1918 призначений УНРадою 
ЗУНР суддею польового суду ОВК ГА в 
м. Коломия.

Літ.: Західно-Українська Народ
на Республіка 1918-1923. Документи 
і матеріали. Т. 4 / уклад.: О. Карпенко, 
К. Мицан. Івано-Франківськ, 2008; Ку- 
черукВ. Українська Галицька Армія: до
відник. К., 2010; ШанковськийЛ. Україн
ська Галицька Армія. Львів, 1999.

Богдан Паска

ВАРЧАК
Ілля
(26.12.1896 - д. і м. с. н.) -  військ, 

діяч, хорунжий УСС. Н. у с. Шибалин 
(нині Бережан, р-ну Терноп. обл.).

Із 08.1915 - доброволець Легіону 
УСС. Двічі поранений - 4.09.1916 під 
час бою на г. Лисоня біля Бережан та
1.07.1917 біля с. Конюхи (нині Козів. 
р-ну Терноп. обл.). Потрапив у рос. 
полон. У період ЗУНР -  учасник боїв 
за Львів, старшина військ, управи при 
адміністрації Контролю шляхів і тран

спорту в Ходорові. У 07.1919 в складі 
ГА перейшов на Наддніпрянщину,

Після закінчення воєн, дій емігру
вав до США. 1964 отримав ювілейний 
пам'ятний знак 50-ліття УСС.

Подальша доля невідома.
Літ.: Кучерук В. Українська Галиць

ка Армія: довідник. К., 2010; Українська 
Галицька Армія / ред. Д. Микитюк. Т. 1. 
Вінніпег, 1958.

Богдан Паска

ВАРШ АВСЬКИЙ ДО ГОВІР 1920
(''договір Пілсудський-Петлюра") - 
таємна міждерж. угода Польщі та 
УНР, підписана для спільної б-би з 
рад. Росією. Сприятливий ґрунт для 
зближення Польщі з УНР готували місії 
УНР у Варшаві під кер-вом Б. Курдинов- 
ського (24.05.1919), П. Пилипчука
(08.1919), Андрія Лівицького (2.12.1919), 
які погоджувалися на кордон по лінії рі
чок Стир-Збруч. Це стало причиною 
розколу в спільній делегаціїУНР і вихо
ду з неї представників ЗУНР,

Переговори активізувалися 11-
12.03.1920, коли було вирішено розпо
чати розробку політ, угоди. 3.04.1920 
польс. варіант угоди був представле
ний укр. делегації з ультимативною 
вимогою дати відповідь до 7.04.1920. 
Жорсткішою стала польс. позиція в 
справі кордонів -  вона вимагала 7 з
12 повітів Волині та висувала межу ко- 
лиш. Мінської губ., а не лінію Прип'яті 
як пн. кордон УНР. Укр. делегації вда
лося усунути з тексту положення про 
скликання Конституанти протягом 6 
місяців та виключення ст. 1 з таємної 
частини угоди. Пропозиція делегації 
УНР перенести питання кордону з по
літ. у військ, конвенцію була відкине
на польс. стороною з аргументацією, 
що військ, угода буде тимчасовою і це 
створило би підставу після досягнення 
військ, цілей для перегляду питання 
кордону. 21.04.1920 польс. делегація 
висунула нові вимоги, інспіровані рад
ником М. Шумляковським, що призве
ло до зірвання переговорів між деле
гаціями. Домовленості було досягнуто 
в результаті 5-годинних нічних пере
говорів С. Петлюри з Ю. Пілсудським 
та А. Лівицького з В. Славеком. Польс.
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ВАРШАВСЬКИЙ ДОГОВІР 1920

Ю. Пілсудський і
С. Петлюра на вокзалі 
в Станиславові. 1920 р.

сторона погодилася на повернення 
до попереднього варіанта договору 
й визнала лінію р. Прип'ять як кордон 
УНР. Підписаний уночі 21/22.04.1920 в 
Бельведері заст. міністра закорд. справ 
Польщі Я. Домбським і міністром за
корд. справ УНР А. Лівицьким.

Договір складався з політ, і військ, 
угод. Політ, угода містила 9 статей, у 
преамбулі згадувалося право народів 
на самовизначення. Польща визнава
ла право України на держ. незалеж
ність і Директорію на чолі з С. Петлю
рою верховним органом влади (ст. 1). 
Кордони визначалися по р, Збруч, 
уздовж колиш. кордону Австро-Угор
щини з Росією до Вишгородка, через 
Кремінецькі пагорби, східніше 3дол- 
бунова, вздовж сх. межі Рівненського 
пов., вздовж межі колиш. Мінської губ. 
до Прип'яті і лінією Прип'яті до її впа
діння в Дніпро. Питання належності 
Рівненського, Лубенського і частини 
Кремінецького повітів відклада
лося. Польща зрікалася тер-й 1-ї Речі 
Посполитої на схід від визначеного 
польс.-укр. кордону. Укр. і польс. уря
ди зобов'язалися не укладати жодних 
міжнар. угод, спрямованих проти ін. 
учасника договору. Передбачалося 
гарантування нац.-культ. прав укр. 
меншини у Польщі і польс. - в УНР. Зе
мельне питання в Україні мала розв'я
зати Конституанта, а до цього статус

польс. землевласників в УНР мав ре
гулюватися спец, міждерж. порозумін
ням. Передбачалося укладення військ, 
конвенції, яка становила інтегральну 
частину договору. Договір мав бути 
таємним, крім ст. 1, і не міг бути ого
лошений чи опублікований цілком чи 
частково без згоди обох сторін.

В ійськ , конвенція підписана
24.04.1920 з польс. сторони В. Славеком 
і В. Єнджеєвичем, з укр. - В. Сінклером і 
М. Дідковським. Військ, угода передба
чала спільні військ, діїпольс. і укр. армій 
проти більшовицьких військ на Право
бережній Україні під польс. команду
ванням. Укр. сторона зобов'язувалася 
забезпечити продуктами харчування 
польс. армію, якій, за неможливості ви
конати це зобов'язання, надавалося 
право реквізицій серед місц. нас. На 
тер-ї Польщі здійснювалося формуван
ня укр. військ, підрозділів за рахунок 
укр. уряду. Військ, залізн. трофеї (крім 
панцерних поїздів та ін. рухомого май
на) переходили в укр. власність. Після 
завершення спільної операції еваку
ація польс. військ з тер-ї України мала 
настати на пропозицію однієї зі сторін 
договору. Передбачалося укладення 
фінансово-екон. та залізн. угод. Конвен
ція вважалася таємною.

В.д. не був сприйнятий укр. і польс 
сусп-вами, що стало наслідком недав
ньої війни й таємного х-ру угоди.
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ВАСИЛАЩУК Юрій

і

Початок Ризької мирн, конф., не
допущення делегації УНР до перего
ворів та підписання рад.-польс. пере
мир'я стало основою для протестної 
ноти 7.10.1920 голові польс. делегації 
Я. Домбському та заяви сенатора С. Ше- 
лухина, що цим Польща зірвала союз
ний договір. Однак певний рівень спів
праці еміграції УНР з польс. стороною 
зберігався протягом міжвоєн. періоду. 
Остаточна формальна денонсація В.д. 
відбулася на 1-й сесії УНРади в Ауґс- 
бурзі 16.07.1948.

Літ.: Гудь Б., Голубко В. Варшавський 
договір 1920 р. в громадській опінії га- 
лицькихукраїнців//\А/аг52а\л/5кіе7е52̂ у 
Ukrainoznawcze. № 15-16. Warszawa, 
2003. S. 96-105; Ґеник М. Оцінка поль
сько-української війни 1918-1919 pp. у 
процесі міжнаціонального примирен
ня // Галичина. Ч. 25-26. Івано-Фран
ківськ, 2014. С. 323-331; Михайлюк Б. 
Варшавський договір в світлі націона
лістичної критики. Вінніпег, 1950; Поль
ща та Україна в боротьбі за незалеж
ність 1918-1920 / за ред. Т. Кшонстка. 
Варшава, 2010; Ярославин С. Визвольна 
боротьба на Західньо-Українських Зем
лях у 1918-1923 роках. Филаделфія, 
1956; Bruski J. J. Petlurowcy. Centrum 
Panstwowe Ukrainskiej Republiki Lu- 
dowej na wychodzstwie (1919-1924). 
Krakow, 2004; Hauser P. Federacyjna wi- 
zja Rzeczypospolitej w pogl^dach Jozefa 
Pilsudskiego і proba jej urzeczywistnie- 
nia w latach 1918-1921 // Polska і Ukra- 
ina. Sojusz 1920 roku і jego nast^pstwa / 
red. nauk. Z. Karpus, W. Rezmer, E. Wiszka. 
Toruri, 1997. S. 10-41; Historia dyploma- 
cji polskiej. T. IV: 1918-1939 / pod red. 
P. Lossowskiego. Warszawa, 1995; Zuraw- 
ski vel Grajewski P. P. Sprawa ukrairiska na 
Konferencji pokojowej w Paryzu w roku
1919. Warszawa, 1995.

Микола Ґеник

ВАСИЛАЩУК
Юрій
(1893 - д. і м. с. н.) -  військ, діяч, че- 

тар ГА. Н. у с. Пістинь (нині Косів. р-ну 
Івано-Франк. обл.). Здобув середню 
освіту.

Від 01.1919 - в ГА; воював під ко
мандуванням ген. А. Кравса. Перебу

вав у таборі укр. інтернованих вояків і 
старшин у Йозефові (ЧСР).

Дж.: ЦДАВОВУ. Ф. Р. 3521. Оп. 2. Спр, 60. 
Арк. 56, 58.

Петро Сіреджук

ВАСИЛЕВСЬКИИ
Леон
(Wasilewski Leon; псевд.: Osarz,
L. Ptochocki, Левко Васильчук;
24.08.1870-10.12.1936) - історик, 

дипломат, польс. держ. і політ, діяч, пу
бліцист, розробник концепції польс. 
сх. політики. Походив з литов. родини, 
яка спочатку мала прізвище Войшвілл 
(Woyszwitt). Н. в сім ї органіста косте
лу Св. Станіслава в Санкт-Петербур
зі. Закінчив г-зію в Санкт-Петербурзі. 
Зацікавився нац. рухами в ЦСЄ, зокр. 
українським. Навч, на філос. ф-ті Львів, 
ун-ту (1893-94), Празьк. ун-ті (1894-95) 
під кер-вом Т. Масарика.

Політ, діяльність розпочинав як чл. 
Національної ліги (1893-94), згодом 
у Львові познайомився з Ю. Пілсуд- 
ським і перейшов у табір ППС (1896). 
1898-1902 редагував соціаліст. Час. 
"Przedswit" у Лондоні, з 1902 -  соціа
ліст. пресу в Кракові. Після розколу 
на зїзді ППС у Відні підтримав Ю. Піл- 
судського і 1906 ввійшов до кер-ва 
ППС-Революц. фракції. Чл. Тимчас. ко
місії сконфедерованих незалежниць- 
ких партій і Польс. військ, скарбу. Під 
час ПСВ діяв у Гол. нац, к-ті, очолював 
Пресовий відділ Польс. нац. орг-ції, був 
працівником Бюро до справ військо
вополонених Тимчасової Держ. Ради. 
З 1917 - чл. Польс. військ, орг-ції.

18.11.1918-16.01.1919 - міністр за- 
корд. справ в уряді Є. Морачевського. 
В 03-04.1919 чл. Польс. нац. к-ту в Па
рижі, після його перетворення в деле
гацію Польщі на Паризькій мирн. конф. 
включений до її складу як креатура 
глави д-ви Ю. Пілсудського. У 08,1919-
01.1920 керував акцією, спрямованою 
на створення в Литві пропольс. уря
ду і формування федерації. 1920-21
- посол в Естонії. Чл, польс. делегації 
на Ризькій мирн. конф., переклав укр. 
мовою текст Ризьк. договору, коли в 
делегації рад. України не виявилося 
жодного спеціаліста, який володів укр.

ВАСИЛЕВСЬКИЙ
Леон
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мовою. Кер. польс. делегації в Мішаній 
комісії з делімітації кордону (Мінськ- 
Рівне, 1921-22). Пізніше перейшов до 
наук, роботи: з 1924 очолював Ін-т до
слідження новітньої історії Польщі, з
1931 - дир. Ін-ту дослідження проблем 
національностей. 1931-36 - заст. ке
рівника Гол. ради ППС.

Праці В. присвячені проблемам 
нац. рухів на сх. Європи, укр. та єв- 
рейс. питанню, історії польс. соціаліст, 
руху, діяльності Ю. Пілсудського. Про
тестував проти умов Брестського до
говору 1918 щодо включення Холм- 
щини і Підляшшя до складу УНР. 1918- 
20 прихильник федерації Польщі з 
Литвою і Білорусією та союзу з УНР 
Діяч прометеївського руху, критику
вав політику полонізації українців, 
вимагав застосування держ. асиміля
ції. 1926 спільно з Т. Голувком висував 
пропозиції зміни урядової політики 
щодо укр. меншини, які не були при
йняті табором санації.

Донька В. -  Ванда Василевська - 
польс. політ, і літ. діячка, похресниця 
Ю. Пілсудського, прихильниця кола- 
борації з СРСР, дружина О. Корнійчука.

Те.: Wasilewski L  Dzieje m^czeriskie 
Podlasia і Chetmszczyzny. Krakow, 
1918; Idem. Granice Rzeczypospolitej 
Polskiej. Warszawa, 1926; Idem. Kresy 
Wschodnie. Litwa і Biatorus. Podlasie 
і Chetmszczyzna. Galicya Wschodnia. 
Ukraina. Warszawa; Krakow, 1917; Idem. 
Kwestia ukrainska jako zagadnienie 
mi^dzynarodowe. Warszawa, 1934; Idem. 
Ukraina і sprawa ukrainska. Krakow, 
1911; Idem. Ukrainska sprawa narodowa 
w jej rozwoju historycznym. Warszawa; 
Krakow, 1925.

Літ.: Зашкільняк Л. О. Українське 
питання в працях і діяльності Леона 
Василевського // Україна-Польща: істо
рична спадщина і суспільна свідомість. 
К., 1993. С. 142-150; Czajka М. Wasilew
ski Leon // Encyklopedia Historii Drugiej 
Rzeczypospolitej. Warszawa, 1999. S. 484; 
Stoczewska B. Kwestia ukrainska w po- 
gl^dach Leona Wasilewskiego // Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Jagielloriskiego. 
Prace z nauk politycznych. Z. 49. Krakow, 
1993. S. 97-114.

Микола Ґеник

ВАСИЛЕНКО Микола Прокопович

ВАСИЛЕНКО 
Микола Прокопович

ВАСИЛЕНКО
Микола Прокопович
(15(02).02.1866-03.10.1935) - вче- 

ний-історик, громад.-політ. діяч, прези
дент ВУАН. Брат К. Василенка, чоловік 
Н. Полонської-Василенко. Н. в родині 
службовця, вихідця з давн. козацького 
роду в с. Єсмань (нині Сумська обл.). 
Закінчив Глухів. г-зію 1883 та Полтав. 
г-зію 1885. Навч. на історико-філол. 
ф-ті Дерпт. ун-ту. 1890 захистив роботу 
"Критичний огляд літератури із історії 
земських соборів" Переїхав до Киє
ва. Співпрацював з В. Антоновичем,
В. Іконниковим, М. Владимирським-Бу- 
дановим, О. Лазаревським. Друкував
ся в "Киевской старине". У сфері його 
інтересів - соціально-екон. історія 
Гетьманщини, історіографія історії ко
заччини. 1893-1903 - учасник підго
товки "Знцеклопедического словаря" 
Брокгауза і Єфрона, автор бл. 90 ста
тей. Викладав історію в приватній жін. 
г-зії А. Бейтель, Фундуклеїв. г-зії, Во- 
лодимирському кадет, корпусі. З 1903 
на держ. службі. Входив до статистич. 
к-тів. Учасник таємних антимонархіч
них гуртків. Редагував газ. "Киевские 
отклики" писав до неї "антидержавні 
статті" сприяв повстанню саперів 1905 
в Києві. 1908-09 - у в'язниці "Хрести" 
в Санкт-Петербурзі. Після звільнення 
екстерном склав іспити з права в Но- 
ворос. ун-ті в Одесі. Працював адвока
том, успішно провів понад 150 справ 
у суді. Восени 1910 - магістр історії 
Київ, ун-ту. Звинувачений в "українській 
прихильності" 1910-11 - чл. НТШДУП, 
російської Конституційно-демократич
ної партії (кадетів), послідовний при
хильник автономії України в демократ, 
федеративній Росії, захисник укр. мови 
та політики українізації. Як один із най
авторитетніших укр. істориків залу
чався до написання фундаментальних 
праць. 1916 опублікував "Очерки по 
истории Западной Руси и Украиньї".

03.1917 - заст. голови УЦР М. Гру- 
шевського. 24.03.1917 - попечитель 
Київ. навч. округу. 19.08.1917 - заст. мі
ністра освіти Росії. 10.1917 повернувся 
до Києва. 01.1917 -  чл, Ген. суду при УЦР.

3,05.1918 очолив РМ УД. 8-14.05.1918 
входив до кер-ва Гол. к-ту партії кадетів.
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ВАСИЛЕНЧУК Василь

3-20.05.1918 очолював МЗС УД, одно
часно міністр освіти. 8.07.1918 очолив 
Державний Сенат, керував підготовкою 
створення УАН (з 1921 - ВУАН) та укр. 
ун-тів у Києві та Кам'янці-Подільському, 
мережі середніх шкіл, низки укр. вид-в, 
Нац. б-ки УД (нині НБУВ). Докладав зу
силь для збереження документів і мате
ріалів доби визвол. змагань, діловодства 
УЦР, держ. установ УД, Директорії тощо.

1919 з приходом більшовиків ві
дійшов від політики, займався пед. 
та наук, роботою. Читав лекції у навч. 
закладах Києва. 26.07.1920 обраний 
академіком УАН, очолював Комісію з 
виучування історії зх.-руського і укр. 
права, Правниче т-во, Істор. т-во Не- 
стора-літописця та ін.

18.07.1921 обраний президентом 
ВУАН. 27.07.1922 змушений добро
вільно піти з посади через конфлікт з 
наркомом освіти Г. Гриньком. 09.1923 
заарештований разом з братом та ін. 
педагогами Києва в справі "Київського 
обласного центру дії". Ув'язнений на 
10 р. Через широкий міжнар. резонанс 
справу переглянули. Всі академіки 
ВУАН виступили поручителями В. На 
захист В. виступив навіть прем'єр-мі
ністр Франції Р. Пуанкаре. У 09.1924 В. 
помилувано, на 3 р. вислано до Орен
бурга. 02.1925 - знову помилуваний, 
поновлений на посадах, повернувся до 
Києва. Не міг займатися викладанням, 
здійснював наук, дослідження. Писав 
праці з історії магдебурз. права, статутів 
Великого князівства Литовського, кон
ституції П. Орлика. Комісії, очолювані
В., видали кілька серій наук, досліджень 
з історії права, соціально-екон. історії, 
історії Лівобережної України, численні 
археограф, збірники, "Матеріали до іс
торії українського права".

1929 позбавлений права займати 
керівні посади у ВУАН. На поч. 1930-х 
ліквідовано соціально-екон. відділ 
ВУАН та Комісію з вивчення історії зх.- 
руського й укр. права.

П. у м. Київ після важкої хвороби. 
Похований на Лук'янів. кладовищі.

Тв.:ВасиленкоМ . П. Вибрані твори у 
трьох томах. К., 2006-08.

Літ.: Рудько С. О. Науково-органі
заційна діяльність М. П. Василенка в

радянський період // Наукові записки 
[Національного університету Острозь
ка академія]. Історичні науки. 2012. 
Вип. 19. С. 139-150; Його ж. Форму
вання суспільно-політичних поглядів 
Миколи Василенка // Наукові записки 
[Вінницького державного педагогічно
го університету імені Михайла Коцю
бинського]. Серія; Історія. 2004. Вип. 8.
С. 101-106; ЮрчукВ. І. Академік М. П. Ва- 
силенко //УІЖ. 1994. № 5. С. 86-97.

Микола Вітенко, 
Олександр Марущенко

ВАСИЛЕНЧУК
Василь
(1889-21.08.1919) -  селянин, вояк 

ГА. Н. у с. ІКняждвір Печеніжинського 
пов. Стрілець 11-ї бригади ГА. Воював 
у Галичині та Наддніпрянщині.

Загинув і похований біля м. Кри- 
жопіль Ямпільського пов.

Літ.: Листа втрат XI Бригади УГА 
(1919-1920) // Гайдукевич О., о. Було 
колись (Зі записника полевого духов- 
ника УГА). Львів, 1935. С. 112.

Олег Павлишин

ВАСИЛЙШИН
Євстахій (Остап)
(24.12.1897-29.06.1974) -  стрілець 

УСС, підхорунжий УГА, старшина ДА 
УНР, громад.-політ. діяч. Н. у м. Тер
нопіль. Доброволець Легіону УСС з
10.10.1918, приділений до тех. сотні. 
У складі ГА брав участь у польс.-укр. 
війні 1918-19, поранений у боях за 
м. Львів. Згодом у ДА УНР боровся за 
визволення України від більшовиків і 
білогвардійців, поранений вдруге.

Після визвол. змагань здобув осві
ту в Терноп. г-зії (1922). Як чл. УВО за
арештований і ув'язнений у Тернополі 
(1922-23).

1924 емігрував до Канади -  в 
пров. Квебек, потім у м. Вінніпег. До
1949 - дир. закорд. відділу голл. ком
панії морськ. транспорту "Кунард 
Лайн". 1928-50 -  5 разів обраний го
ловою Гол. управи Укр. стрілец. гро
мади у Вінніпезі, згодом - її почесний 
голова. Співзасн. і довголітній голова 
(з 1928) Укр. нац. орг-ції. Співзасн. 
К-ту українців Канади (1940), довго-

ВАСИЛИШИН 
Євстахій (Остап)
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ВАСИЛЬКО Микола Миколайович

літній чл. його екзекутиви. Активіст 
Укр. визвол. фонду, співорганізатор 
першої укр. книгарні-кооперати- 
ви ''Калина". 1949-50 - дир. Європ. 
представництва Фонду допомоги 
українців Канади в брит. окупац. зоні 
Німеччини. Співзасн. і голова Клу
бу професіоналістів і підприємців у 
Монреалі (1954). Дир. осередку укр. 
к-ри й освіти у Вінніпезі, голова Укр. 
к-ту співпраці з Монреал. музеєм. 

ВАСИЛЬКО Учасник двох Великих зборів ОУН у
Микола Миколайович Європі, чл. Сенату ОУН(м).

П. у м. Вінніпег (Канада).
Літ.: За честь, за славу, за народ!: 

зб. на золотий ювілей Української стрі
лецької громади в Канаді 1928-1978 / 
за ред. 3. Книша. Торонто, 1978. С. 488; 
Лазарович М. В. Леґіон Українських сі
чових стрільців: формування, ідея, бо
ротьба. Тернопіль, 2016; Мельничук Б. 
Василишин Євстахій (Остап) // ТЕС. Т. 1. 
Тернопіль, 2004. С. 226.

Микола Лазарович, 
Богдан Мельничук

ВАСЙЛЬКО
Микола Миколайович
(24.03.1868-02.081924) - політик, 

дипломат, громад, діяч. Н. в с. Слобо- 
да-Комарівці Сторожинецького пов. на 
Буковині в сім'ї великого землевласни
ка. Родина мала укр. коріння, але була 
зрумунізована в часи перебування 
Буковини в складі Молдав. князівства. 
До 10 р. навч. вдома, 1878-87 -  у Те- 
резіанумі у Відні, 1888-91 - на правн. 
ф-ті Чернів. ун-ту. Розпочав громад, 
діяльність у рум. молодіж. т-вах. У се
ред. 1890-х долучився до течії консер
вативних русинів, яка сповідувала ідеї 
правосл. солідарності українців та ру
мунів Буковини. 1898-1918 - депутат 
Буковин. сейму, 1899-1918 - депутат 
австр. парламенту. 1902 об'єднався з 
народовцями, відразу став одним з їх
ніх політ, лідерів. Один із засн. першої 
укр. партії на Буковині - Нац. ради ру
синів на Буковині, лідер нац.-демократ. 
партії. З 1907 - заст. голови Укр. клубу у 
Віден. парламенті. 31911 - заст. голови 
Укр. парламентського союзу. Уособлю
вав австролоялістську лінію в укр. по- 
літикумі.

¥
Під час ПСВ став організатором Гу

цульського (буковин.) легіону. З 1915
- заст. голови ЗУР. 1916 очолив Союз 
укр. парламентських та сеймових де
путатів Буковини. Під час переговорів 
у Брест-Литовському справив чималий 
вплив на підписання угоди, сприяв укла
денню таємного протоколу між УНР і 
Австро-Угорщиною, за яким передбача
лося створення із ЗУЗ окремого корон
ного краю. Учасник Укр. конституанти 
у Львові 18-19.10.1918. У 11.1918 орга
нізував у Відні перше представництво 
ЗУНР за кордоном, яке фактично поши
рювало діяльність і на Німеччину. Гол. 
мета В. в той час полягала в популяриза
ції ідеїукр. незалежності у впливових ко
лах Відня та Берліна, орг-ції фінансової 
та матеріальної допомоги стр-рам ЗУНР. 
Після злуки ЗУНР та УНР з 10.05.1919 до 
кін. життя В. очолював посольство УНР у 
Швейцарії, курував діяльність посольств 
у Німеччині, Угорщині та Італії. Офіційно 
був послом у ранзі міністра. Тісно спів
працював із С. Петлюрою, підтримував 
його політ, курс.

П, під час лікування в м. Бад-Рай- 
хенгаль (Баварія) від нападу важкої 
форми астми. Похований на правосл. 
цвинтарі в м. Берлін.

Літ.: Брицький П., Добржанський О. 
М. Василько на захисті українського на
роду і української державності // Бриць
кий Гі., Добржанський О., Юрійчук Є 
Буковинці у боротьбі за українську 
державність. Чернівці, 2007. С. 55—153; 
Добржанський О. Від Є. Гакмана до 
М. Василька. Українські депутати від 
Буковини в австрійській Державній 
Раді (1861-1918 pp.) // Україна XX ст.: 
культура, ідеологія, політика. Збірник 
статей. Вип. 15. Ч. 1. К., 2009. С. 57-66; 
Його ж. Микола Василько -  визначний 
український дипломат австрійської 
школи //Дипломатична та консульська 
служба у вимірі особистості. К., 2016.
С. 180-191; Його ж. Микола Василько - 
політичний лідер і дипломат// Буковин
ський журнал. 2001. № 3-4. С. 187-202;
2003. № 3-4. С. 150-164; Ляхоцький В. 
Микола Василько: парадокси пам'яті та 
забуття // Україна дипломатична. Вип. 2. 
К., 2002. С. 475-486.

Олександр Добржанський
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ВАСКАН Степан Васильович

вАскан
Степан Васильович
(05.01.1894-21.01.1919) - четар, ко

мандир 3-го куреня 10-ї Янів. бригади

(колиш. 36-й полк піхоти у бойовій групі 
"Угнів" ГА). Н. у с. Веренчанка пов. За
ставна на Буковині в родині сільс. гос
подарів Василя та Ксавери Васкан.

31915 служив у 36-му полку піхоти 
(1918 - 36-й полк стрільців) крайової 
оборони як кадет резерву, з 10.1916 - 
як офіцер-аспірант резерву, з 02.1917
- як лейтенант резерву. Брав участь у 
боях на Сх. та Італ. фронтах.

Нагороджений Хрестом за військ, 
заслуги 3-го класу з воєн, декорацією 
з мечами, Бронз, медаллю за військ, за
слуги на стяжці Хреста за військ, заслу
ги з мечами, Срібною медаллю за хоро
брість 2-го класу, Срібною медаллю за 
хоробрість 1-го класу (двічі). Останню 
бойову нагороду отримав посмертно 
(згідно з розпорядженням австр. Мін-ва 
крайової оборони від 19.04.1919).

Після розпаду Австро-Угор. мо
нархії вступив до укр. армії як четар 
ГА. Командир сотні 3-го Гуцул, куреня
36-го полку піхоти гетьмана Мазепи, 
який 15.12.1918 став до бою з польс. 
військами на ділянці фронту біля 
м. Угнів. Після поранення в бою курін
ного командира поручника П. Шлем- 
кевича 19.12.1918 перебрав команду

3-го куреня, який складався з 4-х піх. 
сотень, сотні скорострілів, відділу те
лефоністів і харчового обозу -  разом 
850 вояків. 3-й курінь вів запеклі бої з 
поляками на відтинку фронту Угнів -  у 
с. Річки і с. Корні (20-21.12), с. Белзець 
(21-22.12), здобув перемогу над поля
ками, захопивши с. Корні 25.12.1918. 
З 5.01.1918 команда 3-го куреня дис
л о к у в а л а с я  в с. Вербиці (нині Тома- 
шів. пов. Люблін, в-ва, Польща) біля 
м. Угнів, а 6.01.1919 розпочався на
ступ польс. військ на цілому відтинку 
фронту Угнів.

21.01.1919 В. ішов у бій на чолі 
розстрільної, в яку розгорнувся 3-й 
курінь у наступі на бараки біля ст. Угнів, 
де його було вбито пострілом у го
лову. Бій тривав понад 5 годин; 3-й 
курінь захопив ст. Угнів, с. Застав'я і 
вранці 22.01.1919 - м. Угнів, здобув 
від ворога багато полонених, зброї 
І амуніції. Тоді ж відбулися урочисті 
похорони укр. стрільців і старшин, які 
загинули в боях за м. Угнів. Четаря В. 
поховано при вході на цвинтар с. Вер
биця в одній гробниці з чет. І. Пушка
рем, який загинув 7.01.1919. На цьому 
ж цвинтарі у двох братських могилах 
поховано ще 18 стрільців, а на цвинта
рі м. Угнів у п'яти могилах - 13 полег
лих стрільців.

У міжвоєн. час похованням укр. 
військових у Вербиці та Угневі опікува
лися члени Філії т-ва охорони воєнних 
могил в Угневі. Могила двох курінних 
командирів ГА - чет. І. Пушкаря та чет.
В. - стала осередком культу полеглих 
укр. героїв. Після насильницького ви
селення українців з Вербиці 1947 (ак
ція "Вісла") та знищення там майже всіх 
укр. пам'яток дивом уціліла могила
В. та І. Пушкаря залишається одним з 
найважливішим свідчень укр. воєнної 
історії Закерзоння.

Літ.:Алексієвич Ю. Посмертна згад
ка 11 Покутський вістник. 1919. Ч. 20.
13 берез.; БожикС. Шляхом слави 9-ої 
Бриґади УГА. Три місяці на відтинку 
Уто ва . // Літопис Червоної Калини. 
1934. Ч. 4. С. 12-13; 1934. Ч. 5. С. 12-16; 
Українська Галицька Армія / ред. Д. Ми
китюк. Т. 1. Вінніпег, 1958. С. 104-106.

Володимир Старик
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ВАСКУЛ Петро

в Ас к у л
Петро
(08.05.1 895-02 .08 .1  941) - політ.і 

військ, діяч, поручник УГА. Батько 
О. Васкула (голови Київського братства

ОУН-УПА). Н. в сел, сім'ї у с. Верхній Бе
резів (нині Косів. р-ну Івано-Франк. 
обл.). Навч. у Коломий. г-зії.

Згодом був мобілізований до австр. 
армії, де вступив до офіцер, школи. 
Четар австр. армії. Сотник УСС. Учас
ник польс.-укр. війни. Нагороджений 
Хрестом за заслуги УГА та Хрестом УНР,
1920-21 перебував у польс. таборах ін
тернованих.

Вчитель; 1939-41 -  дир. школи в 
с. Ясенів-Пільний Городенків. р-ну.

Чл. Проводу ОУН. Учасник Нац. 
зборів у Львові 30.07.1941, які прого
лосили відновлення Укр. д-ви. За дору
ченням Я. Стецька 4.07.1941 у Городен- 
ці В. відкрив військ.-старшин. школу 
для підготовки кадрів до укр. війська. 
12.07.1941 весь її склад прийняв при 
інспекції діяча ОУН В. Бандери присягу 
на вірність Україні. 29.07.1941 угорці 
ліквідували школу, заарештували її ко
менданта - В. й курсантів.

2.08.1941 В. був розстріляний у лісі 
поблизу с. Семаківці (нині Городен
ків. р-ну Івано-Франк. обл.). Тіло його 
знайдено лише 23.08.1941 і згодом 
упізнано. 31.08.1941 відбувся похо
рон. Похований на Рудників, цвинтарі 
в м. Городенка. В цьому ж місті йому 
присвячено меморіальну дошку.

Літ.:ТинченкоЯ. Офіцерський Кор
пус Армії Української Народної Респу
бліки (1917-1921). Кн. 2. К., 2011; Яки
мович Б. Збройні Сили України: нарис 
історії. Львів, 1996.

Микола Вітенко

ВАССИЯН
Юліян Іванович
(псевд.: Армяшка, Юлько;
12.01.1894-03.10.1953). Н. у с. Ко- 

лоденці (нині Кам'янка-Бузьк. р-ну 
Львів, обл,). Закінчив Академіч. г-зію у 
Львові (1914). Вояк УСС, старшина УГА, 
четар. Інтернований у таборі в Домб'є 
(1920-22).

Провідний діяч Укр. таємн. ун-ту 
(1922-24). 1930 закінчив навч. у Пра- 
зьк. ун-ті, д-р філософії. Чл. ГУДМ у 
Львові, активний діяч ГУНМ у ЧСР та її 
голова (1926-28). Учасник І та II конфе
ренцій укр. націоналістів (1927, 1928). 
Учасник КУН, заст. голови президії, 
голова ідеологічної комісії, чл. комісії 
міжнар. політики та держ, устрою, ви
голосив доповідь "До головних засад 
націоналізму". Ідеологічний референт 
ПУН (до 1934), один з творців ідеоло
гії ОУН. З 1930 мешкав на Брідщині, у 
м. Перемишль.

Заарештований польс. поліцією 
2.12.1931, засуджений на "Процесі кон- 
ґресівців" 5-9.09.1932 на 4 р. ув'язнен
ня; вийшов на волю в 01.1936. Зааре
штований 1939, перебував у концтаборі

т



ВАСЬКІВ Микола Миколайович

в Березі Картузькій до 09.1939. Пе
рекладач в Укр. допомоговому к-ті в 
Бродах (1941-44). Політв'язень нім. 
концтабору Брец (1944). Після війни на 
еміграції в Австрії, відтак у США (1950).

П .у м, Чикаго (США).
Літ.: Конгрес Українських Націо

налістів 1929 рік. Документи і матеріа
ли / упор, В. Муравський. Львів, 2006; 
Мірчук П. Нарис історії ОУН. 1920-1930 
роки. К., 2007.

Микола Посівнич

ВАСЬКІВ
Микола Миколайович
(23.10.1898-01.05,1970) -  педагог, 

військовик, літератор. Н. у с. Кути Зо
лочівського пов. (нині Бродів, р-ну 
Львів, обл.). Доброволець Легіону УСС.
1.02.1915 поранений у с. Лавочне (нині 
Сколів, р-ну Львів, обл.). У складі ГА 
брав участь у польс.-укр. війні 1918-19 
та визвол. змаганнях на Наддніпрян. 
Україні.

Від 1920 - вчитель, 1939-41 -  дир. 
шк. в рідному селі. Навесні 1940 протя
гом 3-х місяців перебував у рад. в'яз
ниці. Влітку 1944 переїхав у с. Пилип- 
че Борщів, р-ну. Від 1947 проживав у 
с, Іване-Пусте, де викладав у школі 
англ. мову. Автор п'єс, повісті та поезій.

П. у с. Іване-Пусте Борщів, р-ну Тер
ноп. обл.

Літ.: Гасай Є. Васьків Микола Ми
колайович // ТЕС. Т, 1. Тернопіль, 2004.
С. 230; Лазарович М. В. Леґіон Українсь
ких січових стрільців: формування, 
ідея, боротьба. Тернопіль, 2016; Укра
їнські Січові Стрільці 1914-1920 / за 
ред. Б. Гнатевича, Л. Лепкого, І. Мірчу
ка. Монтреаль, 1955. С. 157.

Микола Лазарович

"ВАТИКАНСЬКИЙ" АРХІВ ЗУНР -
умовна назва збірки документів і мате
ріалів, які зберігаються в архіві Укр. ка
тол. ун-ту ім. Св. Климента Папи (УКУ). Ін. 
назва -  "Колекція документів ЗУНР".

"В."а. ЗУНР вперше частково введе
ний до наук, обігу директором Архіву 
УКУ д-ром Т. Горникевичем під час під
готовки ним збірника документів і ма
теріалів про події в Україні в 1914-22. 
Найбільш повно і системно матеріали

Колекції документів ЗУНР оприлюдне
но видавцями збірника документів і 
матеріалів - колективом учених При
карпатського нац. ун-ту ім. В. Стефани
ка під кер-вом О. Карпенка.

Документи і матеріали, що станов
лять колекцію, відклалися переважно 
в результаті діяльності органів держ. 
влади ЗУНР впродовж 1919-23. На
прикінці 1919 владні інституції ЗУНР 
змушені були перебратися до Відня - 
столиці Австрії, де знаходився осідок 
ЗУНР до 14.03.1923.3 цього часу австр. 
уряд на вимогу польс. дипломатії забо
ронив діяльність урядових стр-р ЗУНР 
на тер-ї своєї д-ви. Це змусило Є. Пе- 
трушевича, як керівника д-ви, прийня
ти 30.04.1923 рішення про ліквідацію 
Уряду уповноважених Диктатора ЗУНР, 
що фактично означало припинення 
діяльності урядових стр-р д-ви. Після 
цього Є. Петрушевич переїхав з Відня 
до Берліна.

З того часу до серед. 1960-х архів 
ЗУНР знаходився у Відні під негласною 
опікою австр. влади. Діяльну участь у 
його збереженні відіграли чимало укр. 
громад, і політ, діячів, серед яких - ми
трополит А. Шептицький, о. М. Горни- 
кевич, його братТ. Горникевич, А. Жук, 
митрополит Й. Сліпий, ректор УКУ 
ім. Св. Климента Папи о. І. Хома. Завдяки 
подвижницькій діяльності митрополи
та Й. Сліпого "В"а. ЗУНР був перевезе
ний з Відня до Рима в новостворений 
УКУ, а після смерті Блаженнійшого опіку 
над ним перейняв о. І. Хома.

Якісна репрезентативність дже
рельної бази Колекції характеризу
ється наявністю в ній численних за 
кількістю і різноманітних за видами і 
змістом документів та матеріалів: роз
порядків, обіжників, постанов Дикта
тора, інформаційних повідомлень і 
розпоряджень Президіальної канце
лярії Диктатора та ін, владних інститу
цій д-ви протягом 1919-23; ноти про
тесту Президента УНРади до урядів 
Польщі та країн Антанти, Паризької 
мирн. конф. та ін. з вимогою припи
нення окупації ЗУЗ інтервентами; ма
теріали укр. преси, що видавалася за 
розпорядженням Відділу преси і про
паганди Уряду уповноважених Дикта-

т
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тора, виходила в таборах інтернова
них вояків УГА в ЧСР.

Матеріали колекції систематизо
вані згідно з австр. с-мою діловодства. 
Осн. відмінність її від існуючої тепер в 
Україні - документи в установах у міру 
їх надходження, незалежно від змісту, 
реєстрували в журналі і відкладали 
згідно з присвоєною їм таким чином 
валовою нумерацією у великі зв'язки 
непідшитих документів, т. зв. фасцикул. 
Така с-ма реєстрації, фондоутворення 
та зберігання документів є не лише 
методологічно застаріла з точки зору 
сучасного архівного буд-ва, а й доволі 
непрактична з точки зору використан
ня. Тому нагально потрібно здійснити 
професійний опис та систематизацію 
документальних матеріалів колекції 
відповідно до існуючих сьогодні в Укра
їні принципів і вимог архівознавства.

Проблема реалізації цього завдан
ня нами уявляється можливою лише в 
тому разі, якщо документи і матеріали, 
що складають Колекцію документів 
ЗУНР у Ватикані, будуть передані Укра
їні. Відповідно до чинних міжнар. угод, 
нац. укр. законодавства, вона складає 
частку архівної україніки, культ, спад
щини народу, яка повинна бути зосе
реджена на тер-ї його автохтонного 
проживання. Враховуючи світовий дос
від, малоймовірним є повернення до 
України оригіналів документів і мате
ріалів. Тож слід передбачити один з ін. 
варіантів повернення на батьківщину 
її культ, спадку.

Пропонуємо створити страхові ко
пії документів і матеріалів цієї колекції: 
кожен з них, що входить до конкретної 
фасцикули, скопіювати і засвідчити 
відбитком печатки УКУ ім. Св. Климен- 
та Папи, здійснити початковий опис. 
А вже формування окремих справ за 
принципами архівного діловодства, 
що прийняті і застосовуються в Украї
ні, більш ґрунтовний опис кожного до
кумента можна здійснити в тому архіві, 
де буде зосереджено саму Колекцію.

Владні стр-ри Ватикану ще напри
кінці 20 ст. зробили перші кроки в 
напрямі повернення вказаних культ, 
цінностей. У Ватикані було підписано 
угоду про співпрацю між УКУ ім. Св. Кли-

мента Папи та Прикарпатським ун-том 
ім. В. Стефаника для налагодження 
більш тісних міжнар. наук, контактів.

Повернення колекції "В"а. ЗУНР в 
Україну стане логічним і закономірним 
кроком у відзначенні 100-річчя прого
лошення ЗУНР. Цей крок підтвердить 
турботу Церкви Христової, спрямова
ну на підтримку укр. державності, нац. 
історії і к-ри. На першому етапі такого 
повернення варто передати до фондів 
б-ки УКУ у Львові частину архіву ЗУНР, 
який знаходився у Мюнхені (ФРН) і 
США.

Для долі "В."а. ЗУНР вирішальною 
стане подальша співпраця органів 
держ. влади і управління України та Ва
тикану, які вже неодноразово демон
стрували вміння працювати спільно. 
Вирішення цієї проблеми сприятиме 
зміцненню їх авторитету, розширенню 
співпраці між народами, збагаченню 
нац. культ, спадщини України.

Літ.: Архів Українського Католиць
кого університету ім. св. Климента 
Папи. Ф. "Колекція документів ЗУНР". 
Оп. 1. Од. зб. 10; 13; 21; 31; 44; 46; 54; 
70; 77; 78; 85; 88; 109; 303; 304; 306; 
309; Великочий В. Джерела до вивчен
ня державного будівництва в ЗУНР. 
Івано-Франківськ, 2003; Великочий В., 
Жерноклеєв О., Волосянко Л. Олександр 
Юхимович Карпенко: івано-франків- 
ський період життя і творчості // Гали
чина. Ч. 5-6. Івано-Франківськ, 2001.
С. 35-43; Дерев'янко С. М., Панчук А. М. 
ЗУНР в українській історіографії // УІЖ.
1995. № 2. С. 29; Західно-Українська На
родна Республіка. 1918-1923. Докумен
ти і матеріали/уклад.Ю. Карпенко, К.Ми- 
цан. Івано-Франківськ, 2001. Т. 1. 584 с; 
2002. Т. 2. 712 с ; 2005. Т. 3. Кн. 1. 644 с.; 
2005. Т. 3. Кн. 2.800 с.; 2008.Т.4.886 с.; 2009. 
Т. 5. Кн. 1.944 с ; 2011. Т. 5. Кн. 2.948 с ; За
хідно-Українська Народна Республіка.
1918-1923: Історія / кер. авт. кол. й відп. 
ред. О. Карпенко. Івано-Франківськ,
2001. 626 с.; Західно-Українська Народ
на Республіка 1918-1923. Ілюстрована 
історія / гол. ред. і кер. авт. кол. М. Кугу
тяк. Львів; Івано-Франківськ, 2008.524с.; 
Литвин Мч Науменко К. Історія ЗУНР. 
Львів, 1995. 368 с.; Макарчук С. А. Укра
їнська Республіка галичан. Львів, 1997.
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192 с ; Павлишин О. Євген Петрушевич 
(1863-1940), Ілюстрований біографіч
ний нарис, Львів, 2013.398 с.; Ereignisse 
in der Ukraine deren Bedeutung und 
historisches hintergrunde / von I  Hor- 
nykiewicz. Bd. I. Philadelphia, 1966.450 s.; 
Bd. 2.1967.484 s.; Bd. 3,1968.704 s.; Bd. 4. 
1969.421 s.

Володимир Великочий

ВАХНЮК
Михайло
(29.11.1888 (за ін. даними - 1890)- 

29.01.1975) -  педагог, четар ГА, гро
мад.-політ. і культ, діяч. Н. у с. Русів 
(нині Снятин. р-ну Івано-Франк. обл.). 
Закінчив Заліщицьку учительську семі
нарію. 1907 учителював у с. Перехрес
не (нині Верховин, р-ну Івано-Франк. 
обл.). Належав до УСРП. Брав участь 
у заснуванні "Січей" та читалень т-ва 
"Просвіта" на Гуцульщині. Виступав з 
рефератами на просвітницькі теми.

Під час польс.-укр. війни 1918-19 - 
старшина 2-го корпусу ГА.

1931-35 - посол польс. сейму від 
виборчого блоку УСРП, УНДО, УСДП, 
Білорусько-християнської демокра
тії та Білорус, сел. союзу. Після сибір
ського заслання виїхав до Польщі. 
Учителював у с. Журавиця біля м. Пе
ремишль (нині Польща). Працював над 
створенням словника гуцульської го
вірки, автор публікацій у газ. "Громад
ський Голос".

П. у м. Варшава (Польща).
Літ.: Мельничук Б. Вахнюк Михай

ло // ТЕС. Т. 4, Тернопіль, 2009. С. 92; 
Українська Галицька Армія / ред. Д. 
Микитюк. Т. 2. Вінніпеґ, 1960. С. 330; 
Якимович Б. "Гей, «Січ» іде, красен мак 
цвіте..." Львів, 2000. С. 20; Арсенич П. і. 
Вахнюк Михайло // ЕСУ. URL: http://esu. 
com.ua/search_articles.php?id=32507.

Микола Лазарович, 
Богдан Мельничук

ВАХНЯНИН
Остап Іванович
(25.03.1890-31.08 (за ін. даними - 

01.09). 1924) -  педагог, громад, діяч, хо
рунжий УСС та УГА. Н. у м. Стрий (нині 
Львів, обл.) в сім'ї професора Стрий, 
г-зії І. Вахнянина і Лукії з родини Кло-

севичів. Випускник філол. ф-ту Львів, 
ун-ту (1914). До ПСВ - активний со- 
кільсько-спортивний діяч, чл. стрілец. 
куреня при т-ві "Сокіл-Батько" (з осені 
1913). Викл. г-зії у м. Львів.

Доброволець Легіону УСС з 1914. 
Викладав в етапній г-зії УСС. 1916-17 
разом з ін. УСС займався орг-цією укр. 
шкільництва на Волині (осінь 1916 - 
поч. 1918); як делегат етапної г-зії УСС 
належав до складу Укр. шкільної ради 
м. Володимир-Волинський (нині Во- 
лин. обл.). 1918 відряджений до складу 
культосвіт. станиці, що діяла при МВС 
УНР. Учасник боїв за м. Львів під час 
польс.-укр. війни 1918-19.

Деякий часучителювавум.Вінниця. 
Був чл. Укр. респ. капели, яка в 02.1919-
07,1920 під кер-вом і диригентурою
О. Кошиця для популяризації укр. муз. 
к-ри з успіхом концертувала в країнах 
Європи -  у ЧСР, Австрії, Швейцарії, 
Франції, Бельгії, Голландії, Англії та Ні
меччині. Влітку 1920 з частиною цієї ка
пели прибув до Закарпаття, оселився в 
Ужгороді, де з 1.09.1921 актор, співак 
і певний час адміністратор "Руського 
театру" т-ва "Просвіта" під проводом 
М. Садовського. Від 1.09.1922 -  проф. 
держ. г-зії в Ужгороді, де викладав 
укр. і нім. мови. Організатор пластун, 
руху на Закарпатті. 7.02.1923 заснував 
у г-зії т-во "Пласт" при ньому -  хор і 
театр, гурток. Виховував молодь у нац.
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дусі, заохочував її до праці для свого 
народу, влаштовував з нею вистави, 
концерти, вечірки тощо. Редагував 
укр. частину пластового ж. "Плас- 
тун-Юнак-Черкейс", перекладав опові
дання англ. письменника С. Е. Томсена,
1923 упорядкував пластову брошуру 
"Пласт -  історія і пластове вихован
ня", видав "Пластовий календарець на
1924 р" підготував до друку перший 
підручник для закарпат. пластунів 
"Пластовим шляхом за красою життя" 
(опубл. 1924).

Трагічно загинув. Похований у 
м. Ужгород (кладовище на г. Кальва- 
рія). Навесні 1925 перепохований у ро
динному гробівці на Личаків, цвинтарі 
у Львові. В Ужгороді на місці могили 
залишився кам'яний пам'ятник. 1926 
у 1-му числі час. "Пластун" уміщено 
"Жалібний марш пластунів", написаний 
С  Черкасенком на музику Я. Яросла- 
венка, присвячений пам'яті В. Іменем
В. названо курінь старших пластунів у 
Празі та 50-й ремісничий курінь плас
тового юнацтва у Львові.

Літ.: Гром Ю. Проф. Остап Вахня- 
нин (1890-1924) //Пап-ПугачС. Пласто
вий Альманах: 3 нагоди п'ятдесятиріч
чя Українського Пласту на Закарпатті
1921-1971. Рим, 1976. С. 136-139; Ко
валь P., Лазарович М., Юзич Ю. Біо
графії вояків, яких згадує Михайло 
Горбовий // Гуцули у Визвольній бо
ротьбі: Спогади січового стрільця 
Михайла Горбового / упоряд., вступ, 
слово, примітки, додатки, біограф, 
дов. Р. Коваля, Ю. Юзича, П. Арсени- 
ча. К., 2009. С. 291; Лазарович М. В. 
Леґіон Українських січових стрільців: 
формування, ідея, боротьба. Терно
піль, 2016; Риф'як Р. Остап Вахнянин
- будівничий закарпатського Пласту. 
URL: http://100krokiv.info/2011/09/os- 
tap-vahnyanyn-budivnychyj-zakarpats- 
koho-plastu/.

Микола Лазарович

ВАЦИК
Микола
(15.05.1903-17.03.1978) - філолог, 

літературознавець, військ, діяч. Н. у 
с. Засадки (нині Старосамбір. р-ну 
Львів, обл.).

1919—21 перебував у лавах УГА.
1.08.1919 отримав звання сотника. Вхо
див до Команди етапу армії (запілля).

Середню освіту здобув у Пере- 
мишл. чол. г-зії. 1927-32 навч. на філос. 
ф-ті Краків, ун-ту. Працював учителем у 
школах Галичини.

Під час ДСВ емігрував до Австрії.
1948 здобув звання д-ра філософії у 
Віден. ун-ті. На поч. 1950-х емігрував 
до США. Працював в Укр. нар. союзі, 
був чл. управи в Укр. ін-ті Америки у 
Нью-Йорку. Із сер. 1950-х -  чл. НТШ. 
Досліджував укр. л-ру, її історію, твор
чість В. Яґича та І. Франка.

П.у м. Нью-Йорк.
Літ.: Українська Галицька Армія 

/ ред. Д. Микитюк. Т. 2. Вінніпег, 1960.
С. 333; Ковалів Ю. Вацик // Енциклопе
дія Наукового товариства ім. Шевчен
ка. URL: http://encyclopedia.com.ua/ 
search_artides.php?id=525.

Богдан Паска

ВЕЛИГОРСЬКИЙ
Іван Миколайович
(09.06.1889-21.07.1955) - педагог, 

громад, діяч, четар УГА. Н. у с. Серафин- 
ці (нині Городенків. р-ну Івано-Франк.

обл.) в шляхетській родині. В нар. шк. 
навч. в с. Серафинці та м. Городенка 
(1896-1902). Випускник Коломий. кла
сичної г-зії з укр. мовою навч. (1902-09,
7.06.1910 склав іспит зрілості) та Віден. 
ун-ту (1912-14 та 1922-23), де студіював 
слов'ян, філологію; д-р філософії (1923).
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ВЕЛИЧКОВСЬКИЙ Євген Теодорович

Діяльний у громад, житті. 1.07.1910 за
арештований і засуджений за участь у 
демонстрації, учасники якої домагали
ся відкриття укр. ун-ту у Львові. Нале
жав до студент, орг-ції "Січ".

Під час ПСВ воював у складі 58-го 
Станиславів. полку піхоти австро- 
угор. армії на Рос., Серб, й Італ. фронтах; 
двічі поранений - під м. Перемишль 
(нині Польща) та в Альпах. Кілька ра
зів відзначений за бойову доблесть. 
Тривалий час лікувався в шпиталях, 
після чого його визнали не здатним до 
фронтової служби. Відзначений військ, 
званнями хорунжий (1917) та лейте
нант (поч. 1918), а також великою Сріб
ною медаллю хоробрості та Бронз, 
медаллю; мав відзнаки за поранення і 
позафронтову службу.

Після нац.-демократ. революції 
1918 на ЗУЗ - заст. військ, коменданта 
Городенківського пов. ЗУНР та очіль
ник Харчової управи. Згодом як до
броволець ГА брав участь у польс.-укр. 
війні 1918-19. 23.01.1919 одружився з 
учителькою М. Яшан, з якою народи
ли двох синів і доньку. 11.07.1919 як 
інтендант (за ін. даними - комендант 
сотні) новосформованої 14-ЇТеребов- 
лян. бригади ГА разом з провіантовою 
валкою, своєю дружиною та дружина
ми кількох укр. старшин поблизу сіл 
Нирків і Червоногород (1970 останнє 
припинило існування; нині Заліщиц. 
р-ну Терноп. обл.) потрапив у полон до 
польс. армії. Жінок завдяки Червоно
му Хрестові невдовзі звільнили, а В. за
слали до табору військовополонених у 
с. Пикуличі неподалік Перемишля, звід
ки він повернувся наприкінці 12.1919.

Згодом учителював у школах і г-зі- 
ях міст Чортків (1920-21; нині Терноп. 
обл.), Городенка (1923-26), Станисла
вів (1927-32; нині Івано-Франківськ). 
1933-41 - дир. укр. приватної г-зії 
ім. О. Маковея (від 1939 - ЗОШ) у 
м. Яворів (нині Львів, обл.). Тоді ж зор
ганізував у Яворові приватну торг, 
школу і 2 р. її очолював. Працював 
також у кооперації. Був опікуном т-ва 
"Пласт", через що 1930 його пересліду
вала польс. влада. Під час нім. окупації 
перебрався до Львова, де працював 
перекладачем і вчителював.

У серед. 1944 виїхав до м. Краків 
(Польща), де займався переклада
цькою діяльністю; у 01.1945 - до Від
ня. Упродовж 1946-48 - учитель і дир. 
укр. г-зії в таборах для переміщених 
осіб у містах Фюссен і Міттенвальд (Ні
меччина). 10.10.1948 з родиною при
був до Канади (Торонто), працював у 
Онтарійському провінційному мін-ві 
освіти. Чл. НТШ в Канаді, секретар фі
лії Т-ва в Торонто. Автор наук, праць, 
рецензій із мово- та літературознав
ства, багатьох статей пед. тематики, 
підручників тощо.

П. у м. Торонто (Канада).
Літ.: Вертиполох Є. Д-р Іван Ве- 

лигорський // Городенщина: історич
но-мемуарний збірник / за ред. М. Ма- 
рунчака. Нью-Йорк, 1978. С. 603-605; 
Михайлівський Т. Спомин про Городен- 
ку й наші змагання //Там само. С. 171; 
Українська Галицька Армія / ред. Д. Ми
китюк. Т. 1. Вінніпег, 1958. С. 324, 663; 
Арсенич П. І. Велигорський Іван // ЕСУ. 
URL: http://esu.com.ua/search_articles. 
php?id=32674.

Микола Лазарович, 
Наталія Лазарович, Лариса Щербак

ВЕЛИЧКОВСЬКИЙ
Євген Теодорович
(1879-1948) - військ, діяч, сотник 

ГА. Н. у м. Долина (нині Івано-Франк. 
обл.) у сім'ї священика.

У 12.1918 брав участь в орг-ції по
льового суду ОВК ГА у м. Стрий. Від 
01.1919- заст. нач. польового суду 1 -го 
корпусу ГА. У 04.1919 провадив слід
ство в справі заколоту в м. Дрогобич.

Літ.: КучерукВ. Українська Галицька 
Армія:довідник.К.,2010;Лі/теинМ.Укра- 
їнсько-польська війна 1918-1919 pp. 
Львів, 1998; Українська Галицька Армія 
/ ред. Д. Микитюк. Т. 3. Вінніпег, 1966; 
Шанковський Л. Українська Галицька 
Армія. Львів, 1999.

Богдан Паска

ВЕЛЬНИЧУК
Олександр Юрійович
(15.03.1895-12.11.1959) - д-р права, 

громад, діяч, художник-аматор, четар 
ГА. Н. в с. Шипіт Ізвірський Радівецького 
пов. на Буковині (нині с. Шепіт Путиль-
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ВЕЛЬНИЧУК Олександр Юрійович

ського р-ну Чернів. обл.) в сім'ї дяка. 
Навч. в укр. г-зіях м. Вижниця та м. Чер
нівці, іспити за гімназійний курс склав у 
Відні 1920.

Військ, службу розпочав як арти
лерист 11-ї батареї гірських гармат 
дивізіону гірської артилерії № 3 110-го 
полку гірської артилерії. Воював на 
Серб, й Італ. фронтах, пройшов вишкіл 
як корпусний альпініст. 1918 направ
лений до старшин, школи резерву в 
Кам'янці-Струмиловій, де його застав 
розвал Австро-Угорської монархії.

З 1.11.1918 став на службу в укр. 
армії як хорунжий артилерії ГА. Учас
ник перебрання влади українцями в 
Кам'янці-Струмиловій. За дорученням 
ОВК в м. Золочів організував півбата- 
рею польових гармат з двох гармат, 
які потрапили до рук укр. військових 
у Кам'янці-Струмиловій. Наприкінці
11.1918 виїхав на фронт під Львів на 
позицію в с. Підліски навпроти за
йнятих поляками Дублян. Допоміг 
стрільцям 4-ї Золочів. бригади ГА па
ралізувати ворожий опір та зайняти 
с. Дубляни, важливий пункт на шляху 
до Львова. Після доповнення півбата- 
реї новими гарматами вирушили на 
фронт під м. Белз. Отримав особливе 
відзначення НКГА за хоробрість при 
обороні Кристинополя. З 05.1919 ко
мандував 2-ю Кінною батареєю 6-го 
гармат, полку, яка входила до скла
ду 6-ї Рав. бригади ГА (командир сот.

Р. Фріш). 1.08.1919 іменований четарем 
артилерії ГА.

На поч. 1920-х студіював право у Ві
ден. та Чернів. ун-тах. Чл. (згодом бать
ко) укр. академіч. т-ва "Запороже" в 
Чернівцях, інтереси якого представляв 
у заснованому з його ініціативи 1922 
К-ті укр. студентства Буковини. Після 
закінчення вищих студій докторатом 
права з 1923 працював адвокатом у 
м. Вижниця. Голова т-ва "Укр. Нар. дім 
ім. Ю. Федьковича" та гімназійної бур
си у Вижниці. Автор численних літ. тво
рів, які публікувалися в буковин. пресі.

Арештований більшовиками в 1940, 
засуджений на однорічне ув'язнення.

Після 1944 в еміграції на Заході. 
Працював доцентом Укр. високої екон. 
школи в Мюнхені, лектором нім. мови 
в Богословсько-пед. акад-ї УАПЦ, ад
міністративним директором заочного 
навч. при УВУ. 1949 переїхав до США, 
оселився в м. Нью-Йорк. Був активним 
чл. Об'єднання українців буковинців 
в ЗДА та Укр. буковинської громади в 
Нью-Йорку. Автор поетичних та про
зових творів. Публікувався в буковин. 
час. "Промінь" "Каменярі", "Рідний 
край". Займався малярством як аматор, 
більшість його худ. творів зберігається 
в УВАН та в Українському музеї в м. Са- 
ут-Баунд-Брук (шт. Нью Джерсі).

П. у м. Нью-Йорк. Похований на 
цвинтарі Оливної гори в Брукліні.

У низці видань помилково назва
ний Олексою Винничуком або Мель- 
ничуком.

Те.: Вельничук О. Рейд на Дубляни 
// Українська Галицька Армія / ред. 
Д. Микитюк. Т. 5, Вінніпег, 1976. С. 52-54.

Літ.: Д-р Олександер Вельничук 
(некролог) // Свобода. 1959.18 листоп.; 
Скрипка Т. Доля: Олександр Вельничук 
// Віра. 2001; Соколиииин О. В першу 
річницю смерти адв. Ол. Вельничука 
(Чесного Батька Українського Акаде
мічного Козацтва "Запорожжя") // Сво
бода. 1960.9 листоп.; Його ж. Запорозь
ка одноднівка. Нью Йорк, 1960. С. 5-8, 
22; Ті, що відійшли // Голос Комбатанта.
1959. Ч. 4; Українська Галицька Армія 
/ ред. Д. Микитюк. Т. 1. Вінніпег, 1958. 
С  190-192,663,674.

Володимир Старик
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ВЕНГРИНОВИЧ Степан Володимирович

ВЕНГРИНОВИЧ
Степан Володимирович
(07.04.1897-19.06.1954) - церк. і гро

мад. діяч, учасник нац.-демократ. ре
волюції 1918 на ЗУЗ. Н. у с. Хитринка 
Перемишльського пов. у сім'ї свяще
ника. Навч. у нар. школі м-ка Яворів (до 
1911), у г-зіях у Перемишлі (1911-14) і 
Бродах (1914-15), де став чл. "Пласту". 
Богослов, освіту здобув у духовній се
мінарії в Перемишлі (1915-16), на бо
гослов. ф-ті Львів, ун-ту і Львів, духов
ній семінарії (1916-18); на канікулах 
збирав колекції для музею в Тернаві 
Вижній.

1918 вступив до лав ГА, служив гар
матником у чині хорунжого, пройшов 
усю військ, кампанію в Галичині. Вліт
ку 1919 потрапив у полон, перебував 
у Станиславів. таборі, при переправі 
полонених до концтабору в Тухолі втік.

1919-21 закінчив навч. у Львів, ду
ховній семінари, отримав офіц. докумен
ти ("правдиву легітимацію"). 9.08.1921 
одружився з Софією, дочкою о. Іларіо- 
ната Яромири Паньківських із с. Більче 
Дрогобицького пов.; молода родина 
замешкала в м. Дрогобич.

Висвячений на священика 1921 у 
соборі Св. Юра у Львові митрополитом
А. Шептицьким. Сотрудник у с. Тепличі 
Ярославського пов. (1921-26). Водно
час виконував обов'язки катехита в 
школах УПТ "Рідна школа" та вчителя 
фізики й рисунків в укр. г-зії та жін. 
учительській семінарії в Дрогобичі 
(1921-27). Катехит нар. шкіл, заст. дир. 
Лемківського музею м. Сянік (1928-45).

У період нім. окупації (1939-44) ін
спектор Сяніцького шкільного округу 
й організатор укр. шкільництва, духів
ник лікарні, катехит і викл. стенографії 
та етики ("засад доброго виховання") 
у нар. торг, школі м. Сянік. Під час ак
ції переселення українців з Польщі до 
СРСР 19.01.1946 перевезений ізСянока 
до Самбора, де працював прибираль
ником у музеї "Бойківщина", підпільно 
виконував священицьке служіння. У 
05.1948 арештований, виселений спер
шу до Борислав, пересильного табору, 
звідки згодом поїздом етапований до 
Хабаровська, а потім - поромом по 
р. Амур до поселення Джонка Нанай

ського р-ну, де перебували на засланні
14 священиків УГКЦ. У с-щі Джонка зве
ли будинок, у якому спільно прожива
ли родини священиків М. Котлярчука, 
М. Підлісецького і В.; на роботах його 
напарником був о. Р. Гузан. Спершу В. 
захворів на ревматизм, у 01.1954 стан 
його здоров'я погіршився, але в райлі- 
карні його не обстежували і відправи
ли додому.

П. від інфаркту. Похорон відбувся 
за участю всіх священиків-виселенців.

Літ,: Блажейовський Д. Історичний 
шематизм Перемиської єпархії з вклю
ченням Апостольської Адміністратури 
Лемківщини (1828-1939) [англ. мовою]. 
Львів, 1995. С. 874; Лебедович І, Полеві 
духовники Української Галицької Ар
мії: У 45-річчя участи у Визвольних 
змаганнях (Матеріали до історії). Він
ніпег, 1963. С. 219, 229; Мартирологія 
Українських Церков; у 4-х т. Т. 2: Укра
їнська Католицька Церква; Документи, 
матеріяли, християнський самвидав 
України / упоряд. і ред. О. Зінкевич 
і о. Т. Р. Лончин. Торонто; Балтимор, 
1985. С. 113; Шах С. Між Сяном і Ду- 
найцем. Спомин. Часть 1. Мюнхен, 
1960. С, 313; Лабінська К, "Я залишив
ся тим, ким був" [о. Степан Венгрино- 
вич] (дата публікації: 13.03. 2012). URL: 
https://risu.org.ua/ua/index/exclusive/ 
events_people/47276/; О. Степан Вен- 
гринович. URL: http://www.sde.org.ua/ 
svjatyni/slugy-bozi/item/2668-o-stepan- 
vengrynovych.html.

Олег Єгрешій,
Руслан Делятинський

ВЕРБЕНЕЦЬ
Володимир
(1869-24.04.1939)-укр. лікар, держ. 

діяч. Н. у м. Ярослав (нині Польща). 
Служив лікарем у ВМФ Австро-Угор
щини, Напередодні ПСВ вийшов у 
відставку. Провадив лікар, практику в 
м. Баден біля Відня.

У період ЗУНР працював в укр. 
урядових стр-рах. Навесні 1919 був го
ловою укр. дипломатичної військ,-са
нітарної місії в Белграді. Займався 
поверненням додому військовополо
нених галичан. Згодом виїхав до Відня. 
Після закінчення польс.-укр. війни по

ВЕНГРИНОВИН 
Степан Володимирович

ВЕРБЕНЕЦЬ
Володимир
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ВЕРБИЦЬКИЙ Юліан

селився у м. Рогатин (нині Івано-Франк. 
обл.), де працював лікарем та опіку
вався шкільною орг-цією "Пласт". Після 
арешту 1930 захворів і повернувся до 
рідного міста.

П. у м. Ярослав.
Літ.: Колянчук О. Вербенець Воло

димир // ЕСУ. URL: http://esu.com.ua/ 
search_articles.php?id=33466.

Богдан Паска

ВЕРБИЦЬКИЙ
Юліан
(27.10.1898-21.06.1977) - меценат, 

громад, діяч. Н. у с. Броварі (нині Бучац. 
р-ну Терноп. обл.). Доброволець УГА. 
Після визвол. змагань емігрував до 
Канади. Активіст УСГ, Укр. нац. орг-ції. 
Жертводавець на Шевченківську фун
дацію, філію Укр. нац. орг-ції в Гаміль- 
тоніта ін. укр. установи.

П. у м. Гамільтон (Канада).
Літ.: Волинський 6, Вербицький 

Юліан //ТЕС.Т. 1 .Тернопіль, 2004. С, 244; 
Уніят В., Футрин М. Броварі // Терно
пільщина. Історія міст і сіл. Т. 1. Терно
піль, 2014. С. 599.

Микола Лазарович, 
Богдан Мельничук

ВЕРГАНОВСЬКИЙ
Володимир Йосипович
(07.03.1876-26.11.1946) - юрист, пе

дагог і громад, діяч. Н. у с. Лукави- 
ця-Вижна (нині с. Верхня Лукавиця 
Стрий, р-ну Львів, обл.). 1894 завершив 
навч. в г-зії м. Золочів, 1898 - на юрид. 
ф-ті Львів, ун-ту. Д-р права (1900). Пра
цював судовим ад'юнктом при Крайо
вому суді у Львові (1900-08), чл. три
буналу Кримінального крайового суду 
(з 1906), у суд. установах Золочева, 
Підволочиська. 1904-05 продовжив 
навч. у Берлінському та Віден. ун-тах. 
1908-19 - приват-доцент австр. ци
вільної процедури у Львів, ун-ті. 1908
- один із засн. і чл. правління Т-ва укр- 
рус. правників. Дійсний чл. НТШ (1914). 
Був головою Правничої комісії НТШ у 
Львові.

Після окупації ЗУНР польс. війська
ми не визнав суверенітету відновленої 
польс. д-ви над Сх. Галичиною, тому 
звільнений зі Львів, ун-ту. Долучив

ся до роботи зі створення 1919-20 
за громад, ініціативою університет, кур
сів для укр. молоді уЛьвові, а пізніше та
ємного ун-ту. 1921-25 -  проф., 1921-23
-  декан правн. ф-ту Укр. таємного ун
ту у Львові. Після закриття поляками 
таємного ун-ту зосередився на судовій 
практиці.

1925-29 -  окружний, 1929-39 - 
апеляційний суддя уЛьвові. Після при
єднання Зх. України до УРСР відновив 
викладацьку роботу. 1939-41 -  декан 
і заст. декана юрид. ф-ту, зав. каф-ри 
цивільного процесу, чл. Вченої ради 
Львів, -ун-ту. Д-р юрид. наук, проф. 
(1940). 1944 емігрував до Австрії.

П. у м. Прамер (Австрія).
Літ.: Мудрий М. Вергановський Во

лодимир // Енциклопедія Наукового 
товариства ім. Шевченка. URL: http:// 
encyclopedia.com.ua/search_articles. 
php?id=550; Романів О. Верганов
ський Володимир Йосипович // ЕСУ. 
URL: http://esu.com.ua/search_articles. 
php?id=33507.

Богдан Паска

ВЕРГУН
Петро Іванович
(18.11.1890-07.02.1957) - греко-ка- 

тол. священик, прелат, старшина ГА, 
вчени й-мистецтвозна вець, громад, 
діяч. Н. у м. Городок у робітн. родині. 
Навч. у місц. початковій шк. Середню
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освіту здобував у гімназійних закла
дах Львова, Кракова, Перемишля та 
Відня (1918). Після добровільної річної 
служби в 89-му піх. полку австр. армії 
(1909—10) залишився служити завіду
вачем полкової канцелярії.

На поч. ПСВ відправлений на фронт, 
але після поранення в ногу відкоман
дирований у запілля. На поч. 11.1918 
арештований поляками в м. Ярослав. 
Наприкінці 03.1919 утік з табору ін
тернованих разом з 8-ма українцями. 
Дістався до м. Рудки, де зголосився 
до ГА. 30.03-16.06.1919 - зав. військ, 
канцелярії групи Гофмана. 16.06.1919-
4.01.1920 -  кадровий референт 8-ї 
бригади ГА. Інтернований польс. вій
ськовими в таборі м. Тухоля (23.04- 
18.09.1920), звідки зумів утекти до ЧСР.
6.10.1920 опинився в таборі для укр. 
військових у м. Райхенберґ. У цьому ж 
місті закінчив Римо-катол. духовну се
мінарію (20.04.1921).

Навч. на філос. й теолог, ф-тах 
Празьк. ун-ту (1920-24). Захистив док- 
торат філософії в УВУ в Празі (1924). 
Асистент Укр. наук, ін-ту в Берліні 
(1925-27). Митрополит А. Шептицький 
30.10.1927 висвятив В. на священика. 
Душпастир (15.11.1927-31.07.1930), па
рох (1.08.1930-10.1940) греко-катол. 
парафії у Берліні. Водночас здійсню
вав духовну опіку над укр. студентами 
Політехніки в Данцінґу (Ґданську). Діяч 
(1927-38), голова (1936) т-ва "Українська 
громада" в Берліні. Почесний чл. катол. 
Т-ва св. Володимира в Дельменгорсті. 
Був духівником €. Петрушевича в ос
танні роки його життя, провадив його 
поховальну церемонію. 23.10.1940 при
значений апостольським візитатором 
(з правами єпископа) греко-католиків 
Німеччини, Австрії, Судетської області 
та Генеральної губернії. Залишався в 
Берліні до приходу ЧА.

22.06.1945 арештований більшо
вицькими спецслужбами та етапова
ний до Києва. Засуджений трибуналом 
військ МВС СРСР на 7 р. позбавлення 
волі у ВТТ. П. на засланні в с. Ангарське 
Красноярського краю (нині РФ). Реа
білітований 1991. Папа Іван-Павло II 
27.06.2001 проголосив В. священному- 
чеником.

Літ.: Павлишин О. Євген Петруше- 
вич (1863-1940). Ілюстрований біо
графічний нарис. Львів, 2013. С. 62-63,
322-323, 349; Рубльова Н. Вергун Пет
ро Іванович // ЕІУ.Т. 1. К., 2003. С. 480.

Олег Павлишин

ВЕРСАЛЬСЬКИЙ МИРНИЙ ДОГО
ВІР підписаний у Версалі 28.06.1919 
д-вами-переможницями в ПСВ: США,
Великою Британією, Францією, Італією,
Японією, Бельгією та ін. -  з одного 
боку, і переможеною Німеччиною - 
з іншого. Офіційно закінчив ПСВ.

Текст В.м.д. був розроблений де
легаціями Франції, Великої Британії,
Японії і США на Паризький мирн. конф.
1919-20. Мав 440 статей, що містилися 
у 15 частинах, поділених на розділи.
Першу частину договору (26 статей)

ВЕРСАЛЬСЬКИЙ МИРНИЙ ДОГОВІР

Т Н Е

TRE/ATY OF PEACE
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Обкладинка видання 
тексту Версальського 
мирного договору
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ВЕРТИПОРОХ Євген Іванович

ВЕРТИПОРОХ 
Євген Іванович

становив Статут Ліги Націй. Умови до
говору визнавали Німеччину та її со
юзників гол. винуватцями розв'язання 
ПСВ і вимагали від неї роззброєння, іс
тотних територ. поступок і сплачення 
репарацій д-вам-переможницям.

В.м.д. позбавляв Німеччину всіх ко
лоній і 1/8 тер-й із 7-мільйонним нас. 
та передбачав радикальне скорочен
ня нім. армії, чисельність якої не могла 
перевищувати 100 тис. добровольців, 
у т. ч. 4 тис. офіцерів; ВМФ - 15 тис. ра
зом з 1,5 тис. офіцерів. Заборонялось 
мати важку артилерію, танки, військ, і 
морську авіацію, підводні човни й аві
аносці. Нім. частина лівобережжя Рей
ну та смуга правого берега шириною 
50 км підлягали демілітаризації. Коло
нії Німеччини були поділені між гол. 
д-вами-переможницями.

Німеччина повертала Франції Ель
зас і Лотарингію, Бельгії -  округи Мо
рене, Мальмеді та Ейпен, Польщі - 
Познань, частину Помор'я та ін. тер-ї 
Зх. Пруссії, Данії -  пд. частину Шлезвіга, 
Італії -  Пд. Тіроль, Істрію та смугу Адрі- 
атичного узбережжя. Данціг був ого
лошений вільним містом, м. Клайпеда 
передано у відання д-в-переможниць 
(02.1923 приєднано до Литви). Неве
лика ділянка сілезької тер-ї відходила 
до ЧСР. Нижня Сілезія, велика части
на верхньої Сілезії та ін. залишилися 
у Німеччини. Саар переходив на 15 р. 
під управління Ліги Націй, а потім його 
доля повинна була вирішуватися шля
хом плебісциту.

Внаслідок укладення договору 
свою незалежність здобули Польща, 
ЧСР, Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва, 
Албанія, Кор-во СХС (від 1929 - Юго
славія).

До 21.05.1921 Німеччина зобов'я
зувалась виплатити 20 млрд марок. Заг. 
претензії становили 132 млрд марок.

Окремий розділ договору "Росія та 
російські держави" накладав на Німеч
чину зобов'язання визнати незалеж
ність усіх тер-й, які входили до складу 
колиш. Рос. імперії на 1.08.1914, а та
кож недійсність Брестських мирних 
договорів, зокр. Німеччина мала ви
знати всі договори й угоди, які союзні 
й асоційовані д-ви укладуть у майбут

ньому з країнами, що утворилися або 
утворяться на тер-ї колиш. Рос. імперії 
тощо. Ці статті так чи інакше порушу
вали інтереси України, бо стосувалися 
майбутнього укр. земель.

Незважаючи на те, що розгляд 
т. зв. рос. питання займав важливе 
місце на Паризькій мирн. конф., спо
дівання укр. представників Директорії 
УНР та ЗУНР на підтримку країнами Ан
танти ідей держ. незалежності України 
виявилися марними. За умовами миру 
Пн. Буковина і Бессарабія відходили до 
Румунії, Закарпаття - ЧСР, Сх. Галичина 
і Зх. Волинь -  Польщі. Таким чином, рі
шення Паризької мирн. конф. негатив
но вплинули не лише на укр. нац.-виз- 
вол. рух, а й загалом на підтримку ідеї 
відродження укр. державності та со
борності.

Літ.: Версальский мирньїй дого- 
вор. М., 1925; Капелюшний В. П. Вер
сальський мирний договір // ЕСУ. Т. 4. 
К., 2005; Коміренко І. Д. Версальський 
мирний договір 1919 // Українська ди
пломатична енциклопедія. Т. 1. К., 2004; 
Нариси історії дипломатії України. К., 
2001; Симоненко Р. Г. Версальський 
мирний договір // ЕІУ. Т. 1. К., 2003.

Олексій Лупандін

ВЕРТИПОРОХ
Євген Іванович
(17.04.1898-12.01.1973) - хімік, гро

мад. і військ, діяч, четар ГА. Н. у с. Ляш
ки Королівські (нині с. Заставне Золо
чів. р-ну Львів, обл.).

1919 - організатор та команд, 1-ї 
саперної сотні 1-го корпусу ГА.

Навч. в Укр. таємному ун-ті у 
м. Львів. Закінчив Вищу тех. школу в 
м. Ґданськ (1926), де працював до 1934; 
очолював укр. громаду міста (1932- 
34). Д-р хімії (1929), дійсний чл. НТШ 
(1934). Протягом 1935-41 працював 
у найбільшій польс. фармацевтичній 
компанії "Маґістер А. Кляве" (Варшава), 
де від 1938 очолював відділ, що роз
почав масове вир-во інсуліну. Декан 
фармацевтичного ф-ту Львів, мед. ін-ту 
(1942-44).

Після ДСВ емігрував до Німеччини, 
працював деканом фармацевтично
го ф-ту Укр. тех.-госп. ін-ту в Мюнхені
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ВЕРХОВНА РАДА ПАРИЗЬКОЇ МИРНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

(1947-48). 1948 переїхав до м. Торонто 
(Канада), викладав у Технологічному 
ін-ті. Засн. і голова відділу НТШ в Канаді 
(1949). Надзвичайний проф. УВУ (1962). 
Автор бл. ЗО наук, праць із хімії.

П .у м. Торонто.
Літ,: Головацький І. Вертипорох Єв

ген Іванович // ЕСУ. Т. 4. К., 2005. С. 280; 
Кучерук В. Українська Галицька Армія: 
довідник. К., 2010; ШанковськийЛ. Укра
їнська Галицька Армія. Львів, 1999.

Богдан Паска

В ЕР Х О В Н А  РАДА П А Р И ЗЬК О Ї 
М И РН О Ї К О Н Ф ЕР ЕН Ц ІЇ (Верховна 
рада Антанти, Верховна союзна рада 
країн Антанти, "Рада п'яти", Рада ам- 
басадорів) - найвищий керівний орган 
країн-учасниць Антанти. Створений на
прикінці ПСВ, існував до 1925.

До складу В.р.П.м.к. входили на 
постійній основі представники 5-ти 
д-в-переможниць: Великої Британії, 
Франції, США, Італії та Японії, насампе
ред керівники д-в і представники їхніх 
ген. штабів. Діяльність ради відбува
лася у формі засідань з обговоренням 
нагальних політич. і військ, питань. Для 
ефективнішої роботи проводилися

міжнар. конференції: Паризька мирна 
конф. (18.01.1919-21.01.1920); конф. 
у Спа (5—16.07.1920); Вашингтонська 
конф. (12.11.1921 -6.02.1922); Генуезька 
конф. (10.04-20.05.1922); Гаазька конф. 
(15.06-19.07.1922); Лозаннська конф. 
(20.11.1922-24.07.1923) та ін.

На конференціях д-ви-перемож- 
ниці вирішували питання повоєнного 
облаштування світу, кордонів, випла
ти репарацій і контрибуцій, прове
дення плебісцитів тощо. Укр. питання 
неодноразово фігурувало у ході робо
ти конференцій країн-переможниць. 
їхні представники загалом негативно 
ставилися до укр. державотворення, 
оскільки це ослаблювало Росію. При
хильніше вони сприймали ЗУНР. Най
більш прагматичну позицію займав 
прем 'єр-м ін істр  Великої Британ ії 
Д. Ллойд Джордж, який певний час 
відстоював ідею незалежності ЗУНР, 
щоб не допустити надмірного поси
лення Франції і її союзника - Польщі.

14.03.1923 Верховна рада Антан
ти прийняла рішення про передачу 
управління Галичиною Польщі, що 
означало остаточну поразку укр. виз- 
вол. змагань 1914-23.

Члени Верховної ради 
Паризької мирної 
конференції.
Зліва направо:
Девід ЛЛОЙД ДЖОРДЖ, 
Вітторіо ОРЛАН ДО, 
ЖоржКЛЕМАНСО,
Вудро ВІЛЬСОН
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ВЕРХОЛА Омелян

Літ.: Дацків І. Дипломатія ЗУНР на 
Паризькій мирній конференції 1919 р. 
//УІЖ. № 5.2008. С. 121 -137; Його ж. Дип
ломатія українських державних утво
рень у захисті національних інтересів.
1917-1923. Тернопіль, 2009; Західно
українська Народна Республіка. 1918- 
1923. Документи і матеріали. Т. 5. Кн. З / 
уклад.: О. Карпенко, К. Мицан; передм.: 
М. Кугутяк. Івано-Франківськ, 2013.
С. 253,273-280; Литвин М., НауменкоК. 
Історія ЗУНР, Львів, 1995. С. 164-171; 
Klimecki М. Polsko-ukrairiska wojna о 
Lwow і Galicj$ Wshodni^. Warszawa.
2000.

Ігор Цепенда 

ВЕРХОЛА
Омелян
(д. і м. н. і с. н.) -  військ, діяч, хорун

жий ГА. На поч. 12.1918 - у складі групи 
"Рудки"от. К. Гофмана. 3.12.1918 на чолі 
підрозділу ГА разом з частинами Т. Шве- 
ця та І. Байгерта брав участь у здобутті 
м. Городок (нині Львів, обл.), яке не
вдовзі було здане під натиском польс. 
військ. З кін. 12.1918 - команд, відділу 
скорострілів і гармати (9 вояків) першо
го панцерного потяга ГА "Люся" ("Ч. 2") 
(команд, чет. Т. Швець). 26.12.1918 брав 
участь у бою за с. Великий Любінь 
(нині смт Городоц. р-ну Львів, обл.), у 
02-03.1919 - у Вовчухів. операції ГА.
16.05.1919 керував успішною артилер. 
дуеллю з поляками біля с. Воютичі (нині 
Самбір. р-ну). 18.05.1919 під час відсту
пу ГА на ділянці залізниці Самбір-Дро- 
гобич змушений був разом із Т. Швецем 
знищити панцерний потяг, зважаючи на 
неможливість його евакуації за р. Дніс
тер, міст через яку підірвано частинами 
укр. армії.

У 1940-х нагороджений Хрестом 
Симона Петлюри за участь у збройній 
б-бі за державність України 1917-21.

Подальша доля невідома.
Літ.: Кучерук В. Українська Галиць

ка Армія: довідник. К., 2010; Литвин М. 
Українсько-польськавійна 1918-1919рр. 
Львів, 1998; Українська Галицька Армія 
/ ред. Д. Микитюк. Т. 1. Вінніпег, 1958; 
ШанковськийЛ. Українська Галицька Ар
мія. Львів, 1999;ПеченюкС. Бронепотяги
- фортеці на рейках. URL: http://journal.

museum.kpi.ua/archive/2010-vol-12/ 
proceedings-2010-vol-12-page-028-040. 
pdf. 13 c.

Богдан Паска 

ВЕСЕЛОВСЬКИЙ
Остап
(1872-01.03.1929) - суддя, громад.- 

політ. діяч, депутат УНРади. Н. у с. Чес- 
ники (нині Рогатин, р-ну Івано-Франк. 
обл.). Ад'юнкт повітов. суду в Бого- 
родчанах, радник Окружного суду в 
м. Стрий. Діяч УНДП. Делегат до УНРади 
від м. Стрий (Станиславів, 01-05.1919). 
Чл. комісій УНРади з закорд. справ та 
військової. Учасник урочистого про
голошення Акта злуки УНР і ЗУНР у 
Києві (22.01.1919), чл. делегації ЗУНР 
на Трудовому конгресі. Учасник Над
звичайного з'їзду УНДП в Станиславові 
(28-29.03.1919).

Арештований і ув'язнений польс. 
владою (1919). Відновлений на поса
ді судді заходами поляків та євреїв 
м. Стрий.

П. у м. Стрий. Похований на місц. 
цвинтарі в родинній гробниці.

Літ.: Павлишин О. Львівщина в добу 
Західно-Української Народної Респу
бліки (1918-1919). Львів, 2008. С. 185.

Олег Павлишин 

ВЕТЕРИНАРНА СЛУЖБА ГА (УГА)
- допоміжний підрозділ ГА, осн. 
завданням якого був догляд та ліку
вання хворих і поранених коней. В.с. 
ГА ств. в 11.1918 з ініціативи ветери
нарного референта ДСВС О. Бородіє- 
вича. Її існування було необхідною 
умовою боєздатності армії, мобіль
ність і маневреність якої великою мі
рою залежали від наявності фізично 
здорових бойових та обозних коней.
В.с. ГА поділялася на службу фронто
ву, до якої входили ветеринарні стар
шини корпусів ГА і артилер. полків під 
кер-вом ветеринарного референта 
при НКГА сот. С. Матренчука, і службу 
запілля, що діяла при тилових окруж
них командах, на чолі з О. Бородієви- 
чем. Знаком ветеринарної служби 
слугував синій хрест.

У В.с. ГА служило 50 ветеринарних 
старшин і 70 підстаршин. Окрім україн-
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ців, серед них було бл. 10 євреїв. Зага
лом у ГА налічувалося понад ЗО тис. ко
ней, тож кваліфікованих ветеринарів 
на таку кількість тварин не вистачало. 
Згідно зі штатним розписом, 1 -ша кінна 
бригада ГА мала б диспонувати цілою 
ветеринарною четою та складом ліків, 
однак у її розпорядженні були тільки 
бригадний ветеринар - пор. М. Дереш, 
10 ветеринарних підстаршин, 20 сані
тарів і ветеринарний обоз із 3-х возів.

Масштабні плани командування ГА 
щодо створення запасної сотні вишко
лу ветеринарного персоналу та орг-ції 
лазарету для коней не вдалося реа
лізувати через інтенсивні бойові дії і 
відсутність достатнього матеріального 
забезпечення. Без належної ветери
нарної опіки в умовах нещадної військ, 
експлуатації та нестачі фуражу коні УГА 
масово хворіли і гинули.

Літ.: Ганицький О. Кіннота Укра
їнської Галицької Армії // Українська 
Галицька Армія / ред. Д. Микитюк. 
Т. 1. Вінніпег, 1958; Стибель В. та ін. Від 
першої кафедри ветеринарії у Східній 
Європі // Науковий вісник ЛНУВМБТ 
імені С. 3. Ґжицького. 2014. Т. 16; Шан- 
ковськийЛ. Українська Галицька Армія. 
Вінніпег, 1974.

Лев Давибіда

ВЄЧОРКЕВИЧ-СЦЕВОЛА
Вацлав
(Wieczorkiewicz-Scaewola Wadaw;
25.06.1890-07.1 2.1969) - польс. 

військ, діяч. Н. у м. Полянувка Люблін, 
пов. Навч. у г-зії у м. Ярослав та Сіль- 
госп. акад-ї у Відні, активний учасник 
Польс. стрілец. дружин у Відні (псевд. 
РенеСцевола).

У 08.1914 вступив до Польс. легіонів.
1917 інтернований німцями. З 11.1918
- у Війську Польському, команд, окре
мої опер, групи в p-ні Рави-Руської.
12.1918-09.1919 - команд, батальйону 
у 23-му піх. полку. 09.1919-12.1920 - 
команд. 9-го піх. полку, 6-ї піх. бригади,
в. о. команд. 3-ї піх. д-зії. 1920-21 навч. 
на курсах для вищих команд, у Варша
ві, офіцерському курсі у Версалі, курсі 
для офіцерів піхоти у м. Кан-ле-Майї 
(Франція). 1921-23 - команд. 31-го 
піх. полку. 1923-25 - слухач у Вищій

військ, школі у Франції. 1926-27 - заст. 
команд. 24-ї піх. д-зії, генерал бригади.
1927-35 - команд. 24-ї піх. д-зії. 1935-39
- команд. 10-го корпус, округу в Пере
мишлі.

У 09.1939 - команд, етапів армій 
"Краків" і "Карпати". Після завершен
ня бойових дій дістався до Франції.
11.1939-06.1940 - в Інспектораті на
вчання Верховного головнокоманд.
Війська Польського в Парижі. Після па- ВЄЧОРКЕВИЧ-СЦЕВОЛА 
діння Франції -  в русі Опору. З 1943 - у Вацлав 
Швейцарії.

П. у м. Женева. Похований на цвин
тарі св. Юзефа. Нагороджений ордена- 
MH"Virtuti Military" (5 кл.), "Відродження 
Польщі" (3 кл.), Хрестом незалежності,
Хрестом хоробрих (4 рази).

Літ.: Кучерук В. Українська Галиць
ка Армія: довідник. К., 2010; Kryska- 
Karski Т., Zurakowski S. Generatowie Polski 
Niepodlegtej. Warszawa, 1991; Stawecki P.
Stownik biograficzny generatow Wojska 
Polskiego 1918-1939. Warszawa, 1994.

Андрій Руккас

ВИБОРИ 1922 ДО ПОЛЬСЬКОГО  
СЕЙМУ І СЕНАТУ. З т о ч к и  зору міжнар. 
права на тер-ї Сх. Галичини вибори 
були незаконними, оскільки за рішен
ням Найвищої ради Паризької мирн. 
конф. Польща вважалася лише тимча
совим окупантом краю.

З допомогою виборів польс. уряд 
прагнув поставити д-ви Антанти перед 
доконаним фактом і закріпити анексію 
Сх. Галичини. Ставлення укр. політ, сил 
до виборів було неоднозначним. Ок
ремі лідери УНТП і УРП пропонували 
скористатися виборчою кампанією, 
щоби сформувати з обраних послів
і сенаторів зх.-укр. конституанту на 
противагу окупаційній владі. Однак на 
заклик уряду ЗУНР в екзилі Міжпарт. 
рада вирішила бойкотувати вибори.
Щоб звести бойкот до мінімуму, польс. 
уряд Ю. Новака інспірував і фінансував 
виставлення списків укр. кандидатів, 
лояльних до Польщі (представників 
Укр. хліборобської партії та ін., що 
отримали збірну назву "хлібороби").
У виборах до сейму (5.11.1922) взяло 
участь 38,2 % виборців Сх. Галичини, 
до сенату (12.11.1922) - 35,3 %. За спис-

ВЄЧОРКЕВИЧ-СЦЕВОЛА Вацлав
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ки "хліборобів" подали 81039 голосів 
(3,7 % від усіх, хто мав право голосу), 
що дало змогу їм провести до сейму 5 
послів. Переважна більшість укр. нас. 
бойкотувала вибори, зірвавши таким 
чином плани польс. уряду створити 
видимість "добровільного приєднан
ня" Сх. Галичини і не визнавши закон
ності польс. влади.

На Волині, Холмщині, Підляшші, 
Поліссі укр. політ, сили взяли участь у 
виборах, об'єднавшись із євреями, бі
лорусами, німцями і росіянами в Блок 
національних меншин (БНМ). На тер-ї 
Волинського, Поліського та сх. повітів 
Люблінського в-в (Влодава, Холм, То- 
машів, Грубешів) БНМ здобув 57,3 % 
голосів на виборах до сейму й 61,8 % - 
до сенату. На Волині жоден польс. кан
дидат не пройшов до парламенту. За 
списком БНМ 20 українців одержали 
посольські мандати і 6 - сенаторські, 
сформувавши УПР в каденції польс. 
парламенту 1922-27.

Літ.: Зайцев О. Ю. Представники 
українських політичних партій Західної 
України в парламенті Польщі (1922- 
1939 pp.) // УІЖ. 1993. № 1. С. 72-84; 
Соляр І. Я. Зовнішні орієнтації націо
нально-державницьких партій Захід
ної України (1923-1939). Львів, 2011.

Ігор Соляр

ВИДІЛ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬ
НОЇ РАДИ - колективний орган найви
щої представницької влади ЗУНР. За
кон про В. УНРади було прийнято на 
сесії УНРади 4.01.1919 в Станиславові.
В. УНРади складався з Президента - го
лови УНРади та 9 членів; виконував 
роль голови д-ви, призначав членів 
уряду та керівників ін. держ. органів 
влади, оголошував закони і контролю
вав їх виконання. Його повноваження 
поширювалися на час обрання УНРа
ди. Рішення приймалися більшістю го
лосів.

З 10 членів В. УНРади за парт, оз
накою було: 6 націонал-демократів
- Є. Петрушевич (голова), А. Горбачев- 
ський, Т. Окуневський, С. Юрик, О. По
пович, М. Новаковський, 2 радикали
- Л. Бачинський, Г. Дувірак і 2 соціал-де- 
мократи - С. Вітик, А. Шмігельський.

Після утворення В. УНРади голо
ва РДС С. Голубович подав у відставку, 
яку В. УНРади прийняв, проте доручив 
йому створити новий ДС, який діяв до
9.06.1919.

З переходом польс. військ у наступ
15.05.1919 і виїздом уряду ЗОУНР зі 
Станиславова нормальне функціону
вання вищих органів держ. влади було 
порушено. Президент, В. УНРади, РДС 
переїжджали з одного місця на ін. За 
таких обставин було прийнято рішення 
про створення одноособового органу 
держ. влади, наділеного надзвичайни
ми повноваженнями. Такі заходи мали 
забезпечити успішне функціонування 
уряду в надзвичайних умовах.

У прийнятій 9.06.1919у Заліщиках по
станові уряду ЗОУНР вказувалося на те, 
що, з огляду на небезпеку, яка загрожує 
Батьківщині, і для скріплення та одно
стайності держ. влади, Президія В. УНРа
ди ЗОУНР і ДС постановляють надати 
право виконувати всю військ, і цивільну 
держ. владу, яку досі на основі Конститу
ції виконував В. УНРади і ДС, Є. Петруше- 
вичу як уповноваженому Диктаторові.

Передача влади від В. УНРади і ДС 
уповноваженому Диктаторові була 
тимчасовою. Виконуючи обов'язки голо
ви д-ви, Диктатор ЗОУНР міг користу
ватися тільки тими повноваженнями, 
які, згідно із законом, посідали В. УНРа
ди і ДС. Оскільки вони не мали права 
законодавчої ініціативи, яка належала 
УНРаді, то тим самим уповноважений 
Диктатор не був наділений правом за
конодавчої ініціативи. Він міг видавати 
тільки розпорядження для виконання 
існуючих законів. Набуття титулу упов
новаженого Диктатора породжувало 
непорозуміння у відносинах між уря
дом ЗОУНР і УНР.

Літ.: Західно-Українська Народна 
Республіка 1918-1923. Документи і мате
ріали. Т. 2 / уклад.: О. Карпенко, К. Мицан. 
Івано-Франківськ, 2001; Західноукра
їнська Народна Республіка 1918-1923. 
Історія / кер. авт. кол. й відп. ред. О. Кар
пенко. Івано-Франківськ, 2001; СтахівМ. 
Західня Україна. Збройна і дипломатич
на оборона в 1919-1923. Нарис історії. 
Т.УІ.Скрентон, 1961.

Тетяна Дерещук
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ВИДРАК Мелітон Михайлович

ВИДРАК
Мелітон Михайлович
(24.02.1879-13.05.1927) - суддя, ста р- 

шина УГА. Н. у с. Чистилів (нині Терноп. 
р-ну Терноп. обл.) в сімї вчителя. Ди
тинство і юність провів у с. Біла біля 
Тернополя, де його батько працював 
управителем школи. Навч. в г-зії в Тер
нополі, випускні іспити склав 1897 в 
Академіч. г-зії у Львові. Право студію
вав у Львів, та Віден. ун-тах. Деякий час 
працював перекладачем у Найвищому 
держ. трибуналі Австрії у Відні. Прав
ничу практику проходив у Ланьцуті 
(нині Польща). Після здобуття ступеня 
д-ра права 1910 відкрив адвокат, кан
целярію в Чорткові.

Влітку 1914 мобілізований до ав- 
стро-угор. армії. Під час боїв під Пере
мишлем навесні 1915 звинувачений у 
дезертирстві й заарештований; понад
2 р. пробув у тюрмах Куфштайна та Інс- 
брука (Австрія). На поч. 1918 військ, 
трибуналом виправданий і повер
нувся до Чорткова. В період ЗУНР був 
суддею польового суду Чортківської 
ОВК; 1.01.1919 отримав військ, звання 
сотника-судді.

Від 1920 працював нотарем, 1922 
відновив адвокат, практику. Брав 
участь у діяльності укр. т-в у місті й по
віті, зокр. входив до наглядової ради 
Повітового союзу кооператив.

П.у м. Чортків.
Літ.: Гуцал П. Українські правни- 

ки Тернопільського краю. Тернопіль,
2008. С. 30.

Петро Гуцал

ВИКОНАВЧА ДЕЛЕГАЦІЯ УКРАЇН
СЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ У ВІДНІ 
(ВІДЕНСЬКА ДЕЛЕГАЦІЯ УНРади) -
складова тимчасового укр. парламенту, 
ств. 19.10.1918 рішенням УНРади у 
Львові. До складу В.д. УНРади у В. 
ввійшли парламентарні посли з Гали
чини і Буковини, які постійно прожива
ли зі своїми родинами в австр. столиці: 
€. Петрушевич (голова), В. Бачинський, 
Л. Бачинський, М. Василько, І. Горба- 
чевський, С. Дністрянський, Є. Левиць- 
кий, А. Лукашевич, Т. Окуневський,
С. Смаль-Стоцький та К. Трильовський.
В.д. УНРади у В. організаційно оформи

лась у столиці Австрії 25.10.1918 й за
твердила такі напрями своєї діяльно
сті: 1) домагатися від уряду Австро- 
Угорщини офіційного визнання права 
УНРади на владу в Сх. Галичині; 2) роз
почати перемовини з ін. нац. радами з 
приводу впорядкування заг. питань і 
встановлення перемир'я; 3) самостій
но провадити мирові перемовини; 
4) повідомити УД в Києві та ін. уряди 
про утворення укр. нац. д-ви в Галичи
ні й Буковині; 5) спрямувати спец, 
представників до Києва, Берліна та 
Швейцарії для ведення перемовин.

25.10.1918 В.д. УНРади у В. нотифі
кувала створення УНРади та її держ. 
програму австр. прем'єрові Гусареку. 
Але він і його наступник Лямаш, пого
джуючись із вимогами українців, зво
лікали з офіц. рішенням про передачу 
влади в Сх. Галичині та Буковині УНРа
ді. 26.10.1918 Є. Петрушевич від імені 
УНРади надіслав ноту до Президента 
США В. Вільсона з повідомленням про 
утворення укр. д-ви й проханням про 
підтримку. 26.10.1918. Є. Левицький 
виїхав до Швейцарії для нав'язання 
відносин з країнами Антанти.

В.д. УНРади у В. не ухвалювала 
рішень щодо збройного повстання
1.11.1918 у Львові. 4.11.1918 до Львова 
повернулися В. та Л. Бачинські, які зві
тували про діяльність В.д. УНРади у В. 
на засіданні Львівської.

Окрім зусиль, спрямованих на от
римання політико-правових гаран
тій укр. державності, В.д. УНРади у В. 
вирішувала ін. питання: налагодила 
співпрацю з Укр. військ, радою у Від
ні; організувала в 10 окрузі міста на 
вул. Ляєрштрассе Збірну станицю для 
укр. жовнірів; призначила укр. пред
ставників до складу австр. Ліквідацій
ної комісії. М. Василько домагався за
безпечення звільнених на Буковині 
укр. службовців пенсіями за кошти 
названої комісії.

У 12.1918, після приїзду Є. Петру- 
шевича на тер-ю ЗУНР, компетенцію
В.д. УНРади у В. припинено. Відновила 
свою діяльність восени 1919 у формі ЗГ 
УНРади.

Літ.: Левицький К. Великий зрив 
(До історії української державности від
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березня до листопада 1918 р. на під
ставі споминів та документів). Львів, 
1931; Павлишин О. Закордонна Гру
па Української Національної Ради 
у Відні (1919-1923 pp.) // Галичина. 
Ч. 23. Івано-Франківськ, 2014. С. 57-66; 
Його ж. Українська Національна Рада 
ЗУНР-ЗОУНР 1918-19 (УНРада) // Іс
торія України: A-Я: енцикл. довід. 
К., 2008. С. 1285-1286; Його ж. Україн
ська Національна Рада ЗУНР-ЗОУНР: ре
конструкція особового складу (жовтень
1918 р. - червень 1919 р.) // Матеріали 
засідань Історичної та Археографічної 
комісії НТШ в Україні. Львів, 1999. Вип. 2 
(1995-1997 pp.). С. 234-252.

Олег Павлишин

ВИКОНАВЧА ДЕЛЕГАЦІЯ УКРАЇН
СЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ У ЛЬВО
ВІ - орган, створений 27.10.1918 у Льво
ві. Голова - К. Левицький. Заступники -
І. Кивелюк, І. Макух, секретарі - В. Бачин
ський, С. Баран, О. Назарук, касир -
І. Куровець, контролер - О. Барвінський.

Одразу розпочала формування ор
ганів держ. влади і місц. самовряду
вання. Розробила інструкції стосовно 
обрання повітов. комісарів, готувала 
збройне повстання в краї, керувала 
Центр, військ, к-том (Військ, ген. комі
саріатом, Укр. ген. військ, командою), 
що здійснив Листопадовий чин.

З 28.10.1918 засідала постійно. 
В її роботі брали участь усі присутні у 
Львові члени УНРади. 28.10.1918 орга
нізувала укр. Харчовий уряд (очолив
С. Федак). 30.10.1918 прийняла рішен
ня про невиконання розпоряджень 
Польської ліквідаційної комісії, форму
вання укр. збройних сил. Після висту
пу голови Військового ген. комісаріату 
Д. Вітовського ухвалила рішення само
стійно перебирати владу в краї в ніч з 
31.10 на 1.11.1918.

31.10.1918 звернулася до галиц. 
намісника К. Гуйна з вимогою переда
ти владу в Галичині УНРаді. 1.11.1918 
видала відозву "Український народе", 
якою проголошувала утворення "Укра
їнської Держави". Того ж дня перебра
ла владу в заступника К. Гуйна - В. Де- 
цикевича. 9.11.1918 затвердила склад 
уряду - Тимчасового ДС, ухвалила рі

шення про проведення довиборів до 
УНРади та затвердила назву "Західноу
країнська Держава" і герб. Після за
йняття поляками Львова переїхала до 
Тернополя, 1.01.1919 - до Станиславо
ва. Після довиборів трансформувалася 
у представницький орган ЗУНР.

Літ.: Західно-Українська Народна 
Республіка 1918-1923. Історія / кер. 
авт. кол. й відп. ред. О. Карпенко. Іва- 
но-Франківськ, 2001; Кугутяк М. В. Га
личина: сторінки історії: нарис суспіль
но-політичного руху (XIX ст. -  1939 p.). 
Івано-Франківськ, 1993; Його ж. Істо
рія української націонал-демократи 
(1918-1929). Т. 1. Івано-Франківськ,
2002. С. 87-99.

Микола Вітенко,
Микола Кугутяк

ВИКОНАВЧА ДЕЛЕГАЦІЯ УКРАЇН
СЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ В ЧЕР
НІВЦЯХ. На нараді УНРади у Львові
19.10.1918 ухвалено рішення утворити
В.д. УНРади в Ч., яка б займалася буко
вин. справами в тісному контакті з га
лиц. делегацією.

Після повернення до Чернівців 
буковин. члени УНРади зібралися
24.10.1918 і вирішили розширити склад 
буковинської виконавчої делега
ції, ввівши до неї ще 10 членів, які б 
представляли різні соціальні групи 
українства. Одночасно ухвалено рі
шення перейменувати буковинську 
виконавчу делегацію УНРади в Кра
йовий к-т. До складу Крайового к-ту 
включено представника укр. правосл. 
духовенства К. Бриндзана, педаго
гів А. Артимовича, М. Литвиновича,
І. Кавулю, юристів Г. Лисинецького і 
Л. Когута, міщанства О. Мицака та А. Ле- 
вандовського, жіноцтва М. Левицьку 
та К. Добрянську. На першому засідан
ні Крайового к-ту 25.10.1918 обрано 
головою О. Поповича, заступником
А. Артимовича, секретарем М. Литви
новича, пом. секретаря Ю. Сербинюка.

Крайовий к-т провів значну орг. 
роботу для підготовки Буковин. віча 
і перебрання влади українцями до 
своїх рук. На засіданні Крайового к-ту
7.11.1918, у зв'язку з тим, що О. Попо
вич став президентом укр. частини
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Буковини, було ухвалено рішення 
обрати нову президію. Головою став
А. Артимович, заст. -  І. Семака. Виріше
но знову офіційно називатися Буковин
ською виконавчою делегацією УНРади. 
У зв'язку з наступом рум. військ частина 
членів В.д. УНРади в Ч. перебралася до 
Кіцмані, а потім до Станиславова.

Літ.: Ботушанський В. Роль укра
їнського Крайового Комітету в рево
люційних подіях 1918 р. в Чернівцях 
(за спогадами О. Поповича і М. Корду- 
би) // Питання історії України. Збірник 
наукових праць. Чернівці, 2008. І  11,
С. 71 -75; Добржанський О. Соборниць- 
кі прагнення українців Буковини восе
ни 1918 р. // УІЖ. 2009. № 1. С. 28-38.

Олександр Добржанський

ВИКОНУЮЧИЙ КОМІТЕТ НАРОД
НОГО УЧИТЕЛЬСТВА (ВКНУ) У КО
ЛОМИЇ - укр. пед. координаційне т-во 
02-05.1919. Голова - О. Власійчук, об
раний на з'їзді делегатів укр. нар. вчи
тельства 2-3.02.1919. Делегати дору-

Вступне слово.
Зїзд відпоручників народного учительства 

в днях 3 і 4 лютого с. р. в Станиславові вибрав 
..Виконуючий Комітет Н. У.14 і поручив йому пред- 
ложити ухвалені резолюції державному Секретарія- 
тови і Укр. Нац. Радї до їх узглядненя.

Дальше поручив цей зїзд Вик. Комітетови ви
давати тимчасово, доки Львів буде увільнений від 
наїздників, учительський орґан в Коломиї в цїли 
інформована загалу нар. учительства і широких 
кругів нашого громадянства о нашім матеріяльн ч 
положенню, о нашім соціальнім становиску. о реор-

них підручників. Тому Вик. Комітет Н. У. постан - 
вин видавати орґлн під назвою: „Учительський Го
лос* бодай раз на місяць в обемі пів аркуша дру
ку, в якім буде помішуватися звідомлени від ілас- 
тий, звіти з руху в учительських організаціях, в спра
вах оборони нар. учительства в загалі перед вся
кими затіяти, звідки би вони повставали під тепе- 
рішну хвилю загального перевороту.

Це 1. ч. Уч. Голосу висилаємо в більшій скіль- 
кости до кождого шк. пов. Комісаріату з прохан
ням занятися розпродажею його між нар. учитель
ством або передати цю посилку окр. Виділови Вз. 
Помочи, наколи вони в комісаріаті повітовім істну- 
ють. Зібрані гроші просимо переслати або пере
дати редакції „Уч. Г.“ в Коломиї ул. Собіського ч. 31.

Однак тепер папір і друк нечувано дорогі, то- 
му взиваємо Товаришів і Товаришки, щ о б и  в же  
р а з  з л о ж и л и  на о р ґ а н і з а ц и й н н й  фо нд  
д а т о к  п о  Ю к о р .  б о  в і д  ц ь о г о  з а л е 
жи т ь  в и к о н а н н я  у х в а л  з ї з д у і з р е 

а л і з о в а н и й  н а ш и х  п о с т у л я т і в .
Вик. Комітет доложить всіх старань, щоби 

п онати на нього зложені обовязки, але як загал 
нар. учительства не попре його матеріяльно і мо- 

і і ь н о  і не стане як один муж в ряди до вибо- 
ення собі ліпшого істновання, то Вик. Комітет сам 
"іго не вдіє.

Товариші Товаришки! Ваша доля лежить те- 
р у Ваших руках а теперішна хвиля б для нас 
іаюча може раз на все.

Станьте* карно і солідарно в обороні своїх 
прав і мінімальних жадань, бо як каже приповідка: 
.тим, що просять, нічого не давться, тим, що гро
зять, дається дещо, а тим, що боряться, даєть
ся все!

чили ВКНУ тимчасово видавати час. 
"Учительський Голос" у Коломиї, доки 
Львів не буде звільнено від поляків, з 
метою інформування нар. вчительства 
і громадянства про соціальне і матері
альне становище вчителів, реорг-цію 
нар. шкільництва, видання шкільних 
підручників. ВКНУ передбачав подава
ти в ньому урядові повідомлення, звіти 
з учительських орг-цій. На сторінках 
часопису публікували матеріали з'їздів 
представників нар. вчительства.

ВКНУ сформував у містах і селах 
Покуття і Галиц. Гуцульщини учитель
ські осередки т-ва "Взаємна поміч", які в 
умовах лихоліть польс.-укр. війни мали 
на місцях займатися поверненням ко- 
лиш. педагогів до ведення шкільництва, 
збором членських внесків на розви
ток та утримання навч. закладів краю. 
2-3.03.1919 члени ВКНУ зібрались на 
засіданні ширшого к-ту в Станиславові, 
де зустрілися з представниками уряду 
ЗОУНР: розглядали питання членських 
внесків, стану оплати праці педагогам і 
шкільним урядовцям, підвищення соці
ального статусу вчительства краю.

Також у Коломиї діяла Видавнича 
спілка укр. учительства. На зборах цьо
го т-ва 9.02.1919 порушували питання 
пошуку коштів на вид-во шкільних під
ручників.

Відозва
Виконуючого комітету 
народного учительства 
у Коломиї

В ід о з в а
до всіх шкільних Комісарятів, взглядно 
окр. Відділів „Вз. П. укр. Учительства.”

Взиваєсь всіх Товаришів і Товаришки в дієвій 
службі, іцоби негайно і безумовно зложили на 
організац. фонд по 10 корон на руки повітових шк. 
Комісарів, взглядно голов окр. Відділів „Вз. П.” котрі 
мають зібрані фонди відіслати під адресою касієрки :
В. Стафіняківна, Коломия, Гетьманьска ч. 47 до
15 марта 1919. Від виконання сего зазиву залежати ме 
виконання ухвал зїзду і видавання станового орґану.

Шк. Комісаряти, взглядно Голови окр. Відділів 
Вз. П. предложать точний виказ дієвих сил учитель- 
ских з поданням місця побуту і почти з означенням 
хто з них зложив 10 К, а хто нї, на руки секр 
Завадовського, Коломия, ул. Карпатська. — Всяк 
видатки на повітові віча покривають місцеві повітом 
організації з осібно зібраного фонду.

За  Президію Вик. Комітету :
О. Власійчук: О. Завадовськийі

голова. секретар.
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ВИМЕТАЛЬ Антонін

ВИМЕТАЛЬ
Антонін

Літ.: Життя Покуття. Загальні Збо
ри Тов. "Видавнича Спілка укр, учи
тельства7' в Коломиї // Покутський 
Вістник. 1919. 16 лютого. Ч. 13. С. 3; 
Завадовський О. Зїзд укр. народ нього 
учительства в Станиславові // Покутсь
кий Вістник. 1919. 16 лютого, Ч. 13.
С. 2-3; Коваль Г. Зїзд делегатів українсь
кого нар. учительства в Станиславові // 
Република. 1919. 9 лютого. Ч. 7. С. 3-4; 
Королько А. Культурно-освітнє життя 
українців Покуття періоду ЗУНР (1918—
1919 pp.) // Вісник Прикарпатського 
університету, Історія. Івано-Фран
ківськ, 2013. Вип. 22. С. 43-59; Монола- 
тій і. Коломия в часи ЗУНР. Коломия, 
2000; Романюк М. М., Галушко М. В. 
Українські часописи Коломиї (1865- 
1994 рр.) Львів, 1996.

Андрій Королько

ВИМЕТАЛЬ
Антонін
(д. і м. н, н. -  01,02.1920) - отаман 

УГА. Чех за національністю. Уродже
нець Моравії. У званні капітана слу
жив у 77-му піх. полку австро-угор. 
армії в Самборі.

З 10.11.1918 - в ГА. Командував Сам- 
бірською ОВК. У 2-й пол. 1919 - коман
дир Пд. групи (2-га Коломийська та 
8-ма Самбірська бригади), яка першою 
ввійшла в Київ.

П. від тифу на ст. Веселий Кут 
(Херсонщина).

Літ.: Стецишин О, Ландскнехти Га
лицької армії. Львів, 2012.

Олег Стецишин

ВИНАР
Василь
(11.01.1870-27.01.1924) - педагог, 

громад.-освіт, діяч. Н, у с. Милошеви- 
чі (нині Пустомитів. р-ну Львів, обл.) в 
с ім ї вчителя. У Львові навч. в Акаде
міч. г-зії і студіював філологію в ун-ті. 
Викладав укр., лат., нім. і польс. мови 
в г-зіях у Львові (1895-97), Переми
шлі (1897-98) і Бохні (1898-1910). Від
08,1910 -  проф. г-зії в Бучачі; діяльний 
чл. укр. т-в у місті й повіті. 1912 обра
ний звичайним чл. НТІІІ.

Учасник Листопадового чину 1918 
в місті, входив до повітов. комісаріату, в

якому очолював відділ шкільництва; на 
цій посаді займався орг-цією нар. шкіл 
на Бучаччині. У 06.1919 заарештований 
польс. військовими та інтернований у 
таборі. Звільнений на поч. 1920.

У 09.1920 заарештований більшо
виками за "контрреволюційну діяль
ність", перебував у тюрмі в Чорткові й 
від розправи врятувався завдяки по
спішному відступу червоноармійських 
військ із Галичини. 1922 звільнений 
польс. властями з роботи в г-зії, а не
вдовзі знову заарештований і місяць 
пробув у тюрмі //Бригідки"у Львові, На
далі викладав в укр. приватній школі.

П .у м. Бучач.
Петро Гуцал

ВИННИК
Теодор
(д. і м. н. і с. н.) - військ, діяч, по

ручник ГА. У 02-03.1919 як десятник у 
складі сотні поручника П. Савицького 
брав участь у Вовчухів. операції ГА.
8.03.1919 в складі групи з 8-ми кіннот
ників під кер-вом чет. Вайнгаймера 
на ділянці між м. Судова Вишня (нині 
Мостиськ. р-ну Львів, обл.) і с. Родати- 
чі (нині Городоц. р-ну Львів, обл.) брав 
участь у захопленні польс. панцерно
го потяга "Wsciekty" ("Розлючений") з 
1 гарматою та 2 скорострілами. Згодом 
отримав звання поручника. З 09.1919- 
командант 2-го ескадрону 1-го кінного 
полку 1-го Галиц. корпусу ГА.

Подальша доля невідома.
Літ.: Західно-Українська Народ

на Республіка 1918-1923. Документи 
і матеріали. Т. 4 / уклад.: О. Карпенко, 
К. Мицан. Івано-Франківськ, 2008; Ку- 
черук В. Українська Галицька Армія: 
довідник. К., 2010; Литвин М. Україн
сько-польська війна 1918-1919 pp. 
Львів, 1998; Українська Галицька Армія 
/ ред. Д. Микитюк. Т. 1. Вінніпег, 1958; 
Шанковський Л. Українська Галицька 
Армія. Львів, 1999.

Богдан Паска

ВИННИЦЬКИЙ
Іван
(1865-18.01.1937) - греко-катол. свя

щеник, громад.-політ. діяч, держ. пові
тов. комісар ЗУНР Висвячений 1889.
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ВИННИЧЕНКО Володимир Кирилович

Парох у с. Залізці Бібрського повіту 
(1895-1936). Заст. декана (1908-12), ад
міністратор (1912-13), декан (1913-24, 
1930-36) Ходорів. деканату.

Діяч, чл. ШНК УНДП. Учасник вста
новлення укр. влади в м. Ходорів. 
Держ. комісар у судовому повіті Хо
дорів (11.1918-05.1919). Інтернований 
польс. владою (1919-20). Парох у 
Стрию (1936-37).

П .ум . Стрий.
Літ.: Діло. 1937. 21 січ. Ч. 12. С. 9; 

Лебедович І. Полеві духовники Укра
їнської Галицької Армії: У 45-річчя 
участи у Визвольних змаганнях (Мате
ріали до історії). Вінніпег, 1963. С. 237; 
Blazejowskyj D. Historical Sematism of 
the Archeparchy of L'viv (1832-1944). 
K., 2004. Vol. II: Clergy and Religious 
Congregations. P. 480.

Олег Павлишин

ВИННИЧЕНКО
Володимир Кирилович
(28(16).07.1880-06.03.1951) - політ, 

і держ. діяч, письменник, прозаїк. Н. в 
с. Веселий КутЄлисаветградського пов.

Херсонської губ. (нині тер-я м. Кропив- 
ницький) у сел. родині. Після закінчен
ня школи навч. в Єлисаветград. г-зії 
(1890-99). 1901 вступив на юрид. ф-т 
Київ, ун-ту св. Володимира. Під час 
навч. був чл. Київ, громади й одним із 
засновників РУП. У 02.1902 заарешто

ваний і відрахований за орг-цію проти
урядових студент, акцій. Після кількох 
місяців перебування в Лук'янів. тюрмі 
його випустили, але заборонили про
живати в Києві. Закінчив ун-т екстер
ном (1905).

Восени 1902-02.1903 перебував на 
службі в 5-му саперному батальйо
ні (Київ). 16.02.1903 дезертирував. За 
кордоном у Галичині вів парт, роботу 
як чл. РУП, брав участь у виданні й не
легальній доставці в Росію соціал-де
мократ. л-ри. Був затриманий на кор
доні і вдруге ув'язнений (1905).

У 12.1905, після реорг-ції РУП в 
УСДРП, став одним з її керівників, з 
1907 - чл. ЦК УСДРП. 1908 долучився 
до щойно створеного ТУП. У 09.1906 
заарештований і ув'язнений у Лук'янів. 
тюрмі (Київ).

10.1907-05.1914 - в еміграції (Ав
стрія, Швейцарія, Франція, Італія), де 
активно займався літ. діяльністю. 1906 
вийшла друком перша збірка опові
дань "Краса і сила". У 1910-х В. набув 
широкої популярності в Росії як пись
менник європ. рівня, п'єси якого ста
вили укр., рос. та європ. театри. 1914 
повернувся до Рос. імперії, нелегально 
проживав у Москві, співпрацював з
ж."Украинская жизнь".

Після Лютневої революції 1917 
повернувся до Києва, став одним з 
лідерів Укр. революції 1917-23. Очо
лював УСДРП, був гол. ред. "Робітни
чої газети". Керував роботою Укр. нац. 
конгресу, 2-х військових, селянського 
та робітничого всеукраїнських з'їздів. 
У 05-06.1917 очолював укр. делегацію, 
яка передала Тимчасовому урядові 
вимогу УЦР про надання УНР автоно
мії, вів переговори з делегацією Тим
часового уряду в Києві 11-12.07(29- 
30.06)1917. Був чл. та заст. голови УЦР, 
головою першого укр. уряду -  Ген. 
секретаріату, ген. секретарем внутр. 
справ, автором та співавтором усіх го
ловних законодавчих актів УЦР.

31 (18).01,1918 подав у відставку 
з поста голови РНМ УНР. Після утво
рення гетьманської д-ви П. Скоропад
ського залишив Київ і напівлегально 
мешкав на Княжій горі під Каневом.
18.09.1918 очолив УНС, був одним з
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ВИННИЧЕНКО Іван Данилович

ВИННИЧЕНКО 
Іван Данилович

головних організаторів проти гетьман
ського повстання 1913.14.11.1918 очо
лив Директорію УНР.

На поч. 11.1918 зустрівся з галиц. 
представниками - О. Назаруком та
В. Шухевичем, які приїхали до П. Ско
ропадського за військ, допомогою. 
Висловив незадоволення їхньою ау
дієнцією в гетьмана, був проти від
правлення до Сх. Галичини Легіону 
Січових стрільців і звинуватив галиц. 
делегацію в тому, що вона намага
ється зрадити укр. справу, оскільки 
Січові стрільці мали стати ядром про- 
тигетьманського повстання. 1.12.1918 
разом з ін. представниками Дирек
торії підписав із зх.-укр. посланцями 
(Л. Цегельський і Д. Левицький) "пе- 
редвступний" договір про злуку УНР і 
ЗУНР в одну соборну д-ву.

Брав участь у роботі Трудового 
конгресу (23-28.01.1919). У 02.1919, не 
погоджуючись із політикою орієнтації 
на Антанту, вийшов зі складу Директо
рії. Виїхав за кордон і утворив у Відні 
ЗГУКП. Написав 3-томну мемуарно-пу- 
бліцист. працю "Відродження нації", 
де підсумував свою політ, кар'єру й 
виклав власні погляди на перебіг Укр. 
революції.

На поч. 1920 почав контактувати 
з більшовицьким урядом України. У
05.1920 зустрівся з Л. Троцьким, Л. Ка
меневим, Г. Зінов'євим, X. Раковським 
у Москві. Отримав пропозицію стати 
заступником голови РНК і наркома 
закорд. справ УСРР. Дотримуючись 
принципу, що рад. влада в Україні має 
бути національною, В. просив увести 
його до складу політбюро ЦК КП(б)У, 
що давало б можливість реально впли
нути на політику. Однак отримав відмо
ву. У 09.1921 В. очолив новостворений 
К-т допомоги укр. студентству в Берліні.

В. - автор численних публіцист., 
белетрист, і драм, творів. Серед них: 
п'єси "Щаблі щастя" (1907), "Великий 
Молох" (1907), "Memento" (1909), "Брех
ня" (1910), "Гріх" "Між двох сил" (1918) 
та ін.; романи "Записки кирпатого Ме- 
фістофеля" (1917), "Сонячна машина" 
(1926), "Слово за тобою, Сталіне" (1950) 
та ін. Збірки творів видано в Україні у 
21 т. (1923-28) та у 23 т. (1928-30).

Від кін. 1920-х проживав у Франції 
(спочатку в Парижі, з 1933 у Мужені), 
відійшов від політ, життя, займався літ. 
діяльністю, живописом. 1920-30-х за
ймав радянофільські позиції. Запере
чував голодомор в Україні (Відкритий 
лист Ф. Мелешка до В. Винниченка"Як 
ви нас обманули"). 1934 видав у Парижі 
книгу "За яку Україну" в якій виступив 
на захист політики рад. уряду щодо 
України, звеличував буд-во соціалізму 
в СРСР. Звернувся з відкритим листом 
до Політбюро ЦК КП(б)У з проханням 
дозволити повернутися в СРСР і "взяти 
участь у справі будування соціалізму"

Під час гітлерів. окупації Франції 
був ув'язнений у концтаборі.

П. у с. Мужен (департамент При
морські Альпи, Франція).

Те.: Винниченко В. Відродження 
нації. Ч. 1-3. К.; Відень, 1920; Його ж. 
Краса і сила. К., 1990; Його ж. Намисто. 
К,, 1989; Його ж. Публіцистика. К., 2002; 
Його ж. Раб краси. К., 1994; Його ж. Що
денник. У 2 т. Едмонтон, 1980.

Літ.: Верстюк В., Осташко Т Діячі 
Української Центральної Ради. К., 1998; 
Костюк Г. Володимир Винниченко та 
йогодоба.Нью-Йорк, 1980; Панченко В. Є 
Володимир Винниченко: парадокси 
долі і творчості: Книга розвідок і ман
дрівок. К., 2004; Солдатенко В. Ф. Вин
ниченко і Петлюра: політичні портрети 
революційноїдоби.К.,2007;ЯсьО.В.Вин- 
ниченко Володимир Кирилович // ЕІУ. 
Т. 1. К., 2003. С. 510.

Роман Тимченко

ВИННИЧЕНКО
Іван Данилович
(22.03.1891 -21.04.1940) - правник, 

громад.-політ. діяч, четар УСС, поруч
никУГА. Н .ус . Гадинківці (нині Гусятин. 
р-ну Терноп. обл.) в сел. родині. 1914 
завершив навч. в г-зії м. Коломия (нині 
Івано-Франк. обл.).

Доброволець Легіону УСС. Після 
боїв на Тернопільщині потрапив до 
рос. полону, звідки зумів утекти і про
довжив б-бу. Як вояк УГА брав участь у 
польс.-укр. війні 1918-19.

Після війни здобув вищу освіту в 
Празьк.ун-ті (правн.ф-т). Працювавадво- 
катом у м-ку Заболотів (нині смт Снятин.
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ВИННИЧУКЛазар

р-ну Івано-Франк. обл.), м. Бучач, м-ках 
Скала-Подільська та Мельниця-Поділь- 
ська (нині смт Борщів, р-ну Терноп. обл.). 
Чл. президії т-ва "Просвіта" заст. голови 
УНДО на Тернопільщині.

У 10.1939 звинувачений у націо
налізмі та заарештований органами 
НКВС Перебував у в'язниці м. Чортків. 
П. імовірно в м. Чортків (нині Терноп. 
обл.). Страчений без суду. Місце похо
вання невідоме. На цвинтарі "Монасти- 
рок" у Коломиї є символічна могила. 
Реабілітований 1992.

Літ.: А ми тую стрілецькую славу 
збережемо... Ч. 1 /упоряд. Я. Полатайчук. 
Коломия, 1999. С. 80-81; Винниченко 
Іван Данилович // Реабілітовані історією. 
Тернопільська область. Кн. 2 / упоряд.
0. Г. Бажан, Є. О. Гасай, П. 3. Гуцал. Терно
піль, 2012. С. 157; Лазарович М. В. Леґіон 
Українських січових стрільців: форму
вання, ідея, боротьба. Тернопіль, 2016; 
Мельничук Б. Винниченко Іван Данило
вич //ТЕС. Т. 1. Тернопіль, 2004. С. 259.

Микола Лазарович

ВИННИЧУК
Лазар
(01.12.1849-1919) - педагог, громад, 

діяч. Н. у с. Угринів Долішній (нині 
с. Угринів Тисмениц. р-ну Івано-Франк. 
обл.). Довголітній дир. початкової шк. та 
війт с. Угринів Долішній. Посол до австр. 
парламенту (1904-08, 1912-17), посол 
до Галиц, сейму (1895-01,1908-14).

У часи ЗУНР депутат УНРади 
(18.10.1918), чл. повітової госп. ради Ста
ниславова (нині м. Івано-Франківськ). 
Чл. Станиславівської "Просвіти". Батько 
10-ти дітей. Усі 3 сини воювали в УГА: 
старший Ярослав (загинув у бою з поля
ками, похований у с. Ценжів); середущий 
Дмитро (сотник УГА); наймолодший Ла
зар. Онук Любомир воював у складі д-зії 
"Галичина" загинув під Бродами.

П. і похований у с. Княгинин (нині в 
складі м. Івано-Франківськ).

Літ.: Альманах Станиславівської 
землі. Т. 2. Нью-Йорк, 1985; Плекан Ю. 
Перший досвід парламентаризму: 
українці -  депутати австрійського пар
ламенту та галицького крайового сей
му (1848-1918). Довідник. Івано-Фран
ківськ, 2012; Полєк В., Дзвінчук Д.,

Угорчак Ю. Відомі педагоги Прикар
паття. Біографічний довідник (до 1939 
року).Т 1. Івано-Франківськ, 1997.

Юрій Плекан

ВИННИЧУК
Олександр
(д. і м. н. і с. н.) - військ, діяч, четар ГА,

Н. на Буковині. У період ЗУНР - коман
дант 2-ї кінної батареї 6-го гармат, полку 
6-ї Рав. бригади 1-го корпусу ГА.

Літ.: Кучерук В. Українська Галиць
ка Армія: довідник. К., 2010; Україн
ська Українська Галицька Армія / ред. 
Д. Микитюк. Т. 1. Вінніпег, 1958.

Богдан Паска

ВИНЯРСЬКИЙ
Володимир
(10.02.1867-14.03.1941) - свяще

ник. Н. у м. Львів у сім'ї міщан. Здо
був освіту в Академіч. г-зії (1887) і 
духовній семінарії (1891) в рідному 
місті. Рукоположений 22.1 1.1891. Був 
помічником пароха (сотрудником) 
у с. Станіславчик (нині Бродів, р-ну 
Львів, обл.). Від 12.1892 - сотрудник, 
від 1900 - парох у с. Іванівка (нині 
Підволочис. р-ну Терноп. обл.). Пере
бував з душпастирськими місіями в 
США (1906-07) та Канаді (1912). Крім 
пастирської праці, проявив себе ак
тивним діячем укр. громад.-політ. і 
культ.-просвітницьк. життя на Скалат- 
щині; співзасн. читалень "Просвіти" і 
філій "Сільського господаря"

Під час Листопадового чину пе
ребрав владу в повіті від австр. ста
рости і прийняв присягу в міськ. 
комісара укр. влади, судді Я. Бонн
ського. Весь період ЗУНР очолював 
повіт, нац. раду. На цій посаді дбав 
про орг-цію влади в селах, вирішен
ня нагальних справ за умов воєнного 
часу, подолання епідемії тифу тощо. 
В 07.1919 заарештований польс. влас
тями; згодом звільнений.

Надалі займався громад, працею, 
за що 1930,1935 і 1939 був заарешто
ваний. Зазнав гонінь від більшовиць
ких властей після 09.1939.

П. у с. Іванівка.
Літ.: Лебедович О. Полеві духов- 

ники Української Галицької Армії: у

ВИННИЧУКЛазар
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ВИСЛОЦЬКИЙ Іван

45-річчя участи у визвольних змаган
нях (матеріали до історії). Вінніпег, 
1963. С. 62-64.

Петро Гуцал

ВИСЛОЦЬКИЙ
Іван
(24.07.1893-1969) -  хорунжий Ар

мії УНР, четар УГА. Н. у с. Лелюхів на 
Лемківщині. Під час ПСВ був у складі

ВИТАНОВИЧ Ілля

австр. залоги фортеці Перемишль. По
лонений рос. військами і висланий до 
Сибіру, звідки втік восени 1917.

На поч. 1918 р. записався добро
вольцем до корпусу Січових стрільців 
ДА УНР. Учасник бою під Мотовилів- 
кою та ін. 1919 зарахований до ГА. 
З 05.1919 працював комендантом охо
ронної (поліційної) сотні корпусу Січо
вих стрільців. Працював у розвідчому 
відділ ГА з поч. 06.1919 в Галичині, до
01.1920 на Наддніпрянщині.

Після переходу ГА за р. Збруч В. 
призначений до 3-го корпусу розвід- 
чого відділу. За успішне виконання на
казів підвищений зі звання хорунжого 
до четаря. Згодом призначений про
відником відділу листової цензури і 
відділу перепусток - паспортів.

Зі службовою розвідувальною ме
тою був направлений за кордон Укра
їни із завданням осісти в ЧСР і звідти 
нав'язати контакти з ін. розвідниками. 
Діяти повинен був у порозумінні з 
Військ, канцелярією Диктатора Є. Пет-

рушевича у Відні, тому в 01.1920 виї
хав туди.

Пізніше переїхав на Закарпаття, 
яке в той час належало ЧСР, 1936 - до 
Галичини, 1939 - на Лемківщину. У 
міжвоєн. період підготував низку ста- 
тей-спогадів про події 1914-19, зокр. 
"Політичні настрої і течії серед стар
шин УГА" (опубл. в "Літописі Червоної 
Калини"). Автор кн. 'Тетьман Павло 
Скоропадський в освітленні очевид
ців 1940", "Спомини розвідника з часів 
Першої світової війни", перевиданих 
2007. Під час ДСВ проживав у Галичині 
поблизу Самбора. 1944 емігрував до 
Німеччини, 1946 - до Парагваю.

П. і похований у м. Посадас (Арген
тина).

Літ.: Українська Галицька Армія / 
ред. Д. Микитюк. Т. 1. Вінніпег, 1958.

Ігор Любчик

ВИСОЧАНСЬКИЙ
Степан
(1859-27.02.1938) - греко-катол. свя

щеник, громад, і політ, діяч, депутат 
УНРади. Висвячений 1884. Адміні
стратор парохії у с. Глиняни-Застав'є 
(1885-86). Адміністратор (1886—88) та 
парох (1888-1900) у с. Красне. Парох у 
с. Перегноїв (1900-38). Радник Митро
поличої консисторії. Чл. т-ва "Просвіта" 
Голова філії т-ва "Сільський господар"у 
Глинянах (1914).

Діяч УНДП. Делегат до УНРади від 
Перемишлянського пов. (Станиславів, 
01 -05.1919). Учасник Надзвичайного з'їз
ду УНДП у Станиславові (28-29.03.1919).

П .у с. Перегноїв.
Літ.:Лебедович І. Полеві духовники 

УГА. Вінніпег, 1963. С. 31; Павлишин О. 
Львівщина в добу Західно-Української 
Народної Республіки (1918-1919). 
Львів, 2008. С. 174-175.

Олег Павлишин

ВИТАНОВИЧ
Ілля
(09.08.1899-30.12.1973) - економіст, 

історик укр. кооп. руху, четар УГА. Н. у 
м. Бурштин (нині Гал иц. р-ну Івано-Франк. 
обл.). Навч. у Рогатин, г-зії "Рідної шко
ли" та у філії Академій, г-зії у Львові. 
Чл. т-ва "Молода Січ".
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ВИТВИЦЬКИЙ Степан Порфирович

01.1917 -  в австро-угор. армії на 
Сх, фронті. Ад'ютант Вільгельма Габс- 
бурга. 1917 перебував у Херсоні, Ка
теринославі. Підхорунжий. З 1.11.1918 
учасник боїв у Львові. Через хворобу 
виїхав до м. Станиславів. Комендант 
м. Бурштин. Воював у групі "Сихів", за 
Бережани, Підгайці. Призначений до
1-го Бережан, куреня. 22.04.1919 по
ранений. Після одужання - ад'ютант 
сот. о. Кузьми. В бригаді УСС перейшов 
р. Збруч. Учасник походу в курені 2-го 
полку УСС на Київ у 07-09.1919, боїв 
за Умань, Івангород, Ладижин. 10.1919 
захворів на тиф, лікувався у Вапняр
ці, Ялтушкові. 03.1920 -  на фронті під 
Чудновим, про що написав у споминах 
"Останній акт трагедії УГА" Командант 
навч. сотні в курені сотні Бандурки 5-ї 
Херсон, д-зії. У складі цього підрозділу 
під командуванням А. Кравса намагав
ся перейти на Закарпаття. Залишився у 
Львові.

1921 навч. в Укр. таємному ун-ті,
1923-27 -  у Львів, ун-ті. Вивчав соці
альну й екон. історію у проф. Ф. Буяка. 
З 1927 вчитель у приватній укр. торг, 
шк., згодом у Торг, г-зії. 1928 здобув 
кваліфікацію вчителя середніх шкіл, 
1930 захистив докторську дис. "Аграр
на політика Галицького сойму в спра
вах крайових бюджетів 1861-1914". Від 
1933 - дійсний чл. НТШ.

1938 - дир. Кооп. ліцею. 1937-39 
писав статті для "Господарсько-коопе
ративного часопису", "Агрономічного 
вісника"

Виїхав зі Львова 1939, перебував у 
Кракові (1940-41). З 1944-у Німеччині, 
проф. Укр. тех. госп. ін-ту та УВУ в Мюн
хені (1946-49). 1947 написав підруч
ник "Історія народного господарства" 
Активно співпрацював з редколегією 
"Енциклопедії українознавства". 1949 
переїхав до м. Чикаго (США). 1964 в 
Нью-Йорку надруковано його дослі
дження "Історія українського коопера
тивного руху"

П. у м. Нью-Йорк. Похований на укр. 
цвинтарі Св. Андрія в м. Саут-Баунд-Брук 
(шт. Нью-Джерсі, США).

Літ.; Гелей С. Життєвий шлях та 
наукова творчість Іллі Витановича 
(1899-1939 pp.) // Вісник Львівської ко

мерційної академії. Серія - гуманітарні 
науки. Львів, 2009. Вип. 8. С. 4-29; Його
ж. Ілля Витанович // Українські коопе
ратори. Історичні нариси. Кн. 1. Львів, 
1999. С. 421-434; Його ж. Ілля Витано
вич: науково-педагогічна та громад
ська діяльність. Львів, 2010; Споживча 
кооперація України: від зародження до 
сьогодення. Львів, 2013.

Степан Гелей

ВИТВИЦЬКИЙ
Степан Порфирович
(13.03.1884-09.1 Q.1965) -  громад.- 

політ. діяч, Президент УНР в екзилі.
Н. в с. Угорники (нині с. Коломий. р-ну 
Івано-Франк. обл.). Здобув освіту в Ста
ниславів. г-зії (1902). Навч. на правн. 
ф-ті Львів, ун-ту, учасник сецесії сту
дентів, виступав на вічу (1902). Був об
раний головою т-ва "Академічна гро
мада". Співав у студент, хорі, виступав 
у аматор, театрі (реж. В. Винниченко, 
тоді політемігрант у Львові). З 1904 
навч. у Віден. ун-ті, був обраний голо
вою акад. т-ва "Січ" у Відні. Захистив 
докторат права (1908). Адвокат, прак
тику розпочав у Львові в канцелярії
В. Охримовича, з 1910 -  у Дрогобичі в 
Я. Окуневського.

1914 вступив до Легіону УСС, пев
ний час служив у Пресовій кватирі; 
1915-18 - чл. редакції "Діло"; ред. 
"Свободи" у Львові. 1918 -  чл. політ, 
к-ту, що підготував акт 1.11.1918, ор
ганізовував передачу влади в Дро
гобицькому пов. Від УНДП обраний 
секретарем УНРади, брав активну 
участь у об'єднанні ЗУНР і УНР та уро
чистому проголошенні Акта злуки
22.01.1919. 12.02-9.06.1919 - перший 
заст. держ. секретаря закорд. справ, 
представник уряду ЗОУНР на перего
ворах із місіями Антанти (ген. Барте
лемі і ген. Боти) в справі перемир'я з 
Польщею, а також з рум. урядом щодо 
створення блоку Польща-ЗУНР-Ру- 
мунія для б-би з більшовиками, однак 
безуспішно. Рум. війська, які раніше 
окупували Буковину, 24.05.1919 за
йняли без опору 6 повітів ЗУНР: Коло
мийський, Снятинський, Косівський, 
Город єн к івський, Печеніжинський 
і Делятинський. 06-11.1919 - упов-

в и тв ицький
Степан Порфирович
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ВИХАНСЬКИЙ P.

ВИШИВАНЮК
Микола

новажений із закорд. справ ЗУНР;
11.1919 - заст. голови дипломатичної 
місії Директорії УНР до Варшави, од
нак склав протест проти Варшав. до
говору (22.04.1920) і разом з кількома 
ін. членами місії покинув переговори. 
Деякий час керівник закорд. справ 
уряду ЗУНР в екзилі у Відні; 1921-23
- голова місій ЗУНР в Парижі й Лондо
ні, домагався від урядів цих країн ви
знання факту окупації Польщею тер-ї 
Сх. Галичини і відновлення її незалеж
ності. Чл. галиц. делегації на міжнар. 
конф. в Генуї (04.1922).

1924-39 - громад, і політ, діяч 
УНДО в Дрогобичі, віце-бургомістр 
міста, очолював філії "Просвіти", "Сіль
ського господаря" "Маслосоюзу" пра
цював у Союзі кооперативів, дбав про 
розвиток "Української захоронки" На
родного дому та ін. установ. 1935—39
- посол до польс. сейму, 1938 - заст. 
голови УНДО та УПР.

1939, із зайняттям Галичини більшо
виками, залишив Дрогобич та емігрував 
на Захід, 1945 обраний заступником 
голови Центрального представни
цтва укр. еміграції в Німеччині, один 
із засновників Української Нац. Ради 
(1948), Держ. центру УНР (існував з 
1922) та заст. голови Ради. З 1949 - 
заст. голови Виконавчого органу (уря
ду) УНРади і кер. відомства закорд. 
справ, з 1951 також представник Ви
конавчого органу в США. 1954 обра
ний головою Виконавчого органу, від
так - Президентом УНР на еміграції. 
Д-р права, чл. НТШ.

П. у м. Нью-Йорк. Похований на 
укр. цвинтарі Св. Андрія Первозван- 
ного в м. Саут-Баунд-Брук (шт. Нью- 
Джерсі, США).

Літ.: Дрогобиччина -  земля Іва
на Франка. НТШ. Український архів. 
Т. XXV. Нью-Йорк; Париж; Сідней; То
ронто, 1973; Дрогобиччина - земля 
Івана Франка. Збірник географічних, 
історичних, етнографічно-побутових 
матеріалів та мемуарів. Т. 4. Дрого
бич, 1997; Державний Центр Україн
ської Народної Республіки в екзилі. 
Філадельфія; К,; Вашингтон, 1993; ЕУ. 
Т. 1. Львів, 1993; Західно-Українська 
Народна Республіка. Документи і ма

теріали. Т. 1-2 / уклад.: О. Карпенко, 
К. Мицан. Івано-Франківськ, 2001; 
Західно-Українська Народна Респу
бліка. 1918-1923. Ілюстрована історія 
/ гол ред. і кер. авт. кол. М. Кугутяк, 
Львів; Івано-Франківськ, 2008; Західно
українська Народна Республіка. 1918- 
1923. Історія / кер. авт. кол. й відп. ред.
О. Карпенко. Івано-Франківськ, 2001; 
Західно-Українська Народна Респу
бліка. 1918-1923. Уряди. Постаті / гол. 
ред. ради Я. Ісаєвич. Львів, 2009; Укра
їнський історик. Нью-Йорк, Торонто; 
К.; Мюнхен, 1995; Швед О. Степан Вит- 
вицький: громадсько-політична ді
яльність. Львів, 2010.

Іван Патер 

ВИХАНСЬКИЙ Р.
(д. І м. н. і с. н.) - військ, діяч, по

ручник ГА. У період ЗУНР -  командант
2-ї батареї 1-го гармат, полку 1-ї (УСС) 
бригади Золочів. коша.

Літ.: Кучерук В. Українська Галиць
ка Армія: довідник. К., 2010; Укра
їнська Галицька Армія / ред. Д. Ми
китюк. Т. 1. Вінніпег, 1958.

Богдан Паска 

ВИШИВАНЮК
Микола
(17,12.1893-03.05.1940)- військ, діяч, 

підхорунжий ГА. Н. у с. Раківчик (нині 
Коломий. р-ну Івано-Франк. обл.). 
Навч. у Коломий. г-зії, яку закінчив з 
відзнакою (1914).

Під час ПСВ служив у 24-му піх. 
полку австр. армії. Закінчив старшин, 
школу піхоти в м. Єґерндорф (нині 
м. Крнов, Чехія). 1918 - учасник Листо
падового чину в м. Коломия, справник 
при Коломийській ОВК. Після перехо
ду ГА за Збруч був у "чотирикутнику 
смерті", хворів на тиф.

Студент Таємного укр. ун-ту у 
Львові (1920). Навч. в учительській се
мінарії у м. Станиславів. Учитель співу 
в г-зії м. Люблін (1924). Навч. на філос. 
ф-ті Люблін, ун-ту. Голова буд. к-ту та 
хору в рідному селі.

П. ум . Люблін.
Літ.: Кучерук В. Українська Галиць

ка Армія: довідник. К., 2010.
Богдан Паска

254



ВИШКІЛ УКРАЇНСЬКИХ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ ТА УКРАЇНСЬКОЇ ГАЛИЦЬКОЇ АРМІЇ

ВИШКІЛ УКРАЇНСЬКИХ СІЧОВИХ 
СТРІЛЬЦІВ ТА УКРАЇНСЬКОЇ ГАЛИЦЬ
КОЇ АРМІЇ - структурний підрозділ Ле
гіону/полку УСС, осн. завдання якого 
полягало у військ, навчанні новобран
ців і тих вояків, які поверталися до 
стрілец. формації після хвороб і пора
нень. Спершу був складовою части
ною коша УСС, який займався набором 
добровольців, їх обліком та опікою по
ранених і хворих стрільців, а від
11.1915 йому надано самостійного ста
тусу. Взимку 1915/1916 з коша виділе
но всі сотні новобранців і з них створе
но окрему формацію - В. УСС із 
командантом та адміністрацією; пов'я
заний з кошем лише госп. справами.

Один із перших старшин, хто фа
хово займався вишколом стрільців, 
був полковник кінноти австро-угор. 
армії І. Молік (чех за національністю), 
який претендував на посаду комен
данта Легіону УСС і перебував у його 
розташуванні до 10.1914. До 06.1915 
вишколом новобранців керував сот. 
М. Волошин, після нього -  от. В. Стафи- 
няк. Наприкінці 1915- в 01.1916 військ, 
навч. провадили у 2-х організаційно і 
чисельно однакових відділах, якими 
командували пор. І. Ванічек (чех) і чет. 
П. Гарасимів. 1916-18 В. УСС як окре
мий підрозділ очолювали от. М. Тар
на вський (кін. 01 .1916-07.1917), от.

Ф. Кікаль, підполк. К. Слюсарчук (2-га 
пол.1917),от.Г.Коссак(1-шапол.-серед.
1918), сот. О. Букшований (10.1918), чет.
С. Краснопера (від кін. 10.1918). Духів
ником В. УСС служив о. А. Базилевич. 
Серед вишкільників відомі старшини: 
М. Баґан, Д. Вітовський, М. Гаврилко, 
С  Глушко, Б. Гнатевич, М. Девоссер,
A. Калинець, А. Кардаш, С. Навроцький,
II. Нагайло, М. Никорак, С. Никифоряк, 
Ж.-Б. Олексин, Л. Розенберґ, М. Салдан,
B. Старосольський та ін.

Військ, вишкіл тих УСС, які перши
ми розпочали бойові дії, тривав лише 
кілька днів. Рос. війська, зайнявши Га
личину, наступали в напрямку Угорщи
ни, тому стрільці, хоч і не підготовлені, 
мусили ставати до б-би. 10.09.1914 
першою проти ворога виступила сотня
В. Дідушка, яка, порівняно з ін. стрілец. 
підрозділами, була найбільш вишколе
ною. В її складі переважали студенти й 
учні середніх шкіл, члени довоєнних 
стрілец. т-в. Загалом 1914-16 військ, 
навч. в австро-угор. армії здійснювали 
застарілими методами, сліпо дотри
муючись статутів та ігноруючи досвід 
новітньої війни. Підрозділи йшли на 
фронт після короткого, 2- чи 3-тижне- 
вого формального вишколу, який не 
забезпечував стрільцям достатньої 
підготовки до фронтової служби. Тому 
переважна частина вояків навчалася

Вишкіл УСС.
1-ша чета 33-ї сотні. 
Посередині сидить 
командир сотні 
хор. М. Девоссер.
Л іворуч від нього 
дес. Г. Щепанович, 
праворуч -  
дес. В. Касиян. 
м. Миколаїв,
26 червня 1917 р.
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Вишкіл УСС. Вправи з ручними гранатами. 
Дроговиже, 2 серпня 1917 р.

Похідна колона вишколу УСС у с. Веринь (нині Львівської обл.). 
7 червня 1918 р.

Перегляд сотні у вишколі УСС.
Сидять: Г. КОССАК, М. ТАРНАВСЬКИЙ, В. СТАРОСОЛЬСЬКИЙ, Н.Н.
Стоять (зліва направо): С РІПЕЦЬКИЙ, Д. ВІТОВСЬКИЙ, І. ДИГДАЛЕВИЧ, 
В. ЧЕРЕВКО, М. КОНИК, І. КОССАК. Літо 1917 р.

воєнного ремесла та набиралася бо
йового досвіду на фронті.

З 06.1916, коли вишкільну справу 
австро-угорського 25-го корпусу, до 
складу якого належали УСС, перебра
ло командування Пд. нім. армії, австр. 
с-му військ, навч. змінили на німецьку 
(чи власне прусську). Щоденне інтен
сивне 6-7-годинне навчання тривало 
6-8 тижнів. Від 01.1917 інструкторами 
були німці - по одному старшині та 
до трьох підстаршин на кожну сотню. 
Вони змушені були вивчити укр. ко
манду і послуговуватися нею під час 
навч. стрільців, котрі вимагали прова
дити заняття рідною мовою.

З 06.1917 нім. фахівців замінили 
стрілецькі, котрі не лише опанували 
с-му нім. вишколу, а й намагалися її 
застосовувати творчо. Навч. програ
ма враховувала найновіші здобутки 
війни та охоплювала всі необхідні дис
ципліни військ, науки: екіпірування, 
вправи з карабіном і багнетом, бойові 
стрільби, вправи з ручними граната
ми, ножем і саперною лопаткою, про
тигазовий захист, сторожову, окопну 
та похідну служби, буд-во укріплень 
тощо. Вишкіл здійснювали в невеликих 
групах. Осн. метод навч. - індивідуаль
ний, спрямований на підготовку спов
неного послуху витривалого стрільця, 
здатного самостійно ухвалювати рі
шення. Практикували також взаємне 
навч., один одного, що виробляло в 
стрільців почуття спостережливості, 
впевненості, здатність до командуван
ня. Потім відбувалися навч. у сотнях і 
куренях. Відповідно до найновішого 
досвіду наступальної тактики, в кожній 
сотні вишколювали окремий пробойо- 
вий (штурмовий) відділ. Загалом нім. 
метода враховувала найменші деталі 
вишколу, в т. ч. поведінку стрільця на 
службі й поза нею, його зовн. вигляд, 
вояцьку поставу, стан спорядження, 
точність виконання наказів та якість 
дисципліни.

Навч. процес сотень закінчувався 
ретельною перевіркою їхньої бойової 
здатності, яку здійснював особисто 
командант Вишкільної групи Пд. армії 
підполк. принц О. Гогенцоллерн - син 
імператора Німеччини Вільгельма II.
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Він розпитував і переглядав кожно
го вояка окремо. Стрільців шикували 
до перегляду не лавою, як це практи
кували австр. офіцери, а на відстані 
кількох метрів один від одного. Після 
позитивного оцінювання боєздатності 
сотень їх або відправляли на фронт, 
або залишали у В. УСС, об'єднували в 
курені; вони творили запас фронту, 
доки там не виникне потреби попов
нення бойових частин. Якщо наслідки 
оцінювання боєздатності сотні були 
незадовільними, її змушували прохо
дити навч. повторно. Таких випадків у
В. УСС не було. Навпаки, в 07.1918 одна 
зі стрілец. сотень була показовою для 
австр. вишкільних осередків, розташо
ваних поблизу м. Єлисаветград (нині 
м. Кропивницький). Восени того ж року 
інструктори-вишкільники Легіону УСС 
на чолі з пор. Б. Гнатевичем передавали 
свої знання і досвід Окремому загонові 
Січових стрільців, що тоді формувався у 
м. Біла Церква (нині Київ. обл.).

У різні періоди особовий склад В. 
УСС нараховував 300-3000 осіб. Зага
лом військ, навч. пройшли від 4,5 тис. 
до 7 тис. стрільців. Орг-ція вишкільних 
підрозділів зоставалася такою ж, як на 
фронті, і вони в будь-який час могли 
трансформуватись у бойові. 27.10.1916 
новосформовану у В. УСС Гуцул, сотню 
під проводом чет. М. Никорака відпра
вили на фронт у Карпати, в околиці 
полонини Кирлібаби (нині в Румунії). 
У 03.1917 на фронт під с. Куропатни- 
ки (нині Бережан, р-ну Терноп. обл.) 
відбули два перші вишколені курені 
під командуванням підполк. Ф. Кікаля. 
Під час перебування В. УСС на Єлиса- 
ветградщині з його сотень організува
ли 2-й курінь польової формації УСС, 
командантом якого призначили пор.
В. Старосольського. Однак через кіль
ка днів австр. військ, командування, 
вважаючи стрільців за "небезпечних" 
оскільки вони відстоювали власні нац. 
інтереси, наказало ліквідувати цей 
курінь.

В. УСС постійно перебував поблизу 
коша, що, своєю чергою, розташову
вався в етапі 25-го корпусу австро- 
угор. армії, якому підлягав: з 11.1915-у  
с. Свистільники (нині Світанок Рогатин.

р-ну Івано-Франк. обл.), від осені 1916 
- у с .  Розвадів, згодом місце його по
стою поширилося на села Верин, Наді- 
тичі та Рудники (нині всі Миколаїв, р-ну 
Львів, обл.). 7-13.06.1918 В. УСС виїхав 
до УНР, де, згідно з умовами Брестсько
го мирного договору (1918), разом із 
союзними військами вже перебував 
Легіон УСС. Якийсь час вишкільники 
розташовувалися в Єлисаветграді, зго
дом перебралися до с. Грузьке (нині 
Кропивниц. р-ну Кіровоград, обл.). 
У 10.1918 частина В. УСС розташува
лась у м. Чернівці, ще дві його сотні 
(С. Іваницького й Р. Купчинського) 
приділено на допомогу прикордон
ній жандармерії і розміщено на буко- 
вин.-бессараб. пограниччі - в селах 
Добринівці, Чорнавка, Топорівці (нині 
Чернів. обл.). Після поч. нац.-демократ. 
революції 1918 на ЗУЗ В. УСС як окре
мий бойовий підрозділ переїхав під 
Львів і став частиною ГА.

Для підготовки підстаршин і кан
дидатів на підстаршинські звання було 
створено 2-місячний підстаршин. курс 
у м-ку Розділ (нині смт Миколаїв, р-ну 
Львів, обл.). Підстаршини й досвідчені 
стрільці-фронтовики проходили спец, 
курси: скорострільні (кулеметні), міно
метні, пробойові, протигазової служби, 
6-6и зблизька (зброї, призначеної для 
враження противника на невеликій 
відстані) тощо. Старшинський склад 
легіону здобував знання на 2-місячних 
курсах під проводом нім. старшин у 
м. Трускавець (нині Львів, обл.). Поза 
планом нім. вишколу, від початку 1917 
по кільканадцять підхорунжих і підстар
шин УСС відбували систематичні занят
тя в школі запасних австр. старшин у 
м. Єґерндорф (нині м. Крнов, Чехія).

Незважаючи на те, що вишкіль- 
на наука була інтенсивною і склад
ною, у стрільців залишався час для 
культ.-просвітницької праці, а також на 
відпочинок і розваги. Особливу увагу 
звертали на нац. виховання стрілец. 
молоді. Тому у В. УСС, поряд із наукою 
воєнного ремесла, діяли курси для 
неграмотних, окремі курси з історії та 
географії України, нім. мови, прово
дили бесіди на сусп.-політ. теми тощо. 
Виявом веселих та повних фантазії
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настроїв стрілецтва було заснування 
там т. зв. Лицарства залізної остроги 
для плекання товариської к=ри й фор= 
мування х-ру на базі вояцького ли
царства. Водночас сот. Д. Вітебський 
старався надавати цьому своєрідному 
орденові політичного й ідеологічного 
спрямування. У В. УСС постало найбіль
ше стрілец. пісень, які творили М. Гай- 
воронський, Р. Купчинський, Л. Лепкий 
та ін. Від літа 1916 сюди приділено ор
кестр УСС, який значною мірою спри
чинився до розвитку й популяризації 
стрілец. муз. творчості.

Важливим був зв'язок вишкільної 
формації з широкими колами громад
ськості. 28.10.1917 в місці постою В. 
УСС у Розвадові митрополит А. Шеп- 
тицький посвятив прапор Легіону УСС.
1918 значну прихильність здобули 
вишкільники (а певною мірою іі виз
вол. ідея, яку вони представляли) зав
дяки Шевченківському святу, органі
зованому для мешканців с. Грузьке. 
Результатом такого насиченого життя 
було те, що після закінчення навч. з В. 
УСС виходили не лише добрі вояки, а 
й свідомі громадяни та переконані па
тріоти.

У В. УСС також реалізовували важ
ливі нац.-політ. ініціативи. Так, після 
проголошення УНР особовий склад В. 
УСС і коша 8-9.12.1917 відзначили цю 
радісну для всього укр. народу подію. 
Місця свого постою вони прикрасили 
нац. прапорами й транспарантами з 
написами "Хай живе Українська На
родна Республіка!"та, щоби продемон
струвати солідарність із Наддніпрян. 
Україною і підняти дух галиц. україн
ства, після святкових зборів з орке
стром і смолоскипами пройшли навко
лишніми селами Жидачівщини (нині 
Львів, обл.), де провели спільні з місц. 
нас. маніфестації та богослужіння.

24.10.1918 в Чернівцях, у розта
шуванні В. УСС, відбулися збори стар
шин УСС, на яких обговорили тодішнє 
становище Австро-Угорщини й політ, 
ситуацію. За результатами дискусій 
ухвалили резолюції, в яких зазначе
но, що безпосередньою метою нац. 
змагань є соборна, вільна, самостій
на Укр. республіка. Також на зборах

ішлося про підготовку до збройного 
виступу. Учасники зборів висловили
ся за обрання командантом легіону 
сот. Д. Вітебського, якого підтримува
ло й стрілецтво. Оскільки він мав від
бути до Львова, щоб очолити Центр, 
військ, к-т, на цю посаду обрали сот.
О. Букшованого. Згаданим рішенням 
УСС розірвали навіть формальні зв'яз
ки з австр. владою.

Діяльність В. УСС не лише зумовила 
перетворення військової формації на 
добірну бойову одиницю, спричини
лася до формування когорти фахівців 
вишкільної справи, а й істотно визна
чала обличчя Легіону/полку УСС та 
сприяла зростанню його популярності 
серед укр. народу.

Літ.: ВеринськийЛ. Вишкіл і Кіш над 
Дністром // Історичний календар-аль- 
манах Червоної Калини на 1929 р. 
Львів, 1929. С. 139-140; Думін О. Історія 
Лєґіону Українських Січових Стрільців. 
1914-1918. Львів, 1936. С. 217, 264, 265, 
296,297,299-301; Лазарович М. В. Легі
он Українських січових стрільців: фор
мування, ідея, боротьба. Тернопіль, 
2016; Ріпецький С. Українське Січове 
Стрілецтво: визвольна ідея і збройний 
чин. Нью-Йорк, 1956. С. 168-170, 185; 
Українські Січові Стрільці 1914-1920 / 
за ред. Б. Гнатевича, Л. Лепкого, І. Мір
чука. Монтреаль, 1955. С. 59, 75-83, 
104,123,127-129,165,166.

Микола Лазарович

ВІДАЦЬКИЙ
Станіслав
(Widacki Stanislaw; 27.04.1883-1940)

- педагог, громад, діяч, польс. військо
вик (підполк.), почесний громадянин 
м. Бережани (1934), посол до сейму Речі 
Посполитої від м. Тернопіль. Н. у с. Ба- 
ковці (нині Жидачів. р-ну Львів, обл.). 
1906 здобув освіту в г-зії м. Дрогобич 
(нині Львів, обл.). Навч. на філос. ф-ті 
Львів, ун-ту (1906-07). Учитель мови та 
л-ри, історії у Терноп. держ. г-зії (1912).

Служив у польс. збройних силах
(1918); учасник боїв на Українському і 
Лит.-Білорус. фронтах (1919).

Від 1929 ком. 51-го піх. полку при
кордонних стрільців у Бережанах. 
Займався доброчинністю, опікувався
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сиротами. Бургомістр м. Тернопіль 
(16.04.1934-17.09.1939).

18.09.1939 ув'язнений у м. Терно
піль органами НКВС. 1940 перевезе
ний до Києва, де розстріляний і по
хований у Биківнянських могилах на 
околиці міста.

Літ.: Голод Н,, Мельничук Б. Біда
цький Станіслав // ТЕС. Т. 4. Тернопіль,
2009. С. 104; Кальбарчик С. Український 
катинський список // Історична Правда. 
2011.9 листоп. URL: http://www.istpravda. 
com.ua/articles/2011/11/9/61918/.

Надія Голод, Микола Лазарович, 
Богдан Мельничук

ВІДЕНСЬКА ЗБІРНА СТАНЙЦЯ ГА
ЛИЦЬКОЇ АРМІЇ засн. з ініціативи Є. Пе- 
трушевича 4.11.1918 на базі Збірної 
станиці Легіону УСС. Очолювали Д. Ка- 
тамай і А. Варивода, зусиллями яких

в ід зн аки  в ій сь ко в и х  с т у п е 
нів гал и ц ь к о ї Армії - знаки на од
нострої військовиків збройних сил 
ЗОУНР для позначення персональних 
ступенів. Встановлені Розпорядком 
ДСВС від 22.04.1919. Розміщувалися на 
обох рукавах польового мундира і ши
нелі на відстані 7-8 см від нижнього 
краю рукава. В.в.с.Г.а. рядових та під
старшин являли собою вузькі (6 мм) та 
широкі (15 мм) срібні пружки 120 мм 
завдовжки, що закінчувалися кутом. 
Старший стрілець, вістун та десятник -
1-3 вузькі пружки, старший десятник 
та підхорунжий - 1 широкий, булавний 
десятник - 1 широкий і 1 вузький. Для 
сотенних старшин встановлювалися 
пружки 6 мм завширшки і 120 мм зав
довжки з розетками на кінцях діаме
тром 18 мм. Хорунжий - 1 шовковий 
пружок кольору однострою; четар, по-

через Закарпаття до Стрия надходили 
військ, ешелонами сотні й курені, сфор
мовані у Відні з числа старшин і стріль
ців, які поверталися з Італ. та Серб, 
фронтів і таборів військовополонених 
в Італії. Через В.з.с.Г.а. прибували до
бровольці - старшини австр. армії.

Літ.: Бемко В. Державний Секре
таріат військових справ // Українська 
Галицька Армія / ред. Д. Микитюк. Т. 1. 
Вінніпег, 1958. С. 426-428; Литвин М. P., 
Науменко К. Є Історія ЗУНР. Львів, 1995; 
Литвин М. Р. Українсько-польська вій
на 1918-1919 pp. Львів, 1998.

Микола Литвин

ручник, сотник -  1-3 золоті пружки.
В.в.с.Г.а. полкових (булавних) старшин 
являли собою "плетінки" з 3-х золотих 
шнурів 14 мм завширшки і 120 мм зав
довжки з розетками на кінцях. Отаман
- 1 плетінка, підполковник - 2, полков
ник - 3. В.в.с.Г.а. від старшого стрільця 
до полковника включно розміщували
ся на сукняних підкладках кольору 
роду зброї, що виступали на 3 мм (для 
полкових старшин на 2 мм) поза краї 
пружків, за винятком кінця, вшитого в 
шов рукава. Ступінь ген. четаря позна
чав срібний пружок 30 мм завширшки і 
120 мм завдовжки із золотими схреще

Віденська 
Збірна станиця 
Галицької армії
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Офіційна таблиця 
відзнак військовиків 

збройних сил ЗОУНР

&ІДЗНАКИ ГііД^іїіАРШИИ і ШАРШИН

ними булавами і розеткою на кінці. Ген. 
поручник та ген. сотник, крім того, 
мали носити 1 -2 пружки 15 мм завшир
шки, що закінчувалися кутом. Кольо
рових підкладок для пружків ген. стар
шин не передбачалося.

Наказом ч. 47 від 22.06.1919 стріль
цям та підстаршинам фронтових частин 
дозволялося використовувати замість 
срібних нашивок білі. Наказом ч. 10б від
11.07.1919 дозволялося носити польові
В.в.с.Г.а. із зеленого сукна на підкладках 
кольору роду зброї. Для старшин -  пру
жки визначеної довжини з фігурним

закінченням у формі зірки (у хорун
жого без закінчення). Для підстаршин
- пружки такої ж форми, як і раніше, 
але наполовину коротші. Розпорядком 
Диктатора від 18.08.1919 для В.в.с.Г.а. 
генералів встановлено підкладки зі 
шкарлатно-червоного сукна, що висту
пали на 3 мм поза краї пружків. В.в.с.Г.а, 
старшин, приділених до Ген. штабу, от
римали додатковий кант малинового 
сукна 2 мм завширшки. Після перетво
рення УГА на ЧУГА наказом Червоним 
Галиц. військам від 28.02.1920 носіння
В.в.с.Г.а. було скасовано.
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К О ЇІД И " \  І ;Г А Л И Ц Ь К 0 Г 0  К О Р П У С А . і я  »

Польові відзнаки. *

ДО

НАЧАЛЬНОЇ КОМАНДИ ГАЛИЦЬКОЇ АРМІЇ j

в
Пост ій , дня8&липкяІ9І9.р. Ставці;

З огляду на бра$ відповідного матеріялу до отаршиньських та підстар- 

шиньоьких відзнак пропонуоть оя завеоти польові відзнаки з і  зеленого сум

на на підкладі відповіднім до роду оружа і  так:отаршини нооять пружки 

визначеноі довжини закінчені потиренгіям у  фориі звіздки*підотаршини носят 

для скорого розпізнання о половину коротші паски приписаніїДСВС.ширини і  

форми.Золоту випустку на старшиньських вилогах хай заступить зелена або 

жовта. ' \ \

Просить ся о рішення. .. :

W fun 'i ЬЛу/гиА

Пропозиції команди 1-го 
Галицького корпусу 
щодо спрощення відзнак, 
на основі яких було 
видано Наказ військам 
від 11.07.1919 4.106

Досвід збройних сил ЗОУНР у сфері
B.в.с.Г.а. справив значний впив на зна
ки розрізнення військ, звань військо
виків сучасних Збройних сил України
- запозичено орнаменти з пружків 
рядових та підстаршин, а також "пле
тінку" полкових старшин.

Літ.: Лєжнев О. Нові знаки розріз
нення військових звань військовиків 
Збройних Сил України // Знак. 2017. Ч. 71.
C. 9-Ю; Пінак Є, Чмир М. Військо Укра
їнської революції 1917-1921 років. X., 
2017; Чмир М., Пінак Є, Музичук С. Га
лицька Армія, 1918-1920. Рівне, 2008.

Микола Чмир

ВІДЗНАКИ ТА НАГОРОДИ ЗУНР- 
ЗОУНР І УГА - нагородні знаки, вста
новлені урядом ЗУНР та командуван
ням ГА для активних учасників нац.- 
визвол. б-би 1918-19.

Військ, відзнака "За обняття 
Львова у власть Української Держа
ви” УНРада 5.11 .1918 в умовах зброй
ної б-би з поляками у Львові вста
новила найвищу військ, відзнаку "За 
обняття Львова у власть Української 
Держави". У своєму зверненні УНРада 
заявила, що відзнака призначена для 
кожного укр. вояка. Через розгортан
ня польс.-укр. війни та відступ укр.
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війська зі Львова ідея відзначення не 
була втілена на практиці.

Орден "Оборонців Львова". Ідею 
найвищої військ, відзнаки ЗУНР роз
винув у своєму проекті полк. Микола 
Маринович. Проект передбачав вста
новлення ордена "Оборонців Львова" 
у 3-х ступенях ("клясах") як найвищо
го відзначення укр. армії для військ, 
та цивільних осіб. Ідею та зображення
3-х ступенів ордена виконав поручник 
УСС Іван Іванець. Орденський знак мав 
вигляд широкораменного хреста, по
критого емаллю блакитного кольору, 
розташованого на тлі зірки з 8 проме
нями. Промені зірки стилізовані під 
калинове листя, оздоблені діаманта
ми й рубінами. З-під кінців хреста ви
ступали два античні мечі з руків'ями, 
прикрашеними рубінами. В осередку 
хреста - медальйон із золотим тризу
бом посередині, супроводжений да
тою "1-21. XI 1918", оточений написом 
золотими літерами "Оборонці Львова" 
на фоні кругової смужки, покритої 
емаллю малинового кольору. Верхнє 
рамено хреста вінчав герб Львова у 
щиті із золотою королівською коро
ною із сапфірами. На орденському зна
кові, призначеному для нагородження 
цивільних осіб, зображення мечів не 
було. Орденська стрічка мала бути 
малинового кольору з блакитним об
рамленням на краях. Проект встанов
лення ордена "Оборонців Львова" не 
був реалізований, а окремі елементи 
його форми поклали пізніше в основу 
т. зв. Хреста Симона Петлюри.

30.04.1919 РДС установила ряд 
відзнак та нагород для військових і 
цивільних діячів ЗОУНР: 1) відзнакою 
"Тризуб з вінцем"у 4-х ступенях, мали 
нагороджувати старшин, підстаршин і 
рядових вояків за хоробрість, сприт
ність, самовідданість та витривалість 
у бою; 2) відзнакою Медаль Тризуба 
в 4-х ступенях нагороджували військо
вих і цивільних громадян за сумлінне 
виконання обов'язків; 3) відзнакою 
"Оружний Тризуб" мали нагороджу
вати старшин, підстаршин і рядових 
вояків за виявлену особисту хоро
брість у бою проти ворога, що пози
тивно вплинуло на бойовий дух побра

тимів. Відзнаку "Оружний Тризуб" мали 
носити як привіску - при зброї, на ру
кояті шаблі чи при багнеті; 4) відзнаку 
Хрест участництва повинні були от
римати всі громадяни ЗОУНР, причетні 
до оборони укр. незалежності в 1918- 
19; 5) відзнакою Медаль за труд мали 
нагороджувати за сумлінне виконання 
обов'язків на держ. службі. Нагородже
ний "Тризубом з вінцем" 1-го ступеня 
отримував одноразову грошову вина
городу в розмірі 2000 грн, 2-го ступе
ня -1000 грн, 3-го ступеня - 200 грн,
4-го - 100 грн. При нагородженні осо
би "Тризубом з вінцем" більше одного 
разу грошова нагорода виплачувалася 
щоразу. Нагородження "Оружним Три
зубом", Медаллю за труд та Хрестом 
участництва не супроводжувалося 
грошовою винагородою. Кожний на
городжений мав отримати грамоту та 
посвідчення ("виказку"), що підтвер
джували право носити відзначення.

Полеглих на полі бою або помер
лих від отриманих поранень наго
роджували за тими ж умовами, що й 
живих. Грамоту, відзнаки та грошову 
винагороду мали вручати юрид. спад
коємцям померлого. Рішення про на
городу "Тризубом з вінцем" і "Оружним 
Тризубом" приймали безпосередні 
командири підрозділів і подавали від
повідні заяви вищому командуванню. 
У письмовому поданні на нагороджен
ня рядових та підстаршин мав бути 
точний опис підставового вчинку вій
ськовослужбовця, а також пропозиція 
щодо ступеня відзнаки. Перевірені 
командирами куренів або полків до
кументи надсилали до РДС ЗОУНР. Для 
розгляду і затвердження відповідних 
подань при уряді планували створити 
спец, комісії: одна для нагородження 
рядових і підстаршин, друга - для від
значення старшин, складу. Передбача
лося насамперед нагородити найви
щими військ, нагородами 50 офіцерів, 
які б утворили Нагородну раду.

Диктатор ЗУНР €. Петрушевич
3.07.1919 затвердив розпорядження 
РДС про встановлення відзначень 
"Тризуб з вінцем", Медаль Тризу
ба, Хрест участництва та "Оружний 
Тризуб". Роботу з нагородження від
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знаками старшин мав здійснювати 
створений при НКГА Перший відділ; 
нагородження підстаршин та рядових 
доручалося організувати спец, відді
лам при штабах армійських бригад. 
Відповідні документи - розпоряджен
ня РДС та інструкції ("Приміри до від
значень") надіслали до штабів бригад.

У період польс.-укр. війни у Сх. Га
личині запроваджено окремі відзнаки 
для поранених, зроблені з кольорових 
стрічок, за аналогом відповідних від
знак в УСС австр. доби. Пізніше запро
ектовано спец. Медалі для ранених
5-ти ступенів ("кляс") - відповідно до 
кількості поранень вояка. Встанов
лені Хрести для духовників (капе
ланів) ГА, які за зовн. виглядом були 
подібні до проекту ордена "Оборонців 
Львова". Відзначення для санітарної 
служби мали виготовлятися у вигляді 
листків "Червоної калини" з ягодами 
рубінового кольору.

В умовах відступу ГА з тер-ї ЗОУНР 
за Збруч і її б-би з більшовиками на 
Наддніпрянщині встановлені відзнаки 
не були впроваджені на практиці. Ви
готовлення нагородних знаків у Відні 
спершу зіткнулося з труднощами тех. 
х-ру, а в умовах відступу уряду і війська 
з укр. теренів було припинене. Проте 
описи проектів відзнак та розроблені 
процедури нагороджень є важливою 
віхою історії укр. нагород.

Пропам'ятна відзнака УГА. У 
08.1928 генерали УГА - А. Кравс, В. Кур- 
манович, М. Омелянович-Павленко, 
М.Тарнавський та полк. Є. Коновалець 
з нагоди 10-ліття утворення ЗУНР і ГА 
затвердили статут "Пропам'ятної Во
єнної відзнаки УГА" й утворили спец. 
Колегію старшин та їх заступників, якій 
доручили займатися виготовленням 
і розподілом "Пропам'ятних відзнак 
УГА". Право на відзнаку для військових 
отримали всі старшини, підстаршини 
та рядові ГА. Відзнака для цивільних 
призначалася тим укр. активістам, які 
не служили в ГА, але зазнали пере
слідувань польс. владою за участь у 
держ. буд-ві ЗУНР. Відзнаки було виго
товлено влітку 1928 у Відні й з нагоди 
святкування 10-літнього ювілею Ли
стопадового чину, після панахиди в

церкві Св. Варвари, ген. А. Кравс упер
ше нагородив відзнаками ветеранів 
УГА - мешканців австр. столиці. Перед 
панахидою у церкві було відкрито ме
моріальну таблицю для вшанування 
пам'яті полеглих учасників визвол. 
змагань і прикріплено на ній Пропам'ят- 
ну відзнаку УГА за № 1.

Після ДСВ таблицю заслонили, ме
даль приховали. Лише під час листо
падової панахиди 1957 таблицю знову 
відкрили й заново прикріпили медаль. 
Від 1928 Колегія старшин вручала Про- 
пам'ятну відзнаку всім ветеранам УГА 
в еміграції. М. Омелянович-Павленко
1949 своїм наказом доповнив склад 
Колегії старшин на підставі § 3 статуту 
"Пропам'ятної воєнної відзнаки УГА". 
Стрічка відзнаки блакитного кольору з 
жовтими смужками по краях.

Літ.:БитинськийМ. Українські вій
ськові відзначення // Вісті Комбатанта. 
1988. Ч. 3. С. 44-45; Державний секре- 
таріят Ч. 1130/19. Установа відзначень. 
Розпоряд з дня 30 квітня 1919. Камя- 
нець на Под., 1919; Климкевич Р.-О. Від
значення УГА // Українська Галицька 
Армія / ред. Д. Микитюк. Т. 2. Вінніпег,
1960. С. 261-268; Пропамятна Відзнака 
УГА // Українська Галицька Армія / ред. 
Д. Микитюк. Т. 1. Вінніпег, 1958. С. 627- 
628; Семотюк Я. Українські військові 
нагороди. Торонто, 2004. С. 16; Укра
їнська фалеристика. З історії нагород
ної спадщини. Кн. 1. К., 2004. С. 58-61, 
66-71; Українські Вояки! // Діло. 1918.
6 падолиста (24 жовт. ст. ст.). Ч. 253. С. 1.

Олег Павлишин

ВІДОНЯК
Іван
(17.02.1894-1977) - композитор, ди

ригент, військовик, культ.-просвітниць- 
кий діяч. Н. у м. Калуш (нині Івано-Франк. 
обл.). Навч. у Станиславів. учительській 
семінарії (1912-14), відвідував муз. сту
дію Д. Січинського.

Служив в австр. армії. У чині хорун
жого воював у лавах УГА. Був інтерно
ваний польс. владою.

Після повернення до Калуша 1923 
засновував читальні "Просвіти" в селах 
Калущини. Керував хорами в Калуші 
(з 1953), селах Підгірки, Студійка, Мис-
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лів. Пробував власні сили в церк. ма
лярстві. Його іменем названо одну з 
вулиць Калуша.

П. у м. Калуш.
Літ.: Когут М. С. Калущина: Люди 

і долі. Біографічний довідник. Калуш,
1996. С. 28; Його ж. Осип Янович // Ка
лущина в іменах. Біографічний довід
ник. Дрогобич, 1999. С. 35.

Іван Тимів

ВІЗНЮРА 
Микола
(27.02.1897-06.04.1982) - поручник 

УГА, фермер, громад, діяч. Н. у с. Чорно- 
кінці (нині с. Великі Чорнокінці Чортків. 
р-ну Терноп. обл.). Здобув освіту в г-зії 
м. Тернопіль.

Від 1918 - доброволець ГА, учас
ник польс.-укр. війни 1918-19. Навч. у 
Львів, політехніці.

1926 прибув до Канади. 2 р. пра
цював у м. Егрімонт (пров. Альберта). 
Купивши землю, поселився на фермі 
неподалік від оселі Торгилд, Алта. Го
лова шкільної ради (1945), діяльний в 
укр. громад, орг-ціях. Автор спогадів та 
ін. публікацій.

П. у Торгилді (пров. Альберта, Кана
да). Похований у м. Едмонтон.

Літ.: Довгошия П., Уніят В., Федечко М. 
Великі Чорнокінці // Тернопільщина. 
Історія міст і сіл. Т. 3. Тернопіль, 2014. 
С  458-461; Мельничук Б. Візнюра Ми
кола // ТЕС. Т. 4. Тернопіль, 2009. С. 105.

Микола Лазарович, 
Богдан Мельничук

ВІЙСЬКОВА КАНЦЕЛЯРІЯ ДИК
ТАТОРА - структурний підрозділ орга
ну диктатури €. Петрушевича влітку
1919 - навесні 1923. Внаслідок прого
лошення 9.06.1919 диктатури, функції 
ДСВС розділили НКГА і Диктатор €. Пе- 
трушевич. Диктатор отримав право 
призначати начального вождя та на
чальника Штабу ГА; вирішував питання 
військ, дій та їх координації з ДА УНР; 
за поданням НКГА призначав старшин і 
присвоював їм військ, звання; викону
вав найвищу судову владу над вій
ськом; затверджував вироки військ, 
судів та вершив право амністії; сприяв 
матеріальному забезпеченню ГА; ви

ВІЗНЮРА Микола

ВІЗНЮРА
Микола

значав напрями військ, освіти та про
паганди в ГА, якими керували пресові 
кватири при НКГА і при командуванні 
корпусів. Названі функції Диктатор ви
конував за допомогою В.к.Д., яка скла
далася з начальника, референтів, офіце
рів та підстаршин референтур, ра
хункового та письменничого відділів, 
радіостанції, ад'ютантів та команданта 
булавної сотні. Начальники В.К.Д.: під
полк. К. Долежаль (06-08 та 11.1919) та 
полк. С. Чмелик (08-10.1919). Референ
ти В.К.Д. влітку-восени 1919: сот. Е. Ра- 
дик (персональні справи), от. Я. Селезін
ка (інтендатура), от, І. Дичка (нар. 
сторожа), сотник-суддя Є. Файґель 
(військ, судівництво), сот. В. Ґеринович 
(освіта і пропаганда). Командант пись
менничого відділу -  чет. І. Боберський, 
булавної сотні - сот. А. Укарма, радіо
станції- чет. Н. Гаморак. Ад'ютанти Дик
татора - сот. В. Тимцюрак та хор. 3. Ку- 
лицький. Розпорядки Диктатора та 
списки іменувань особового складу ГА 
публікував "Вістник Українського Війсь
ка" (Кам'янець на Поділлі, 1919). Безпе
ку та охорону Диктатора та В.к.Д. спіль
но забезпечували референтура народ
ної сторожі (військ, жандармерії) та бу- 
лавна сотня. Канцелярії референтур 
улітку-восени 1919 розташувалися у 
різних будівлях Кам'янця на Поділлі. 
Поряд із кабінетами Диктатора в крилі 
єпископського палацу були розміще
ні його ад'ютанти, військ, охорона, З 
референти (персональних справ, ін- 
тендатури та нар. сторожі), канцеля- 
рійні працівники з друкарськими ма
шинками.

Проти ночі 16.11.1919, під загрозою 
зайняття Кам'янця на Поділлі польс. 
військами, Диктатор з ад'ютантом, на
чальником В.к.Д. та 4-ма референтами 
виїхав з міста в напрямку до Жванця, а 
звідти через Румунію до Відня. Перед 
від'їздом €. Петрушевич наказав ген. 
М. Ґембачеву перевезти В.к,Д, з части
ною архіву, персоналом, майном і бу- 
лавною сотнею разом з галиц. залогою 
Кам'янця в розпорядження НКГА. Про
тягом 11.1919-02.1920 всі рухалися 
за маршрутом Бар-Вінниця-ст. Коди- 
ма-Вапнярка-Рибниця над Дністром.
14.02.1920 вагон з персоналом В.к.Д.
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прибув до місця осідку Начальної ко
манди (м. Балта). Тут В.к.Д. розкомп
лектували, її персонал поділили поміж 
різними установами Начальної коман
ди та УГА.

В.к.Д. відновила свою діяльність на 
еміграції у Відні, на підставі розпоряд
ку Є. Петрушевича "Про організацію 
Уряду для виконування Державної 
Влади в Західно-Українській Народній 
Республиці в часі трівання повновлас- 
тей Диктатора" від 25.07.1920, уві
йшовши до складу уряду як окремий 
відділ.

Сфера компетенцій В.к.Д. 1920-23: 
персональні справи особового складу 
ГА на еміграції; платня та матеріальна 
підтримка укр. офіцерів і рядових; кон
такти з урядом ЧСР щодо умов утри
мання інтернованих частин ГА в цій 
країні; збройні акції укр. військ, підпіл
ля в окупованій Польщею Сх. Галичині, 
координація діяльності УВО.

Персонал В.к.Д. у Відні: от. Я. Селе
зінка (заст. нач., з 1.11.1920 - нач.), от. 
Ф. Льонер, сот. Е. Радикта сот. І. Николин 
(звільнений 31.12.1922), сотник-суд- 
дя Є. Файґель, старший дес. Д. Фо- 
тій, стрільці М. Лозінський та Ю. Баг- 
рич. Є. Селезінка брав участь у засі
данні Колегії уповноважених Дикта
тора, інформував уряд про ситуацію у 
таборах інтернованих на підставі зві
тів військ, відпоручника Диктатора в 
Празі, готував проекти розпоряджень 
Диктатора з військ, питань.

В.к.Д. припинила свою діяльність 
улітку 1923, синхронно з КУД.

Літ.: Сохоцький І. Військова канце
лярія Диктатора // Українська Галиць
ка Армія / ред. Д. Микитюк. Т. 1. Вінні
пег, 1958. С. 136-138; Шанковський Л. 
Українська Галицька Армія. Львів, 1999.
С. 295,307.

Олег Павлишин

ВІЙСЬКОВЕ БУДІВНИЦТВО ЗАХІД- 
Нб-УКРАЇНСЬКОЇ НАРбДНОЇ РЕСПУ Б- 
ЛІКИ. Розпочалося від перших днів 
польс.-укр. війни в 11.1918. Поза Льво
вом групи регулярних і напівпартизан. 
загонів ("Сокаль", "Угнів", "Яворів", "Ста
ре село" "Схід", "Старий Самбір", "Рудки", 
"Щирець" "Наварія", "Крукеничі") фор

мувалися стихійно, утворивши май
же 400-кілометровий фронт.

8.11.1918 ств. вище командування 
армії -  НКГА, 15.11 оголошено мобілі
зацію всіх чоловіків віком 18-35 p., а 
також розпорядок ДСВС про військ.-те- 
ритор. поділ ЗУНР на 3 обласні, 12 ок
ружних і 60 повітов. військ, команд, на 
які було покладено завдання мобіліза
ції і вишколу новобранців, формування 
бойових частин і підрозділів для фрон
ту; орг-ції підготовки старшинських і 
підстаршин. кадрів у створених навч. 
стр-рах; забезпечення правопорядку в 
запіллі. Відповідно оголошено стр-ру і 
штати вказаних команд (на зразок су
часних військкоматів).

ОВК включали управління (коман
дант, його заст., нач. штабу, референ
ти і військ, священик), а також військ, 
стр-ри. Головним з них був кіш - запас
ний курінь піхоти, який кілька тижнів 
вишколював новобранців і формував 
для фронту маршові сотні. Запасний 
гармат, полк готував артилеристів, 
формував і укомплектовував гармата
ми батареї. При деяких ОВК ств. стар
шин. школи піхоти, кінноти та арти
лерії, зв'язку та інженерні. У 06.1919 
розгорнулося формування 2-х нових 
корпусів. У складі НКГА ств. Опер, штаб 
для кер-ва бойовими діями.

У результаті нової реорг-ції НКГА 
стала гнучкішою і відповідала вимогам 
війни. Військ, буд-во було важливою 
складовою процесу державотворення 
ЗУНР.

Літ.: Західно-Українська Народна 
Республіка 1918-1923.Т. 1 -5. Докумен
ти і матеріали / уклад.: О. Карпенко, 
К. Мицан. Івано-Франківськ, 2001-13; 
Західно-Українська Народна Респу
бліка. 1918-1923. Ілюстрована історія 
/ гол. ред. і кер. авт. кол. М. Кугутяк. 
Львів; Івано-Франківськ, 2008;3ахідно- 
Українська Народна Республіка. 1918- 
1923: Історія / кер. авт. кол. й відп. ред.
О. Карпенко. Івано-Франківськ, 2001; 
Крезуб А. Нариси історії україн
сько-польської війни 1918-1919 pp. 
Львів, 1933; Кузьма О. Листопадові 
дні 1918 р. Львів, 1931; Литвин М., 
Науменко К. Історія ЗУНР. Львів, 1995; 
Литвин М. Проект "Україна". Галичина
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ВІЛЬГЕЛЬМ II

в Українській революції 1917-1921 pp. 
Харків, 2015; Його ж. Українсько-поль- 
ська війна 1918-1919 pp. Львів, 1998; 
Макарчук С  Л. Українська республіка 
галичан. Нариси про ЗУНР. Львів, 1997; 
Ортинський В. П. Силові структури За
хідно-Української Народної Республі
ки. Львів, 2004; Ткачук П. П. Сухопутні 
війська України доби революції 1917- 
1921. Львів, 2009.

Микола Литвин, Павло Ткачук

ВІЛЬГЕЛЬМ II
(Friedrich Wilhelm Victor Albert;
27.01.1859—04.06.1941) - останній 

нім. імператор. Н. в м. Берлін у сіімТ 
принца, згодом імператора, Фрідріха

Прусського і Вікторії Британської. Дво
юрідний брат короля Великої Британії 
Георга V та рос, імператриці Олексан
дри Федорівни. Інвалід дитинства. 
1869 -  лейтенант гвардійського полку. 
Виховувався в умовах жорсткої дис
ципліни. Навч. у звичайній Берлін, г-зії 
без жодних поблажок (завершив студії 
1877),

19.02.1877 обер-лейтенант на військ, 
службі.

10.1877-07.1879- навч. в Боннсько
му ун-ті. Повернувся на військ, службу. 
22.03.1880 -  капітан. 1881 одружився з 
Августою-Вікторією, донькою герцога 
Шлезвіг-Гольштейського.

З 15.06.1888 - кайзер Нім, імперії. 
1890 відправив у відставку канцлера
О. Бісмарка. У внутр. політиці опирав
ся на великий капітал, гросбауерів (по
міщиків) та армію. Сприяв посиленню 
нім. пром-ті, підпорядковував!!'інтере
сам армії та флоту.

Боровся за перерозподіл світової 
колоніальної с-ми. Активний творець 
і учасник Троїстого союзу. Підтриму
вав експансію Австро-Угорщини на 
Балканах. Один з ініціаторів ПСВ. Праг
нув загарбання укр. земель., планував 
розділити їх на сфери впливу з Австро- 
Угорщиною.

У 01.1918 наполіг на укладенні 
мирного договору з УНР. 1.02.1918 
визнав незалежність УНР. Уклав з УНР 
Брестський мирн. договір. Прагнув, за 
рахунок експлуатації укр. земель (про
довольство, залізна руда, вугілля) уря
тувати Німеччину від поразки у війні. 
Сприяв перевороту П. Скоропадсько
го 29.04.1918.

2.06.1918 офіційно визнав УД геть
мана П. Скоропадського. 6.09.1918 вів 
з ним переговори. В умовах поразки 
Німеччини і початку в ній революції не 
зміг надати П. Скоропадському допо
моги в б-бі з Директорією УНР.

9.11.1918 емігрував до Нідерлан
дів. 28.11.1918 зрікся престолу. Висту
пав проти А. Гітлера. З окупацією Ні
меччиною Нідерландів перебував під 
домашнім арештом. Усе майно було 
конфісковано.

П. у маєтку Доорн поблизу м. Утрехт 
(Нідерланди). Залишив мемуари.

Літ.: Вильгельм II. Собьітия и люди 
1878-1918.Минск, 2003; ГавриленкоО.А., 
Логвиненко І. А. Гетьманський пере
ворот 29 квітня 1918 p.: причини та 
наслідки // Актуальні проблеми юри
дичної науки у дослідженнях вчених: 
науково-практичний збірник. К., 2000. 
№ 3. С. 2-10; Гай-Нижник П. Створення 
Власної адміністрації Гетьмана Павла 
Скоропадського у 1918 році // Київ
ська старовина. 2000. № 1. С. 80-86; 
МакдоноДж. Последний кайзер. Виль
гельм Неистовьій. М., 2004; Скоропад
ський Гі. Спогади. Кінець 1917 - гру
день 1918. К.; Філадельфія, 1995.

Микола Вітенко

266



ВІЛЬНОДУМНИЙ с о ю з
ВІЛЬНОДУМНИЙ СОЮЗ - міжнац, 

політ, об'єднання депутатів Буковин
ського сейму. Ств. 1903 за домовлені
стю між укр. депутатом М. Васильком, 
лідером рум. демократ, партії А. Ончу- 
лом та єврейс. депутатом Б. Штраухе- 
ром. В.с. одразу задекларував праг
нення провести радикальні реформи 
на Буковині з метою демократизації 
сусп.-політ. відносин у краї. Поступово 
до В.с. долучилися ін. політики:
С. Смаль-Стоцький, €. Пігуляк, Т. Ле- 
вицький, Ф. Лупу. Офіційно про ство
рення нового об'єднання було оголо
шено на поч. роботи сесії Буковин. 
сейму 19.09.1903.

Під час виборів до Буковин. сейму 
1904 прихильники В.с., до яких долучи
лася ще й частина нім. депутатів, одер
жали повну перемогу, забезпечивши 
собі 17 місць із 31 в сеймі. В.с. виступив 
з ініціативою цілої низки перетворень, 
зокр.: виборчої реформи і реорг-ції 
Буковин. сейму, врегулювання учи
тельської платні, реформування гро
мад. управління і ліквідації двірських 
обшарів, орг-ції нац. шкіл, утворення 
крайового банку та санації крайових 
фінансів.

В.с. розпався 1905 через внутр. 
суперечності. Однак запропонова
ні ним проекти реформ поступово 
ухвалював Буковин. сейм. Найбільш 
відомі - реформа Буковин. сейму та 
виборчого закону до нього за нац. 
куріями (т. зв. Буковинська злагода) 
і реорг-ція управління сільс. грома
дами.

Літ.: Добржанський О. Національ
ний рух українців Буковини другої по
ловини XIX -  початку XX ст. Чернівці, 
1999.

Олександр Добржанський

ВІЛЬСОН
Томас-Вудро
(Wilson Thomas Woodrow; 28.12.1856- 

03.02.1924) - 28-й Президент США (1913- 
21) від Демократ, партії. Н. в м. Стентон 
(шт. Вірджинія), Вищу освіту здобув 
у Прінстон. ун-ті (1879); 1890-1902 - 
проф., 1902-10 - ректор цього ун-ту.
1910-12 -  губернатор шт. Нью-Джерсі, 
1912 переміг на президент, виборах.

1913-14 здійснив низку заходів, 
спрямованих на демократизацію політ, 
життя і реформування економіки. Зни
жено митні тарифи, розширено держ. 
підтримку фермерів, запроваджено 
прогресивний податок на прибуток, 
створено Мін-во праці, обмежено пра
цю дітей, засновано Федеральну ре
зервну с-му, яка сприяла забезпечен
ню зростання економіки США.

Проголосивши 3.08.1914 нейтра
літет США у ПСВ, дав змогу США за 
рахунок поставок товарів країнам- 
учасницям війни швидко нарости
ти пром.-аграрний потенціал, стати 
світовим кредитором. 1916, будучи 
вдруге обраний президентом, В. оно
вив амер. зовн.-політ. доктрину: амер. 
месіанізм трактував як право "захи
щати демократію" в усьому світі тощо. 
США виступали проти старої с-ми 
колоніалізму, за досягнення політ, ці
лей цивілізованими екон. засобами; 
включаючи до зовн.-політ. гасел під
тримку нац. прагнень народів, закли
кали до роззброєння і проти "таємної 
дипломатії" Натомість, прагнучи мати 
роль арбітра в збройн. протистоянні 
Антанти і д-в Четверного союзу, В. ді
яльно розробляв програму повоєн
ного врегулювання. Після оголошення
2,04.1917 війни Німеччині США, однак, 
не приєдналися до Антанти, заявивши, 
що виступають на її боці як "асоційо
вана д-ва". Це дало змогу В, проводити 
окрему дипломатичну лінію, одним з 
пріоритетних напрямів якої було ство
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ВІЛЬЧИНСЬКИЙО.

ВІНДИК
Северин

рення міжнар. орг-ції для забезпечен
ня миру, що згодом трансформувалася 
у проект Ліги Націй. "14 пунктів" В., ого
лошені 8.01.1918, становили "програму 
миру"та повоєнного міжнар. устрою.

Статус України для В. не входив до 
переліку пріоритетних міжнар. про
блем, розв'язання яких передбачали 
"14 пунктів". "Коментарі" складені в
10.1918 до мирн. програми, згадували 
про українців лише в роз'ясненнях до 
тих пунктів, що стосувалися майбутньо
го Росії, Австро-Угорщини та Польщі. 
Фактично "Пункти" В. дали змогу учас
никам Паризької мирн. конф. 1919-20 
та представникам США не зважати на 
інтереси України. Політика В. щодо Росії 
згодом вилилася в участь США в анти- 
рад. інтервенції. У здійсненні ін. напря
мів у політиці В. не домігся порозуміння 
зі своїми партнерами - Ж. Клемансо 
і Д, Ллойд Джорджем. Йому також не 
вдалося досягти консенсусу у власній 
команді та перебороти зростання не
задоволення в Конгресі США. Одним з 
небагатьох досягнень В., зафіксованих 
у Версальському мирн. договорі 1919, 
було включення до нього Статуту Ліги 
Націй, але це стало причиною того, що 
Сенат не ратифікував договір з Німеч
чиною.

Розсварений зі своїми соратника
ми, В. не виявляв помітної активності 
в останній рік президентства й зовсім 
припинив публічну діяльність після 
виходу на пенсію.

П. у м. Вашингтон.
Літ.: Камінський Є, Дашкевич А. 

Політика США щодо України. К., 1998; 
Симоненко Р. Г. Вільсон Вудро 11ЕІУ. 1 1. 
К., 2003; УткинА. И. Дипломатия Вудро 
Вильсона. М., 1997; Шушківський А. І. 
Вільсон Вудро // ЕСУ. Т. 4. К., 2005.

Олексій Лупандін

ВІЛЬЧИНСЬКИЙО.
(д. і м. н. і с. н.) -  військ, діяч, сот

ник ГА. Прибув з м. Слисаветград (нині 
м. Кропивницький) до ЗУНР на допо
могу у війні з поляками. У 02.1919 від
правлений на чолі загону кінноти (80 
осіб) на Лемківщину. Комендант с. Тіс
на (нині с. Чісна, Польща). Поповнював 
свій загін жителями надсянських сіл.

Подальша доля невідома.
Літ.: Кучерук В. Українська Галиць

ка Армія: довідник. К., 2010; Українська 
Галицька Армія / ред. Д. Микитюк. Т. 1. 
Вінніпег, 1958; Шанковський Л. Україн
ська Галицька Армія. Львів, 1999.

Богдан Паска

ВІНДИК
Северин
(26.09.1897-30.09.1963) -  громад.- 

політ. діяч, підхорунжий. Н. у м. Кути 
(нині смт Косів. р-ну Івано-Франк. обл.). 
Доброволець Легіону УСС. Учасник 
визвол. змагань у Галичині й Наддні
прянщині 1914-23. Згодом - чл. УВО.

1927 емігрував до Канади. Діяль
ний у громад, праці. Активіст осеред
ків УСГ, УНО, ОУН, Укр. відділу Канад
ського легіону, Укр. кредитних спілок 
та ін. укр. орг-цій. Співорганізатор газ. 
"Новий шлях"та Одноцентового фонду 
(згодом Укр. визвол. фонд), який ство
рили 1935 з метою щоденного збору 
коштів його членами і прихильниками 
в розмірі 1 цента для допомоги націо
налістичним угрупованням в Україні. 
Як голова Крайового к-ту Укр. визвол. 
(одноцентового) фонду активізував і 
популяризував його діяльність. Опі
кувався газ. "Українське слово" в Па
рижі, організував позичкову акцію на 
модернізацію її друкарні, гарантуючи 
повернення позик власним маєтком.

П. від серцевого нападу в м. Торон
то (Канада), де й похований 5.10.1963 
на цвинтарі "Гори Надії".

Літ.: За честь, за славу, за народ!: 
зб. на золотий ювілей Української стрі
лецької громади в Канаді 1928-1978 
/ за ред. 3. Книша. Торонто, 1978.
С. 522-523; Лазарович М. В. Леґіон 
Українських січових стрільців: форму
вання, ідея, боротьба. Тернопіль, 2016; 
Помер С. Віндик // Вільне слово : укр. 
тижневик (Канада). 1963.12 жовт.

Микола Лазарович

ВІНЦЕНЗ
Станіслав
(30.11.1888-28.01.1971) - польс. пись

менник, філолог, філософ, перекладач, 
вільно володів 14 мовами. Н. у сімї 
дрібного поміщика і водночас інж.-наф-
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ВІНЦЕНЗ Станіслав

товика Ф. Вінценза в с. Слобода-Рун- 
гурська (нині с. Слобода Коломий. р-ну 
Івано-Франк. обл.). Навч. у Коломий. г-зії 
(1898-1906) і Віден. ун-ті (1906-14), де 
захистив роботу "Вплив Геґеля на філо
софію релігії Фойєрбаха" (1914).

Підхорунжий 24-го піх. полку австр. 
армії, учасник ПСВ (1915-18). Воював 
на Сх. фронті біля Галича, в Італії. Че
рез хворобу переведений на кадрову 
службу. 1918 - ад'ютант штаб-квартири 
Будинку інвалідів у Львові. 1919 добро
вільно вступив до польс. війська. Викл. 
військ, школи в м. Модлін. Учасник 
польс.-рад. війни (1919-20). Виступав 
за польс.-укр. союз проти Росії.

1922 демобілізований. Проживав у 
Варшаві. Прихильник Ю. Пілсудського. 
Ред. варшав. час. "Дроґа". Діяч проме
теївського руху, чл. ПСЛ-Визволенння. 
Прихильник польс.-укр, порозумін
ня. Співпрацював з УРП. Знайомий з
І. Франком, на честь якого 1936 в Сло- 
боді-Рунгурській спорудив пам'ятник, 
написав спогади. Про події 1918-23 
в Галичині В. писав:"... я не брав уча
сті ані в обороні Львова, ані пізніше в 
польсько-українському протистоянні, 
ані в його фазі гарячій, ані холодній. Я 
приятелював із людьми по обидві сто
рони «фронту», адже то були мої друзі, 
часом родичі, близькі".

У 09.1939 повернувся до Слободи. 
10.1939 - заарештований НКВС. Ув'яз
нений у м. Станіслав. У 02.1940 звільне
ний після втручання укр. письменни
ків І. Лета П. Панча.

26.05.1940 разом з родиною пере
їхав до Угорщини, де задіяний у поря
тунку євреїв. Внесений до "праведни
ків світу". 1946 емігрував до Франції 
(мешкав у м. Гренобль). 1964 переїхав 
до м, Лозанна (Швейцарія). Співпра
цював з Є  Ґедройцем та Ч, Мілошем. 
У ПНР його твори були заборонені.

Вивчав історію, побут, звичаї і нар. 
творчість гуцулів, на основі яких на
друкував фольклорно-етнографічну 
тетралогію "На високій полонині". Ав
тор есе і спогадів "По стороні пам'яті", 
"З перспективи подорожі", "По стороні 
діалогу", "Діалоги з Совєтами" і "Темати
- жидовскє".

П. у м. Лозанна. Перепохований у 
м. Краків.

Літ.: PieszczachowiczJ. Stan і slaw Vin- 
cenz - pisarz uniwersalnego dialogu. Kra
kow, 2005; Stanislaw Vincenz - humanista 
XX wieku / pod red. M. Oldakowskiej-Ku- 
flowej. 2002.

Микола Вітенко, Василь Марчук

"ВІСТНИК ДЕРЖАВНИХ ЗАКОНІВ І 
РОЗПОРЯДКІВ ЗАХІДНОЇ ОБЛАСТИ 
УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛИ- 
КИ" (Станиславів, 1919) - офіц. дру
кований орган ЗОУНР, який виходив 
неперіодично 31.01 -26.05.1919. У "В ..." 
друкувалися закони УНРади про статут 
УНРади, недоторканість її членів, утри
мання укр. приватних г-зій та укр. жіно
чих учительських семінарів, основи 
шкільництва в ЗОУНР, вживання мови у 
внутр. і зовн. діловодстві держ. орга
нів, держ. інституцій і підпр-в ЗОУНР, 
земельний закон УНР і т. ін.

На сторінках "В..." також публіку
валися розпорядження Держав
них секретаріатів фінансів, судівниц- 
тва, внутр. справ щодо перепусток і 
паспортів для подорожей для цивіль
них осіб, про припинення роботи гу
ралень, обмеження споживання м'яса, 
вибори до сойму ЗОУНР, утворення Па
лати адвокатів у Станиславові та щодо 
ін. питань,
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ВІСТНИК ДЕРЖАВНОГО СЕКРЕТАРІЯТУ ВІЙСЬКОВИХ СПРАВ (Тернопіль, Станиславів, 1918-19)

Літ.: Бачинський В. Преса ЗУНР в 
1918-19 pp. // Новий час. Львів, 1936. 
Ч. 176. С. 5; Галушко М. Українські часо
писи Станіслава (1876-1944 pp.). Львів,
2001. С. 147, 148; ЕУ. Т. 1. Львів, 1993.
С. 288; І. К. Українська преса Західньої 
України // Република. Станиславів,
1919.4 .1 .С.З.

Марія Галушко

"ВІСТНИК ДЕРЖАВНОГО СЕКРЕ
ТАРІАТУ ВІЙСЬКОВИХ СПРАВ" (Тер
нопіль, Станиславів, 1918-19) - дру
кований орган ДСВС. Виходив у 
Тернополі (1918-19, ч. 4) та Станиславо
ві (1919, ч. 5-12) за редагуванням
І. Боберського (1919). У "В..." публікува
ли накази, розпорядження та вказівки 
ДСВС до всіх ОВК ЗУНР.

Серед ін. матеріалів були надруко
вані "Присяги українських військ", роз
порядження про однострій укр. війсь
ка ЗОУНР, округи військ, влади, військ, 
суди, мобілізацію та демобілізацію, 
окружні польові суди, про курси для 
учнів-вояківтощо.

Перше число датовано 1.12.1918, 
останнє - 1.05.1919.

Літ.: Бачинський В. Преса ЗУНР 
в 1918-19 pp. // Новий Час. 1936. 
Ч. 176. С. 5; Бібліографія української 
преси в Польщі (1918-39) і Захід- 
ньо-Українській Народній Республіці 
(1918-19) : довідник / уклав Є. Міси
ло. Едмонтон, Альберта, 1991. С. 193; 
Галушко М. Українські часописи Ста
ніслава (1879-1944 pp.). Львів, 2001.
С. 126-128; ЕУ. Т. 1. Львів, 1993. С. 288;
І. К. Українська преса Західньої Укра
їни // Република. Станиславів, 1919.
Ч .1.С.З.

Марія Галушко

"ВІСТНИК ДЕРЖАВНОГО СЕКРЕ
ТАРІАТУ ОСВІТИ І ВІРОІСПОВІДАНЬ"
- В МІРУ ПОТРЕБИ (Станиславів, 
1919) - друкований орган ДСОВ, пер
ше число якого датовано 1.03.1919. 
Надсилався до дирекцій усіх держ. 
середніх і фахових шкіл, держ. пові
тових і шкільних повітов. комісаріатів 
ЗОУНР. "В..." містив шкільні закони, 
видані в 02-04.1919, низку розпоря
джень щодо виплат учителям-пенсіо-

нерам, вдовам і сиротам учителів, 
щодо запровадження укр. викладо- 
вої мови в держ. середніх школах, 
орг-ції навч. здібних дітей селян і ро
бітників у середніх рільничих і пром. 
школах.

Літ.: Бібліографія української пре
си в Польщі (1918-39) і Західньо-Укра- 
їнській Народній Республіці (1918-19) 
/ уклав Є. Місило. Едмонтон, Альбер
та, 1919. С. 245; Галушко М. Українські 
часописи Станіслава (1879-1944 pp.). 
Львів, 2001. С. 154-156; ЕУ. Т. 1. Львів, 
1993. С. 288; /. К. Українська преса Захід
ньої України // Република. Станиславів, 
1919. Ч. 1.С. 3 ;МартинюкМ. Українські 
періодичні видання Західної України, 
країн Центральної та Західної Європи 
(1914-1939 pp.): Матеріали до бібліо
графії. Львів, 1998. С. 51; Преса України: 
Газети 1917-1920 pp.: Бібліограф, по- 
кажч. / уклад. Г. Я. Рудий. К., 1997. С. 20.

Марія Галушко

"ВІСТНИК ДЕРЖАВНОГО СЕКРЕТА
РІАТУ ШЛЯХІВ" (1918); "ВІСТНИК ДЕР
ЖАВНОГО СЕКРЕТАРІЯТУ ШЛЯХІВ, 
ПОЧТ І ТЕЛЄҐРАФІВ" (Станиславів,
1919) - орган держ. секретаря шляхів, 
перше число якого опубліковано
7.12.1918. Друкував службові накази 
держ. секретаря шляхів та його розпо
рядження стосовно тимчасових змін 
режиму руху на залізницях ЗУНР, роз
порядження ДСШПТ щодо запрова
дження укр. мови державною у ві
домстві залізниць, щодо виплат 
одноразової допомоги персоналові 
залізниць, пошти і телеграфу, про 
надзвичайні додатки до харчування 
держ. службовців і т. ін.

Літ.: Бачинський В. Преса ЗУНР в 
1918-19 pp. // Новий Час. 1936. Ч. 176.
С. 5; Бібліографія української преси в 
Польщі (1918-39) і Західньо-Україн- 
ській Народній Республіці (1918-19) : 
довідник / уклав Є. Місило. Едмонтон, 
Альберта, 1991. С. 193; Галушко М. 
Українські часописи Станіслава (1879- 
1944 pp.). Львів, 2001. С. 128-130; ЕУ. 
Т. 1. Львів, 1993. С. 288; /. К. Українська 
преса Західньої України // Република.
Станиславів, 1919. Ч. 1.С .З ._____________

Марія Галушко

270



ВІТИК Семен Гнатович

ВІТИК
Семен Гнатович
(21.02.1876-10.10.1937) -  громад.- 

політ. і профспілковий діяч на Дро- 
гобиччині, чл. УСДП. Н. у с. Верхні Гаї 
(нині Дрогобиц. р-ну Львів, обл.) у 
сім'ї робітника-залізничника. Здобув 
освіту в Перемишл. г-зії та Львів, ун-ті.
1892 познайомився з І. Франком, був 
секретарем РУРП, належав до її "мо
лодого" крила. Один із засновників 
(1899) і лідерів УСДП. Користувався 
авторитетом у міжнар. соціаліст, русі, 
виступав від імені УСДП на заг.-парт. 
з'їздах австр. соціал-демократії у Відні 
(1901, 1903 і 1905), представляв укр. 
соціал-демократів у складі австр. де
легації на Штутгартському (1907) кон
гресі II Інтернаціоналу. Посол до австр. 
рейхсрату двох скликань (1907-11,
1911-18), входив до кер-ва інтернац, 
соціал-демократ, парламент, клубу, що 
складався з австрійців, чехів, поляків 
та ін. У гострій внутріпарт. б-бі в УСДП 
стояв на інтернаціоналістських позиці
ях, обстоював потребу тісної співпраці 
з польс. соціал-демократами.

Як парламентський посол увійшов 
до УНРади ЗУНР. З 11.1918 очолював 
Дрогобицьку повітову раду, держ. наф
товий комісаріат. 4.01.1919 у Станисла
вові обраний членом Виділу УНРади, 
одним з 4-х заступників Є. Петрушеви- 
ча. Голова Трудового конгресу в Києві.
Після проголошення злуки УНР і ЗУНР 
підтримував діяльність соціаліст, уря
дів Директорії УНР. 4.07.1919 очолив 
Мін-во в справах ЗОУНР або Мін-во 
галиц. справ при уряді УНР у Кам'ян- 
ці-Подільському.

У кін. 1919 емігрував до Відня, де 
підкреслював безперспективність політ, 
діяльності в еміграції Є. Петрушевича 
й С. Петлюри. Зайняв радянофільські 
позиції, видавав час. "Нова громада"
(1923-25). 1925 виїхав до УСРР (до 
Харкова), став членом КП(б)У, редак
тором ж. "Червоний клич". Активно 
співпрацював у парт, виданнях "Біль
шовик України" "Вісті ВУЦВК" та ін., 
пропагуючи в них націонал-комуніс- 
тичні погляди.

У 03.1933 ув'язнений, засуджений 
на 10 р. ВТТ. Після перегляду справи
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1937 репресований. Посмертно реабі
літований 1958.

Літ.: Жерноклеев О., Райківський І. 
Вітик Семен // Політична енциклопе
дія / редкол.: Ю. Левенець (голова), 
Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. К., 2012.
С. 111-112; їх же. Лідери західноукра
їнської соціал-демократії. Політичні 
біографії. К., 2004. С. 97-118; їх же. Се
мен Вітик // Україна: культурна спад
щина, національна свідомість, дер
жавність. ЗУНР: історія і традиції. Вип. 
6. Львів, 2000. С. 184-188; Райківський
І. Галицька соціал-демократія в Укра
їнській революції 1917-1920 років // 
Галичина. Ч. 2. Івано-Франківськ, 1998.
С. 42-55; Рубльов О. С Вітик Семен Гна
тович // ЕСУ. URL: http://www.history. 
org,ua/?termin=Vityk_S.

Олег Жерноклеев, 
Ігор Райківський

ВІТОВСЬКИЙ
Дмитро
(08.11.1887-04.08.1919) - військ, і 

держ. діяч ЗУНР, поет. Н. у с. Медуха (нині 
Галиц. р-ну Івано-Франк. обл.). Здо
був освіту в Станиславів. польс. г-зії, 
правн. ф-ті Львів, ун-ту. Чл. РУРП. Ор
ганізатор мережі "Січей" читалень 
"Просвіти". За участь у б-бі за укр. ун-т,

ВІТИК
Семен Гнатович

http://www.history


ВІТОС Вінцентій

ВІТОС
Вінцентій

захист студента А. Коцка 1.07.1910 від
рахований з ун-ту, позбавлений зван
ня хорунжого. Завершив навч. у Кра
ків. ун-ті.

У період ПСВ - організатор і коман
дир 1-го куреня Легіону УСС, сотні пів- 
куреня С. Шухевича, яка відзначилася 
у боях на г. Маківка, берегах р. Стрипа. 
Співорганізатор стрілец. ж. "Шляхи" 
(Львів, 1915-18), укр. шкільництва на 
Волині (1916-17). У період УД - комен
дант Жмеринки.

30.10.1918 очолив Укр. військ, к-т 
(комісаріат), який здійснив 1.11.1918 
збройне повстання у Львові та по
вітах Сх. Галичини. 9.11.1918 очолив 
ДСВС ЗУНР, став організатором ОВК, 
НКГА. Учасник ухвалення Акта злуки 
УНР і ЗУНР 22.01.1919 в Києві. Входив 
до складу укр. делегації на Паризькій 
мирн. конф.

Загинув у авіакатастрофі під Раці- 
бором (нині Польща), повертаючись 
із Бреслау (нині Вроцлав) до Кам'янця. 
Похований на Центр, цвинтарі Берліна. 
2003 прах В. перепоховали на Личаків, 
кладовищі. Дружина і донька Надія ви
їхали до США. Син Ярослав був коман
диром відтинку"Маківка"УПА.

Літ.: Заклинський М. Дмитро Вітов- 
ський. Львів, 1936; За волю України. 
Нью-Йорк, 1967; Литвин М. Україн
сько-польська війна 1918-1919 pp. 
Львів, 1998; Литвин М., Науменко К. Вій
ськова еліта Галичини. Львів, 2004.

Микола Литвин

ВІТОС
Вінцентій
(Witos Wincenty;
21.01.1874-31.10.1945) - польс. по

літик, громад.-політ. діяч, представник 
сел. руху, тричі прем'єр-міністр 2-ї 
Речі Посполитої. Н. в с. Вєшхославіце 
Тарновського пов. в Галичині в бідній 
сел. родині. 1884-88 навч. в початковій 
шк. Працював дроворубом у маєтках 
Є. Сангушка.

1895-97 -  солдат австр. армії. Де
мобілізований. 9.02.1898 одружився 
з К. Трач. 1893 написав першу політ, 
статтю для газ. "Przyjadel Ludu". 1895 
вступив до Польської сел. партії Гали
чини. 27.02.1903 увійшов до її кер-ва.

У 04.1908 став війтом с. Вєшхославіце 
(з перервами до 1931). Побудував для 
села млин, Нар. дім, школу, впоряд
кував дороги, проводив меліорацію 
земель, ініціював створення сел. коо
перативу.

Став активним прихильником 
ідеології аграризму, польс. сел. руху.
02.1908-09.1914 - посол до Галиц. сей
му. 19.04.1911 обраний послом до Держ. 
Ради у Відні. Один з ініціаторів розколу 
в Польській сел. партії 1913 і створення 
Польської сел. партії "Пяст". 02.1914- 
1918 - віце-президент останньої.

16.08.1914 - чл. Гол. нац. к-ту -  ко
ординаційного органу польс. політ, 
партій Галичини. Причетний до ство
рення Польс. легіонів у складі австр. 
армії. 1915 перейшов до критики Ав
стро-Угорщини, переорієнтовуючись 
на Францію. 16.06.1917 виступив у 
Держ. Раді з критикою династії Габс- 
бургів і Австро-Угорщини за анти- 
польс. політику.

28.10.1918 очолив Польс. ліквіда
ційну комісію в Кракові. 28-30.10.1918 
перебрав під контроль комісії всю Зх. 
Галичину. Відмовився від участі в уря
дах І. Дашинського, Є. Морачевського. 
12.1918очолив ПСП"Пяст"(до 1931).

26.01.1919 - посол до сейму, кер. 
парламент, клубу ПСП"Пяст".

24.07.1920-13.09.1921 очолював Уряд 
нац. оборони, агітував польс. селян 
вступати до війська. Один з ініціаторів 
політики польс. осадництва на ЗУЗ як 
елементу розширення кордонів "наці
онального стану посідання".

3.08.1921 вів переговори уЛьвові 
з представниками УНРади В. Бачин- 
ським та К. Студинським щодо надан
ня Сх. Галичині обмеженої автономії 
у складі 2-ї Речі Посполитої, обіцяв 
припинити терор проти укр. нас. краю. 
Факт переговорів використовував
ся польс. владою для розколу кер-ва 
ЗУНР та як доказ польс. спроб мирного 
вирішення польс.-укр. протистояння 
для лідерів країн Антанти.

28.05-16.12.1923 - вдруге прем'єр- 
міністр Польщі, подав у відставку че
рез екон. і політ, кризу.

10.05-30.05.1926 - втретє прем'єр- 
міністр Польщі, подав у відставку піс-

т



ВІТОШИНСЬКИЙ Айталь

ля держ. перевороту Ю. Пілсудського і 
встановлення режиму санації.

1928 обраний послом до сейму. У
06.1930 на конгресі в Кракові виступив 
з критикою режиму санації. 9.09.1930 
заарештований, у в'язниці м. Брест.
16.11.1930 знову обраний послом до 
парламенту, звільнений з ув'язнення.

10.1931 звинувачений у підготовці 
держ. перевороту. 13.01.1932 засудже
ний на 2,5 р. ув'язнення.

09.1933 виїхав до ЧСР. 8.12.1935 
знову очолив ПСП "Пяст". 02.1936 - 
ініціатор зустрічі з І. Падеревським,
B. Сікорським та Ю. Галлером у Швей
царії, де спробував об'єднати польс. 
опозицію.

1937 ініціював сел. страйк у Зх. 
Галичині. Після окупації Німеччиною 
Чехії 31.03.1939 повернувся до Поль
щі. Деякий час перебував під аре
штом. У 09.1939 поранений під час 
бомбардування дорогою з Варшави 
до Львова. 16.09.1939 заарештова
ний нацистами в Жешуві. Відмовився 
від створення маріонеткового польс. 
уряду. 1.03.1941, через погіршення 
здоров'я, звільнений з в'язниці. Пе
ребував у рідному селі під постійним 
наглядом. У 07.1944 відмовився висту
пити з антирад. заявою, у 06.1945 - від 
участі в польс. прорад. Тимчасовому 
уряді нац. єдності. 28.06.1945 обра
ний віце-президентом Нац. крайової 
ради, але через хворобу роботу не 
розпочав,

П. у м. Краків. Похований на цвин
тарі у с. Вєшхославіце.

Те.: Witos W. Dziefa Wybrane. Т. I-V, 
Wyd. LSW, Warszawa 1988-2007.

Літ.: Західно-Українська Народ
на Республіка 1918-1923. Історія / 
кер. авт. кол. й відп. ред. О. Карпенко. 
Івано-Франківськ, 2001. С. 351, 514; 
Клим'юк У. Становище поляків у Гали
чині напередодні та в роки Першої сві
тової війни // Вісник Прикарпатського 
університету. Історія. 2011. Вип. 19.
C. 166-173 ; Stow nik b io g ra ficzny 
dziafaczy ruchu ludowego. Warszawa: 
1989; Постаті міжвоєнного двадця
тиліття. ВІНЦЕНТІЙ ВІТОС. URL: http:// 
www.polinst.kyiv.ua/history/56.html.

Микола Вітенко

ВІТОШИНСЬКИЙ
Айталь
(1875-06.08.1943) - суддя, громад.- 

політ. діяч, чл. ЗГ УНРади. Чл. Най
вищого суду у Відні. Голова Військ, 
кодифікаційної комісії УНР у м. Київ 
(1918-19). Правн. радник місії УНР у 
Празі (1919-21). Діяч ЗГУНРади (1921-23). 
Правн. радник уряду ЗУНР у Відні.

Діяч Укр. т-ва прихильників освіти 
в м. Відень. Делегат від українців до 
Президії Конгресу організованих наці
ональностей Європи.

П. у м. Зальцбурґ (Австрія). Похова
ний 25.08.1943 в м. Львів.

Літ.: Вітошинський Айталь // ЕУ. Т. 1. 
Львів, 1993. С. 290; Свіжі могили. Айтал 
Вітошинський І І  Календар Альманах на
1944 рік. Краків; Львів, б/p. С. 154.

Олег Павлишин

ВІТОШЙНСЬКИЙ
Амброзій
(д. і м. н. і с. н.) -  військ, діяч, підпол

ковник ГА. 311.1918 - отаман ГА, чл. ОВК 
в м. Самбір, яка діяла в прифронтових 
умовах. Отримав звання підполковни
ка. 08-09.1919 -  нач. Етапної команди ГА 
під час походу на Київ. У 08.1919 віддав 
наказ про підготовку нарису історії ГА.
20.09.1919 виконав рішення Диктатора 
Є. Петрушевича про звільнення з лав 
ГА полк. В. Вишиваного. У 01.1920 дис
локувався зі своєю військ, частиною в 
м. Роздільна (нині Одес. обл.).

10.02.1920 в ході об'єднання гали
чан з більшовиками призначений рев- 
комом ЧУГА тимчасовим начальним 
вождем армії, 13.02.1920 розпочав ви
конання своїх обов'язків і долучився у 
м. Бірзула (нині м. Подільськ Одес. обл.) 
до транспорту Начальної команди 
ЧУГА. 21.02.1920 видав наказ про збір 
усіх галиц. частин на Наддніпрянщині, 
реорг-цію армії з метою її перетворен
ня на боєздатну військ, одиницю. Осо
бливу увагу звертав на дотримання в 
ЧУГА порядку й дисципліни.

27.02.1920 залишив посаду началь
ного вождя ЧУГА у зв'язку з ліквідаці
єю Начальної команди та створенням 
натомість Польового штабу. Після за
вершення бойових дій залишився на 
Наддніпрянщині. Станом на 06.1921

ВІТОШИНСЬКИЙ
Айталь
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Український Голос. Перемишль, 1920. 
25 січ. 4 .4 . С. 3.

Олег Павлишин

ВІТОШЙНСЬКИЙ-ДОБРОВОЛЯ 
Йосиф
(1857-09.12.1931) - військ, діяч ЗУНР.

Н. на Лемківщині. Закінчив Віден. офі
цер. школу, австр. Військ, акад-ю.

У період ПСВ -  ген.-майор, коман
дир 130-ї стрілец. бригади 2-го кор
пусу ген. П. Гофмана на Рос. фронті. З 
літа 1 9 1 9 -у  складі НКГА, брав участь 
у боях укр. військ на більшовицькому 
фронті 1920. Інтернований з частина
ми УНР до табору в Ланьцуті (Польща). 
Після 1923 працював в архіві у Львові.

П. у м. Львів. Похований на Личаків, 
цвинтарі.

Літ.: Денник Начальної команди 
Української Галицької Армії. Нью-Йорк, 
1974; Колянчук ОЛитвин М., Наумен- 
ко К. Генералітет Українських визволь
них змагань. Львів, 1995.

Микола Литвин

ВІХАНСЬКИЙ 
Євген Іванович
(08.08.1891 -08.06.1972) - старшина 

УГА, природодослідник. Н. у м. Терно
піль у сім ї судді. Брат пор. С. Віхансько- 
го і чет. Р. Віханського. Від 1895 прожи
вав у Золочеві, де 1910 закінчив г-зію. 
Студіював природничі науки у Львів, 
ун-ті.

В ГА від 11.1918, служив у Золочів. 
ОВК, потім ад'ютант (1-й старшина) 2-ї 
батареї 1-го гармат, полку 1-ї бригади 
УСС, якою командував його брат Ро
ман; мав військ, звання хорунжого. Від 
літа 1919 перебував у таборах для ін
тернованих у ЧСР.

Навч. в Празьк. ун-ті, здобув ступінь 
д-ра філософії з природничих наук. Як 
науковець працював у галузі мікології.

П. у м. Прага. Похований на Оль- 
шанському цвинтарі.

Петро Гуцал

ВІХАНСЬКИЙ 
Роман Іванович
(1895-21.07.1963) - старшина УГА, 

службовець. Н. у м, Золочів (нині Львів, 
обл.) в сім ї судді. Брат пор. С. Віхан-

ВІТОШИНСЬКИЙ Мирон Іванович

ВІТОШИНСЬКИЙ-
Д0БР0В0ЛЯ
Йосиф

%

ВІХАНСЬКИЙ 
Роман Іванович

перебував на нелегальному становищі 
в Одесі.

Подальша доля невідома.
Літ.: Західно-Українська Народ

на Республіка 1918-1923. Документи 
і матеріали. Т. 4 / уклад.: О. Карпен
ко, К. Мицан. Івано-Франківськ, 2008; 
Литвин М. Українсько-польська війна 
1918-1919 pp. Львів, 1998; Українська 
Галицька Армія / ред. Д. Микитюк. Т. 1. 
Вінніпег, 1958; Шанковський Л. Україн
ська Галицька Армія. Львів, 1999.

Богдан Паска

ВІТОШЙНСЬКИЙ
Мирон Іванович
(25.08.1884-17.01.1920) -  адвокат, 

громад.-політ. діяч, держ. повітов. ко
місар ЗУНР. Н. у м. Збараж (нині Терноп. 
обл.) у родині службовця. Навч. в Тер
ноп. г-зіїта Академіч. г-зіїу Львові (1902), 
правн. ф-тах Львів, та Віден. ун-тів. 
Співред. укр. студентського час. "Мо
лода Україна". Діяч УСДП. Організа
тор укр. робітн. руху на Збаражчині, у 
Стрию, Перемишлі та Відні. Адвокат у 
Збаражі (1914).

Учасник встановлення укр. вла
ди в м. Збараж у 11.1918. Держ. пові
тов. комісар ЗУНР у Збаражі. Ред. час. 
"Збаражське Слово" (1919). Делегат 
парт, конференції УСДП (Станисла
вів, 28-29.03.1919), учасник зїзду СРС 
(Станиславів, 29-31.03.1919). У серед. 
03.1919 залишив посаду комісара й пі
шов на службу до збройних сил ЗУНР. 
Перейшов за р. Збруч разом з ГА. Нач. 
департаменту праці Мін-ва праці УНР 
(Кам'янець на Поділлі, літо—осінь 1919).

7.11.1919 арештований польс. жан
дармерією. П. від плямистого тифу в 
Терноп. в'язниці. Похований у м. Зба
раж.

Те.:ВітошинськийМ. Кілька заміток 
про культ Шевченка на Галицькій Укра
їні // Молода Україна. Львів, 1910. Март. 
Ч. 3. С. 87-90.

Літ.: Гловацький І. Ю. Українські 
адвокати Східної Галичини в світлі 
архівних джерел та некрологів (1800-
1939 pp.). Львів, 2008. С. 63; Гуцал П. 
Комісари ЗУНР в Збаразькому повіті 
// Рада. Тернопіль, 2006. № 7. Липень.
С. 33-36; Др. Мирон Вітошинський //
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ВІЧОВИЙ РУХ

ського і хор. Є. Віханського. У 06.1914 
закінчив г-зію в рідному місті, але 
випускних іспитів не складав. 1916 
мобілізований до австро-угор. армії, 
воював в артилерії на Галиц. й Італ. 
фронтах, став хорунжим.

В ГА - від 11.1918, служив у Золочів. 
ОВК; 1.01.1919 отримав військ, звання 
четаря артилерії. Потім командував 
2-ю батареєю в 1-му гармат, полку 1-ї 
бригади УСС; пройшов з полком весь 
бойовий шлях. За Збручем хворів 
тифом. У 04.1920 потрапив у польс. 
полон, з табору в Тухолі звільнений
31.12.1920.

Переїхав до ЧСР. Навч. у вищій 
екон. школі в Празі. 1925 повернувся 
до Галичини. Проживав у Львові, був 
урядником Ревізійного союзу укр. коо
ператив і Союзу укр. приватних уряд
ників Галичини.

Влітку 1944 емігрував на Захід. Від
1945 перебував у таборах для перемі
щених осіб у Німеччині. 1950 прибув 
до США.

П.у м. Детройт.
Літ.: Посмертні згадки: Роман Ві- 

ханський // Вісті комбатанта. 1964. Ч. 1.
С. 61; Р. Л. Пам'яті бл. п. Романа Віхан
ського // Свобода. 1963.15 серп.

Петро Гуцал

ВІЧОВИЙ РУХ - практика велелюд
них зібрань, маніфестацій та зборів на 
Буковині, Сх. Галичині та Закарпатті у
09.1918-05.1919. Традиція проведення 
віча, як заг.-нар. зібрання, на якому при
сутні висловлюють ("віщають") свою 
волю (звідки й назва - віче), в Україні 
сягала давньоруської доби.

У 2-й пол. 19 - на поч. 20 ст. тра
дицію зібрання віч запровадили укр. 
політ, сили Галичини та Буковини під 
час виборчих кампаній до крайових 
сеймів та австр. Державної Ради. У
02-03.1918 укр. громад, й політ, діячі 
Галичини організовували віча з наго
ди проголошення незалежності УНР та 
укладення Брестського миру.

Виявом консолідації нац. сил краю 
стала організована Нар. к-том УНДП 
хвиля масових віч українців, що відбу
лися в більшості повітів Сх. Галичини 
у 09-10.1918 (т. зв. вічевий тиждень).

13.10.1918 студентська молодь Львова 
на своєму вічі прийняла резолюцію з 
домаганням об'єднання всіх укр. зе
мель в одну держ. цілість. 19.10.1918 
велелюдне віче біля собору Св. Юра 
у Львові підтримало ухвалу УНРади 
про утворення укр. д-ви на укр. етніч
них землях Австро-Угорщини. На поч.
11.1918, після встановлення укр. влади 
в Сх. Галичині, велелюдні віча за учас
тю містян і селян з навколишніх сіл 
відбулися у повітов. центрах. 3.11.1918 
віче укр. активу Буковини проведено 
в м. Чернівці. На Закарпатті віча з са
мостійницькими та соборницькими 
гаслами 2.11.1918 відбулися у Хусті та 
Старій Любовні. 8.11.1918 нар. віче в 
м. Ясіня обрало 12-осібний "Головний 
заряд Руської (Української) Народної 
Ради", який незабаром став урядом 
Гуцул, республіки. Віче ухвалило об'єд
натися з Україною, а контакти із ЗУНР 
підтримувати через відомого в Ясіні га
лиц. адвоката К. Трильовського. Веле
людне віче, яке засвідчило об'єднавчі 
прагнення, зібралося 8.12.1918 у Сва- 
ляві, 18.12.1918 - у Сігеті. Селяни Лохо- 
ви на Мукачівщині на вічу 22.12.1918 
висловили бажання приєднатися до 
України.

У 12.1918 багатотисячні віча в 
Стрию та Дрогобичі, за участю пред
ставників усіх верств укр. нас., гостро 
критикували діяльність уряду ЗУНР че
рез зволікання з об'єднанням із Наддні- 
прянщиною. Після ухвали УНРади
3.01.1919 про об'єднання УНР і ЗУНР 
в одну д-ву в 01.1919 велелюдні мані
фестації відбулися у повітов. центрах 
ЗУНР. У Жовкві, Золочеві, Коломиї, Ста
ниславові та Стрию святкові зібрання 
супроводжували паради укр. військ 
місц. гарнізонів.

Навесні 1919 розгортання В.р. на 
тер-ї ЗУНР було спрямоване на об
говорення аграрної реформи, яку 
готувала УНРада. На вічах, поряд із 
місц. активістами, з роз'ясненнями дій 
центр, влади виступали члени уряду. 
Держ. секретар внутр. справ І. Макух 
виступав на велелюдних вічах у Бере
жанах, Калуші, Коломиї, Підгайцях. На 
вічу в Коломиї 4.05.1919 був присутній 
франц. кореспондент Дю Боше.
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ВІАРТ де Адріян Картон

В.р. виконував важливу комуні- 
кативну роль між сусп-вом та місц. 
і центр, владою ЗУНР, актуалізував 
важливі проблеми державотворен
ня, міжнац. відносин, знімав соціаль
ну напругу. Позитивну практику віч у 
08-10.1919 галичани продовжили на 
Наддніпрянщині, де серед нас. роз'я
снювали мету укр. революції та її со- 
борницькі аспекти. У Пресовій команді 
ГА був ств. Вічевий підвідділ.

Літ.: Великий рух народньої обо
рони // Стрілець. Стрий, 1919. 16 мая, 
Ч. 32. С. 2; Віче // Чортківський Вісник. 
Чортків, 1919.13 мая. Ч. 2. С. 6; Вічевий 
тиждень. Рудеччина. Яворів. Коломия 
// Українське Слово. Львів, 1918. 22 
верес. Ч. 217. С. 2;Левицький О. Галиць
ка Армія на Великій Україні (Спомин з 
часу від липня до грудня 1919). Відень, 
1921. С. 71-72, 80; Макух І. На народ
ній службі. Спогади. Дітройт, 1958.
С. 242; Павлишин О. Об'єднання УНР і 
ЗУНР: політико-правовий аспект (кінець 
1918 р. - перша половина 1919 р.) // 
Вісник Львівського університету. Се
рія історична. Львів, 2002. Вип. 37/1.
С. 327-349; Його ж. Соборницький кон
текст національно-визвольної бороть
би Закарпаття // Вісник Львівської ко
мерційної академії. Львів, 2015. Вип. 13 
(Серія - Гуманітарні науки). С. 62-69; 
Святочний обхід проголошення з'єди- 
нення України // Стрийський Вістник. 
Стрий, 1919. 9 січ. Ч. 3. С. 2.

Олег Павлишин

ВІАРТ
де Адріян-Картон
(Adrian Carton de Wiart; 05.05.1880- 

05.06.1963) -  англ. військ, генерал, ле
гендарна постать у військ, історії Ве
ликої Британії ("Щасливий Одіссей"), 
учасник Міжсоюзної комісії для Поль
щі, чл. місії Бартелемі, комісії Боти. Н. в 
м. Брюссель в аристократичній бельг.-ір- 
ланд. родині. За однією з версій - по
зашлюбний син бельг. короля Леополь- 
да II. У б-річному віці втратив матір. 
Виховувався батьком Леоном де Віар- 
том, суддею, директором Каїр, заліз
ниць, Вільно володів араб, мовою. 1891 
навч. в римо-катол. школі Д. Нюмана в 
Оксфорді. Продовжив навч. в Оксфорд.

ун-ті. Не завершивши студії, записався 
добровольцем до брит. військ, змінив
ши прізвище та приписавши додатко
вий вік. Учасник другої англо-бурської 
війни, важко поранений.

Повернувся до Англії. Батько доз
волив продовжити військ, кар'єру 
лише після завершення Оксфорд, 
ун-ту. Отримав призначення в легкий 
кінний полк Пд.-афр. армії. 14.01.1901
- молодший лейтенант 4-го гвардій
ського полку. 1902 переведений до 
Індії. Інвалідність змушувала активно 
займатися спортом (біг, поло), полю
ванням. 16.07.1904 повернувся до Пд. 
Африки у званні старшого лейтенанта. 
13.09.1907 отримав брит. громадян
ство. 26.02.1910 - капітан, ад'ютант 
командувача брит. військ в Африці 
Генрі Хіларда. 1914 воював у Сомалі, 
отримав подвійне поранення в голову, 
втратив ліве око, частину вуха. Загалом 
був поранений понад 10 разів, двічі 
пережив авіакатастрофи, двічі втікав 
з ворожого полону, власноруч відрі
зав уражені гангреною пальці. Йому 
належить фраза: "Я насолоджувався 
війною". Його мужність і героїзм стали 
взірцем ще до початку ПСВ.

З 02.1915 командував піх. баталь
йонами, бригадою. Зазнав на Зх. фрон
ті ще 7 поранень, втратив ліву руку. 
Брав участь у битвах при Соммі, при 
Пассхендаелі, при Камбраї, на р. Іпр.
03.1916 - майор, 18.07.1916 - підпол
ковник, 8.11.1918 - бригадний гене
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ВЛОХ Михайло Олексійович

рал. Кавалер найвищих брит. і бельг. 
нагород.

Наприкінці 1918 виїхав до Польщі у 
складі брит.-польс. військ, комісії як за
ступник ген. Л. Боти. Негативно ставив
ся до українців і їхньої нац. б-би. Вкрай 
негативно описав у спогадах ЗУНР,
С. Петлюру. Зав'язав особисті зв'язки 
з представниками польс. аристокра
тії, з К. Радзивілом, І. Падеревським, 
Ю. Пілсудським. Тоді ж познайомився з 
Ш. де Голлем. Після від'їзду Л. Боти, очо
лив брит. комісію. Вимагав у Д. Ллойд 
Джорджа надати військ, допомогу 
полякам, висував ультиматуми ЗУНР 
на переговорах у Львові 01-02.1919, 
підтримував позицію Ж. Бартелемі, 
вважаючи українців більшовиками. У 
результаті авіакатастрофи потрапив у 
литов. полон. Згодом зумів повернути
ся до Лондона.

1920 відправлений до Польщі у 
складі нової брит. місії. Ініціатор укла
дення Варшав. договору між Ю. Пілсуд
ським та С. Петлюрою. Учасник боїв з 
більшовиками на Віслі. Нагороджений 
найвищою польс. нагородою - хрес
том "Virtuti Militari". Після завершення 
польс.-рад. війни залишився в 2-й Речі 
Посполитій. Від К. Радзивіла отримав у 
подарунок фільварок Простин у Зх. Бі
лорусі, де проживав до 1939.

З 07.1939 знову очолив брит. 
військ, місію у Варшаві. Ініціатор відве
дення польс. флоту до Англії, завдяки 
чому його було врятовано від нацис
тів. 17.09.1939 евакуював брит. військ, 
місію з Польщі.

04.1940 воював у Норвегії. Згодом 
очолив 61-шу піх. д-зію в Пн. Ірландії. 
У 04.1941 відправлений керівником 
брит.-югославської військ, місії до Бел
града, але через авіакатастрофу по
трапив в італ. полон. 5 разів утікав. Був 
звільнений у результаті переговорів.

22-26.11.1943 - учасник Каїрської 
конф. разом з Президентом США Ф. Руз
вельтом, прем'єр-міністром Великої 
Британії В. Черчіллем та Президен
том Китайської Республіки Чан Кай- 
ші. 12.1943-1946 -  особистий пред
ставник В. Черчілля при Чан Кайші. У
10.1947 подав у відставку у званні ге
нерал-лейтенанта.

Мав широке коло знайомств; його 
кузени займали високі посади при бельг. 
дворі, уряді Бельгії. Серед друзів були 
аристократичні родини Чехії, Австрії, 
Угорщини, Баварії, Польщі, Албанії.

Був одружений з графинею Ф. фон 
Бабенгаузен, яка померла 1949. Вихо
вував двох доньок. 1951 одружився 
вдруге з розвідницею Д. Сазерленд. 
Автор спогадів.

П. у родинному маєтку в м. Кіллі- 
нардиш (Пн. Ірландія).

Те.: Carton de Wiart Happy Odyssey 
-The Memoirs of Lieutenant-General Sir 
Adrian Carton de Wiart. London, 1950.

Літ.: ЕУ. T. 1. Львів; K., 2000. C. 291; 
Стахів M. Західня Україна. Нарис дер
жавного будівництва та збройної і ди
пломатичної оборони в 1918-1923. Т. 4. 
Скрентон, 1960. С. 14, 46, 165; Мельни- 
ков И. Одиссея полесского "адмирала 
Нельсона". URL: http://www.istpravda. 
ru/bel/research/1765/.

Микола Вітенко

ВЛОХ
Михайло Олексійович
(15.09.1896-15.09.1978) - поручник 

УГА, громад.-політ. діяч. Дядько відо
мого фізика, політика, засновника РУХу 
Ореста-Степана Влоха. Н. у м. Винни
ки (нині Львів, обл.) в сел. сімї. Здобув 
освіту в нар. шк. у Винниках, Академіч. 
г-зії у Львові. 1915 мобілізований до 
австро-угор. армії. Навч. в старшин, 
шк. при телеграфічному полку в Ст. Пе- 
льтен. Четар на Сх. фронті. У складі ав- 
стро-угор. військ побував в Одесі.

31.11.1918 керівник служби зв'язку
2-го корпусу ГА у Львові. Відповідав за 
фронтовий зв'язок.

Навч. в Укр. таємному ун-ті. У
04.1921 упорядкував могили вояків 
УГА у Винниках. Зазнав переслідувань 
з боку польс. влади. В'язень концтабо
ру в Березі Картузькій.

У період ДСВ емігрував до США, 
проживав у Чикаго. Видав книгу "Вин
ники, Звенигород і Унів та довкільні 
села: історико-краєзнавчий збірник" 
(Чикаго, 1970, репринт. Винники, 2005).

Похований на укр. цвинтарі Св. 
Андрія у м. Саут-Баунд-Брук (шт. Нью- 
Джерсі,США).

ВЛОХ
Михайло Олексійович
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ВОВКУНЕЦЬ Микола

Іван ВОВЧУК, 
праворуч -  

дружина Аполінарія, 
ліворуч дружини -

сестра Павліна. 
1940-ві pp.

Літ.: Байцар А. Винники туристич
ні; Науково-краєзнавче видання. Вин
ники, 2016; Куропась С  Помер автор 
регіонального збірника про Винники 
// Свобода. 1978. 21 жовт. Ч. 228. С. 3.

Микола Вітенко

ВОВКУНЕЦЬ
Микола
(1892-02.10.1930) - сотник УГА. Н. у 

с. Стопчатів (нині Косів. р-ну Іва- 
но-Франк. обл.). Навч. у Коломий. г-зії.

У роки ПСВ - в австр. армії; воював 
у Франції, де потрапив під газову атаку. 
У роки визвол. змагань - сотник УГА.

Згодом - ред. час. ''Український 
голос". Громад, і культ, діяч Надвір- 
нянщини. Секретар філії "Просвіти" в 
м. Надвірна. Чл. багатьох укр. громад, і 
культ, орг-цій повітов. міста.

П. і похований у м. Надвірна.
Літ.: Посмертна згадка // Новий 

час. 1930.20 жовт. С. 7.
Петро Сіреджук

ВОВЧУК
Іван Григорович
(псевд.: Граб, Вільха; 13.06.1886- 

10.08.1955) -  громад.-політ. і військ, 
діяч, старшина ГА, сотник УПА. Н. в 
с. Ляшки Горішні (нині с. Горішнє Мико
лаїв. р-ну Львів, обл.) у багатодітній сел. 
сім'ї. Батько - активний громад, діяч, 
засн. читалень "Просвіта", чл. УНДП, 
входив до ШНК УНДП, знайомий з

І. Франком. Від громадськості Галичи
ни та УНДП був делегатом до цісаря 
Франца-Йосифа з посланням про на
дання укр. народу Галичини демокра
тичних прав та автономії.

Навч. в Перемишл. г-зії, Агрономіч. 
с.-г. уч-щі в м. Дубно. Учасник святку
вання 40-річного творчого ювілею
І. Франка. 1908 мобілізований на 
військ, службу.

Учасник ПСВ, воював на Італ. та Сх. 
фронтах. Фельдфебель артилерії. 1915 
потрапив у рос. полон. Перебував у та
борі військовополонених у Туркестані.

1918 повернувся до Галичини.
15.11.1918 вступив до ГА. Перебував 
у складі 3-ї Бережан, бригади ГА під 
командуванням ген. А. Кравса. Форму
вав підрозділи новобранців, 8 місяців 
воював на передовій, відзначився в 
боях за м. Городок. Учасник походу ГА 
та ДА УНР на Київ 07.1919. Брав участь 
у боях з більшовиками в 07-08.1919. 
В ГА до 19.04.1919 унтер-офіцер із по
стачання артилер. військ, до 04.1920
- хорунжий. У 04.1920 захоплений по
ляками в полон, до 01.1921 перебував 
у концтаборі військовополонених у 
м. Щецін.

Як і родина, зазнав репресій та пе
реслідувань польс. влади. 1924 одру
жився з Аполінарією Лотоцькою, пе
реїхав до м. Дубно. Поширював анти- 
польс. відозви, симпатизував УВО та 
ОУН.
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ВОВЧУХІВСЬКА ОПЕРАЦІЯ ГА (16.02-18.03.1919)

1941 призначений секретарем зе
мельної управи в м. Ходорів, підтри
мував відновлення укр. державності 
30.06.1941. У 02.1942 призначений се
кретарем повітов. управи в м. Ходорів. Із 
серед. 1942 до 04.1944 - секретар Піддні- 
стрянської волосної управи. 08.1943-
19.04.1944 - орг.-мобілізаційний рефе
рент повітов. проводу ОУН Бібреччини.

19.04.1944 виїхав у Миколаївські 
ліси в повстан. табір сотні "Льви", до
20.07.1944 очолював вишкільні сотні 
"Льви-ІГ і "Льви-ІІГ. Підготував 3 сотні 
новобранців за 1-місячною програ
мою (викладав стройову підготов
ку, стрілец. тактику, топографію). У
09.1944 демобілізований з лав УПА за 
станом здоров'я. Тимчасово проживав 
у Львові, потім переїхав до родичів у 
с. Дроховичі (нині Жидачів. р-ну), де 
перебував до 08.1945, згодом повер
нувся до Львова. 12.08.1945 влашту
вався на роботу зав. складом тресту 
"Міськкомунжитлобуд".

16.08.1947 заарештований УМДБ 
Львів, обл. 29.09.1947 Військ, трибу
налом прикордонних військ МВС по 
Львів, обл. засуджений за статтями 
54-1 а; 54-11 на 10 р. позбавлення волі,
5 р. висилки, без конфіскації майна. Пе
ребував у таборах Дубровлагу.

П. і похований в смт Явас (нині АР 
Мордовія, РФ).

Дж.: Архів УСБУ у Львівській обл. 
Спр. П-27621.

Літ.: Літопис УПА. Нова серія. Т. 12: 
Воєнна округа УПА "Буг". Кн. 1. К.; То
ронто, 2009. С. 590,615,676; Метрична 
книга села Ляшки-Горішні та Доліш
ні 1900-1942 pp.; Гринчишин С. Наші 
герої - родина Вовчуків. URL: http:// 
www.vox-populi.com.ua/rubriki/istoria/ 
spogadi-ocevidciv/cervona-m itla- 
zinovij-gorin/nasigeroie-rodinavovcukiv.

ЗіновійГорін

В О В Ч У Х ІВ С Ь К А  О П ЕР А Ц ІЯ  ГА 
(16.02-18.03.1919) - стратегічна насту
пальна військ, операція, проведена з 
метою визволення столиці ЗУНР; інко
ли її називають третім штурмом Льво
ва в ході польс.-укр. війни. У результаті 
комплексу заходів, здійснених урядом 
ЗУНР і командуванням у 01-02.1919, ГА

значно посилилася, зросла до 60 тис. 
вояків і була готова до наступальних 
боїв. 12.02.1919 у Ставці НКГА в Ходо- 
рові за участю президента УНРади 
ЗУНР Є. Петрушевича розглянуто план 
нової операції з гол. завданням визво
лити Львів. Командування армії запро
понувало рішучим ударом перерізати 
залізн. шлях на дільниці Судова Вишня
- Городок, блокувати Львів і змусити 
поляків залишити місто без штурму. 
Полк. А. Кравс пропонував після вихо
ду на залізницю скерувати наступ гол. 
сил на зх. - оволодіти Перемишлем.

ГА мала перевагу в силах на 
напрямку гол. удару. Наступ від
27.02.1919 військ 3-го корпусу в на
прямку відтинка залізниці Судова Ви
шня - Городок розвивався успішно. 
28.02 7-ма Львів, і 8-ма Самбір. бригади 
перерізали залізн. сполучення Львова 
з Перемишлем, звідки йшла допомога 
польс. гарнізону міста. 1-ша бригада 
УСС атакувала Городок та ввірвалася 
до міста. З поч. наступу 3-го корпусу 
бригади 1-го і 2-го корпусів атакували 
Львів з 3-х сторін, і хоча вдалося зайня
ти лише його околиці, вони скували 
сили польс. гарнізону, перешкодили 
їм надати допомогу Городку, який ата
кували ін. бригади ГА. Бойові успіхи ГА 
викликали занепокоєння Варшави і 
панічні настроїв польс. гарнізоні.

З часу проголошення ЗУНР кер-во 
Антанти виявляло зацікавленість си
туацією в Карпат, регіоні, прагнучи 
створити санітарний бар'єр проти 
проникнення більшовизму в Європу. 
Сформована в 01.1919 за ініціативою 
Франції в Парижі союзна делегація на 
чолі з ген. Ж. Бартелемі вже 2.02.1919 
провела переговори з укр. делегаці
єю і повідомила про своє завдання: 
припинити війну на умовах демарка
ційної лінії, яка залишала Львів і нафто
вий басейн Польщі. Керівники ЗУНР, 
погоджуючись на припинення війни, 
наполягали на демаркаційній лінії по 
р. Сян. Однак антантівська місія від
верто обстоювала інтереси Польщі.

Перші успіхи ГА викликали зане
покоєння Антанти. На вимогу голо
ви міжсоюзної місії у Польщі коман
дарм М. Омелянович-Павленко нака
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ВОВЧУХІВСЬКА ОПЕРАЦІЯ ГА (17.02-18.03.1919)

Вовчухи — Братковичі.
Березнева офензива УГА під Вовчухами

зав тимчасово припинити бойові дії 
і 22.02.1919 вступив у переговори з 
Ж. Бартелемі, до яких періодично до
лучалися члени уряду ЗУНР і Гол. ота
ман УНР С. Петлюра, котрий прибув 
за запрошенням антантівської місії і 
загалом підтримував її пропозиції. 
Укр. сторона категорично відки
нула пропозиції місії Бартелемі, за 
винятком головного - припинення 
бойових дій, вимагаючи встанови
ти демаркаційну лінію по р. Сян. У 
результаті переговори закінчилися 
провалом.

Організовану місією Антанти пере
рву у війні насамперед використало 
командування польс. армії, терміново 
посиливши війська свого Сх. фронту 
потужними резервами, а Франція - 
60-тис. армією ген. Ю. Галлера. Верховна 
рада планувала використати новоств.

армію на більшовицькому фронті, але 
вона стала гол. ударною силою в насту
пі поляків на Галиц. фронті, які в серед.
03.1919 перейшли в контрнаступ.

Отже, вдало розпочата В.о. ГА не 
досягла своїх цілей. Частина науковців 
схиляється до думки, що одна з причин 
її невдачі полягала в плані операції, а 
саме у виборі гол. напрямку наступу 
після виходу бригад 3-го корпусу на 
залізницю Львів-Перемишль. Передба
чалося, що після виходу на залізницю 
в p-ні Вовчухів частини 3-го корпусу 
мали завдати удару на Городок і атаку
вати Львів із зх. спільно з військами 2-го 
корпусу, які повинні були штурмувати 
столицю. Чимало дослідників війни 
вважали перспективнішим план опера
ції, запропонований групою фронтових 
командирів на чолі з А. Кравсом після 
виходу в р-н Судова Вишня - Городок
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ВОЄВІДКА Кость Левович

гол. удар ГА спрямувати на Перемишль, 
позбавити таким чином львів. угрупо
вання підтримки і змусити його зали
шити Львів. Гол. причина невдачі В.о. 
ГА - втручання Антанти на боці Польщі.

Літ.: Західно-Українська Народна 
Республіка. 1918-1923, Ілюстрована іс
торія / гол. ред. і кер. авт. кол. М. Кугутяк. 
Львів; Івано-Франківськ, 2008; Західно
українська Народна Республіка. 1918— 
1923: Історія / кер. авт. кол. й відп. ред. 
О. Карпенко. Івано-Франківськ, 2001; Іс
торія Львова. Т. 3. Львів, 2007; Крезуб А. 
Нариси історії українсько-польської вій
ни 1918-1919 pp. Львів, 1933; Литвин М. 
Українсько-польська війна 1918-1919рр. 
Львів, 1998; Литвин М., Науменко К. Істо
рія ЗУНР. Львів, 1995;ЛозинськийМ. Гали
чина в pp. 1918-1920. Відень, 1922; Його
ж. Галичина на Мировій конференції в 
Парижі. Кам'янець, 1919.

Микола Литвин, 
Ярослав Марченко

ВОЄВІДКА
Кость Левович
(05.07.1891 -03.1944) -  д-р медици

ни, кер. санітарної служби польової 
формації УСС, чл. Стрілец. ради кор

пусу Січових стрільців. Н. у м. Прага в 
родині д-ра медицини. 1901-09 навч. 
в 2-й держ. г-зії в Чернівцях та в г-зії в 
Перемишлі. 1915 завершив мед. студії 
докторатом у Празьк. ун-ті, отримавши 
коротку відпустку з військ, служби для 
захисту дисертації.

Від поч. ПСВ на військ, службі як 
військ, лікар, приписаний до 36-го 
полку піхоти крайової оборони - спер
шу як однорічний доброволець у м. 
Санок; з 02.1915 іменований заступни
ком військ, лікаря-асистента, з 09.1915
- військ, лікарем-асистентом. Останнє 
військ, звання в австр. армії -  четар са
нітарної служби.

На поч. 1915 вступив до УСС, де 
виконував свою службу на фронті як 
полковий і кошовий лікар українсько
го Легіону спершу в Розвадові над 
Дністром, згодом у Верині. Чл. учи
тельського збору заснованої в 06.1915 
етапної г-зії УСС. 1916 нагороджений 
Золотим хрестом заслуги з короною 
на стяжці медалі "За мужність". 1917 
виконував функцію санітарного шефа 
польової формації УСС. 29.06.1917 
дислокована в с. Конюхи стрілец. са
нітарна поміч, якою командував д-р
В., опинилася під гармат, обстрілом у 
центрі битви. Після 48-годинної арти- 
лер. підготовки рос. війська прорвали 
фронт на ділянці сусіднього з УСС 81- 
го полку й оточили тисячі австр. вій
ськових. 1.07.1917 В. разом із сотнями 
січових стрільців, які були того дня на 
позиціях, потрапив до рос. полону. Був 
ув'язнений разом з ін. полоненими 
січовими стрільцями в концтаборі в 
Дарниці поблизу м. Київ. Зумів особи
сто повідомити члена Укр. військ, ген. 
к-ту В. Кедровського про нелюдські 
умови утримання в Дарницькому табо
рі та спонукав цим Галицько-Буковин. 
к-т організувати втечу з табору бага
тьох українців.

Один з ініціаторів створення Га- 
лицько-Буковин. куреня Січових стріль
ців у 12.1917 (разом з В. Дідушком, 
Ф. Черником, І. Чмолою, Р. Дашкеви- 
чем і Г. Гладким), обраний членом 
Стрілец. ради на першому віче Куре
ня 19.01.1918. Разом з д-ром І. Рихлом 
організував санітарну службу Куреня,

281



ВОЄВІДКА Ярослав Корнелійович

ВОЄВІД КА
Ярослав Корнелійович

зокр. роботу похідного та постійно
го шпиталів. Лікар київського військ, 
формування Січових стрільців; 1918
-  нач. санітарної частини 1-го куреня 
Січових стрільців, 1-го полку Січових 
стрільців. Останнє військ, звання в ДА 
УНР - лікар підполковник.

Учасник істор. засідання Стрілец. 
ради Січових стрільців у м. Біла Церква
13.11.1918, на якому прийнято рішен
ня про залишення Окремого загону 
Січових стрільців на Наддніпрянщи
ні для участі в протигетьманському 
повстанні. Наприкінці 1918 - чл. Укр. 
військ.-санітарної комісії в Берліні, яка 
на поч. 1919 перейменована на Місію 
для справ полонених українців у Ні
меччині; Директорія УНР призначила
В. головою цієї місії. Завданням місії 
була опіка над українцями - військо
вополоненими колиш. рос. армії та 
орг-ція їхнього повернення на Бать
ківщину, а також ведення серед них 
культ.-просвітницької праці, кер-во 
якою В. доручив В. Сімовичу. Після від- 
ставки з посади голови Місії для справ 
полонених українців у Німеччині на 
поч. 1920 виконував обов'язки військ, 
лікаря УГА. 11.10.1920 КУД ЗУНР роз
глянула прохання військ, лікаря д-ра В. 
про надання йому матеріальної допо
моги на проведення спец, хірургічних 
студій за кордоном.

Після війни продовжив поглиблене 
вивчення медицини як асистент проф. 
Лаза руса (внутр. хвороби) та проф. 
Шойєра (гінекологія) в Берліні (1921-23), 
з 1923 стажувався як хірург-гінеколог у 
клініці проф. Ваґнера в Празі. В 08.1921 
представляв укр. лікарів на міжнар. мед. 
конф. у Відні Один із засновників пер
шої наук.-професійноїукр. орг-ції в Чехії
-  Спілки укр. лікарів (1922) та першого 
фахового мед. укр. час "Український ме
дичний вістник" (1923).

У 04.1925 розпочав лікар, практику 
як хірург і гінеколог у м. Станиславів. З
1927 -  чл. УЛТ, засн. і голова його філії 
у Станиславові. Голова філії Т-ва охо
рони воєнних могил у Станиславові. 
Голова Повітового союзу кружків т-ва 
"Рідна школа" в Станиславові (1939 
охоплював 92 кружки). Надавав лікар, 
допомогу дітям, які відвідували дит

садки, організовані "Рідною школою" 
Засн. укр. ловецького т-ва "Ватра" в 
Станиславові (1932).

1939-41 працював завідувачем гі
некологічного відділу окружної лікар
ні в Станиславові, у 09.1941 призначе
ний директором цієї лікарні.

Між 15 і 20.03.1944 розстріляний у 
Станіславі гестапівцями разом з дру
жиною (єврейкою за національністю) 
та єдиним сином.

Публікував свої наук, праці з меди
цини в "Deutsche MedizinischeWochen- 
schrift" (нім. мовою), в "Українському 
Медичному Вістнику" та "Лікарському 
Віснику".

Літ.:Думін О. Історія Легіону Укра
їнських Січових Стрільців 1914-1918. 
Львів, 1936; Кедровський В. 1917 рік. 
Спогади члена Українського Генераль
ного Комітету і товариша секретаря 
військових справ у часі Української 
Центральної Ради. Вінніпег, 1967.
С. 195-197; Корпус Січових Стрільців. 
Воєнно-історичний нарис Ювілейне 
видання 1917-1967. Чікаґо, 1969; Наріж
ний С. Українська еміграція. Прага, 1942.
С. 220-222; Олесницький Б. Наші лікарі // 
Альманах Станиславівської землі. Збір
ник матеріялів до історії Станиславова 
і Станиславівщини. Нью-Йорк; Торон
то; Мюнхен, 1975. С. 603-613; Пундій П. 
Українські лікарі. Бібліографічний 
довідник. Кн. 1. Львів; Чикаго, 1994.
С. 48-49; Сімович В. Перед двадцятьма 
роками. (Спогади з праці по таборах по
лонених в Німеччині) // Календар-аль- 
манах "Дніпро" на 1939 р. Львів, 1938.
С. 84-102; Трембіцький В. Українська 
санітарно-допомогова праця на між
народному ґрунті // Вісті Комбатанта. 
1974. № 6.

Володимир Старик

ВОЄВІДКА
Ярослав Корнелійович
(05.03.1882 - 30 (за ін. даними - 

28).03.1920) - поручник австро-угор.
армії, отаман УГА. Н. у с. Петранка Ка- 
луського пов. (нині с. Петранка Рож- 
нятів. р-ну Івано-Франк. обл.) в сімї* 
священика. Випускник Академіч. г-зії 
у Львові, студіював право у Львів, і 
Празьк. ун-тах. Під час навч. відбув
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однорічну військ, службу в 33-му 
гармат, полку польової артилерії у 
м. Станиславів (нині Івано-Франківськ).
9.05.1910 здобув академічний ступінь 
д-ра права. Адвокат, практику про
йшов у канцелярії д-ра А. Горбачев- 
ського в м. Чортків (нині Терноп. обл.). 
Активний учасник сокільсько-січово- 
го руху.

На поч. ПСВ мобілізований до ав- 
стро-угор. армії. Як командант арти
лер. батареї воював на Рос. фронті. Під 
час карпат. боїв 1914-15, як і УСС, на
лежав до 25-го корпусу ген. П. Гофма- 
на. Був їхнім прихильником і бойовим 
другом. 9.08.1918 одружився у Львові з 
Л. Гузар, з якою народили сина Яросла
ва. Учасник польс.-укр. війни 1918-19, 
командував 1-м гармат, полком у скла
ді 1-ї бригади УСС ГА. Відзначився у 
боях із поляками, зокр. під час боїв за 
Львів на поч. 1919 та за м. Бережани 
(нині Терноп. обл.) 17-19.06.1919, бі
логвардійцями й більшовиками. Один 
з найкращих артилеристів і старшин 
ГА. 21.06.1919 присвоєно військ, зван
ня отамана.

У період тимчасового перебування 
УГА в складі ЧА 1920 загинув у с. Піщан
ка (нині Балт. р-ну Одес. обл.) під час 
пограбування більшовицьким комі
саром, який забрав у нього коня і 150 
крб. Укр. вояки вчинили над убивцею 
самосуд.

Літ.:Лазарович М. В. Леґіон Україн
ських січових стрільців: формування, 
ідея, боротьба. Тернопіль, 2016; Нау- 
менко К. Є. Воєвідка Ярослав I I  ЕІУ. Т. 1. 
К., 2003. С. 592-593; Українська Галиць
ка Армія / ред. Д. Микитюк. Т. 1. Він
ніпег, 1958. С. 651; Т. 2. Вінніпег, 1960.
С. 71, 91-94, 241,305,326, 347.

Микола Лазарович

ВОЗНЯК
Василь
(1890 - після 01.03.1919) - сотник 

УГА. Н. в с. Переспа (нині Сокал. р-ну 
Львів, обл.). Командир скоростріль
ної сотні, командант 5-го ескадрону 
1-го кінного полку 1-го Галиц. корпусу. 
Учасник походу ГА та ДА УНР на Київ. 
Вів переговори спільно з А. Кравсом з 
представниками ЗСПР у Києві.

Загинув у бою. Точна д. і м. с  н.
Літ.:Льобковіц В. Похід УГА на Київ 

в 1919 // Українська Галицька Армія / 
ред. Д. Микитюк. Т. 2. Вінніпег, 1960.
С. 185-187.

Микола Вітенко

ВОЗЬНИЙ
Антін
(29.01.1889 - д. і м. с. н.) -  хорун

жий УГА. Н. в с. Ляцьке біля Добромиля 
(нині с. Солянуватка Старосамбір. р-ну 
Львів, обл.). Навч. в сільс. шк., Самбір. 
вчительській семінарії.

На поч. 11.1918 зголосився до
бровольцем до ГА, був приділений 
до 2-ї сотні куреня сот. Федика (група 
"Хирів"). Брав участь у боях під Ни- 
жанковичами, Библом, Хировим. Під 
час Чортків. офензиви поранений у 
бою під Джурином (нині Чортків. р-ну 
Терноп. обл.). Перейшов з ГА р. Збруч, 
брав участь у літній кампанії об'єдна
них укр. армій 1919, тричі пережив тиф 
у "чотирикутнику смерті"

Емігрував до США.
Літ.: Українська Галицька Армія / 

ред. Д. Микитюк. Т. 1. Вінніпег, 1958.
Богдан Якимович

ВОЙНАРОВСЬКИЙ
Володимир
(д. і м. н. н. -  04.04.1919) - громад, 

діяч. У період ЗУНР -  земельний ко
місар у Коломийському пов., чл. місц.
Нац. Ради, голова "Молодої громади"
(1919).

П. у м. Коломия (нині Івано-Франк. 
обл.).

Літ.: Морозюк В. Пом'яник. Іва
но-Франківськ, 2005.

Богдан Паска

ВОЙНАРОВСЬКИЙ-СТОЛОБУТ
Тит-Євген Петрович
(псевд.: Данило Журавель, І  фон 

Слєповрон; 16.02.1856-22.02.1938) - гро
мад. і екон. діяч, греко-катол. священик, 
митрат, кустош Львівської греко-катол. 
капітули, адміністратор митрополи
чих дібр, нащадок роду Войнаров- 
ських. Почесний д-р Укр. госп. акад-ї 
у Подебрадах. Н. у с. Ляцьке Шляхет
ське (нині с. Липівка Тисмениц. р-ну

ВОЗНЯК Василь

С

*
ВОЗЬНИЙ Антін
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ВОЙНАРОВСЬКИЙ-СТОЛОБУТ Тит-Євген Петрович

Івано-Франк. обл.) в с ім ї священика. 
Навч. у Станиславів. г-зії (1874). Сту
діював теологію у Львів, ун-ті (1878). 
1880 одружився з Емілією Шепарович, 
дочкою священика. 18.01.1881 ви
свячений на священика. На парафії у 
с. Олеша Товмацького пов. Після смерті 
дружини восени 1881 перейшов на па
рафію в с. Колодіївка Станиславівсько- 
го пов. як пом. о. Фауста Шепаровича, 
діда дружини. З 4.04.1883 на посаді 
вікарного священика катедрального 
собору Св. Юра у Львові. 1884-87 на 
парафії в с. Кулачківці Коломийсько
го пов., 1887-91 - у с .  П'ядики Коло
мийського пов., 1892-93 - ус . Топорів- 
ці Городенківського пов., 1894-1910 
- у с .  Балинці Коломийського пов. 
В останньому проводив місії, реколек- 
ції. За сприяння В. в Балинцях спору
джено 4-класну школу; балинські юна
ки могли навчатися у Коломий. г-зії, 
проживати у власній бурсі.

Чл., віце-маршалок Коломий. по
віт. ради (1890-ті); посол до Віден. пар
ламенту (Палата послів) від Коломий. 
округи (1907-11). Чл. УНДП, з 1901 
входив до ШНК партії. Проводив ак
тивну просвітницьку роботу, антиал
когольні кампанії, поширював серед 
селян мед. знання, створював сел. 
госп. кооперативи, організовував т-ва 
з викупу поміщицької землі і її парце
ляції серед укр. селян, будував нові 
церкви. Засн. т-ва "Земля", Земельного

іпотечного банку у Львові. Ініціатор 
створення 1911 ХСП.

1910-18 - адміністратор собору 
Св. Юра у Львові. Тоді ж канонік Ми
трополичої капітули, довірена особа 
А. Шептицького. 1914-16 перебував у 
Відні, причетний до діяльності ЗУР, СВУ, 
К-ту нар. оборони у Львові. Вів пере
говори з рос. владою про повернення
А. Шептицького до Галичини. 8.03.1917 
Тимчасовий уряд звільнив А. Шептиць
кого. У м. Гамбург В. зустрічав митропо
лита і супроводжував його до Львова. 
Організовував екон. діяльність ГКЦ, 
сприяв появі заповідників. Контакту
вав з А. Мельником. Відповідав за до
брочинну діяльність ГКЦ, матеріально 
підтримував учнівські бурси, сиротин
ці, притулки для бездомних, монасти
рі, встановлював стипендії для обда
рованої молоді.

1918 намагався створити Парцеля- 
ційний банк за підтримки прем'єр-мі- 
ністра Ціслейтанії Е. Кербера. Заст. 
голови т-ва "Сільський господар" 1918, 
голова цього т-ва (1918-21, 1929-36).
9 .02.1918 В. підтримав проголо
шення УНР. З 01.1919 діяв при ДСЗС 
ЗУНР. Організував госп. зїзд у Ста
ниславові (05.1919). Тоді ж ініцію
вав створення польс.-укр. "договір
ного к-ту". Пропонував об'єднання 
Зх. України з Польщею на умовах феде
рації. За дорученням А. Шептицького 
зустрічався з урядовцями у Відні, Вар
шаві, Римі, де вів перемовини в спра
вах Галичини. Один з організаторів 
Укр. таємного ун-ту (Львів, 1918-19).

1921 отримав таємні пропозиції 
від польс. прем'єр-міністра В. Вітоса й 
ін. урядовців щодо особливого статусу 
Галичини. У складі делегації зі С. Феда- 
ком та О. Барвінським вів перемовини 
у Варшаві та Львові. Польс. делегати 
(Б. Порай-Мадейський, С. Лось) мали 
не допустити обговорення проблеми 
ЗУНР на засіданні Ліги Націй, обіцяючи 
українцям "автономію 4 в-в".

28.01.1922 В. був учасником 3-го 
Міжпарт. зїзду у Львові як заст. голови 
УНТП. Підтримав протест проти "вар
варського режиму""польс. окупаційної 
влади" у Сх. Галичині. Впродовж літа
1922 намагався відновити переговори
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ВОЙТКІВ Микола Григорович

з польс. урядом. У 03-05.1923 очолю
вав УНТП. 21.05.1923 учасник Нар. з'їзду 
УНТП, обраний до ТНК УНТП. Передав 
кер-во партією В. Охримовичу.

Чл. 19 укр. т-в. Заст. голови Львів. 
Хлібороб, палати (1934-36). 1936 з ми
трополитом А. Шептицьким заснував 
Кураторію нац. музею уЛьвові.

Публікував статті про сусп. зна
чення охорони сел. власності в "Прав
ничому віснику" (1911). Видавець газ. 
"Нове слово" (Львів, 1912-14).

Автор дослідження "Вплив Польщі 
на економічний розвій Руси-України" 
(1910); статей "Причинки до внесення 
про віддовження селянської власно
сті", "Земля за пролиту кров" (1917), 
"Das Schicksal des ukrainischen Volkes 
unter polnischer Herrschaft" ("Доля 
українського народу під пануванням 
Польщі" (1921), "Спроба польсько- 
українського замирення в 1921 р" 
"Поляки на Сході і Заході". Залишив 
спогади.

Похований на Личаків, кладовищі в 
спільному гробівці митрополитів, єпи
скопів та каноніків ГКЦ у Львові.

Те.: Войнаровський Т. Низка споми
нів з мого життя // Історичні постаті 
Галичини ХІХ-ХХ ст. Нью-Йорк; Париж; 
Торонто, 1961. С. 11-79.

Літ.: Швагуляк М. До історії укра
їнсько-польських переговорів у 1921 
році. Місія Тита Войнаровського // За
писки НТШ. 1997. Т. 233; Шевченко О. В. 
Церковна і громадсько-політична ді
яльність Тита Войнаровського. Львів, 
2017; Ясінчук Л. Памяти Мітрата Тита 
Войнаровського // Діло. 1938. 25 лю
того.

Микола Вітенко

ВОЙТКІВ
Микола Григорович
(06.05.1889-04.12.1919) - правник, 

старшина ГА. Н. у м. Буськ (нині Львів, 
обл.) в сімТ міщан. 1908 завершив навч. 
в укр. г-зії в Тернополі. Студіював пра
во у Львів, ун-ті.

З поч. ПСВ воював в австро-угор. 
армії на фронті, поручник. Учасник Ли
стопадового чину в Буську; був військ, 
комендантом міста, потім командував 
сотнею иа фронті. Перейшов за Збруч.

1.08.1919 отримав військ, звання сот
ника, служив у лічниці 2-го корпусу.

П. під час епідемії тифу в м. Вінниця.
Петро Гуцал

ВОЙТОВИЧ
Петро
(01.07.1876-01.11.1937) - адвокат, 

громад, діяч. Н. у с. Трійчиці (нині ґміни 
Орли Перемишльського пов. Підкар- 
пат. в-ва, Польща) в сімТ селян. Здобув 
освіту в укр. г-зії м. Перемишль (1897). 
Студіював право у Львів, ун-ті. Відбув 
правн. практику, зокр. у Відні; від 1911 
провадив власну адвокат, канцелярію 
в м. Судова Вишня (нині Мостис. р-ну 
Львів, обл.). Був одним з організаторів 
укр. громад, життя.

З поч. ПСВ виїхав до Австрії. Повер
нувся в Судову Вишню 1916. Учасник 
Листопадового чину в місті, призначе
ний міськ. комісаром, обіймав цю по
саду до польс. окупації в кін. 05.1919. 
Був заарештований і до поч. 1920 пе
ребував у таборі для інтернованих.

Після звільнення поселився в Пе
ремишлі, працював адвокатом та од
ночасно займався громад, справами: 
брав участь у відновленні і діяльності 
"Української щадниці", очолював"Укра- 
їнську бесіду", входив до виділів ін. укр. 
т-в; від 1922 дир. банку "Віра".

П.у м. Перемишль.
Літ.: Посмертні згадки. Д-р Петро 

Войтович // Діло. 1937.7 листоп.
Петро Гуцал

ВОЙТОВИЧ
Степан
(24.07.1881-10.11.1923) - правник, 

старшина ГА. Н. у с. Коровники (нині 
Перемишльського пов. Підкарпат. в-ва, 
Польща) в сімТ селян. Здобув освіту в 
укр. г-зії м. Перемишль (1906). Студію
вав право у Львів, ун-ті. До літа 1914 
працював помічником адвоката в Пе
ремишлі.

Мобілізований до австро-угор. ар
мії, воював на фронті; четар. Учасник 
Листопадового чину в Перемишлі; за
лишився в місті, коли його окупували 
польс. військовики. У 01.1919 пере
йшов польс.-укр. фронт і вступив до ГА, 
служив у польовій жандармерії групи
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ВОЛИНЕЦЬ Михайло Микитович

ВОЛИНЕЦЬ 
Михайло Микитович

ВОЛИНЕЦЬ
Степан Олександрович

"Крукеничі" (потім 11 -та бригада). У кін.
05.1919 в бою був важко поранений в 
голову і потрапив у полон; пройшов
через табори у Бєльську, Вадовицях, 
Бресті. Звільнений влітку 1920 як інва
лід. Деякий час перебував у Домі укр. 
інвалідів у Львові, від 1922 - в родини
в м. Перемишль.

П.у м. Перемишль.
Петро Гуцал

ВОЛИНЕЦЬ
Михайло Микитович
(13.11.1888-22.12.1969)-церк. і гро

мад. діяч, капелан УГА. Н. у с. Велика Бе- 
резовиця в заможній сел. родині. Навч. 
у г-зії в м. Тернопіль, духовній семінарії 
та на богослов, ф-ті Львів, ун-ту, де його 
товаришами були майбутні священики 
і капелани ГА - о. В. Кузьма, о. І. Лучин- 
ський, о. І. Колтунюк, о. Т. Горникевич,
о. Л. Вань, о. П. Кашуба. Одружений. 
Висвячений на священика 1916. Адмі
ністратор парохіїс. Княгиничі Рогатин- 
ського пов. (1916-18).

1918 вступив до ГА як польовий ду
хівник. Пройшов усю воєнну кампанію 
в Галичині, з 07.1919 - за Збручем, на 
Наддніпрян. Україні. Після поразки та 
інтернування УГА у 05.1920 залишився 
з сім'єю в Ольгополі Подільської губ., 
працював дроворубом, додому повер
нувся у 11.1920.

Адміністратор, з 1922 - парох с. За- 
гірочко Бібрського пов. (1920-37). 
Під час пацифікації 1930 зазнав пере
слідувань та знищення майна з боку 
польс. поліції. Парох с. Вовків Львів
ського пов. (1937-44), де організував 
громад, життя українців. 1944 допо
магав укр. повстанцям, а його сини 
Остап і Роман вступили до УПА і за
гинули в боях з НКВС; син Іван мусив 
емігрувати до США, а син Омелян був 
відрахований з ін-ту. Опинився перед 
загрозою виселення, але втік до Льво
ва, де працював столяром на ф-ці 
"Червоний столяр" таємно відправ
ляв богослужіння.

П. у м. Львів. Похований у с. Велика 
Березовиця біля Тернополя.

Літ.: Блажейовський Д. Історич
ний шематизм Львівської архієпархії 
(1832-1944). Т. 2: Духовенство і релігій

ні згромадження [англ. мовою]. Львів; 
К., 2004. С. 478; Лебедович І. Полеві ду- 
ховники Української Галицької Армії: 
У 45-річчя участи у Визвольних зма
ганнях (Матеріали до історії). Вінніпег, 
1963. С. 81, 153; Служинська 3. Літопис 
роду Волинців. Кн. 1 -3. Львів, 2009-13.

Ігор Пилипів, 
Руслан Делятинський

ВОЛИНЕЦЬ
Степан Олександрович
(22.01.1895-10.04.1969) -  громад,- 

політ. і військ, діяч, публіцист. Н. у 
м. Львів у родині судового урядника. 
Навч. у г-зії м. Бережани, згодом - у 
філії Академіч. г-зії у Львові, де й склав 
іспит зрілості (1914).

Як доброволець вступив до Легіо
ну УСС (1914), пройшов воєн, кампанію 
в Карпатах. Актор Стрілец. театру. Піс
ля створення ЗУНР продовжив б-бу за 
укр. державність у лавах ГА (1918-19).

Закінчив Школу червоних старшин
(1920). Навч. на філос. ф-ті в Таємному 
укр. ун-ті у Львові (1922) та ун-ті у Відні. 
Під впливом українізації в рад. Україні 
вступив до Сельробу, обраний послом 
до польс. сему від цієї політ, партії 
(1928-30), Терор та репресії на Наддні
прянщині 1930-х змінили його політ, 
уподобання - став членом ФНЄ, пра
цював редактором парт, органів -  тиж
невика "Батьківщина", час. "Українські 
вісті" чл. редколегії газ. "Перемога" 
Зазнавав репресій та переслідувань 
польс. органами влади, був ув'язнений 
у Станиславові до поч, ДСВ,

У роки ДСВ переїхав на Засяння; був 
секретарем Укр. допомогового к-ту в 
м. Криниця на Лемківщині (1939-41), 
заст. керівника відділу культ, праці, кер. 
ІНО УЦК у Львові (1941-43), референ
том пропаганди Військ, управи д-зії "Га
личина" (1943-44).

Після завершення ДСВ емігрував до 
Німеччини (1945) - у Ганновері очолю
вав К-т для справ к-ри й освіти, учителю
вав у таборовій г-зії. В англ. зоні окупації 
працював гол. редактором тижневика 
'Українське слово" (виходив у Бломбер- 
гу). 1949 переїхав до Канади, оселився 
у м. Вінніпег, працював на ф-ці заліза, з 
1957 - співред. тижневика 'Український
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ВОЛИНЕЦЬ Степан Теодорович (Федорович)

голос" (Вінніпег). Чл. Станиці братства 
Січових стрільців у Вінніпезі, голова Т-ва 
сприяння воякам УНР.

П. і похований у м. Вінніпег. Автор 
праць "Передвісники й творці Листо
падового Зриву. Західньо-українські 
громадські і політичні діячі" (1965), 
"Сторіччя Матері Просвіти" (1968) і 
спогадів "Галичина в школі червоних 
старшин у Києві 1920 року".

Літ.:МикитюкД. Степан Волинець, 
підхор. УСС // Вісті Комбатанта. 1969. 
4 .5 (42).

Ігор Соляр

ВОЛИНЕЦЬ
Степан Теодорович (Федорович)
(01.07.1894-27.04.1938) - старши

на УСС та УГА, оперний співак. Н. у 
м-ку Підволочиськ (нині смт Терноп.
обл.) в сім ї торгівця. З дитинства жив 
у Перемишлі, де навч. в укр. г-зії. Ви
пускні іспити склав у 06.1916 в Акаде- 
міч. г-зії у Львові. В 08.1914, як учень
7 класу, вступив до Легіону УСС, брав 
участь у бойових діях, у Карпатах був 
поранений. Опісля співав у Стрілец. 
театрі. 1917 повернувся в полк УСС, 
став хорунжим і командував четою 
до кін. ПСВ. Учасник боїв у Львові в
11.1918; 1.01.1919 отримав військ, 
звання четаря. Командував сотнею в
1-й бригаді УСС, у її складі перейшов 
за Збруч.

08-09.1920 - секретар повітов. рев- 
кому в Заліщиках. Залишився в рад. 
Україні. Закінчив муз. технікум, зайняв
ся виконавською діяльністю, оскільки 
володів надзвичайно красивим голо
сом (тенором) широкого діапазону. 
Провідний соліст Харківського (від 
1928), Одеського (з 1930), Дніпро
петровського (з 1933) і Вінницького 
(з 1937) театрів опери і балету; в їх 
складі гастролював містами СРСР. Ви
конав на сцені чимало гол. партій: Сте
пан ("Купало" А. Вахнянина), Князь ("Ру
салка" О. Даргомиржського), Онєгін, 
Герман ("Євгеній Онєгін" "Пікова дама" 
П. Чайковського), Григорій ("Тихий Дон" 
!. Дзержинського), Каварадоссі, Пін- 
кертон ("Тоска" "Чіо-Чіо-сан" Дж. Пуч- 
чіні), Радамес ("Аїда" Дж. Верді), Хозе 
("Кармен"Ж. Бізе) й ін.

29.01.1938 заарештований співро
бітниками НКВС. На підставі сфабри
кованої колективної справи, згідно
з постановою трійки при Управлінні 
НКВС по Вінницькій обл, від 10.04.1938, 
розстріляний у м. Вінниця.

Літ.: Гуцал П. Життя співака обір
вала чекістська куля // Реабілітовані 
історією. Тернопільська область. Кн. 4. 
Тернопіль, 2015. С. 54-58; Лисенко /. 
Словник співаків України. К., 1997. С  43, 

Петро Гуцал

ВОЛЙЦЬКИЙ
Василь
(27.08.1897-03.12.1980) -  педа

гог, вояк ГА, автор спогадів про укр. 
визвол. змагання 1918-20. Н. у с. Волц- 
нів Жидачівського пов. (нині с. Заріччя 
Жидачів. р-ну). Середню освіту здобув 
в укр. приватних г-зіях у м. Рогатин та 
Городенка.

У 10.1918 став чл. конспіративно
го учнівського гуртка, в складі якого
3.11.1918 брав участь у встановленні 
укр. влади в м. Городенка. Доброволь
цем вступив до 3-го похідного куреня 
24-го піх. полку ім. Петра Дорошенка. У 
складі куреня брав участь у боях із по
ляками вСх. Галичині (1 1.1918-07.1919), 
у 6-бі з більшовиками та денікінцями 
на Наддніпрянщині (08.1919-04.1920). 
У 05-09.1920 інтернований у таборі 
м.Тухоля.

У 1920-х здобував вищу освіту в 
Укр. таємному ун-ті у Львові та в ун-ті 
м. Ґрац (Австрія). Вчитель укр. приват
них г-зій т-ва "Рідна школа" в Рогатині 
та Золочеві (1931-39). Співзасн. Укр. 
катол. союзу (1931). Зав. пед. кабінетом 
у м. Жидачів (1939-41). За часів нім. оку
пації - посадник м. Жидачів (1941-44). 
Наприкінці ДСВ емігрував до Німеч
чини. Вчителював у СШ м. Брайнш- 
вайґ (1945-47). 1948 переїхав до Ка
нади. Дир. Курсів українознавства 
ім. Ю. Липи в Торонто (1959-72). Інспек
тор укр. шкіл у пров. Онтаріо. Голова 
Крайового шкільного осередку при К-ті 
українців Канади в Онтаріо, Фрагмен
ти спогадів про свою участь у визвол. 
змаганнях публікував у час. "Новий 
Час" (Львів, 1930; під псевд. Василь Бо- 
яринич), "Канадійський Фармер" (1848),

ВОЛИЦЬКИЙ
Василь
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ВОЛОШИН 
Августин Іванович

"Новий Шлях" (Вінніпег, 1949) та окре
мою кн/На Львів і Київ. Воєнні спогади
1918-1920" (Торонто, 1968).

П. у м. Торонто. Похований на цвин
тарі Йорк.

Те.: Волицький В. Дещо про Рога
тин і рогатинську українську приватну 
гімназію. Джерзі Ситі, 1969; Його ж. На 
Львів і Київ. Воєнні спогади 1918-1920. 
Торонто, 1963; Його ж. На світанку
1918 р. (Уривок із спогадів) // Альманах 
"Гомону України" на рік 1968 у 50-річчя 
проголошення державної самостій- 
ности України 1918-1968. Торонто, 
1968. С. 72-79.

Літ.: Св. п. мґр Василь Волицький 
// Свобода. Джерзі Ситі; Ню Йорк. 1980.
9 груд. Ч. 256. С. 3.

Олег Павлишин

ВОЛОШИН
Августин Іванович
(17.03.1874-19.07.1945) - педагог, 

просвітитель, громад.-політ. і церк.-ре- 
ліг. діяч, президент Карпатської Украї
ни. Н. у с. Келечин Воловецької округи 
(нині село Міжгір. р-ну Закарп. обл.) в 
сім'ї священика. Навч. в Ужгород, г-зії 
(1883-92), на теологіч. ф-ті Будапешт, 
ун-ту, в теологіч. ліцеї, який закін
чив 1896, Вищій пед. шк. в Будапешті 
(1899-1900). Здобув звання проф. ма
тематики й фізики для горожан. шкіл. 
1897 одержав диплом учителя нар. шк. 
і висвячений на священика, став ка
пеланом церкви в Ужгороді-Цегельні. 
Тривалий час працював проф. Ужго
род. вчительської семінарії (1900-17), 
згодом її дир. (1917-38). Багато зробив 
для піднесення освіти й к-ри Закарпат
тя. Підготував і видав 42 книги.

Активний учасник нац.-визвол. 
змагань закарп. українців 1918-19. 
Напередодні проголошення ЗУНР за 
його дорученням А. Штефан вів пере
говори з чл. УПР у Відні Л. Бачинським, 
Є. Петрушевичем, К. Трильовським та 
ін. про об'єднання Галичини, Волині, 
Буковини та Закарпаття. Чл. Ужго
родської нар. ради (ств. в 11.1918). 
Учасник Будапештського 10.12.1918
і, вірогідно, Всеукр. конгресу в Хусті
21.01.1919, на якому прийнято ухвалу 
про возз'єднання Закарпаття з Україною

(В. - імовірний автор ст. "Народний со
бор в Хусті" надрукованій у газ, "Руська 
Краина").

На поч. 1919 -  чл. укр. делегації 
в Будапешті, яка вела переговори з 
чехословац. посольством про приєд
нання Закарпаття до ЧСР. З поч. весни
1919 дотримувався прочехословац. 
орієнтації. На прохання Г. Жатковича
В. скликав до Ужгорода на 15.03.1919 
представників укр. нар. рад, щоб вони 
на спільній нараді створили Централь
ну руську нар. раду (ЦРНР), яка була
б легітимною прийняти рішення про 
приєднання Закарпаття до ЧСР. На 
установчому засіданні ЦРНР в Ужго
роді 8.05.1919, яке очолив А. Бескид, 
його було обрано заступником пред
ставницького органу українців Закар
паття. В умовах входження Закарпаття 
до складу ЧСР у 11.1919 чл. дорадчого 
органу автономної ради -  Руської ав
тономної Директорії.

У міжвоєн. період - один із засн. 
т-ва "Просвіта" (1920-39), засн. Пед. т-ва 
(1924), Учительської громади (1930-38). 
Один з ініціаторів створення Підкарп. 
банку, низки ф-к і кооперативів.

Зарекомендував себе як професій
ний журналіст-видавець. Ще в австро- 
угор. час редагував єдину на той час 
укр. газ. "Наука" (1903-18); у 1920-30-х- 
газ. "Свобода" (1920-38), першу укр. що
денну газ. "Нова свобода" (1938-39). Був 
засн., співзасн., співпрацівником низки 
закарп. газет і журналів. Один із засн. 
АТ"Уніо", яке мало свою друкарню, кни
гарню, видавало книги (1902-38).

Організатор і кер. Нар.-христи
ян. партії (1922-39), обраний від неї 
послом до чехословац. парламенту 
(1925-29), займав посаду держ. секре
таря в уряді А. Бродія (1938). 26.10.1938 
чехословац. уряд призначив В. пре
м'єр-міністром автономного уряду 
Карпат. України. Під час виборів до 
Сойму Карпатської України 12.02.1939 
обраний послом, 14.03.1939 проголо
сив незалежність Карпат. України, що 
була ратифікована Соймом 15.03.1939. 
На одному із засідань Сойму обраний 
президентом.

Після угор. окупації краю переїхав 
до Праги, де присвятив себе наук, та пед.
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діяльності в УВУ, пройшов шлях від зав, 
каф-ри педагогіки та продекана філос. 
ф-ту до ректора (1945). 21.05.1945 зааре
штований співробітниками "СМЕРШу" 
вивезений до Москви й поміщений у Ле- 
фортов. в'язницю,

П. у Бутирській тюрмі (м. Москва). 
Указом Президента України від 
15.03.2002 за визначну особисту роль 
у б-бі за утвердження укр. державності
В. посмертно присвоєно звання Героя 
України.

Літ.:Бернарджова Т Августин Воло
шин - державний діяч, педагог-мисли- 
тель. Львів. 1995; Закарпаття в етнопо- 
літичному вимірі, К., 2008; Зимомря М. 
та ін. Августин Волошин. Ужгород, 
1995; Штефан А, Августин Волошин
- президент Карпатської України. То
ронто, 1977.

Андрій Королько

ВОЛОШИН
Михайло Іванович
(05.05.1877-29.07.1943) - правник, 

укр. хоровий диригент, співак (тенор), 
композитор, сотник УСС, громад.-політ, 
діяч. Н. у с. Ролів (нині Дрогобиц. р-ну 
Львів, обл,). 1906 здобув правн. освіту у 
Віден. ун-ті, д-р права, Навч. у Вищому 
муз. ін-ті ім. М. Лисенка (клас сольного 
співу Г. Ясеницької), водночас співав

у хорі "Академічної громади" (1900) 
під кер-вом С. Людкевича, виступав у 
тенорових партіях у Руському нар. те
атрі, у виставах при т-ві "Боян" (1902- 
03). Згодом керував хорами "Банду- 
рист"і"Боян"уЛьвові. Від 1911 вів курс 
хорового співу у Вищому муз. ін-ті ім.
М. Лисенка. Належав до управи "Со- 
кола-Батька", навчав молодь основам 
польової і бойової служби.

На поч. ПСВ - чл. Укр. бойової 
управи, Як старшина запасу австро- 
угор. війська в 08.1914 призначений 
до Легіону УСС, спочатку як ком. 1-го 
куреня, який проходив вишкіл у с. Ґо- 
ронда (нині Мукачів. р-ну Закарп. 
обл.), згодом воював у Карпатах. До
06.1915 керував вишколом, потім - ко
мандант Збірної станиці УСС у Львові, 
яка займалася набором добровольців 
(1915-18).

Після війни - адвокат, захисник 
укр. діячів у політ, процесах, 1925-39
- один з керівників УНДО, належав до 
його ЦК; чл. наглядових рад багатьох 
укр. кооперативів. Довголітній ди
ригент хору "Боян" у Львові. 1941-43 
очолював Львів, адвокат, палату. Автор 
муз. творів "Ой гляну я, подивлюся"
"Засни", "Чого мені тяжко"та ін.

П. у м. Львів, де й похований на Ли
чаків. цвинтарі.

Літ,: Лазарович М. В. Леґіон Укра
їнських січових стрільців: формуван
ня, ідея, боротьба. Тернопіль, 2016;
Мала фотоенциклопедія Українських 
Січових Стрільців / упоряд.!. Сварник.
Львів, 2004. С. 23; Паламарчук О. Воло
шин Михайло і І Енциклопедія Львова.
Т. 1 / за ред. А, Козицького, І. Підкови.
Львів, 2007. С, 425; Українські Січові 
Стрільці 1914-1920 / за ред. Б. Гнатеви- 
ча, Л. Лепкого, І. Мірчука. Монтреаль,
1955. С. 14,104,165.

Микола Лазарович

ВОЛОШИН
Теофіл Іванович
(30.07.1893-02.08.1946) - хорунжий 

УСС, четар УГА, сотник Січових стріль
ців, громад, діяч. Н, у с. Озерна (нині 
Зборів, р-ну Терноп. обл.). Закінчив 
8 класів Терноп. укр. г-зії, де керував 
спортивним гуртком,

ВОЛОШИН Михайло Іванович



ВОЛОЩУК Осип-Маріян

ВОЛОЩУК
Осип-Маріян

ВОЛОЩУК Роман

Доброволець Легіону УСС. Як ко
мандант батареї гармат, полку 2-го 
корпусу ГА брав участь у польс.-укр. 
війні 1918-19. Згодом - у формуванні 
Січових стрільців під командуванням 
Є. Коновальця.

1922-03.1945 проживав у м. Ві
день, де до 1944 працював секрета
рем філії УНО.

Після захоплення Відня рад. вій
ськами 25.08.1945 заарештований ор
ганами НКВС. Згодом засуджений на
7 р. ув'язнення, вивезений на Урал.

П. у м. Перм (нині РФ). Реабілітова
ний 1993.

Літ.: Лазарович М. В. Леґіон Укра
їнських січових стрільців: формуван
ня, ідея, боротьба. Тернопіль, 2016; 
Мельничук Б. Волошин Теофіл Іва
нович // ТЕС. Т. 4. Тернопіль, 2009. 
С. 118; Українська Галицька Армія / ред. 
Д. Микитюк. Т. 2. Вінніпег, 1960. С. 311, 
320; Т. 4. Вінніпег, 1968. С.55.

Микола Лазарович, 
Богдан Мельничук

ВОЛОЩ УК
Осип-Маріян
(25.03.1889-10.01.1970) -  військ, діяч, 

поручник ГА. Брат Романа Волощука.
Н. у м. Львів. Здобув середню освіту, 
навч. на юрид. ф-ті Львів, ун-ту. 1913-14 
відбував обов'язкову військ, службу 
при 95-му піх. полку австро-угор. армії. 
Поручник, відповідальний за тилове за
безпечення, обози. Під час ПСВ - обоз
ний старшина австро-угор. армії.

З 11.1918 - четар ГА. У кін. 1918 - 
командант складів обозного матеріа
лу і збірні коней ДСВС у Тернополі. З
01.1919 очолював обозну майстерню 
ГА у Станиславові (нині м. Івано-Фран
ківськ). 1.03.1919 отримав звання по
ручника. У 05.1919 - командант збірні 
коней і обозів НКГА у с. Іване-Пусте 
(нині Борщів, р-ну Терноп. обл.). У збірні 
було зосереджено бл. 16 тис. коней та
8 тис. возів, з них формувалося 6 обоз
них валок. Відповідальний за майстер
ні, ветеринарну службу. У кін. 06.1919 
очолив Армійський запасний обоз ГА у 
підпорядкуванні Команди етапу армії.
07.1919 у складі ГА перейшов на Наддні
прянщину. Учасник походу ГА на Київ,

боїв з більшовиками. Навесні 1920 піс
ля роззброєння поляками частин ЧУГА 
потрапив у польс. полон, інтернований 
у таборі в Тухолі. Втік до ЧСР, перебував 
у таборах у Ліберці та Йозефові.

Здобув ступінь д-ра права у Празьк. 
ун-ті. 1923 повернувся до Львова. У між- 
воєн. період працював адвокатом у мі
стах Галичини,

1939 емігрував до Братислави, піс
ля ДСВ - через Німеччину до США. Був 
орг. референтом Нью-Йоркського від
ділення ОбВУА; працював у Гол. канце
лярії Укр. нар. союзу.

П. у м. Нью-Йорк. Похований на 
укр. цвинтарі Св. Андрія у м. Саут-Ба- 
унд-Брук (шт. Нью-Джерсі, США).

Літ.: Українська Галицька Армія 
/ ред. Д. Микитюк, Т. 1. Вінніпег, 1958. 
С. 270; Т. 2, Вінніпег, 1960. С  313; Шан- 
ковськийЛ. Українська Галицька Армія. 
Львів, 1999, С. 312; Др. Осип Волощук 
// Вісті Комбатанта. URL: http://komb- 
a-ingwar.blogspot.com/2011/07/blog- 
post_24.html. 2011, 24 лип.

Микола Вітенко, Богдан Паска

ВОЛОЩ УК
Роман
(07.02.1894-1945) - адвокат, військ, 

діяч, отаман ГА. Брат Осипа Волощука.
Н. у м, Львів. Навч. в Академіч, г-зії, на 
юрид. ф-ті Празьк. ун-ту.

З поч. ПСВ - поручник 30-го піх. 
полку австро-угор, армії. З 11.1918 - 
доброволець ГА. У кін. 1918 - поруч
ник ГА, командир 1-го полку "Наварія" 
бойової групи "Щирець". Отримав 
звання сотника. У 01.1919 очолив 1-й 
(з 06.1919 - 13-й) піх. полк 7-ї Львів, 
бригади ГА. У 06.1919 відзначився під 
час Чортків. офензиви ГА. 7.07.1919 
отримав звання отамана. У 07.1919 в 
складі ГА перейшов на Наддніпрян
щину. Учасник походу ГА на Київ, боїв 
з більшовиками. У 03.1920 - командир
2-го полку 1 -ї бригади УСС ЧУГА.

На поч. 05.1920 ввійшов до воєн
ної ради залишків галиц. частин на 
Наддніпрянщині; чл, делегації, що вела 
переговори з кер-вом 5-ї польс. армії 
у м. Немирів (нині Вінниц. обл.). Влітку
1920 брав участь у польс.-рад. війні в 
складі 5-ї Херсон, д-зії ДА УНР. У кін.
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ВОЛЧАНСЬКИЙ Андрій

08.1920 у складі групи ген. А. Кравса за
лишив фронт і перейшов на тер-ю ЧСР.

Перебував у таборах для інтернова
них вояків УГА у м. Ліберець та Йозефів;
1921 - комендант табору в Йозефові. 
Отримав звання майора. Підтримував 
зв'язки з військ, відпоручником Диктато
ра ЗУНР в Празі. Очолював Комісію для 
перевірки старшин, степенів у таборі в 
Йозефові. 03.1922 -  командант старшин, 
сотні у секції"Б"табору. Після 1939 - рад
ник у Мін-ві фінансів Словаччини.

У період ДСВ - голова укр. колонії в 
м. Братислава (Словаччина), діяч Спіл
ки укр. інженерів у Словаччині.

У 05.1945 заарештований рад. 
спецслужбами. П. під час слідства.

Літ.: Західно-Українська Народ
на Республіка 1918-1923. Документи 
і матеріали. Т. 4 / уклад.: О. Карпенко, 
К.Мицан.Івано-Франківськ,2008.С.143; 
Литвин М. Українсько-польська війна 
1918-1919 pp. Львів, 1998. С  157, 374; 
М. Д. Перші листопадові дня 1918 р. 
і організація Угнівської кавалерії в 
м. Угнові // Літопис Червоної Калини. 
1939. Ч. 1. С. 15-]6;МарітчакТ.От. Воло- 
щук про чортківську офензиву // Літо
пис Червоної Калини. 1937. Ч. 3. С. 3-7; 
4.4. С. 9-14; Українська Галицька Армія 
/ ред. Д. Микитюк. Т. 1. Вінніпег, 1958. 
С. 99, 553-554, 561, 592, 606, 667; Т. 2. 
Вінніпег, 1960. С  216, 224, 302, 326; 
Т. 4. Вінніпег, 1968. С  14, 18, 57, 61, 
75; Шанковський Л. Українська Га
лицька Армія. Львів, 1999. С. 279; 
Головата Л. Д іяльність УТГІ в кон
тексті легального видавничого руху 
періоду Другої світової війни. URL: 
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/ 
handle/123456789/85704/23-Golovata. 
pdf?sequence=1. C. 21; Др. Осип Bo- 
лощук // Вісті Комбатанта. URL: http:// 
komb-a-ingwar.blogspot.com/2011/07/ 
blog-post_24.html. 2011.24 лип.

Микола Вітенко, 
Богдан Паска

ВОЛЧАНСЬКИЙ
Андрій
(20.12.1894-д. і м. с. н.) -  військ, і гро

мад.-політ. діяч. Н. у с. Вовче (нині 
Турків, р-ну Львів, обл.). З 1914 у 
33-му піх. полку австро-угор. армії на

Сх. фронті. У 08.1915 під м. Дубно по
трапив у рос. полон. Перебував у табо
рі в Дарниці. 1915-17 - у робітн. курені
на Рум. і Болг. фронтах.

1917 повернувся до Галичини. 
З 3.11.1918 в ГА. Проходив вишкіл у 
Турці. Служив у вартовому відділі при 
польс. військовополонених у м. Стрий. 
З ГА перейшов за Збруч. Інтернований 
ум . Турка.

1925 емігрував до Канади. Проживав 
у м. Едмонтон. Учасник ветеран, орг-цій.

Подальша доля невідома.
Літ.: Українська Галицька Армія 

/ ред. Д. Микитюк. Т. 5. Вінніпег, 1976. 
С. 179.

Микола Вітенко

ВОЛЬФ
Арнольд
(1877-24.11.1924) -  військ, діяч ЗУНР.

Н. у морав. м-ку Простейов (нині Оло- 
моуцький край, Чехія), у сімТ нім. куп
ця. Навч. у кадет, шк., австр. офіцер, 
військ, шк. (1901). У роки ПСВ - на Італ. 
фронті, підполковник австр. армії.

З 11.1918 в ГА, команд, бойової 
групи, 3-ї Бережан, бригади. З 07.1919 
команд. 2-го Галиц. корпусу. Учасник 
операцій об'єднаних армій УНР і ЗУНР: 
наступу на Київ, Коростень, Старокос- 
тянтинів, Житомир проти денікінських 
і більшовицьких військ. З 1920 в табо
рах інтернованих частин ГА у Німець
кому Яблонному, Йозефові, Ліберці 
в ЧСР, команд, інтернованої бригади. 
Ген.-хорунжий ГА.

П. і похований у м. Простейов.
Літ.:Литвин М. Р. Українсько-поль

ська війна 1918-1919 pp. Львів, 1998; 
Литвин М. P., Науменко К. Є. Збройні 
сили України першої половини XX ст. 
Генерали і адмірали. Львів; Харків, 2007.

Микола Литвин

"ВО Л Я" - тижневик УСДП, що вихо
див у м. Станиславів (нині Івано-Фран- 
ківськ) 27.04-23.08.1919. Відп. ред. "В."- 
Р. Яросевич, видавець - Управа УСДП. 
Друкувався спочатку в Коломиї, згодом 
- у  Станиславові.

Вміщений у першому числі газ."Ма- 
ніфест української соціял-демократич- 
ної партії" з гаслами "Пролетарі усіх

ВОЛЧАНСЬКИЙ
Андрій

&

ВОЛЬФ
Арнольд
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МАНІФЕСТ
української седіяп*демократичної партії.

Революція Н)17 р. вибавила i:njJ»«u^miiot Ро
сії від опіки коронованих голоо і 'їх інструментів 
дворяньство, бюрократії то мілітаризму.

Теж саме зробила революцій 1018 р. м осерсд- 
■іх державах Европн.

І паша область^трздмд.4 своїх давних плиш 
місари та його ч і} літ а рцлц.. ^ •

Народи австрійські виаебяювал.і-.'я під гаслом 
самоозначения народів і самоуправи на демокра
тичних зпсалЯ-т

країн єднайтеся"та "Українці всієїУкра- 
їни єднайтеся" засвідчував ідеологічні 
домінанти ред. політики, що вважала 
соціаліст, лад єдино справедливим, за 
якого не буде визиску одних сусп. про
шарків іншими. Тож публікації видання 
підкреслювали переваги соціалізму, 
критикували уряд ЗУНР за недостатній 
захист інтересів робітників та селян. 
Значну увагу в газеті було звернено 
на питання теорії соціалізму, політ, та 
екон. аспекти держ. буд-ва, нац. відро
дження України й оптимальних форм 
держ. правління; аналізувалися причи
ни утворення та розпаду Австро-Угор
ської імперії і неготовності укр. наро
ду відстоювати в новій політ, ситуації 
власну д-ву. Виклад детальної характе
ристики завдань партії доповнювало 
зауваження, що соціал-демократична 
партія не є бунтарською чи "перево- 
ротовою", а революційною. Ключовою 
у більшості публікацій політ, х-ру була 
тема класової 6-би, активно друкува
лися антиреліг. матеріали. Тема дер
жавотворення України аналізувалася 
і в ретроспективному аспекті - через 
істор. паралелі з постатями Б. Хмель
ницького, !. Виговського, П. Дорошен
ка. Актуалізовано й питання надання 
виборчого права жінкам.

бІТНМЦТВЛ яугмті. rtytK ТО старі*, у ґм.;>ОП.5;іх еро- 
■ лстаршгу мшробоваис гасло: 'П р о л е т а р і  в с іх  

кр аТп . « д н a ft і  с с я 1“
Це- гасло кас там більше ліачінни коли воно 

, змертлетьса до пролетарів одної *фліни.
І пн уіфаіксьгі (м и г т ім  fleepracjiovB до про- 

: а ч» «—inuw.it-rotTHft п-июі об ласти fci оклп-
. кок : . П р о л е т а р і  у к р а ї н с ь к о ї  к р а ї н а  
’ в д в а І  т е с  я

Ми кличемо до польських брана. r t u  ід шо- 
!І впнетичною мріааі гольськмх паша, акі •  на м а

"В." відгукувалася на найважливіші 
політ, події в Україні та поза її межами. 
У матеріалах рубрик "З Газет" та "Но
винки" йшлося про проблеми селян 
та робітників, новини місц. життя, а та
кож про Міжнар. соціаліст, конгрес у 
Люцерні, відновлення Інтернаціоналу, 
в якому, однак, не було укр. представ
ництва, подано коментар до публіка
цій у тогочасній польс. пресі. Серед ін. 
рубрик варто згадати "З робітничого 
руху", "Дописі" "Комунікати" а з-поміж 
авторів - Т. Безпалко, М. Зінюк.

Худож. твори у "В." нечисленні, се
ред них - кілька поезій І. Франка та 
П. Тичини. Подвійне число 6/7 було 
майже повністю присвячене 3-й річ
ниці смерті І. Франка, хоча редакція і 
зауважувала, що, за словами самого 
поета, він був соціалістом "більше за 
почуванням, ніж за переконанням"

Літ.: Бачинський В. Преса ЗУНР в 
1918-19 pp. // Новий час. Львів, 1936.
Ч. 176. С. 5; Бібліографія української 
преси в Польщі (1918-39) і Захід- 
ньо-Українській Народній Республіці 
(1918-19) / уклав Є. Місило. Едмон
тон, Альберта, 1991. С, 194; Галушко М. 
Українські часописи Станіслава (1879-
1944). Львів, 2001. С. 156-158.__________

Марія Галушко



"ВОЛЯ" військово-революційна організація

"В О Л Я " військово-револю цій
на організація - укр. підпільна орг- 
ція, що вела 6-6у з польс. окупац. ре
жимом. Екзильний уряд ЗУНР здійсню
вав політ, кер-во діяльністю підпільних 
військ.-революц. орг-цій, які виникали 
в краї навесні-влітку 1920. У 03.1920 Я. 
Чиж, Д. Паліїв, В. Кучабський, О. Кобер- 
ський, С. Федак, М. Матчак та ін. утво
рили з числа колиш. старшин, стріль
ців та студентів розгалужену військ.- 
революц. орг-цію "В" яка стала зав'яз
ком УВО в краї.

На чолі "В." стояла Начальна ко
легія (Начколь) у складі Я. Чижа (го
лова), В. Кучабського (перший заст.),
О. Коберського (заст.), Д. Паліїва, 
М. Матчака, Б. Гнатевича. До "В." на
лежали представники різних політ, 
партій, зокр. трудовики, радикали. 
Не зважаючи на молодий вік, Я. Чиж, 
М. Матчак, Д. Паліїв були вже відомими 
діячами УНТП.

"В" мала тісні зв'язки з крайовим 
політ, проводом, урядом ЗУНР і коман
дуванням укр. частин, інтернованих у 
ЧСР. Друк, органом "В." був нелегаль
ний місячник"Наш шлях".

Члени таємної військ, орг-ції "В." 
розглядали її як основу майбутньої укр. 
армії, своє завдання вбачали в активній 
орг. та політ, діяльності серед мас для 
підготовки збройного повстання. За 
свідченнями С. Федака, члени "В." ста
вили за мету згуртування якнайбільшої 
кількості людей для орг-ції збройного 
виступу. Орг-ція творилася за с-мою 
п'яток, мала зв'язки з армією Є. Петру- 
шевича в ЧСР.

На основі військ.-революц. орг-ції "В." 
влітку 1920 в краї було створено УВО.

Микола Кугутяк, 
Олександр Реент

ВОЛИНСЬКА
Цецилія Олексіївна
(1898-1961) - педагог, громад, і 

культ, діячка. Н. у с. Криворівня (нині 
Верховин, р-ну Івано-Франк. обл.). Вчи
телювала в с. Криворівня, Соколівка 
(нині Косів. р-ну Івано-Франк. обл.) та 
на Волині (разом з вояками УСС), 1920 
працювала у редакції час. "Вперед" 
(Львів). Пропагувала мист-во й нар.

одяг Гуцульщини та Покуття. Згодом 
емігрувала до США.

П. у США.
Літ.: Морозюк В. Пом'яник. Івано- 

Франківськ, 2005.
Богдан Паска

ВОЛИНСЬКИЙ
Іван-Омелян Омелянович
(06.07.1887-1959) -  адвокат, стар

шина ГА. Н. у м. Перемишль (нині 
Польща) в сімТ інженера. Проживав з 
дитячих літ у Станиславові, де 1905 за
вершив навч. в г-зії. Студіював право у 
Львів, ун-ті. Працював помічником ад
воката.

В ГА - від поч. 1919. Служив у ДСВС.
1.03.1919 отримав військ, звання сот
ника.

Після війни здобув у Краків, ун-ті 
ступінь д-ра права і відкрив адво
кат. канцелярію в Станиславові. Чл. 
Гол. виділу "Рідної школи", голова 
просвітницько-катол. т-ва "Скала". 
З 1933 очолював партію Укр. нар. об
нова. Посол сейму Польщі 1935-38 (від 
округу Станиславів, Надвірна, Тлумач) і 
1938-39 (від Укр. нар. обнови).

Навесні 1944 емігрував на Захід. 1949 
переїхав з Німеччини до Аргентини.

П.у м. Буенос-Айрес.
Літ.: Альманах Станиславівської 

землі. Т. 1. Нью-Йорк; Торонто; Мюн
хен, 1975; Гловацький І. Українські ад
вокати Східної Галичини у світлі архів
них джерел і некрологів 1800-1943 pp. 
Львів, 2014.

Петро Гуцал

ВОЛИНСЬКИЙ
Олекса Миколайович
(07.10.1862-02.03.1947) - мемуарист, 

священик, громад.-культ, діяч, етнограф, 
чл. НТШ. Н. у с. Звиняч (нині Чортків. р-ну 
Терноп. обл.) в родині священика.

Здобув освіту у Львів, духовній 
семінарії. 1886 одружився з Марі
єю Бурачинською, донькою пароха 
с. Криворівня, родичкою Я. Головаць- 
кого. 1887-93 - адміністратор парафій у 
с. Товсте (нині Терноп. обл.) та м. Серет 
(нині Румунія). 1893-1923 - священик у 
с. Криворівня (нині Верховин, р-ну Іва
но-Франк. обл.).

волянський
Іван-Омелян
Омелянович

293



ВОРОБЕЦЬ Віктор Михайлович

ua/search_articles.php?id=29676; Сте- 
паненко 0. Отець Олекса Волянський: 
"Дати народу якісну освіту, а народ 
сам дасть собі раду!"// Екологічно-гу
манітарне об'єднання "Зелений світ". 
Тернопіль, 21.10,2017. URL: greenworld. 
in.ua/index.php?id=1510149441.

Микола Вітенко

ВОРОБЕЦЬ 
Віктор Михайлович
(1893-28,01.1978) -  журналіст, гро

мад.-політ. діяч, поручник ГА. Н. у с. За- 
лужжє (нині с. Залужжя Рогатин, р-ну 
Івано-Франк. обл.). 1913 завершив навч. 
у Станиславів. г-зії. Воював у ПСВ. Учас
ник Листопадового чину в м. Коломия. 
Поручник ГА з 12.1918.

За дорученням Коломий. ОВК
8.01.1919 прибув до Ясіні з Коломиї з 
групою з 200 бійців, озброєних 2 гар
матами, 5 кулеметами та рушницями. 
Учасник переговорів з угорцями та ру
мунами. Спільно з місц. добровольця
ми та ін. підрозділами ГА (бл. 1000 осіб) 
учасник Сігетської операції, у результаті 
якої взято під контроль Гуцул, респу
бліки Сігет і прилеглі населені пункти
- Кваси, Білин, Усті Ріки, Рахів, Костилів- 
ку, Бичків, Косівську Поляну, Сігетську 
Комору, витіснено чи роззброєно угор. 
військ, підрозділи. Поранений, змуше
ний після боїв 17-18.01.1919, уникаючи
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ВОРОБЕЦЬ 
Віктор Михайлович

Чл., згодом голова т-ва "Просвіта" 
у Криворівні, Допомагав В. Шухевичу 
в написанні книг про Гуцульщину. Ав
тор статей про становище греко-катол. 
духовенства. Особисто знайомий з 
І, Франком, М. Коцюбинським, Лесею 
Українкою, А. Шептицьким, Г. Хомиши- 
ним, Г. Хоткевичем, О. Кобилянською,
В. Гнатюком, О. Олесем, В. Стефаником 
та ін., які часто мешкали в його домі в 
Криворівні, користувалися його б-кою 
і яким надавав необхідні консультації у 
справі вивчення Гуцульщини. Завдяки 
його діяльності с. Криворівня сприй
малося сучасниками як осередок укр. 
к-ри та духовності, називалося, за про
позицією В. Гнатюка, різними діячами 
"гуцульськими" чи "українськими Афі
нами". Автор спогадів про І. Франка й 
М. Коцюбинського (останні не опублі
ковані). Збереглося листування його 
з І, Франком, В. Гнатюком та ін. Б-ка і 
сімейний архів В. знищені під час ПСВ, 
Сам священик переховувався від рос. 
військ.

Активний учасник укр. державо
творення періоду ЗУНР на Гуцульщині. 
Дочка Цецилія - учителька місії УСС на 
Волині.

1920 заарештований польс. властя
ми. Ув'язнений у Львові.

У 02.1923 переведений на пара
фію с. Соколівка (нині Косів. р-ну Іва
но-Франк. обл.). 1942-43 організував 
відправку на Тернопільщину понад 
20 тис. дітей для порятунку від голоду в 
сім'ях вірян. 1944 згоріли його церква, 
архів і хата. Останні дні мешкав у сільс. 
дяка Я.Стефурака.

П. у с. Соколівка, де й похований.
Те.: Волянський О. Мої спомини 

про Івана Франка // Спогади про Іва
на Франка / упоряд. М. Гнатюк. Львів, 
1997. С. 491-501; 600.

Літ.: Арсенич П. А. Волянський 
Олекса Миколайович // ТЕС. Т. 1. Тер
нопіль, 2004. С. 303; Гуменюк В. Хто Ви, 
отче Волянський? // Історія Гуцуль
щини. Львів, 2000. Т. 5; Пророчук Т. 
Олекса Волянський -  священик і гро
мадсько-культурний діяч Гуцульщини
11 Гуцульський край. 2012. 7 листоп.; 
Арсенич П. А. Волянський Олекса Ми
колайович. ЕСУ. URL: http://esu.com.

http://esu.com


ВОРОБЕЦЬ Іван

оточення, зі своїм підрозділом залиши
ти Сігет переважаючим рум. військам, 
що налічували до 2 тис. бійців, мали 
гармати й кулемети.

Під час відступу потрапив у рум. 
полон. Перебував у таборі м. Сибов. 
Навесні 1919 переведений у передміс
тя Бухареста. У 08.1919 переданий УНР 
у м. Могилів-Подільський. Воював у 
складі Гуцул, куреня в 11-й бригаді УГА. 
Учасник Зимового походу УГА зі Жме
ринки на Одесу. Перебував у підпо
рядкуванні ЗСПР, згодом у складі ЧУГА. 
Інтернований у таборі Тухоля.

30.08.1920 втік до Німеччини, звідти 
переїхав до ЧСР. 1920-23 - на агроно
мічних студіях вУкр. госп. акад-ї у Поде- 
брадах. 1925 повернувся до Галичини. 
Співробітник редакцій час. "Сільський 
господар", "Господарсько-кооператив
ний часопис" "Народня справа", "Новий 
час". Очолював Спілку укр. агрономів. 
1930-38 - видавець і ред. час. "Нове 
село". 27.03.1932 ініціював створення 
УСП. З 10.1938 видавав тижневик "На 
переломі". Конфліктував з УНДО, ін. 
укр. партіями Сх. Галичини.

1940 працював у м. Чортків у держ
фонді з вирощування кормових рос
лин. За нім. окупації -  у Львові в хлі
бороб. палаті у відділі дослідництва. 
15.09-30.11.1944 - викл. агротехніки в 
Бережан, агротехнікумі. Згодом у Під- 
гірцях проводив реорг-цію Стрий, тех
нікуму механізації с. госп-ва. З 01.1945
- викл. агротех. дисциплін та агролісо
меліорації.

За однією з версій, 1961 ініціював 
процес перейменування м. Станіслав 
на Івано-Франківськ. Автор спогадів 
про 1.11.1918 в Коломиї та про похід 
на Закарпаття.

П. і похований у м. Стрий.
Літ.: Вегеш М., Токар М. Карпатська 

Україна на шляху державотворення. 
Ужгород, 2009; Воробець В. 1 падоли
ста 1918 р. у Коломиї // Український 
скиталець. 1920. № 1; Дроздовська О. 
Воробець Віктор // Українська жур
налістика в іменах : матеріали до ен- 
циклопед. слов. Львів, 2004. Вип. 11. 
С. 63-64; ТимчукВ., ТимчукН., ЯкимчукР. 
Військово-політичні аспекти діяльно
сті Степана Клочурака у 1914-1919 pp.

// Україна: культурна спадщина, націо
нальна свідомість, державність. 2012. 
№ 21. С. 912-922; ШанковськийЛ. Укра
їнська Галицька Армія. Львів, 1999. 
С. 183-184.

Іван Зварчук

ВОРОБЕЦЬ
Іван
(д. н. і с. н.) - поручник УГА. Н. в с. Ро

манів (нині Перемишлян. р-нуЛьвів. обл.).
Доброволець УСС. Поручник 2-го 

куреня 2-го полку УСС; учасник Чорт
ків. офензиви. 1919 - командант шпи
талю в Одесі.

Перепохований 23.04.1921 в с. Вин
ники біля Львова.

Літ.: Королик А. "Залізна сотня" зфор- 
мована з селян Романова, в боях за Львів 
у 1918 і 1919 роках // Винники, Звениго- 
род, Унів та довкільні села / ред. М. Влох. 
Чикаго, 1970; Кучерук В. Українська Га
лицька Армія: довідник. К., 2010.

Микола Вітенко

ВОРОБЕЦЬ
Михайло Антонович
(д. і м. н. і с. н.) -  адвокат, громад, діяч.

Н. у с. Залужжє (нині с. Залужжя Рогатин, 
р-ну Івано-Франк. обл.) у сел. родині. 
Здобув фах правника і перед ПСВ розпо
чав адвокат, практику в товмацькій кан
целярії І. Макуха, за словами якого "був 
свідомим українцем, дуже характерною 
людиною й добрим правником".

Під час Листопадового "зриву" 
брав активну участь у захопленні вла
ди в Рогатині. Затверджений повітов. 
комісаром Рогатинського пов. Під час 
кер-ва І. Макухом ДСВнС призначений 
на посаду держ. ревізора цього се
кретаріату. Виявив факти корупційних 
зловживань у Бучацькому, Долинсько- 
му, Дрогобицькому, Косівському пові
тах, підготував відповідні подання для 
притягнення винуватців до суду.

У міжвоєн. період працював адво
катом у Калуші. Чл. "Просвіти", опіку
вався місц. т-вом "Боян", диригент хору.

Подальша доля не відома.
Літ.:МакухІ. На народній службі. К., 

2001; Установлення власти УНР в краю 
// Діло. 1918.11 падолиста. Ч. 258. С. 2.

Степан Кобута
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ВОРОНОВСЬКИЙ Василь

ВОРОНОВСЬКИЙ
Василь

ВОЛХОВСЬКИЙ
Микола

ВОРОНОВСЬКИЙ
Василь
(1895 - після 1950) - громад.-політ. 

діяч, сотник ГА. Родич відомого мона- 
ха-студита, екзорциста Василя Во- 
роновського. Н. в с. Гумниська (нині 
Буськ. р-ну Львів, обл.).

Учасник ПСВ, воював у складі ав- 
стро-угор. армії, поранений. Добро
волець ГА з 11.1918. У складі 1 -го кор
пусу ГА брав участь у боях за Львів.
1.08.1919 отримав звання поручника. 
Згодом - сотник ГА.

1922-25 - студент істор. ф-ту Укр. 
таємного ун-ту у Львові. 1922-37 - іні
ціатор створення антиалкогольних т-в 
"Відродження"; чл. УНДО, секретар осе
редку в м. Буськ, кер. "Просвіти" "Плас
ту" "Рідна школа" "Сокіл" "Сільський го
сподар" у м. Буськ. Урятував церкву Св. 
Онуфрія в м. Буськ (1680) від зруйнуван
ня польс. владою. 26.02.1929 очолив НК 
у м. Буськ. 13.11.1930 заарештований, 
згодом зазнав обшуків та гонінь. З 1938
-  у "Просвіті" с. Глиняни. 10.1939 повер
нувся до м. Буськ.

У 04.1940 заарештований за участь 
у "Просвіті". Перебував у тюрмах Бусь- 
ка та Львова (Замарстинів, "Бригідки"). 
У 06.1941 вивезений до м. Хіва (нині 
Узбекистан). Отримав дозвіл на повер
нення додому. 1946-50 учителював у 
населених пунктах Львівщини. Змінив 
6 шкіл. Зазнав дискримінації, переслі
дувань, був звільнений з роботи.

П. і похований у м. Буськ, де його 
іменем названо вулицю.

Літ.: Кучерук В. Українська Галиць
ка Армія: довідник. К., 2010; Савчин І. 
Буськ у вирі століть. Львів, 1996; Шан- 
ковськийЛ. Українська Галицька Армія. 
Львів, 1999.

Богдан Паска, 
Микола Вітенко

ВОЯКОВСЬКИЙ
Микола
(12.06.1899-12.05.1972) -  реліг. і гро

мад. діяч, хорунжий УСС, четар ГА. Н. у 
с. Богданівка Скалатського пов. (нині 
Підволочис. р-ну Терноп. обл.) в давній 
шляхетській священичій родині. Навч. 
в Укр. держ. г-зії в м. Тернопіль (1910- 
14), 1918 завершив гімназійні студії в

м. Станиславів (нині Івано-Франківськ).
Заснував у Богданівці хор і драмгурток.

Доброволець Легіону УСС з 1917. 
Учасник польс.-укр. війни 1918-19. 
Після переходу ГА на Наддніпрянщину 
боровся за визволення УНР від біль
шовиків і білогвардійців.

Після визвол. змагань навч. у Львів, 
духовній семінарії (1920-24), на ос
танньому курсі одружився з Ганною 
Левицькою. У 04.1925 висвячений у ду
ховний сан. Почав працювати як свя
щеник у м. Скалат (1925), 1925-27 - на 
парафії в с. Оліїв (нині Зборів, р-ну Тер
ноп. обл.). 1927-33 - парох у с. Страдч 
(нині Яворів, р-ну Львів, обл.). 1933 на
городжений крилошанськими відзна
ками. 1936 запровадив на Страдецькій 
горі Хресну дорогу, яку Папа Пій XI 
благословив своєю грамотою та надав 
їй статус Єрусалимської (проходження 
нею прирівнюється до проходження 
Єрусалимського хресного ходу, яким 
колись ішов Христос).

1939 скерований митрополитом
А. Шептицьким до м. Відень, де служив 
помічником пароха церкви Св. Варвари 
(1939-41), душпастирював серед укр. 
робітників у м. Літомержіце в Судетах 
(ЧСР). 1941-45 - пом. візитатора, від 
1945 - апостольський візитатор і адмі
ністратор УГКЦ у Німеччині, видавав 
"Урядовий вісник" Апостольської візи- 
татури українців-католиків Німеччини, 
заснував укр. катол. семінарію в м. Гірш- 
берґ, кілька реліг. орг-цій, б-ку, органі
зовував духовне життя укр. емігрантів 
у таборах переміщених осіб. Від 02.1948
- ген. вікарій у Німеччині. У 12.1948 виї
хав до США, де служив парохом церков 
у Брукліні, Баффало, Коговзі.

Автор кн ."П оклін М ар ії" (1960), 
"Шляхами наших прочан" (1965), "А те, 
що минуло.."  (1971), тритомника "Про
повідей" низки публікацій у львівській 
("Поступ" "Нива", "Нова Зоря") та емі
грантській ("Логос" "Шлях") пресі.

П. після тривалої важкої недуги в 
м. Бруклін (США). Похований 16.05.1972 
на укр. цвинтарі Святого Духа в м. Гемп- 
тонбург (шт. Нью-Йорк). Нагородже
ний Хрестом С. Петлюри.

Літ.: Волинський Б., Пиндус Б. Воя- 
ковський Микола // ТЕС. Т. 1. Тернопіль,
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"ВПЕРЕД!"

2004. С. 310; Лазарович М. В. Леґіон 
Українських січових стрільців: форму
вання, ідея, боротьба. Тернопіль, 2016; 
Л-а М. "А те, що минуло../' о. Н. Вояков- 
ського // Свобода (США). 1972.18 серп. 
С. 3; Н. Й. Колишній Апостольський Ві- 
зитатор о. Николай Вояковський, по
мер у Бруклині // Свобода (США). 1972. 
16 трав. С. 1,3.

Микола Назарович, 
Богдан Мельничук

"ВПЕРЕД!" -  часопис УСДП; вида
вався уЛьвові 1911-13,1918-22,1924, 
1929, 1931, 1933-34. Автори та редак
тори -  Ю. Бачинський, П. Буняк, С. Вітик, 
М. Галушка, М. Ганкевич, Є. Гуцал, І. Ка- 
лятинський, П. Костюк, В. Левинський,
В. Старосольський, В. Темницький,
А. Чернецький. До ПСВ зосереджува
лася на проблемах соціаліст, руху та 
внутр.-парт. справах.

З 1.11.1918 редакція займала дер
жавницькі позиції в ЗУНР, вміщувала 
статті про актуальні проблеми укр. 
життя, розбудову держ. ін-тів, визна
чення осн. напрямів внутр. і зовн. по
літики, перспектив та перебігу об'єд
нання УНР та ЗУНР, місце і роль УСДП 
і її стр-р у державотворчих процесах. 
1918-22 редактором часопису був 
П. Буняк. Залишалася єдиною укр. 
газетою, що виходила у Львові в по
чатковий період польс. окупації. Під
давалася цензурі. 12.1918 П. Буняк та 
Л. Ганкевич були заарештовані. Часо
пис змушений дублювати укр. тексти 
польс. мовою. 03.1919 випуск призу
пинено і відновлено лише в 08.1919. 
16 номерів газети за 1922 було конфіс
ковано. Згодом часопис заборонено за 
статті "антидержавного спрямування".

"В.!" - унікальне джерело періоду 
польс. окупації Галичини. В часописі 
вміщено бл. 3000 некрологів за 1919— 
22, списки заарештованих і померлих 
військових і цивільних діячів ЗУНР. У 
низці матеріалів описано становище 
вояків УГА й інтернованих цивільних 
діячів ЗУНР у польс. таборах, ув'язне
них у тюрмах, списки померлих. Дру
кувалися повідомлення про пошуки 
зниклих безвісти й повідомлення про 
долю галичан у рад. Україні, ЧСР тощо.

Літ.: Кобута Я  Пресові видання 
ЗУНР: специфіка функціонування та іде
ологія змістового наповнення // Украї
на: культурна спадщина, національна 
свідомість, державність: 36. наук. пр. 
Львів, 2009. Вип. 18. С. 644-651; Ми- 
халюк М. Специфіка "особистісної" ін
формації на сторінках газети "Вперед!" 
(Львів, 1911-1913, 1918-1922, 1924, 
1929, 1931, 1933-1934 pp.) // Збірник 
праць Науково-дослідного інституту 
пресознавства.2016. Вип. 6. С. 155-162.

Микола Вітенко 

врА нгель
Петро Миколайович
(27.08.1878-25.04.1928) - рос військ, 

та політ, діяч. Походив з дворян Санкт- 
Петербурзької губ., батько - дир. стра
хового т-ва в Ростові. Здобув освіту в 
Ростов, реальному уч-щі, Гірничому 
ін-ті (1901), склав офіцер, іспит при Ми
колаїв. кавалерійс. уч-щі (1902). Завер
шив навч. в акад-ї Генштабу (1910).

На кін. ПСВ генерал-майор, коман
дувач зведеним кавалерійс. корпу
сом. У Добровольчій армії від 08.1918. 
У 08.1918-12.1919 командував 1-ю ка
валерійс. д-зією, 1-м кавалерійс. корпу
сом, Добровольчою та Кавказькою До
бровольчою арміями. Виступав, проти 
т. зв. Московської директиви А. Денікіна 
(04.07.1919), що зумовило погіршення 
відносин з останнім та переросло в не
прихований конфлікт.

Після відставки А. Денікіна став го
ловнокомандувачем ЗСПР (4.04.1920), 
які 11.05.1920 були перейменовані на 
Рос армію. З 19.08.1920 - правитель 
Півдня Росії. Після невдалих наступаль
них операцій проти ЧА (операції у Пн. 
Таврії, Кубанська десантна операція) та 
поразок на фронті організував евакуа
цію військових та цивільних із Криму, 
яка завершилася 16.11.1920. В еміграції 
очолив створений ним Рос. заг.-військ. 
союз. З 1927 проживав у Бельгії.

Після отримання В. повноти вла
ди франц. дипломатія почала схиляти 
його до порозуміння з Польщею (у якій 
на цей час тимчасово перемогла "фе
деративна" концепція Ю. Пілсудсько- 
го) та УНР. Тоді Франція залишилася 
єдиним закорд. союзником Білого руху

ВРАНГЕЛЬ
Петро Миколайович
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ВРУБЛЕВСЬКИЙ Іларій

і 10.08.1920 де-факто визнала уряд Пів
дня Росії. Водночас планування військ, 
операцій навесні 1920 як вірогідну 
можливість передбачало вихід частин 
Рос. армії на опер, простір Правобе
режної України, що вимагало конкре
тизації ставлення до укр. питання.

До 08.1920 офіц. політика В. по
лягала у відмові від будь-яких політ, 
переговорів з урядом УНР, відсутності 
чітко окресленої позиції щодо держ. 
незалежності України, готовності до 
укладення військ, союзу, спрямовано
сті на координацію зусиль усіх анти
більшовицьких сил у б-бі проти біль
шовизму.

Восени 1920 курс В. було пере
орієнтовано на створення ілюзії по
розуміння з УНР, використовуючи укр. 
політ, групи, що стояли на платформі 
федералізму, - у 09.1920 в Севасто
полі велися переговори з делегацією 
Укр. нац. к-ту (УНК), що виник у Парижі 
на поч. 01.1920. До УНК ввійшли пред
ставники дипломатичного корпусу 
ЗУНР (В. Панейко, С. Томашівський та 
ін.) та наддніпрян. діячі (С. Моркотун 
та ін). Політ, програма УНК передбача
ла, зокр., входження всіх укр. земель 
до складу єдиної федеративної Росії. 
Факт переговорів з делегацією УНК 
був використаний у Парижі дипло
матами уряду Півдня Росії. Однак за
галом контакти з УНК мали негативні 
наслідки, ускладнивши відносини з 
урядом УНР.

3.10.1920 В. проголосив наказ про 
формування 3-ї Рос. армії в Польщі, 
яка комплектувалася із залишків Пн.- 
Зх. армії ген. М. Юденича, Окремої Рос. 
Добровольчої армії генерал-лейтенан- 
та М. Бредова. Політично ці формуван
ня перебували під впливом Рос. політ, 
к-ту (Б. Савінков), який 18.11.1920 під
писав військ, конвенцію з урядом УНР, 
що оперативно підпорядкувала 3-ю 
армію укр. командуванню.

8.11.1920 уповноважений В. при 
уряді Польщі (П. Махров) повідомив 
представника УНР про визнання уряду 
УНР і суверенності Українських Уста
новчих зборів. Визнання було зробле
но в неофіц. формі й не мало жодних 
юрид. наслідків. Реального союзу не

склалося, з огляду на військ, поразку 
антибільшовицьких сил у 11.1920.

Те.: Врангель П. Записки. Минск,
2003.

Літ.: Махров П. С. В Белой армии 
генерала Деникина: Записки началь
ника штаба Главнокомандующего Во- 
оруженньїми Силами Юга России. СПб, 
1994; ProcykA. Russian Nationalism and 
Ukraine. The Nationality Policy of the 
Volunteer Army during the Civil War. 
Edmonton; Toronto, 1995.

Ярослав Штанько

ВРУБЛЕВСЬКИЙ
Іларій
(1898 -д . ім. с. н.) - військовик, пра- 

восл. священик, митрат, меценат. Н. у 
с. Королівка (нині Борщів, р-ну Терноп. 
обл.). Під час польс.-укр. війни 1918-19 
воював в УГА. Після поразки нац.-виз- 
вол. змагань на ЗУЗ та переходу УГА за 
р. Збруч боровся за звільнення УНР від 
більшовиків і білогвардійців. Побував 
у "чотирикутнику смерті" де перехво
рів тифом. Після одужання залишився 
на Наддніпрян. Україні.

1926 повернувся до с. Королівка. 
Працював у кооперативі, влаштовував 
вистави-фестини в читальні "Просвіти"

Від 1931 - в США. Служив на па
рафії у Ковтсвіллі, від 1950 - парох 
церкви Св. Апостолів Петра і Павла у 
м. Фріленд (шт. Пенсільванія). Канцлер 
дієцезії. Жертводавець на церк. та 
культ.-освіт. потреби.

Літ.: Мельничук Б., Мизак Н., Пе- 
траш Б. Королівка // Тернопільщина. 
Історія міст і сіл. Т. 3. Тернопіль, 2014. 
С. 517-519; Мельничук Б., Щербак Л. 
Врублевський Іларій // ТЕС. Т. 1. Терно
піль, 2004. С. 310-311.

Микола Лазарович;
Богдан Мельничук, Лариса Щербак

ВСЕГАЛИЦЬКЕ ВИДАВНЙЦТВО 
(Всегалвидав, Всегалицьке радян
ське видавництво) ств. в 07.1920 по
становою Галревкому в м. Тернопіль із 
низки націоналізованих друкарень 
ГСРР. Випускало афіші, відозви, плакати, 
брошури, розпорядження більшовиць
кої влади,"Збірник декретів, декларацій 
і постанов Галревкому", час."Більшовик"
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ВСЕУКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РАДА

(м.Тернопіль),"Стінна газета Галицького 
радянського телеграфного агентства" 
(м. Тернопіль),"Червоний доброволець" 
(м. Золочів), "Червона Галичина" (м. Ка- 
м'янець-Подільський). Очолював В.в.
І. Кулик, серед працівників - О. Досвіт
ній, М.Ірчан та ін.

Припинило діяльність після 
21.09.1920.

Літ.: Сливка П. Всегалицьке видав
ництво (Всегал видав) // ТЕС. Т. 1. Терно
піль, 2004. С. 311.

Микола Вітенко

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА 
РАДА (ВНР) - нац.-соборницький ор
ган б-би за укр. д-ву. Одним із центр, 
завдань еміграційного уряду ЗУНР і 
крайового проводу було випрацюван- 
ня власної держ.-політ. концепції, важ
ливою складовою якої мало стати ви
значення місця і ролі Галичини в 
реалізації ідеї соборної укр. д-ви.

Після Варшав. договору перед уря
дом ЗУНР постала альтернатива: або 
визнати рішення голови Директорії 
як представника влади соборної укр. 
д-ви і змиритися з польс. окупацією, 
що на практиці означало відмову від 
ідей соборності, або ж, ураховуючи 
слабкість укр. держ. центру, власними 
силами вести б-бу за визволення з-під 
влади Польщі, щоби в слушний час 
здійснити ідею соборності. Для цього 
Галичина мала відповідні внутр. право
ві передумови, які полягали в тому, що 
ЗУНР і після проголошення злуки з УНР 
зберігала за собою х-р окремої д-ви, 
мала свій уряд, адміністрацію, військо.

Всі ці обставини спонукали уряд 
ЗУНР висунути на перших порах держ. 
концепцію, суть якої полягала у відбу
дові соборної укр. д-ви з усамостійне- 
ного галиц. плацдарму. З цією метою 
галиц. політики, спільно з опозиційни
ми до уряду С. Петлюри наддніпрян. та 
буковин. діячами, 4.01.1921 утворили у 
Відні ідейний нац.-громад.центр - ВНР, 
яка мала на меті сконсолідувати всі 
державотворчі соборницькі сили в їх 
б-бі за укр. д-ву.

До складу ВНР входило 95 делегатів 
від політ, партій та громад, орг-цій Гали
чини, Наддніпрянщини, Буковини, Ку

бані, зокр. від укр. партій соціалістів-фе- 
дералістів, соціалістів-самостійників, 
соціалістів-революціонерів, народної, 
нар.-республіканської, нар.-трудової 
партій, радикальної, селянсько-ради
кальної, нар.-демократичної партії 
Буковини, Ліги віднови України, Укр. 
жін. союзу. До ВНР не вступили право- 
консервативні та ліворадикальні пар
тії. Головою президії ВНР було обрано 
С. Шелухіна, а його заступниками - 
Р. Перфецького, О. Грекова та пред
ставника Кубані.

Політ, платформою діяльності ВНР 
стали постанови першої сесії заг. збо
рів Ради 12.02.1921. У 10-ти резолюціях 
сесії ВНР розкривалося правно-держ. 
становище всіх укр. земель, вказува
лося на хибну сх.-європ. політику Ан
танти, ігнорування нею права націй 
на самовизначення, засуджувалися 
спроби реставрації імперської Росії 
та заохочення агресії Польщі щодо 
України. ВНР визнала антидемократ. 
х-р більшовицького режиму в Україні, 
відкинула умови Варшав. договору як 
такого, що суперечить нац. інтересам 
України. Стосовно укр. держ. центрів у 
резолюціях ВНР вказувалося на те, що 
в процесі б-би укр. народу за свободу 
і державність на його землях утвори
лися 3 держ. центри: УНР, Галичини і 
Кубані. За таких обставин ВНР визнача
ла доцільним не втручатися в компе
тенцію один одного. Окреслена політ, 
платформа мала стати основою для 
подальшого зближення різноманітних 
укр. політ, сил, їх держ.-орг. оформлен
ня, що сприяло б активізації б-би за ко
рінні інтереси укр. народу.

Однак уже в 02.1921 в самій ВНР 
намітилися протиріччя, які особли
во загострилися після того, коли ста
ло відомо, що кілька членів президії 
та виконавчого к-ту Ради (О. Греков, 
О. Макаренко, О. Андрієвський) без 
відома останньої від імені ними ж зре
формованого і самопроголошеного 
уряду УНР вступили в переговори з 
урядом Польщі і Франції, на вимогу 
яких підтвердили умови Варшав. до
говору щодо Галичини, погодились на 
федеративний союз України з майбут
ньою небільшовицькою Росією.
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ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ТРУДОВИЙ КОНГРЕС

Наслідком цього був вихід 19.04.1921 
галиц. та буковин. делегатів з ВНР, у ре
зультаті чого вона перестала існувати. 
З ліквідацією ВНР було упущено остан
ню можливість об'єднати всі укр. сили 
навколо ідеї відбудови соборної д-ви. 
За таких обставин зх.-укр. держ. кон
цепція трансформувалася в ідею неза
лежної Галиц. республіки, утворення 
якої мали гарантувати д-ви Антанти.

Літ.: Західно-Українська Народна 
Республіка 1918-1923. Історія / кер. 
авт. кол. й відп. ред. О. Карпенко. Іва
но-Франківськ, 2001.

Тетяна Дерещук

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
ТРУДОВЙЙ КОНГРЕС
див. ТРУДОВЙЙ КОНГРЕС УКРАЇНИ

ВСТУП НІМЕЦЬКОЇ АРМІЇ ДО КЙЄ-
ВА. Після підписання Брестського 
мирн. договору між УНР та д-ми Чет
верного союзу 9.02.1918 чл. укр. деле
гації О. Севрюк повідомив представ
ників країн-союзників про ухвалу 
українського уряду вирішити питання 
військ, допомоги з боку д-в Четверно
го союзу. Тоді ж укр. представником 
М. Любинським був підписаний за
клик до нім. народу з проханням на
дати таку підтримку Україні. 14.02.1918 
уряд отримав право підписання дого
ворів з ін. д-ми і 18.02.1918 нім. війсь
ка під командуванням ген. А. Лізінгена 
вступили на тер-ю УНР на підставі 
укладеної напередодні угоди про 
військ, допомогу. Того ж дня розпо
чався заг. наступ укр. і нім. частин 
проти більшовицьких військ.

21.02.1918 для координаціїспільних 
дій от. О. Бронського наказом військ, 
міністра УНР О. Жуковського було при
значено представником військ, коман
дування при кер-ві нім. військами в 
Україні. 23.02.1918 за підписами голови 
РНМ В. Голубовича, О. Жуковського та 
міністра внутр. справ П. Христюка опу
бліковано звернення "До всієї людності 
УНР"з поясненням причин запрошення 
в Україну нім. та австро-угор. військ, у 
якому підкреслювалося, що вони при
йшли для допомоги в б-бі проти біль
шовицьких загарбників.

Витіснивши рад. відділи, 15.03.1918 
до Києва вступили частини укр. армії
- Окремий запорізький загін К. Прі- 
совського, Кіш Слобід. України С. Пет
люри, Корпус Січових стрільців €. Ко- 
новальця та нім. війська. Зустрічав 
нім. підрозділи та командував пара
дом збройних сил УНР у столиці очіль- 
ник військ, мін-ва О. Жуковський.

Літ.: Голубко В. Армія Української 
Народної Республіки 1917-1918 pp. 
Утворення та боротьба за державу. 
Львів, 1999; ЕІУ. Т. 1. К., 2003; Нариси 
історії Української революції/гол. ред.
В. А. Смолій. Кн. 1. К., 2011; НесукМ. Дра
ма вибору. Відносини України з Цен
тральними державами у 1917-1918 pp. 
К., 1999; Українська Центральна Рада. 
Документи і матеріали / відп. ред.
В. А. Смолій. Т. 2. К., 1997.

Олександра Кудлай

ВУРМБРАНД
Рудольф
(д. і м. н. і с. н.) -  отаман УГА. Н. в 

м. Зайберсдорф (Австрія). Німець за на
ціональністю.

Під час ПСВ служив у 41 -му піх. пол
ку австро-угор. армії, дислокованому в 
Чернівцях. Нагороджений хрестом "За 
військові заслуги" 3-го ступеня та ін. 
нагородами Австро-Угорщини.

В ГА з 13.02.1919. Нач. штабу 1-го 
Галиц. корпусу. У 11.1919. чл. комісії 
на суді над ген. М. Тарнавським і полк.
A. Шаманеком.

Після війни повернувся до Австрії, 
працював на держслужбі.

Літ.: Стецишин О. Ландскнехти Га
лицької армії. Львів, 2012.

Олег Стецишин

В'ЯЗОВСЬКИЙ
Марко
(д. і м. н. і с. н.) -  військ, діяч, сотник 

ГА. Командант 2-го куреня 2-ї Коломий. 
бригади Коломий. доповнюючої округи. 
Очолив курінь після смерті поручника
B. Гриніва.

Літ.: Кучерук В. Українська Галиць
ка Армія: довідник. К., 2010; Шанков- 
ський Л. Українська Галицька Армія. 
Львів, 1999.

Богдан Паска

ЗОН



гАб с б у р г-л о т р ін г е н
Вільгельм-Франц
(псевд.: Василь Вишиваний; 10.02. 

1895-18.08.1948) -  австр. ерцгерцог, 
племінник Карла І -  останнього імпе

ратора Австро-Угорщини, з династії 
Габсбургів. Н. у м. Пула на п-ві Істрія 
(нині Хорватія). Дитинство провів у 
родинному маєтку Живець поблизу 
м. Краків. Вражений почутими розпові
дями про гуцулів, вирішив на власні очі 
побачити їх і потай вирушив поїздом 
до м. Ворохта, де кілька днів провів в 
оселі заможного гуцула Дмитра Шеке- 
рика-Дониківа (батька діяча УРП Петра 
Шекерика-Дониківа). Повернувшись до
дому, невдовзі виявив себе послідовним 
прихильником укр. нац. відродження, 
почав вивчати укр. мову та історію.

Здобув освіту в реальній шк. у 
м. Відень (1912), Військ, акад-ї ім. Ма- 
рії-Терезії (1915). Належав до Австр. нар. 
партії. Чл. палати панів австр. парла
менту. 1915-18 - лейтенант, командир 
роти 13-го кавалерійс. полку уланів.

Тісно співпрацював з галиц. політ, 
проводом у роки ПСВ, сприяв реаліза- 
ціїукр. нац. інтересів під час підписання 
Брест, угоди УНР з країнами Четверного 
союзу, в т. ч. таємного додатка про утво
рення автономного коронного краю 
зі Сх. Галичини та Буковини. 1918 -  ко
мандир армійської групи австро-угор.

військ, до складу якої входив Легіон 
УСС, був нач. гарнізону в м. Олексан- 
дрівськ (нині м. Запоріжжя), згодом 
- у м .  Чернівці. Деякі опозиційні до 
П. Скоропадського укр. діячі висували 
Г.-Л.В.-Ф. як кандидата на очільника УД.

Безпосередньої участі в листопа
дових боях у м. Львів не брав. У цей 
час перебував хворий на Буковині. До 
м. Львів відрядив частину вишколу і 
Гуцул, сотню на чолі з О. Букшованим.
7.11.1918 вітав УНРаду на Буковині.
9-21.11.1918 перебував у м. Львів як 
приватна особа. Щоб уникнути зви
нувачень з боку Антанти у спробі 
втілення у життя монархічної ідеї на 
чолі з Г.-Л.В.-Ф., уряд ЗУНР запропону
вав йому добровільне інтернування 
у монастирі ЧСВВ в Краснопущі. Там 
отримав грамоту про присвоєння 
йому почесного звання "полковника 
війська українського". 6.05.1919 після 
завершення інтернування переїхав до 
м. Станиславів; 24.04.1919 вирушив на 
Закарпаття, дорогою 6.06.1919 потра
пив у рум. полон. На вимогу уряду УНР 
у 09.1919 був звільнений і прибув до 
м. Кам'янець-Подільський. Призначе
ний начальником відділу закорд. зв'яз
ків гол. управління Ген. штабу Армії УНР.

1921 очолив Тимчасову управу утво
реного в м. Відень Укр. нац. вільноко- 
зацького т-ва. Деякий час підтримував 
контакти з П. Скоропадським і В. Липин- 
ським, який не відкидав можливості по
розуміння гетьманців з Г.-Л.В.-Ф.

Автор збірки поезій "Минають дні" 
(Відень, 1921), низки статей в укр. пресі. 
Власним коштом видавав у м. Відень газ. 
"Соборна Україна" (1921-22). З 05.1922 
відійшов від активної політ, діяльності, 
проте не поривав зв'язків з УСС. З 1921 
входив до Боєвої управи УСС.

До 1925 проживав у м. Відень, 1925- 
35 - у м. Париж, потім повернувся до 
м. Відень, де мав власний з-д з виготов
лення фарб. Під час ДСВ співпрацював 
з укр. підпіллям ОУН і франц. рухом 
Опору.

26.08.1947 схоплений рад. спецслуж- 
бами у м. Відень і вивезений до Укра
їни. Засуджений на 25 р. позбавлення 
волі. Мужньо тримався на допитах, не 
зрікся своїх укр. переконань.



Літ.: Марочко В., Хілліг Г Репресо
вані педагоги України: жертви політич
ного терору (1929-1941). К., 2003; Ру- 
бльов О. С., Черченко Ю. А. Сталінщина 
й доля західноукраїнської інтелігенції 
(20—50-ті pp. XX ст.). К., 1994.

Олександр Рубльов

ГАВРЙЛКО
Михайло Омелянович
(05.09.1882 - осінь 1920) - скуль

птор, графік, поет, громад.-політ. діяч,

ГАВРИЛІВ Мирослав Степанович

четар УСС, хорунжий Армії УНР. Н. у 
с. Свинківка (нині Полтав. р-ну Полтав. 
обл.) у старокозацькій родині. Випус
кник Миргородської худож.-пром. шк. 
ім. М. Гоголя (нині Полтав. обл.; викл. 
О. Сластіон; 1899-1904). 1904-05 навч. 
у Санкт-Петербурзькому уч-щі тех. ма
лювання ім. барона О. Штіґліца (нині 
РФ), звідки відрахований за орг-цію де
монстрації та студент, страйку. Завдя
ки фінансовій підтримці НТШ 1907-12 
здобув освіту в Краків, акад-ї мист-в 
(Польща; майстерня К. Лащки). 1911 
стажувався в паризьк. скульп. Е. А. Бур- 
деля (Франція).

Перед війною - активний у гро
мад,-політ. житті Наддніпрянщини й Га
личини. Належав до революц. підпілля 
на Наддніпрян. Україні, чл. РУП, згодом 
УСДРП.Учасник Рос. революції 1904-05; 
не раз перебував під арештом та в 
ув'язненні, тривалий час знаходився
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П. у лікарні Лук'янівської в'язниці. 
Місце поховання встановити не вдалося.

Літ.: Гірняк Н. Полк. Василь Виши
ваний. Вінніпег, 1956; Історія січових 
стрільців. Воєнно-історичний нарис. 
К., 1992; Онацький Є  Портрети в про
філь. Чікаго, 1965.С. 123-153; Терещен- 
ко Ю., Осташко Т Український патріот 
з династії Габсбургів. К., 2011.

Тетяна Осташко 
ГАВРИЛІВ
Мирослав Степанович ГАВРИЛІВ

Мирослав Степанович
(24.07.1885-15.02.1932) -  освітянин.

Н. у м. Тарнів (нині м. Тарнув, Польща). 
Здобув освіту в г-зії м. Станиславів 
(нині м. Івано-Франківськ; 1903). Навч. 
на природничо-мат. ф-ті Львів, ун-ту 
(1908), де брав участь у нелегальному 
студент, гуртку. Стажувався в Берлін, 
ун-ті (1911). 1908-14 (з перервами) 
вчителював в укр. г-зії м. Станиславів. 
Друкувався вЛНВ. Влітку 1908 відвідав 
М. Грушевського в с. Криворівня (нині 
с. Верховин, р-ну Івано-Франк. обл.).

На поч. ПСВ мобілізований до ав
стро-угор. армії. Після капітуляції м. Пе
ремишль (нині м. Пшемисль, Польща) 
1915 потрапив у рос. полон: спершу 
перебував у Туркестані (м. Казалінськ; 
нині Кизилординськоїобл., Казахстан), 
з 1916 -  у м. Ташкент (нині столиця 
Узбекистану); у цей період листувався 
з М. Грушевським.

1918 - викл. укр. мови в укр. школі 
м. Ташкент, зав. укр. секції комісаріа
ту освіти Туркестанської АСРР в складі 
РСФРР (1919). Чл. РКП(б) з 1919. Очолю
вав відділ освіти Галревкому (1920). Від
09.1920 -  інструктор Наркомосу УСРР, 
з 12.1920 - зав. Центр. Пролетарським 
музеєм у м. Полтава, з 07.1921 -  заст. зав. 
Полтав. губосвітою. З 03.1922 -  політ, ко
місар Полтав. ін-ту нар. освіти (ІНО) та 
кооп. технікуму, згодом - ректор Полтав. 
ІНО. Від 01.1923 навч. в Комуніст, ун-ті 
ім. Артема (Харків). Від 12.1924 -  ректор 
Харків. Ін-ту нар. освіти, з 02.1930 -  дир. 
Укр. НДІ педагогіки, згодом наук, пра
цівник цього ж ін-ту; відп. секретар Укр. 
т-ва робітників науки і техніки для спри
яння соціаліст, буд-ву.

Одержавши відомості про немину
чий арешт, наклав на себе руки.



ГАВРИЛКО Михайло Омелянович

на нелегальному становищі на Полтав
щині та Київщині.

1907 таємно перебрався до Гали
чини. Працював у студент, і стрілец. 
орг-ціях м. Львів. Співзасн. стрілец. мо
білізаційного к-ту, який на поч. 08.1914 
організував першу бойову сотню до
бровольців Легіону УСС під команду
ванням І. Чмоли; ввійшов до її складу.
18.09.1914 в с. Горонда (нині Мукачів. 
р-ну Закарп. обл.) іменований стар
шим десятником УСС. 11.1914-04.1915
- представник СВУ в таборах для поло
нених вояків-українців рос. армії на тер-ї 
Німеччини й Австро-Угорщини. Напри
кінці 04.1915 в складі 2-го куреня УСС ви
рушив на Рос. фронт, був командантом 
саперного відділу. Брав участь у боях 
поблизу м. Болехів, с. Вікторів (нині Га
лиц. р-ну), м. Галич (нині всі Івано-Франк. 
обл.), річок Золота Липа і Стрипа, с. Нас- 
тасів (нині Терноп. р-ну Терноп. обл.).

Активний чл. Пресової кватири 
УСС, художник і скульптор. Співукла- 
дач "Антольоґії стрілецької творчости" 
(1917), оригінал якої здійснено руко
писно на взірець старовинних книг, 
прикрашено великою кількістю заста
вок та ілюстрацій. Спільно зі стрільцем 
О. Куриласом ілюстрував "поважний та 
сатиричний січовий місячник «Черво
на Калина», який гурток УСС видавав у 
коші протягом 1917.1916-17-комісар 
УСС на Волині, де передусім займався 
орг-цією укр. шкільництва. У 09.1917 
одружився з О. Гордієвською, яка по
ходила з с. Шульганівка (нині Чортків. 
р-ну Терноп. обл.) і яку знав ще з часів 
навч. в Краків, акад-ї мист-в; через рік 
у них народилася донька Любов-Світ- 
лана. Під час визвол. змагань у Наддні- 
прян. Україні 1918 служив у залізн. охо
роні Конотопсько-Бахмацького р-ну, 
начальником команди зв'язку 3-го 
полку 1-ї козацько-стрілецької (Сірої) 
д-зії, яка охороняла сх. кордони УД, на
чальником штабу цієї д-зії, брав участь 
у повстанні проти гетьмана П. Скоро
падського на боці Директорії УНР, вою
вав проти рос. білогвардійців, побував 
у більшовицькому полоні, де від не
минучої загибелі врятували спільники 
більшовиків - "боротьбисти", які взяли 
його на поруки.

У 01.1920 повернувся до м. Полта
ва, де недовго працював скульптором 
райспоживспілки. Проте, зіткнувшись 
із реаліями більшовицького режиму, 
знову став на шлях збройної б-би за 
волю України. Співорганізатор К-ту 
звільнення України, що виник на поч. 
1920 в Полтаві й намагався взяти під 
своє політ, кер-во повстанські загони, 
які діяли на теренах Полтавського пов. 
У 06.1920 обраний головою Гол. штабу 
повстанських військ Полтавщини. Пе
ребував у розшуку до кін. 1920.

У творчості дотримувався реалізму 
народницько-романтичного напряму. 
Осн. тема -  Шевченкіана. Увічнював об
раз Т. Шевченка в скульптурі, барельє
фах, горельєфах, плакетках, портретах 
та медальйонах. Учасник 4-х міжнар. 
конкурсів на проект пам'ятника Т. Шев
ченку для м. Київ (1910 - 1-ша премія). 
Автор поетичної збірки "На румови- 
щах" (Краків, 1909), публіцистичної ст. 
"В справі конкурсу проектів пам'ятника 
Т. Шевченкові" (Українська хата. 1911. 
№ 7-8). Серед творів: графічні портре
ти - П. Пищимухи (1906), Т. Шевченка 
(1907), батька (1909); погруддя - Т. Шев
ченка (1908 - для Полтав. театру і му
зею В. Тарновського в м. Чернігів; 1914
- для Кіцман. г-зії (нині Чернів. обл.); 
1920 - ум . Полтава; а також плакетки 
й медальйон (1911), М. Шашкевича 
(1910), Ю. Федьковича (1914), "Каменяр" 
(1915); композиції -  "Сироти", "Козак і 
дівчина" (обидві 1908), "Ганнуся" (1909), 
"Жіночий портрет" (1911), "Бандурист"
(1914), "Воля" (1916), "Козак на коні"; 
медальйон-плакетка із зображенням 
кн. Святослава (1917). Створив також 
погруддя своєї майбутньої дружини
О. Гордієвської та курінного УСС В. Ді
ду шка; виявив себе як карикатурист. 
Більшість творів Г. знищено. Окремі ро
боти зберігають у Миргород, краєзнав
чому музеї та Одеському історико-кра- 
єзнавчому музеї.

Місце, дата й обставини смерті до
стеменно не з'ясовані. За одними дани
ми, восени 1920 в м. Полтава більшовики 
заживо спалили його в печі локомотива, 
за ін. - у той самий час розстріляли че
кісти, за третіми - п. від тифу. Про діяль
ність Г. видано книги Р. Коваля "Михайло
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Гаврилко: і стеком, і шаблею" (Вінниця, 
2012), "Шевченкіана Михайла Гаврилка" 
(Київ, 2014). На його честь названо ву
лиці в м. Полтава, м. Ковель Волин. обл., 
м. Болехів, селах Рунівщина і Ковалівка 
Полтав. р-ну Полтав. обл. 7.09.2014 від
крито пам'ятник у м. Болехів.

Літ.: Лазарович М. В. Легіон Укра
їнських січових стрільців: формуван
ня, ідея, боротьба. Тернопіль, 2016; 
Ревегук В. Шевченкіана Михайла Гав
рилка 11 Рідний край. 2013. № 2 (29). 
С. 161-169;ХанкоВ, М. Гаврилко Михай
ло Омелянович // ЕСУ. URL: http://esu. 
com.ua/search_articles. php?id=27991.

Микола Лазарович

ГАВРИЛЮК 
Андрій
(1886-21.12.1953) -  лікар, громад, діяч, 

сотник ГА. Н. у с. Нижчі Луб'янки (нині Зба- 
раз. р-ну Терноп. обл.). Вивчав медицину 
в ун-тах м. Л ьвів та за кордоном.

Учасник польс.-укр. війни 1918-19. 
Гол. лікар 3-ї, 4-ї і 7-ї бригад ГА, перебу
вав у "чотирикутнику смерті".

Після війни -  у м . Збараж: голова 
повітов. орг-ції УНДО (від 1925), філії 
"Просвіти", Горожан. к-ту допомоги та 
кооперативи "Сила", Повітов. нар. к-ту, 
секретар надзірної ради Повітового со
юзу кооператив, чл. дирекції Міщансько
го нар. банку, радник міської управи.

1944 виїхав до Німеччини. Згодом 
емігрував до США.

П. у м. Когус (шт. Нью-Йорк, США). 
Літ.: Волинський Б. Гаврилюк Ан

дрій // ТЕС. Т. 1. Тернопіль, 2004. С. 316; 
Пундій П. Українські лікарі : біобіблі- 
ографічний довідник. Кн. 1 : Естафета 
поколінь національного відродження 
/ за ред. Я. Ганіткевича. Львів; Чікаго, 
1994; Українська Галицька Армія / ред. 
Д. Микитюк. Т. 1. Вінніпеґ, 1958. С. 99, 
278,287; І  2. Вінніпег, 1960. С. 334.

Микола Лазарович, 
Богдан Мельничук

ГАВРИЛЮК 
Євген
(1888-05.04.1944) - церк. і громад, 

діяч, капелан УГА. Навч. на богослов, 
ф-ті Львів, ун-ту, у Львів, духовній се
мінарії виконував обов'язки церемо-
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Ілько Дмитрович

нієра, чл. семінарської читальні. Одру
жений. Висвячений на священика 1913 
у м. Львів. Адміністратор парохії с. Ілів 
Жидачівського пов. (1915-18).

З 1918 -  польовий духівник 2-ї Ко
ломий. бригади, з якою перейшов за 
р. Збруч. У м. Вінниця призначений до 
Самбір. польової лікарні 3-го корпусу 
УГА, розташованого в м. Гнівань біля 
м. Жмеринка, де обслуговував хворих 
на тиф. У 01.1920 перехворів висип
ним тифом. Навесні 1920 в складі УГА 
переведений у р-н м. Одеса. Учасник 
створення та ліквідації ЧУГА. Після 
роззброєння УГА повернувся додому.

Сотрудник катедрального собору 
в м. Львів (1921-28). Адміністратор і 
парох передмість м. Львів Левандів- 
ка та Богданівка (1928-32), де збуду
вав нові церкви, організував читальні 
т-ва "Просвіта". Радник Митрополичої 
консисторії (з 1931). Парох с. Старий 
Мізунь Долинського пов. (1931-44), 
проповідник, активний громад, діяч. 
У 03.1944 відмовився емігрувати на 
Захід. На поч. 04.1944 арештований за 
проведення похоронів вояків УПА.

За рішенням польового суду угор. 
окупац. війська розстріляний у с. Люд- 
виківка. Похований у с. Старий Мізунь.

Літ.: Блажейовський Д. Історич
ний шематизм Львівської архієпар- 
хїї (1832-1944). Т. 1: Адміністрація і 
парохії [англ. мовою]. Львів; К., 2004. 
С. 23, 293, 437, 441, 442, 467; Його ж. 
Історичний шематизм Львівської архі- 
єпархії (1832-1944). Т. 2: Духовенство і 
релігійні згромадження [англ. мовою]. 
Львів; К., 2004. С. 128; Лебедович І. По- 
леві духовники Української Галицької 
Армії: У 45-річчя участи у Визвольних 
змаганнях (Матеріали до історії). Вінні
пег, 1963. С. 81,106-111.

Олег Єгрешій, 
Руслан Делятинський

ГАВРИЛЮК
Ілько Дмитрович
(05.03.1878-08.01.1947) -  педагог, 

поет. Н. у с. Спас (нині Коломий. р-ну 
Івано-Франк. обл.). Здобув освіту в Ко
ломий. г-зії (1900). Вивчав філологію 
у Львів, та Віден. ун-тах. Працював у 
м. Перемишль і Золочів.

http://esu
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З поч. ПСВ мобілізований до австр. 
війська, сотник кавалерії. Перебував 
на Наддніпрян. Україні; звідти пере
йшов до УГА (з 11.1919 - сотник УГА). 
Комендант м. Бар на Вінниччині; пе
режив тиф у "чотирикутнику смерти". 
Потрапив у полон до більшовиків, але 
уникнув розстрілу, а згодом утік і через 
окуповану румунами Буковину повер
нувся до м. Коломия.

У міжвоєн. часі працював у м. Коло
мия в г-зії та жін. семінарії т-ва "Рідна 
школа" (викладав укр. мову і л-ру, ру
хай ку).

На поч. 1944 з сім'єю виїхав до Ав
стрії.

Автор поезій, опублікованих у пе
ріодиці та збірниках, а також збірки 
віршів "По терню та кремінню" (Коло
мия, 1923), неопублікованої драми 
"Молоді паростки".

Г. часто плутають з Ільком Іванови
чем Гаврилюком, уродженцем Волині, 
учасником військ, з'їздів, чл. УЦР, авто
ром спогадів.

П. і похований у м. Мінстер (Тіроль, 
Австрія).

Літ.: Васильчук М. Дорога терням і 
кремінням: життя і доля Ілька Гаврилю- 
ка // Коломия й Коломийщина: збірник 
споминів і статей про недавнє минуле. 
Т. 2. Філадельфія; Коломия, 2008; Його
ж. Профілі: література і краєзнавство. 
Коломия, 2012.

Микола Васильчук

ГАВРИЛЮК
Михайло
(д. н. н. -  1919) - військ, діяч, четар 

ГА. Н. у м. Надвірна (нині Івано-Франк. 
обл.). Старшина 3-го Галиц. корпусу ГА.

П. від тифу в "чотирикутнику смер
ті" після переходу галичан за р. Збруч.

Літ.: Список учасників визволь
ної боротьби між роками 1918-1920 в 
рядах Української Галицької Армії, що 
походили зі Станиславівщини // Аль
манах Станиславівської землі. Збір
ник матеріалів до історії Станиславо
ва і Станиславівщини. Т. 2. Нью-Йорк; 
Париж; Сідней; Торонто. 1985. С. 247; 
Українська Галицька Армія / ред. Д. Ми
китюк. Т. 4. Вінніпег, 1968. С. 108.

Петро Сіреджук

ГАВРИСЕВИЧ
Мирон
(1889-14.10.1931)-фінансист, держ. 

діяч. Н. у с. Білий Камінь (нині с. Золо
чів. р-ну Львів, обл.). Закінчив торг, сту
дії, працював банківським урядовцем. 
З поч. ПСВ призваний до австр. армії, в 
ранзі поручника прослужив до розпа
ду Австро-Угор. монархії.

1.11.1918 вступив до укр. війсь
ка, опинився на зайнятій поляками 
частині м. Львів, деякий час залишав
ся у місті. З переїздом уряду ЗУНР до 
м. Відень спочатку ревізор, згодом - 
дир. Держ. каси ЗУНР з підпорядкуван
ням уповноваженому для справ фінан
сів, промислу і торгівлі. Брав участь у 
формуванні держ. бюджету, строго 
дотримувався норм і правил видачі 
держ. коштів, вів т. зв. Книгу Держав
ного Секретаріату -  показник дійсного 
стану фінансів уряду ЗУНР, входив до 
Фінансової ради - фахово-дорадчого 
органу уряду. 1925-31 працював у Зе
мельному гіпотечному банку в м. Львів.

Похований у м. Львів на Личаків, 
цвинтарі.

Літ.: Діло. Львів, 1931.17 жовт.; За
хідно-Українська Народна Республіка. 
1918-1923. Документи і матеріали. Т. 2 
/ уклад.: О. Карпенко, К. Мицан. Іва
но-Франківськ, 2001; Західно-Україн- 
ська Народна Республіка. 1918-1923. 
Уряди. Постаті. Львів, 2009.

Іван Патер

ГАВРИЩУК
Микола
(1878-1942) - пед. і політ, діяч Буко

вини, один з активних діячів Буковин
ської соціал-демократ, партії. На поч. 
20 ст. працював надучителем у с. Ка- 
менка Сторожинецького пов. на Буко
вині. Тісно співпрацював з О. Безпал- 
ком. 1909 рекомендований Крайовою 
шкільною радою на посаду шкільного 
інспектора, однак не затверджений че
рез соціаліст, погляди.

1911 обраний депутатом Буковин
ського сейму по міськ. виборчому ок
ругу заг. курії. У сеймі тримався окремо 
від укр. депутатів, переважно підтри
мував відносини із соціал-демократа- 
ми ін. національностей.
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ГАЙВОРОНСЬКИЙ Михайло-Орест Іванович

Як депутат Буковинського сейму 
ввійшов до складу Буковин. делегації 
УНРади. Після окупації краю рум. вій
ськами продовжував працювати вчи
телем. З 1920 до кін. життя проживав 
на Закарпатті.

Автор підручників з методики ви
кладання. Перекладав твори нім. пе
дагогів.

Літ.: Добржанський О., Старик В. 
Змагання за українську державність на 
Буковині (1914-1921). Чернівці, 2009.

Олександр Добржанський

ГАЙВОРОНСЬКИЙ
Михайло-Орест Іванович
(Haivoronsky Mykhailo; псевд.: Орест 

Тин; 15.09.1892-11.09.1949) - четар УСС, 
скрипаль, композитор, диригент, гро
мад. діяч, поет. Н. у м. Заліщики (нині 
Терноп. обл.) в сімТ міщанина. Навч.

у нар. школі, Заліщиц. учительській 
семінарії. Працював з хорами й орке
стром семінарії. Автор музики на вірші 
М. Шашкевича. Працював учителем у 
с. Зашків (нині Львів, обл.) і навч. у Ви
щому муз. ін-ті ім. М. Лисенка у м. Львів 
(1912-14). Учасник святкування 100-річ- 
ного ювілею Т. Шевченка у м. Львів.

Доброволець Легіону УСС. Учасник 
боїв на г. Маківка 04-05.1915 у сотні
В. Дідушка. Перехворів тифом, тубер
кульозом. Остання хвороба турбувала 
до кін. життя. Після одужання - при коші

УСС. 08.1915-1918 -  диригент духового 
оркестру Легіону УСС, підхорунжий. 
Автор музики до пісень "Зажурились 
галичанки", "Коли ми вмирали", "Йде 
січове військо до бою", "Ой впав стрі
лець", "Ой казала мати" "їхав стрілець 
на війноньку..." і ще понад 20 творів
- пісень, військ, маршів, увертюр для 
духових оркестрів та ін. Чл. "Артистич
ної горстки" Пресової кватири УСС.
1.11.1918-07.1919 - візитатор військ, 
оркестрів ГА. З 07.1919 кер. оркестру 
Укр. театру в м. Кам'янець-Поділь- 
ський, хормейстер держ. театру, ін
спектор військ, оркестру ДА УНР.

З 1920 викл. Вищого муз. ін-ту ім. 
М. Лисенка, учитель музики у дівочій 
г-зії сестер василіанок у м. Львів, ди
ригент хорів "Боян" "Бандурист". 1922 
видав "Співаник для дітей"

Восени 1923 переїхав до м. Вунса- 
кет (шт. Род-Айленд), улітку 1924 - до 
м. Нью-Йорк (США). Вступив на муз. 
ф-т Колумбій. ун-ту. 1924 спільно з 
Р. Придаткевичем заснував Укр. муз. 
консерваторію, Укр. інструменталь
ний оркестр (керував ним до 1936). 
Диригував різними укр. хорами, в т. ч. 
зведеним "Сімка хорів" 1927 ініцію
вав створення вид-ва "Українська му
зична накладня" Автор статей в укр. 
емігрантській періодиці. Після 1936 
співпрацював з Лігою укр. молоді Пн. 
Америки. Написав вальси ("Червона 
калина"), квартети ("Морозенко", "Різд
вяна сюїта" "Героїчна поема"), рапсодії 
("Довбуш" "В'язанка стрілецьких пі
сень"), скрипкові, камерні твори ("На 
Чорному морі", "Рідна сторона моя"), 
сюїти ("З Гуцульщини"), танці та марші 
для духових оркестрів, церковні твори 
("Канти з почаївського Богогласника", 
"Mecca", "Служба Божа", "Хваліте Госпо
да"). Автор музики до віршів Т. Шевчен
ка ("Заповіт", "Учітеся брати мої","Садок 
вишневий"), І. Франка ("Човен"), Лесі 
Українки ("Терен і квіти"), Б. Лепкого 
("Пиймо цю чару", "Отеє тая червона 
калина"), Ю. Клена ("Помолімося"),
О. Олеся ("Благословенна" "Живи, Укра
їно"), П. Тичини ("Гаї шумлять"). Його 
твори, особливо на стрілец. тематику, 
поширювали в Галичині 1930-х. Окремі 
пісні виконувала С. Крушельницька,

306



ГАЙВОРОНСЬКИЙ Петро Іванович

3.05.1949 у відомому залі Карне- 
гі-хол у м. Нью-Йорк організував кон
церт, присвячений 300-річчю в'їзду 
Б. Хмельницького до м. Київ.

П. у м. Форест-Гіллс (шт. Нью- 
Йорк). Похований у Мідл-Віледж (шт. 
Нью-Джерсі, США).

Літ.: Витвицький В. Михайло Гай- 
воронський. Життя і творчість. Львів, 
2001; Е. М. Михайло Гайворонський: 
В 5-ті роковини смерті композитора 
// Київ. 1954. № 5; Мельник В. Співець 
стрілецької слави: життєвий і творчий 
шлях М. Гайворонського // Українська 
література. 2008. № 11. С. 36-39; Повік 
не зів'яне. Стрілецькі пісні Михайла 
Гайворонського / упоряд. В. Подуфа- 
лий. Тернопіль, 1990; Терен-Юськів Т. 
Михайло Гайворонський -  компози
тор і громадянин // Визвольний шлях. 
1987. № 1; Українська Галицька Армія: 
/ ред. Д. Микитюк. Т. 1. Вінніпег, 1958. 
С. 663; Філоненко Я, Невідомі музич- 
но-педагогічні праці М. Гайворонсько
го // Народна творчість та етнографія. 
1993. № 3. С. 28-32; Яременко С. Гайво
ронський Михайло (1892-1949) // На
риси історії української культури. Кн. 2, 
Едмонтон, 1984.

Степан Павлюк

ГАЙВОРОНСЬКИЙ
Петро Іванович
(07.06.1899-15.04.1919) -  підстар- 

шина УСС, старшина ГА. Н. у м. Заліщи
ки (нині Терноп. обл.) в сім'ї міщан-за- 
робітчан. Брат М. Гайворонського. 
До 06.1914 студіював у вчительській 
семінарії в рідному місті. Володів здіб
ностями до музики і малювання.

Восени 1917 вступив до УСС, служив 
у полковому оркестрі; 1918 навч. в стар
шин. школі. Брав участь у боях у м. Львів, 
потім командував четою в 4-й бригаді на 
фронті; іменований хорунжим.

Загинув у бою з польс. підрозділом 
в ур. Чортова Скеля (нині лісовий за
казник у межах Личаків, р-ну м. Львів).

Літ.: Витвицький В. Михайло Гай
воронський: життя і творчість. Нью- 
Йорк, 1954. С. 40; Українська Галицька 
Армія / ред. Д. Микитюк. Т. 1. Вінніпег, 
1958. С. 663.

Петро Гуцал

ГАЙДА
Пилип
(24.09.1892-02.09.1989) -  педагог, 

громад, діяч, поручник УГА. Н. у с. Про- 
нятин (нині належить до м. Тернопіль) 
в сел. родині. Здобув освіту в почат
ковій сільс. шк. (1898-1904), укр. г-зії 
у м. Тернопіль (1905-13). Навч. у школі 
старшин у м. Відень (1914-15). Діяль
ний у громад, житті. Першим, за участю 
сільс. молоді, ставив на селі п'єси, які 
користувалися значною популярністю.

Під час ПСВ -  старшина в австро- 
угор. війську. Взимку 1915 під час боїв 
у Карпатах потрапив до рос. поло
ну, який відбував у м. Ташкент (нині

Брати Михайло і Петро 
ГАЙВОРОНСЬКІ
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ГАЙДИЧУК Микола

4 Узбекистан). 1916, після знайомства 
полонених українців з українцями 
м. Ташкент, - співорганізатор та учас
ник концерту на честь Т, Шевченка. 
Влітку 1916 здійснив невдалу спробу 
втечі з полону, під час якої ледь не по
тонув у ріці.

1917 приїхав до м. Київ, де працю
вав в одному з відділів Ген. секрета
ріату УЦР; брав участь в орг-ції ун-ту 
в м. Кам'янець-Подільський. Згодом 
вступив до укр. війська для оборони 
м. Київ від більшовиків. Заарештова
ний під час більшовицької окупації мі
ста. У період УД певний час працював у 
Мін-ві шляхів.

Восени 1918 вступив до Легіону 
УСС. Згодом командир 3-го куреня 4-го 
полку УСС, учасник повстанчої групи 
А. Волинця, старшина УГА. Воював у 
"чотирикутнику смерті7', був пора
нений, перехворів тифом. 1921 ін
тернований поляками в м. Тарнів і 
Ченстохова (нині Польща). 1922-23 сту
діював філософію вТаємномуукр.ун-ті в 
м. Львів, 1923-25 - нім. мову та філоло
гію в ун-ті м. Ґрац (Австрія).

Від осені 1923 - голова укр. студент, 
т-ва "Січ". 1924 організував представ
ницький концерт укр. студентів м. Ґрац 
і Відень; репрезентував т-во"Січ" на сві- 
тов. зїзді студентів у м. Ґданськ (Поль
ща). 9.08.1927 одружився зі С. Лисою, з 
якою народили 3 дітей. 1927-39 - учи
тель терноп. г-зій, 1939-41 -  голова вчи
тельської профспілки Терноп. обл.

У 06.1941 врятувався від органів 
НКВС утечею в село. 1941 -44 викладав в 
укр. г-зії м. Тернопіль. Від 1944 -  у Поль
щі, Голландії, Австрії, Німеччині. Восе
ни 1949 з родиною емігрував до США. 
Працював на різних роботах, у т, ч. в укр. 
приватних школах, у школі українознав
ства в м. Детройт (1953-70). Діяльний у 
громад, орг-ціях, зокр. в Укр. конгресо
вому к-ті Америки, Патріархальному т-ві 
США, секретар виконавчої ради Асоціа
ції укр. учителів Америки. Чл. редколегії 
зб. "Шляхами Золотого Поділля" (3 т.). Ав
тор спогадів "Пройдений шлях"(К., 2014) 
та статей у збірниках і періодиці.

П. у м. Детройт (США), у передмісті 
якого й похований на цвинтарі "Mount 
Olive"

Літ.: Гаврильцьо І. Гайда Пилип // 
ТЕС. Т. 1. Тернопіль, 2004. С. 323; Хома і. 
Січові Стрільці. Створення, військо
во-політична діяльність та збройна бо- 
ротьбаСічовихСтрільціву 1917-1919рр. 
К., 2011. С. 63; Шляхами Золотого По
ділля: Тернопільщина і Скалатщина. 
Філядельфія, 1983. С. 801.

Микола Лазарович

ГАЙДИЧУК
Микола
(після 1900 -  06.1919) - булавний 

ГА. Н, в с. Вербівці (нині Городенків. 
р-ну Івано-Франк. обл.).

Командир 1 -ї чети Гуцул. куреня 11 -ї 
Стрий, бригади.

Під м. Монастириська загинув у бою 
з поляками в часі Чортків. офензиви.

Літ.: Мисак С. Під Монастирись- 
ками // Календар Червоної Калини на 
1935 р. Львів, 1934. С. 96.

Петро Сіреджук

ГАЙДУКЕВИЧ
Євген Олексійович
(02.02.1885-07.01.1920) - лікар, д-р 

медицини. Н. у с. Постолівка (нині Гуся- 
тин. р-ну Терноп. обл.) в сім ї вчителя. 
З дитячих літ проживав у м. Львів, де 
на Замарстинові його батько був упра
вителем нар. школи; здобув освіту в 
Академіч. г-зії (1904); студіював меди
цину в ун-ті. Один із засновників т-ва 
"Медична громада" (1910). Продовжи
ти студії у Празьк. ун-ті, де 1911 став 
д-ром медицини. Працював у крайово
му шпиталі в м. Чернівці.

Під час війни 1912-13 на Балканах
- лікар в армії Чорногорії; після її за
кінчення повернувся до м. Чернівці. З 
поч. ПСВ служив поручником-лікарем 
в австро-угор. армії в Далмації, потім в 
ін. регіонах імперії.

У 11.1918 в м. Стрий організував 
лікар, допомогу укр. воякам, очолив 
окружний військ, шпиталь. 1.01.1919 
отримав військ, звання сотника-лікаря 
ГА. 04—05.1919 -  референт санітарно
го відділу ДСВС. Разом з армією пере
йшов на Наддніпрян. Україну, завіду
вав шпиталем.

П. від тифу в м. Жмеринка (нині Він
ниц. обл.).
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ГАЙДУКЕВИЧ Лавро

Літ.:Д-р Євген Гайдукевич //Лікар
ський вісник. 1920. Ч. 11-12. С. 79; На- 
зарук О. Др. Євген Гайдукевич // Україн
ський прапор. 1920.18 груд.; Пундій П. 
Українські лікарі: бібліографічний до
відник. Кн. 1. Естафета поколінь націо
нального відродження. Львів; Чикаґо, 
1994. С. 53.

Петро Гуцал

ГАЙДУКЕВИЧ
Лавро
(1883 - д. і м. с. н.) - військ, діяч, по

ручник ГА. Н. у с. Яблунівка (нині Підга- 
ец. р-ну Терноп. обл.). Здобув середню 
спец, освіту. 1908-14 - учитель у с. Сла- 
ветин, Середнє, Носів, Сільце, Мозолів- 
ка на Підгаєччині.

Брав участь у ПСВ в складі австр. 
армії; був у рос. полоні. Восени 1918 
вступив до ГА. Учасник польс.-укр. вій
ни. Полонений польс. військами, але
8.07.1920 втік до м. Відень.

Подальша доля невідома.
Дж.: ЦДІАУ. Ф. 861. Оп. 1. Спр. 184. 

Арк. 109 зв.
Петро Сіреджук

ГАЙДУКЕВИЧ
Остап (Євстахій) Миколайович
(11.09.1883-18.04.1950) - церк. і гро

мад. діяч, капелан ГА, автор неопу- 
блікованих спогадів "Було колись (Із 
записника полевого духівника)" Н. у 
с. Волошина Підгаєцького пов. в сел. 
сімТ. Навч. у нар. школі с. Волошина 
(1891-96) та в г-зії м. Бережани (1896- 
1906), на богослов, ф-ті Львів, ун-ту 
(1906-10), в духовній семінарії, де був 
головою читальні ім. М. Шашкевича. 
Одружений 24.07.1910 з Софією, донь
кою о. П. Літинського. Висвячений на 
священика 9.01.1911 митрополитом 
А. Шептицьким у м. Львів. Сотрудник 
парохіїм. Підгайці (1911-13). Приват
ний сотрудник у с. Теляче (12.12.1913—
25.03.1918), адміністратор с. Носів Під- 
гаец. деканату (з 26.03.1918).

1918 вступив до ГА, призначений 
польовим духівником 11-ї Стрий, бри
гади, з якою 1919 перейшов за р. Збруч, 
був у боях під м. Крижопіль і Вапнярка; 
відійшов з фронту до м. Вінниця, де 
за наказом от. Шльосера перевірив

стан бригадного шпиталю. У 02.1920 
після "більшовицького перевороту" в 
УГА біля м. Одеса супроводжував ген. 
А. Кравса в дорозі до Румунії, але на 
кордоні біля м-ка Григоріопіль рум. 
прикордонна застава змусила їх по
вернутися. Після цього залишався в
11-й бригаді до 26.04.1920, коли польс. 
армія роззброїла УГА.

Після війни - парох у м. Підгайці 
(17.06-2.12.1920), де став активним чл. 
повітов. союзу кооператив, філії т-ва 
"Просвіта", осередків УПТ "Рідна школа" 
та "Українбанку". Парох с. Носів Підга- 
єц. деканату (02.12.1920-1940-ві), де 
відновив церкви, збудував школи в 
с. Носів і Лиса, організував читальні т-ва 
"Просвіта". 1924 митрополит нагоро
див його крилошанськими відзнаками, 
1934 призначив віце-деканом, 1939 - 
ординаріатським комісаром у шкільних 
справах. Парох у м. Підгайці (1940-ві).

1944 емігрував на Захід, душпасти- 
рював спершу як пом. пароха Соліваре 
у Пряшівській греко-катол. єпархії, зго
дом - у лат. дієцезії словац. єпископа 
П. Янтавша, відтак переїхав до Німеччи
ни. Парох і декан у м. Реґенсбурґ 1946— 
49, згодом парох у м. Ульм, чл. консисто
рії апостольського візитатора І. Бучка, 
референт і радник, чл. церк. суду.

П. через рак легенів. Похований у 
м.Ульм (Німеччина).

Літ.: Блажейовський Д. Історич
ний шематизм Львівської архієпархії 
(1832-1944). Т. 1: Адміністрація і паро- 
хії [англ. мовою]. Львів; К., 2004. С. 504, 
564,756; Його ж. Історичний шематизм 
Львівської архієпархії (1832-1944). 
Т. 2: Духовенство і релігійні згромад
ження [англ. мовою]. Львів; К., 2004. 
С. 120; Лебедович І. Полеві духовники 
Української Галицької Армії: У 45-річ- 
чя участи у Визвольних змаганнях 
(Матеріали до історії). Вінніпег, 1963. 
С. 82,114-121,206.

Олег Єгрешій, 
Руслам Делятинський

ГАЙДУЧбК
Степан Степанович
(13.03.1890-16.03.1976) - громад, і 

культ.-просвітницький діяч, ред., жур
наліст, вояк ГА. Н. у с. Підтемне (нині
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Пустомитів. р-ну Львів, обл.) у сел. 
сім'ї. Навч. в початковій шк. в с. Під- 
темне, Академіч. г-зії у м. Львів (1901- 
02; 1903-10), на мед. ф-ті Львів, ун-ту 
(1912-14). Відбув держ. студії з фізви- 
ховання у м. Прага (09.1909-05.1910). 
Склав держ. іспит у Львів, ун-ті (28— 
29.12.1910), здобув фах учителя рухан- 
ки (фізвиховання). Учитель гімнастики 
(руханки) в приватній учительській 
жін. семінарії, дівочій шк. ім. Шевчен
ка та г-зії сестер василіанок у м. Львів 
(1.02.1911-1.07.1913).

Молодший лікар у словен. піх. пол
ку австро-угор. армії в Целлє (Штірія) 
(07.1914-1915), на Італ. фронті (1915-
1.11.1918). Одружився (1917) з учитель
кою початкової шк. С. Богуславською із 
с. Глиняни. Молодший лікар у 4-й Золо
чів. бригаді ГА (14.12.1918-15.06.1919). 
У польс. полоні в таборах у м. Домб'є, 
Тухоля (15.06.1919-7.11.1920).

Позбавлений польс. владою можли
вості продовжити навч. у Львів, ун-ті та 
роботи за фахом. Працював у с. госп-ві 
в с. Підтемне й Глиняни (7.1 1.1920- 
15.02.1922). Проф. руханки у філії Ака
деміч. г-зії (15.02.1922-18.12.1939), 
приватній єврейс. г-зії Ґолдблат-Ка- 
мерлінґ (1925-27), укр. учительській 
семінарії. 1-15.07.1930 відбув студії з 
фізвиховання у м. Відень. 2-3.11.1935 - 
учасник Першого укр. пед. конгресу в

м. Львів (виступав з доповіддю "Вплив 
фізичного виховання на вдачу нашої 
молоді").

Організатор, зав. та викл. каф-ри 
фізпідготовки у Львів, держ. мед. ін-ті 
(1 8 .1 2 .1939-30 .06 .1941). Референт 
охорони спортивних споруд у відділі 
тіловиховання м. Львів (15.08.1941- 
1.11.1941). Викл. руханки в 1-й держ. 
г-зії у м. Львів (1.11.1941—1.07.1944). 
Ст. викл. (1.08.1944-1.01.1946), доц. 
(1.01.1946-1947), ст. викл. (1947), викл. 
(8.09.1947-1953) каф-ри фізпідготовки 
Львів, держ. мед. ін-ту, Відзначений 
подяками директора Львів, держ. мед. 
ін-ту за проведення фізкультурно-ма
сових заходів та високі показники в 
навч. роботі (14.07.1945, 3.11.1953), 
нар. комісара охорони здоров'я УРСР 
за роботу в справі відбудови та під
готовки кадрів Львів, держ. мед. ін-ту 
(4.12.1945). Чл. профспілки "Медсан- 
труд" (з 1939),

Збирач документів і матеріалів, 
укладач унікального фотоархіву з де
тальними описами, які ілюструють 
історію укр. гімнастично-спортового 
руху Галичини, участь українців у скла
ді австро-угор. армії в ПСВ та подіях 
Укр. революції 1917-23, Легіоні УСС, 
УГА; громад., культ.-просвіти, та екон. 
життя українців в окупованій Польщі 
тощо. Фотоархів Г. висвітлює період 
кінця 19 ст. - 1945.

П. у м. Львів, де й похований на Ли
чаків. цвинтарі.

Те.: Гайдучок С. Воєнні спомини / 
уклад, і авт. передм. О. Вацеба, Б. Яки
мович. Львів, 2002.

Літ.: Галичина -  український здвиг 
за матеріалами архіву Степана Гай- 
дучка: [Альбом]. Львів, 2014; Сова А., 
Тимчак Я. Іван Боберський -  осново
положник української тіловиховної і 
спортової традиції. Львів, 2017; Сова А. 
Степан Гайдучок -  творець та літопи
сець історії українського тіловиховання 
// Шлях Перемоги. К.; Лондон; Мюнхен; 
Нью-Йорк; Торонто, 2018. 14 берез. 
Чис. 11 (3324). С. 7;"Сокіл-Батько": спор- 
тивно-руханкове товариство у Львові. 
Альманах 1894-1994 / упоряд. А. Благіт- 
ка. Львів, 1996.

Андрій Сова
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ГАЛАЙЧУК
Володимир Тадейович
(1882-11.1919) - церк. і громад, 

діяч, капелан ГА. Н. у с. Пасічна Надвір- 
нянського пов. в родині священика. 
Навч. в духовній семінарії та на бого
слов. ф-ті Львів, ун-ту (1907-11). Одру
жений з Наталією, донькою о. Лева Гора- 
левича, пароха с. Угерсько Стрийського 
пов., учителькою фортепіано в Муз. 
ін-ті ім. М. Лисенка. їхній син Богдан- 
Тадей Галайчук (27.07.1911 -31.07.1974)
- проф. ун-ту в м. Буенос-Айрес.

Висвячений на священика 1907. 
Катехит нар. шкіл у м. Стрий (1907-18). 
1910 увійшов до складу контрольної 
комісії т-ва вчителів серед, шкіл "Учи- 
тельська громада"в м. Стрий.

1.11.1918 брав участь у перебран- 
ні влади від австр. коменданта до укр. 
повітов. ради разом з о. М. Татоми- 
ром та ін. священиками. В 12.1918 як 
капелан увійшов до складу команди 
бойової групи "Наварія", з 02.1919 при
значений, за розпорядженням ДСВС 
від 1.03.1919, польовим духівником 3-ї 
Бережан, бригади під командою під- 
полк. А. Вольфа. Пройшов як капелан 
воєн, кампанію ГА в Галичині, у 07.1919 
перейшов за р. Збруч, надавав духовну 
опіку хворим на тиф воїнам ГА. Захво
рів на тиф.

П. у м. Немирів, що поблизу м. Він
ниця.

Літ.: Бережанська земля: історич
но-мемуарний збірник. Т. 1, Нью- 
Йорк; Париж; Сидней; Торонто, 1970. 
С. 458; Блажейовський Д. Історичний 
шематизм Львівської архієпархії 
(1832-1944). Т. 2: Духовенство і релі
гійні згромадження. Львів; К., 2004. 
С. 120; Лебедович І. Полеві духовники 
Української Галицької Армії: У 45-річчя 
участи у Визвольних змаганнях (Мате
ріали до історії). Вінніпег, 1963. С. 45, 
78, 82; Стрийщина: історично-мемуар
ний збірник Стрийщини, Скільщини, 
Болехівщини, Долинщини, Рожнітів- 
щини, Журавненщини, Жидачівщини 
і Миколаївщини / ред. І. Пеленська, 
К. Баб'юк, Нью-Йорк; Торонто; Париж; 
Сідней, 1990.1  1. С. 137, 172, 184, 294, 
359; Т. 2. 1990. С. 87, 241; Українська 
Галицька Армія / ред. Д. Микитюк. Т. 1.

Вінніпег, 1958. С. 90, 313, 614; Т. 2.1960. 
С. 290, 322; Т. 4. 1968. С. 150; Reverend 
Volodymyr Halajczuk. URL: https://www. 
geni.com /peop le/Vo lodym yr-H ala- 
jczuk/6000000000029487516.

Ігор Пилипів, 
Русла н Делят инський

г а л и ц ь к а  Ар м ія  (га ) -  збройні
сили ЗУНР, сформовані в 11.1918 на поч. 
польс.-укр. війни 1918-19 (11-12.1919 - 
УГА; 01-04.1920-ЧУГА).

С-ма мобілізації. 13.11.1918 УНРа
да ЗУНР видала закон про загальновій
ськову службу громадян республіки, 
згідно з яким ДСВС 15.11.1918 оголо
сив заг. мобілізацію чоловіків-українців 
віком 18-35 p., встановив військ.-те- 
ритор. поділ на області: Львів (округи 
Львів, Перемишль, Рава-Руська, Сам
бір), Станиславів (округи Станиславів, 
Стрий, Коломия, Чернівці), Тернопіль 
(округи Тернопіль, Золочів, Чортків, 
Бережани); крім 3 обласних, 12 окруж
них, діяло 60 повітових військ, команд, 
на чолі яких стояв військ, командант 
(організовував набір новобранців, їх
ній вишкіл та поповнення армії нови
ми підрозділами).

К ом андування . Начальними ко- 
мандантами (з 06.1919 -  начальні вожді) 
армії були: Д. Вітовський (з 29.10.1918), 
Г. Коссак (з 5.11.1918), Г. Стефанів 
(з 9.11.1918), М. Омелянович-Павленко 
(з 10.12.1918), О. Греков (з 9.06.1919), 
М. Тарнавський (з 5.07.1919), О. Микит- 
ка (з 7.11.1919). Після приєднання га
лиц. частин до ЧА обов'язки начально
го вождя ЧУГА виконували А. Шаманек 
(з 01.1920), А. Вітошинський (з 03.1920).

Найвищим органом управління ви
значено Начальну команду ГА (НКГА; 
до 8.11.1918 -  Укр. ген. команда), яка 
складалася з 2-х відділів -  опер, (керу
вав воєн, операціями і організовував 
прифронтову смугу) і орг.-матеріаль- 
ного (займався матеріально-тех. за
безпеченням корпусів і бригад). Дис
локувалася до 21.11.1918 в м. Львів, 
пізніше в м. Бережани, Бібрка, Ходорів, 
Товсте. У 06.1919 НКГА реорганізова
но в Опер, штаб, Гол. відділ фронту й 
Етапну команду. Начальниками штабу 
НКГА були: М. Маринович (з 2.11.1918),

ГАЛАЙЧУК
Володимир Тадейович
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С. Горук (з 5.11.1918), В. Мишковський 
(з 10.12.1918), В. Курманович (з 13.02. 
1919), К. Штіпшіц-Тарнова (з 6.06.1919),
А. Шаманек (з 5.07.1919), Г. Ціріц (з
7.11.1919), А. Шаманек (з 10.02.1920).

Формування та орг-ція. Загалом 
нові збройні сили творилися повільно: 
військ, кер-во й уряд ЗУНР до 21.11.1918 
перебували у м. Львів, зв'язки з провін
цією були слабкими. У перші дні війни 
не було розроблено с-ми формування 
армії: новостворені частини мали до
вільні стр-ри, носили найменування 
своїх місцевостей або командирів. На 
базі Легіону УСС створено перші бойо
ві групи - "Старе Село" і "Схід", які стали 
зав'язком підльвівського фронту. Од
ночасно діяли групи "Сокаль", "Угнів", 
"Щирець", "Наварія", "Рудки", "Круке- 
ничі", "Хирів", "Лютовиська", "Команча", 
"Південь". На півночі сокальська, угнів- 
ська, равська, белзька, яворівська, 
янівська групи у 12.1919 об'єдналися в 
групу "Північ".

Керівники д-ви, насамперед вій
ськові, терміново шукали союзника в 
б-бі проти збройної експансії Польщі, 
їх заклик підтримала Директорія УНР, 
яка надіслала загін ім. І. Гонти, Козятин- 
ську стрілецьку й артилер. бригади.
10.12.1919 прибув ген. М. Омеляно
вич-Павленко, обійнявши відповідаль
ну посаду командувача ГА. Начальни
ком штабу армії затверджено полк. 
Рос. армії Є. Мишковського, який роз
робив план докорінної реорг-ції і ство
рення нової сучасної армії, яка була 
завершена в 01.1919. На базі бойових 
груп створено 3 корпуси по 4 брига
ди в кожнім. Бригада складалася з 3-5 
куренів піхоти, до них входили тех. і 
допомогові відділи. Курінь включав 
З стрілецькі й кулеметну сотні. Сотня 
складалася з 3 чет. На службу запроше
но старшин (нім., австр., чехів) з австр. 
армії: А. Кравса, А. Шаманека, А. Бізан- 
ца, А. Вольфа, В. Льобковіца, А. Ерле.

Бойові групи "Північ", "Яворів", 
"Угнів" та ін. разом з окремими заго
нами від м. Львів та Сокаль увійшли 
до 1-го корпусу (командир В. Курма
нович), до якого включено 5-ту Со- 
кальську, 6-ту Равську, 9-ту Угнівську, 
10-ту Яворівську бригади. З груп "Схід",

"Старе Село", "Щирець", "Наварія", що 
воювали довкола м. Львів, сформова
но 2-й корпус (командир М. Тарнав- 
ський), до якого ввійшли 1-ша бригада 
УСС, 2-га Коломийська, 3-я Бережан
ська і 4-та Золочівська бригади. Бойові 
групи "Хирів", "Крукеничі", "Гофмана" 
утворили 3-й корпус (командир Г. Кос- 
сак), який увібрав 7-му Львівську, 8-му 
Самбірську, 11 -ту Стрийську та Гірську 
бригади й утримував фронт на лінії Го
родок - Судова Вишня - Хирів - Турка.

Крім стрілец. корпусів і бригад, 
формувалися артилер. підрозділи. У 
м. Кам'янка-Струмилова захоплено 
кілька австр. гармат і сформовано одну 
з перших у ГА артилер. батарей, яка в 
складі 4-ї Золочів. бригади успішно во
ювала в p-ні м. Дубляни біля м. Львів. 
Ця батарея стала зародком артилер. 
групи, з якої на поч. 1919 ств. полк 2-го 
корпусу. Суттєво зміцнилась артилерія 
ГА, коли в 12.1918 на польс. фронт при
були з м. Київ 2-й і 6-й гарматні полки, 
сформовані й надіслані командиром 
артилерії Осадного корпусу Січових 
стрільців Р. Дашкевичем, а також 1-й 
Запорізький важкий гарматний полк. 
У ході орг-ції армії до кожної з 12 стрі
лец. бригад увійшли артилер. полки, 
які складалися з 4-х батарей по 4 гар
мати. Всі 3 галиц. корпуси і Начальна 
команда мали у своєму підпорядку
ванні окремі артилер. частини важких 
гаубиць, далекобійних і протиповітря
них гармат.

Галицькій армії постійно не ви
стачало гармат і боєприпасів до них. 
Поставки Директорії не забезпечува
ли потреби фронту. Практично у всіх 
операціях польс. армія перевищувала 
галицьку за кількістю гармат і артилер. 
частин, кінноти.

У м-ку Красне створено перший 
авіазагін у складі 20-ти літаків (ко
мандир П. Франко), який у ході війни 
реформовано в полк. Після переходу 
армії за р. Збруч галиц. летуни дислоку
валися під м. Кам'янець-Подільський, 
Вінниця, у м. Могилів, Одеса, Бердичів, 
Козятин. На захисті ЗУНР стояли також 
ін. армійські стр-ри: залізничні, авто
мобільні, тех. частини, допоміжні фор
мації, Служба зв'язку, відділи розвідки
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та контррозвідки, обозні формації, По
льова пошта, Польова жандармерія 
(сторожа) ГА, Залізн. жандармерія. Са
нітарна служба в 01.1919 мала 5 польо
вих шпиталів, 3 санітарні й 2 купальні 
поїзди, 4 склади санітарного матеріа
лу. Важливу ідейно-політ. й культ.-освіт. 
роботу проводили також капелани 
Польового преподобництва, Пресо
ва кватира, ред. військ, газ. "Стрілець", 
'Український стрілець", "Козацький го
лос", "Схід", "Україна"та ін.

До весни 1919 орг-цію армії завер
шено: її лави зросли до 125 тис., го
ловно за рахунок селянства. Війська 
набули певного досвіду, значно зміц
нилася їх боєздатність, зріс авторитет 
в очах земляків, діаспори, міжнар. 
спільноти.

Найважливіші бої армії періоду 
польс.-укр. війни: два штурми м. Львів
12.1918-01.1919), Вовчухівська (17.02-
18.03.1919) і Чортківська (8-28.06.1919) 
наступальні операції.

У 08.1919 галиц. частини разом 
з ДА УНР взяли участь у поході на 
м. Київ. Восени 1919 УГА охопила епі
демія тифу. 17.11.1919 НКГА заключила 
військ, союз із Добрармією, яка вивела 
галичан на постій, хворих стрільців 
шпиталізовано в м. Тирасполь та Оде
са. У 01-04.1920 три знесилені галиц. 
бригади перейшли за ініціативою Рев- 
кому УГА до ЧА (12-ї і 14-ї армій), де 
було сформовано ЧУГА. 24.04.1920 2-га 
і 3-я бригади ЧУГА залишили фронт у 
р-ні м. Летичів і Ялтушків, перейшли 
на бік об'єднаної польс. армії та частин 
ДА УНР. Більшість стрільців і старшин 
1-ї бригади ЧУГА органи Надзвичайної 
комісії заарештували і відвезли в табо
ри, зокр. до Росії -  на Соловки, Кожухо
во під м. Москва.

Уніформа. У 02-03.1919 за учас
тю укр. педагога, організатора січо- 
во-стрілец. і фізкульт. руху, урядовця 
ДСВС І. Боберського, маляра О. Кури- 
ласа і скульп. М. Бринського розро
блено однострій ГА. 22.04.1919 видано 
відповідне урядове розпорядження 
з описом нової уніформи, яку мали 
впровадити 1.05.1919. Уніформа скла
далася з блузи австр. покрою з 4-ма 
кишенями (кожна з 3-ма клапанами) і

стоячим відкладним коміром. Штани 
того ж покрою і черевики з гетрами, 
обмотками і крагами, для кавалеристів 
і артилер. їздових - чоботи.

Кольорами родів військ і служб 
були прийняті такі: піхота - темно-си
ній, кіннота - жовтий, артилерія - чер
воний, жандармерія - вишневий, тех. 
частини - сірий, зв'язківці - темно-зе
лений, медики - чорний, служби тилу 
(обозники) - світло-зелений. З таких 
кольорів нашивали зубчатку на комір 
бойової блузи. У старшин зубчатка 
облямовувалася золотом по краю, у 
штабних офіцерів - на золотій підклад
ці, а в генералів - срібна зубчатка на 
золотому тлі.

С-ма нагород . У 11.1918 ДСВС 
установив Орден Оборонців Львова 
3-х класів (великий, командорський і 
лицарський хрести), у 04.1919 - відзна
ку за хоробрість'Тризуб"4-х класів. 1-й 
клас (золотий) мав 4 ступені, 2-й (сріб
ний) - 3,3-й (бронзовий) - 4,4-й (заліз
ний) - 3. Встановлено також 'Тризуб 
до зброї", медаль за заслуги "4-х класів 
(медаль Тризуба)", медаль для пора
нених, Хрест для духівників і "Листки 
Червоної Калини" для медиків. Про
те виготовити заплановані відзнаки 
вчасно не вдалося. Старшини і стріль
ці використовували старі австр. й 
усусівські відзнаки. Напередодні ух
валення Акта злуки 1919 в крамницях 
м. Станиславів і Тернопіль продавали 
відзнаки "Соборної України".

Озброєння. До переходу ГА у
07.1919 за р. Збруч, на тер-ю УНР, біль
шість озброєння було австрійським. 
Піхоту озброювали 5-зарядними мага
зинними гвинтівками Манліхера зраз
ка 1895 (довжина 1270 мм, вага 3,65 кг), 
які характеризувалися високою ско
рострільністю, хорошою балістикою 
і надійністю. Офіцери користувалися
9-міліметровим пістолетом "Shteir" 
зразка 1912 із зовн. курком, 7,65-мі- 
ліметровим нім. "Parabellum" моделі 
1904-08 і бельг. пістолетом Браунінга 
1900 і 1903. Типовим кулеметом був 
станковий скоростріл А. Шварцльо- 
зе, прийнятий в австр. армії ще 1907. 
Нім. скоростріл 7,92-міліметровий 
"Maxim" фірми "DWM" 2-х модифікацій
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(МГ-08 і МГ-15) важив лише 14 кг і міг 
вести вогонь з рук без станка.

На озброєнні артилерії були нім. та 
рос. легкі та важкі гармати різних с-м. 
Спочатку використовувалися тільки 
нім. (насамперед польові 122 мм га
убиці Крупа 1910, дальність стрільби 
6,4 км), у першій пол. 1919 їх замінили 
на рос. - польові гармати 75 мм зразка 
1902 і 107 мм 1910 (дальність стрільби 
6,6 і 12,7 км), 122 і 152 мм гаубиці 1910. 
(дальність стрільби 7,7 і 9,8 км), а також 
гірські 75 мм і далекобійні 152 мм гар
мати (дальність стрільби 10 і 12,4 км).

Авіація використовувала літаки єв- 
роп. вир-ва: австр. "Hansa-Brandenburg" 
Б-1; нім. "Luftwersgesellschaft", Fokker
D. VII, DFW C. V (4-моторний бомбарду
вальник); франц. "Nieuport" тип 17, 21, 
23 та "Albatros"; англ. "Lloyd".

Матеріальне забезпечення, соці
альний захист. Важливе місце в про
цесі військ, буд-ва мало впровадження 
нових нормативно-правових актів, що 
стосувалися матеріального забезпе
чення і соціального захисту особового 
складу армії. 13.11.1918, водночас із 
оголошенням законодавчих докумен
тів про розбудову збройних сил рес
публіки, голова уряду К. Левицький і 
військ, міністр Д. Вітовський підписа
ли рішення УНРади і постанови ДСВС 
щодо призначення посадових окла
дів для старшин, підстаршин і стріль
ців. Старшинам належала доплата на 
квартиру, залежно від місця дислокації 
війська (80-420 корон), на придбання 
однострою (500-750 корон). На фронті 
старшинам дозволяли мати ординар
ця (чуру). Додатково по 10 корон отри
мували водії автомашин і панцерників. 
Поранені та хворі мали оклади з фрон
товими додатками, ув'язнені - 6 корон 
щомісяця. Було визначено виплати 
старшинам за відрядження - по 15 ко
рон на день і 5-10 корон для оплати 
поїздок.

1.03.1919 УНРада і військ, відом
ство збільшили виплати воякам ГА: для 
стрільців їх збільшували у 1,5-2 рази, 
для старшин на 20-30 %. Додаток для 
фронтовиків встановлено: бойовий - 
для частин, які безпосередньо брали 
участь у бойових діях (його підвищува

ли на 15-20 %) і польовий - для частин, 
які не вели бойових дій, але перебували 
в обороні або в складі 2-го корпусу під 
Львовом. Визначено додаткові виплати 
для військ, спеціалістів і для активних 
підстаршин, тобто для тих, хто служив 
в армії за контрактом. Булавний стар
ший десятник на 4-й рік служби мав 
отримувати щомісяця 90 корон, через 
6 р. - 110 корон. Визначено платню 
летунам, яким належало отримувати 
доплату до осн. окладів залежно від по
сади: пілотам-старшинам - 190 корон, 
підстаршинам - 150 корон щомісяч
но; технікам-старшинам - 190 корон, 
ін. спеціалістам - 120-190 корон. За 
здійснення польотів додаток летунам 
становив 1 корону за 2 км відстані, за 
знищення ворожого літака винагорода 
складала 1000 корон, за випробування 
кожного літака -  100 корон.

Інтендантська служба забезпечу
вала харчування особового складу.
5.12.1918 в постанові військ, відомства 
було визначено норми продуктів для 
вояків. 21.02.1919 оприлюднено роз
порядження, яким встановлено пайок 
для всіх військ.-службовців: 300 г м'яса, 
200 г крупи, 500 г хліба, а також кава, 
цукор, масло, цигарки або 20 г тютюну 
для стрільців і підстаршин та 20 цига
рок і 20 г тютюну - для старшин. Для 
фронтовиків пайок збільшували інтен
дантські служби бойових частин, а для 
ув'язнених продуктову норму зменшу
вали. Старшинам дозволяли замість 
харчів отримувати гроші. Збільшено 
норму харчування для поранених і 
хворих військовиків у шпиталях, зокр. 
для тих, кому потрібно дотримуватися 
дієти, - до 1 корони щоденно, неза
лежно від військ, звання і категорії.

Згідно з розпорядженням військ, 
відомства від 10.03.1919 продукта
ми харчування забезпечувалися сімї' 
старшин і активних підстаршин: ін
тендантські служби мали видавати на 
кожного чл. родини військ.-службовця 
денний пайок (150 г м'яса, 100 г круп, 
200 г борошна, 0,5 кг картоплі). Після 
війни родини старшин і стрільців мали 
отримати земельні ділянки.

1920-21 частини УГА інтерновано 
в таборах ЧСР (Німецьке Яблонне, Лі-
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берець, Йозефів та ін.) й Польщі (Пику- 
личі, Тухоля та ін.), де вони перебували 
до 1922-23, самоліквідації у м. Відень 
еміграційного уряду ЗУНР. За підтримки 
галиц. стрільців і старшин 1925 в м. Пра
га ств. Музей визвол. б-би України (діяв 
до 1948), де зберігалися документи УГА.

Нац. істор. пам'ять. У міжво- 
єн. добу Т-во охорони воєн, могил за 
підтримки укр. громадськості Галичи
ни спорудило стрілец. меморіали та 
цвинтарі в м. Львів, Перемишль, Яворів, 
Самбір, Белз, Угнів, Золочів, Олесько, 
Станиславів, Рогатин, Тернопіль, Бере
жани, Чортків, Бучач та ін. містах і селах, 
до яких активісти т-в "Пласт", "Січ", "Со
кіл", "Луг" проводили патріотичні зеле- 
носвяточні та першолистопадові похо
ди. У рад. добу більшість із них знищено 
й частково відновлено в незалежній 
Україні. Місцем паломництва укр. па
тріотів став відновлений на поч. 1990-х 
меморіал УГА та Армії УНР в м. Пикуличі 
під м. Перемишль (Республіка Польща).

Стрілец. звитяга відображена у тво
рах: письменників і поетів - А. Баб'юка, 
Б. Лепкого, Л. Лепкого, Т. Ярославенка, 
С. Чарнецького, Р. Купчинського, П. Кар- 
манського, О. Олеся, У. Кравченко, Р. Зу
бика, А. Чайковського, Ю. Шкрумеляка, 
Р. Іваничука, Є. Куртяка; публіцистів - 
П. Лисака, М. Алиськевича, І. Німчу- 
ка, М. Західного, П. Франка, І. Макуха,
H. Гірняка, О. Назарука, Л. Данилови
ча, Є. Яворівського, Б. Заклинського,
I. Рудницького; композиторів - М. Гай- 
воронського, А. Баландюка, Б. Кудрика, 
С. Людкевича, Л. Лепкого, Н. Нижанків- 
ського, Р. Сімовича, Ф. Колесси, О. Коши- 
ця, К. Стеценка, В. Барвінського; худож
ників - О. Куриласа, І. Іванця, І. Труша, 
Ю. Буцманюка, П. Ковжуна, Г. Смоль- 
ського, Е. Козака, О. Новаківського, 
Л. Геца, О. Сорохтея, Л. Перфецького,
О. Кульчицької; фотографів - Т. Мойсе- 
йовича, В. Оробця, скульпторів - С. Лит- 
виненка, М. Паращука, М. Гаврилка, 
М. Цимбрила та ін.

Літ.: Боберський /. Щоденник. К., 
2003; Бородієвич Є У чотирикутнику 
смерті. Львів, 1931; Галан В. Батерія 
смерті. Нью-Йорк, 1968; Гірняк Н. Остан
ній актУкраїнськоїГалицькоїармії. Нью- 
Йорк, 1958; ГуцулякМ. Перший листопад

1918 року на західних землях України. 
Нью-Йорк; Ванкувер, 1973; Дедик О. 
Чортківська офензива. Ч. 1-2. Львів, 
2013-16; Думін О. Історія легіону УСС 
1914-1918. Львів, 1936; Завальнюк О., 
ОлійникС. Українська Галицька армія на 
Поділлі (липень 1919-травень 1920 pp.). 
Кам'янець-Подільський, 2013; Захід
но-Українська Народна Республіка. 
1918-1923. Документи і матеріали. 
Т. 4 / уклад.: О. Карпенко, К. Мицан. 
Івано-Франківськ, 2008; Західно-Укра
їнська Народна Республіка 1918-1923: 
Ілюстрована історія / гол. ред. і кер. 
авт. кол. М. Кугутяк. Львів; Івано-Фран
ківськ, 2008; Західно-Українська На
родна Республіка 1918-1923: Історія / 
кер. авт. кол. й відп. ред. О. Карпенко. 
Івано-Франківськ, 2001; Капустян- 
ський М. Похід українських армій на 
Київ-Одесу в 1919 р. Кн. 1-2. Львів, 
1921-22; Коновалець Є Причинки до 
історії української революції. Прага, 
1929; Кравс А. За українську справу. 
Львів, 1937; Крип'якевич /., Гнатевич Б. 
Історія українського війська. Львів, 
1937; Кузьма О. Листопадові дні 1918 р. 
Львів, 1931;ЛевицькийК Великий зрив. 
Львів, 1931; Його ж. Історія визвольних 
змагань галицьких українців з часів сві
тової війни 1914-1918. Львів, 1928; Ле
вицький О. Галицька армія на Великій 
Україні. Відень, 1921; Литвин М. Укра
їнсько-польська війна 1918-1919 pp. 
Львів, 1998] Литвин М., Науменко К Вій
ськова еліта Галичини. Львів, 2004;їхже. 
Історія ЗУНР. Львів, 1995;Лозинський М. 
Галичина у pp. 1918-1920. Відень, 1922; 
Максимчук І. Кожухів. Львів, 1930; На- 
зарукО. Рік на Великій Україні. Відень, 
1920; Омелянович-Павленко М. Укра- 
їнсько-польська війна 1918-1919 pp. 
Прага, 1929; Паліїв Д. Листопадова ре
волюція. Львів, 1929; Рубльов О. Захід
ноукраїнська інтелігенція у загально
національних політичних та культурних 
процесах (1914-1939). К., 2004; Ста- 
хівМ. Західна Україна: Нарис історії дер
жавного будівництва та збройної і ди
пломатичної оборони в 1918-1923 pp. 
Т. 1-4. Скрентон, 1959-60; СтефанівЗ. 
Коротка історія українського війсь
ка. Т. 1-3. Львів, 1937; Ткачук П. Сухо
путні війська України доби революції
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1917-1921 pp. Львів, 2009; Українська 
Галицька Армія / ред. Д. Микитюк. 
Т. 1-4. Вінніпег, 1958-68; Христюк П. 
Українська революція. Т. 1-3. Відень,
1921-22; Чайковський А. Чорні рядки. 
Львів, 1928; Чубатий М. Державний 
лад на Західній Области Української 
Народної Республіки. Львів, 1921; Шан
ковськийЛ. Українська Галицька Армія. 
Вінніпег, 1974; ШухевичС. Спомини зУГА
1918-1920. Львів, 1929; Ярославин С. 
Визвольна боротьба на західноу
країнських землях 1918-1923 pp. Фі
ладельфія, 1956; Krotofil М. Ukrairiska 
Armia Halicka 1918-1920. Toruri, 2002; 
Kuczabski W. Die Westukraine im Kampfe 
mit Polen und dem Bolschewismus in 
den Fahren 1918-1923. Berlin, 1934.

Микола Литвин 

ГАЛИЦЬКА ДЕЛЕГАЦІЯ 
див. ЛЬВІВСЬКА ДЕЛЕГАЦІЯ

ГАЛИЦЬКА НАДЗВИЧАЙНА КО
МІСІЯ (ГНК) - фактично більшовицька 
надзвичайна комісія (ЧК), ств. відразу 
ж після окупації Галичини рад. війська
ми в 07.1920 та утворення Галревкому, 
каральний орган ГСРР. Зважаючи на 
абревіатуру, серед загалу її ще назива
ли 'Танка" або "Надка".

Осн. завдання ГНК зводилися до: 
б-би з т. зв. контрреволюцією, арештів 
і розправи з "ворогами народу", ство
рення розгалуженої с-ми інформаторів, 
які повинні були контролювати "небла- 
гонадійних" (духовенство, педагогів, 
підприємців, осіб середнього класу), 
збирати інформацію про не згодних з 
режимом тощо. До складу провідної 
трійки ГНК, що ухвалювала смертні 
вироки, входили: колиш. учитель нар. 
шкіл М. Наваловський (українець), Ко- 
рольчук (єврей з м. Одеса, справжнє 
ім'я Йосиф Цвілінґ), росіянин С. Лєбє- 
дінскій, поляк М. Бєльський та ін. Мі
стилася в будинку окружного суду в 
м. Тернопіль, де, за свідченням Н. Гір
няка, висіла велика червона таблиця, 
поряд із якою було зображено "око і 
вухо революції". 3.091920 зав. відділу 
Галревкому М. Левицький надіслав до 
м. Москва перший звіт про діяльність 
органів ГНК. Він повідомляв про те, що

в повітах ств. ревкоми, "які тісно пов'я
зані з Галицькою ЧК" і мають завдання 
боротися з контрреволюціонерами, 
саботажниками, спекулянтами, шпигу
нами та ін. У доданій "Інструкції" визна
чено форми і методи: обшуки, арешти, 
облави, конфіскація майна арештова
них, нагляд за людьми, адм. і криміналь
ні кари (арешт до 6 місяців, штраф до 5 
тис. злотих). Крім того, додано списки 
осіб у м. Тернопіль, які підлягали ре
пресіям. Вони розподілялися на такі 
категорії: 1) власники підпр-в, аптек, по
міщики (загалом 61 особа - із вказани
ми прізвищами, домашніми адресами); 
2) власники землі, шевці, пекарі (61 
особа); 3) купці (48 осіб). Окремий спи
сок визначав 21 особу як "буржуазний 
елемент" - це купці, шинкарі, переваж
но євреї і поляки. ГНК використовувала 
незаконні методи б-би з незгодними з 
більшовицьким режимом, проводила 
репресії, а чимало місц. жителів було 
арештовано й розстріляно просто як 
потенційних ворогів рад. влади. Аген
ти ГНК підготували списки можливих 
жертв, однак через відсутність достат
ньої кількості часу, сил і засобів ГНК не 
зуміла цілковито "очистити" місто від 
"ворогів народу".

Особливе обурення галичан ви
кликало залучення т. зв. буржуазії до 
примусових робіт, а також масові рекві
зиції коней, майна заможних міщан. 
Показовим прикладом є конфіскація в 
мешканця м. Тернопіль Тайхмана 382 
срібних і золотих предметів, частину 
з яких, зокр. годинники, В. Затонський 
дарував підлеглим - водієві, провід
никам своїх 3-х вагонів. Реквізовані 
мило, сірники, чай, шоколад, вино, 
тканини, сорочки, зазвичай, реалізо
вували через крамницю, а мед і пиво 
передавали військовим і безкоштов
ним їдальням.

ГНК припинила своє функціонуван
ня в ніч на 21.09.1920 після втечі біль
шовиків і приходу польс. окупац. влади. 
Поляки провели слідство щодо злочи
нів попередніх окупантів. У м. Терно
піль виявлено кілька братських могил 
розстріляних галичан не лише на цвин
тарі, а й у приватних городах і садах. 
Могили були розкопані в присутності
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уряд, комісії, до якої входив відпоруч- 
ник прокуратури Терноп. окружного 
суду українець Островський (брат стар
шини УГА). За його свідченнями, у моги
лах знайдено велику кількість жертв з 
практикованими чекістами пострілом у 
потилицю та зв'язаними руками, серед 
них і жінок в укр. нар. строях. Рад. істо
ріографія факт існування ГНК замовчу
вала (РЕІУ. Т. 1. К., 1969. С. 395).

Літ.: Українська Галицька Армія / 
ред. Д. Микитюк. Т. 5. Вінніпег, 1976.

Іван Зуляк, Богдан Якимович

ГАЛИЦЬКА СОЦІАЛІСТИЧНА РА
ДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА (ГСРР) ств. 
кер-вом РСФРР внаслідок походу ЧА 
на Польщу в ході польс.-рад. війни 
1920 як політ, стр-ра і плацдарм для 
подальшої комуніст, експансії в Центр. 
Європу. Галревком, сформований у 
м. Київ на поч. 07.1920 як вищий орган 
рад. влади на тер-ї Сх. Галичини (голо
ва В. Затонський), 15.07.1920 опубл. 
декларацію "До працюючих всього 
світу, до урядів Соціалістичних Радян
ських Республік і до урядів усіх капіта

ГАЛИЦЬКА СОЦІАЛІСТИЧНА 
РАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА

У  . . . .  1 ч т

Державний кордон між Росією  
та Австро-Угорщ иною  на 1914 р

Ц ентр Галицького нам-смицтва 

Центри повітів

Державний кордон між У Р С Р  » 
Польщею за Ризьким мирним 
договором 1921 р

^ С у ч а с н и й  державний 
кордон С Р С Р  

_ . _ . М е ж і  сучасних о б и с теи 
У Р С Р

Боиои дп Червоно. Армії 
и 1920 р проти військ оуржуазно 

поміщицької Польщі

рейд 8*Г кавапер.йсі.коі див!- 
зіі Червоною козацтва

/ .  Територія Східної Галичині*, нз якій у 
/ t лиши—вересні 1920 р було остаиов іеио

Радянську опаду 0

Місиегі<*ргб\вания Гаіиііьюго 
реролюц ииого юмітєту
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лістичних держав" про створення 
ГСРР. У 2-й пол. 07.1920 ЧА вступила на 
тер-ю Галичини, 1.08.1920 Галревком 
перебрався до м. Тернопіль, де ухва
лив свій перший декрет"Про встанов
лення соціалістичної радянської вла
ди в Галичині". ГСРР під контролем 
військ, частин ЧА включала 17 пові
тов. міст, 48 м-к і понад 1,1 тис. сіл, що 
становило бл. 33 % тер-ї всієї Сх. Гали
чини і 35 % нас. До складу ГСРР увійш
ли 16 повітів - Бережанський, Борщів- 
ський, Бродівський, Бучацький, 
Гусятинський, Заліщицький, Збаразь
кий, Зборівський, Золочівський, Під- 
гаєцький, Рогатинський, Скалатський, 
Сокальський, Теребовлянський, Тер
нопільський і Чортківський, а також 
частково Бібрський, Кам'янко-Стру- 
милівський, Перемишлянський і Раде- 
хівський. Галревком як держ. влада 
мав 12 відділів (закорд. справ, фінан
совий, земельний, продовольчий, 
торг.-пром., транспортний, юстиції та 
ін.), згодом - 18, для б-би з контррево
люцією була ств. Галиц. надзвичайна 
комісія. Декрети Галревкому ліквіду
вали приватну власність на засоби 
вир-ва і землю, встановили 8-годин- 
ний робочий день, відокремили цер
кву від д-ви, націоналізувавши церк. 
маєтки, запровадили єдину трудову 
школу з 7-річним навч. та ін.

У зв'язку з провалом походу ЧА на 
м. Варшава 15.09.1920 Галревком по
кинув м. Тернопіль, а 21.09.1920 ГСРР 
припинила існування.

Літ.: Возз'єднання західноукраїн
ських земель з Радянською Україною. 
К., 1989; Сливка Ю. Ю. Галицька Соціа
лістична Радянська Республіка // ЕІУ. 
Т. 2. К., 2004. С. 29; ТищикБ. Й. Галицька 
Соціалістична Радянська Республіка 
(1920 p.). Львів, 1970.

Ігор Райківський

ГАЛИЦЬКЕ БЮРб ПРИ ЦК КП(б)У 
(ГАЛБЮРО) ств. на поч. 04.1919 від
повідно до резолюції III з'їзду КП(б)У 
від 2.03.1919 про "Поточний момент і 
завдання партії". Завданням Галбюро 
було проведення орг. та масово-політ. 
роботи серед колиш. військовополо
нених і біженців - галичан, які пере

бували на тер-ї рад. України, а також 
надання допомоги підпільним кому
ніст. орг-ціям, що діяли на ЗУЗ. Галбюро 
встановило зв'язки з галиц. згромад
женнями, серед яких проводило агіта
ційну роботу.

Галбюро співпрацювало з Галиц. 
орг. к-том КП(б)У, Галбюро при РКП(б) та 
Галревкомом. Його представники були 
в кер-ві КПСГ. Окремі чл. Галоргкому 
входили до складу Галбюро. Спільно з 
Галоргкомом друкували листівки, бро
шури, ж. "Галицький комуніст". Керівний 
центр перебував у м. Харків. Діяло до
05.1919. Першим керівником Галбюро 
був М. Левицький.

Рішенням ЦК КП(б)У від 23.11.1920 
ств. нове Галбюро на чолі з В. Затон- 
ським, яке ліквідували після підписан
ня Ризьк. мирн. договору 18.03.1921.

Літ.: Литвин М. Р. ЗУНР і Галиць
ка СРР у геостратегії більшовицької 
Росії // Україна: культурна спадщина, 
національна свідомість, державність. 
Збірник наукових праць. Вип. 18. Львів, 
2009. С. 101-118; Його ж. 1920 p.: Біль
шовицькі експерименти в Галичині // 
Вісник Львівської Комерційної акаде
мії. Львів, 2010. Вип. 9. (Серія - Гуманіт. 
науки). С. 50-56; Науменко К. 6. Галиць
ке бюро при ЦК КП(б)У // ЕІУ. Т. 2. К.,
2004. С. 29.

Ігор Пилипів

ГАЛИЦЬКЕ БЮРб ПРИ ЦК РКП(б)
ств. 26.02.1920 для комуніст, агітації і 
пропаганди серед вихідців із Зх. Укра
їни - біженців і колиш. військовополо
нених, які опинилися на тер-ї РСФРР. 
Метою агітації було залучити бл. 50тис. 
військовополонених та біженців з 
Галичини на бік рад. влади й викори
стати в майбутній війні з Польщею. 
До його складу входили: І. Краснокут- 
ський, О. Пушкар, Я. Баландюк, Н. Ку
харчук, О. Гарасевич, І. Запарнюк та ін.

На місцях було ств. відділення 
бюро при окремих губкомах партії 
та політвідділах з'єднань ЧА, які йому 
були підпорядковані. Зокр. при Си
бірському (об'єднувало 15 тис. осіб) у 
м. Омськ (нині м. в РФ), при політвідділі 
Запасної армії (2 тис.) в м. Казань (нині 
столиця Татарстану, РФ). Бюро підтри
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мувало зв'язок із галиц. громадами 
Далекосхідної Республіки (10 тис.), які 
знаходилися у складі інтернованого 
Чехословацького корпусу, Туркеста- 
ну (3 тис.), ув'язненими стрільцями та 
старшинами УГА в підмоск. концтаборі 
ВЧК у Кожухові (бл. 400 осіб, з яких зу
силлями бюро визволено 250).

Працівники Галбюро доклали
ся до визволення співвітчизників із 
більшовицьких концтаборів і тюрем. 
З великими труднощами вдалося 
звільнити з Кожухова О. Букшовано- 
го і Т. Франка.

Бюро брало участь у формуванні 
галиц. військ, частин, які 1920 від
правлялися на Польс. фронт. У своїй 
роботі Галбюро було тісно пов'язане 
з Галоргкомом КП(б)У та Галревко- 
мом. Після втрати більшовиками Га
личини восени 1920 переїхало до м. 
Харків.

Ліквідоване 23.11.1920. У зв'язку з 
переговорами про створення галиц. 
представництва в Комінтерні, його ді
яльність продовжено до 20.12.1920. 
Наприкінці 1930-х більшість членів 
Галбюро було репресовано.

Літ.: Литвин М. Р. ЗУНР і Галицька 
СРР у геостратегії більшовицької Росії 
//Україна: культурна спадщина, націо
нальна свідомість, державність. 2009. 
Вип. 18. С. 101-118; Його ж. 1920 p.: 
Більшовицькі експерименти в Гали
чині // Вісник Львівської комерційної 
академії Львів, 2010. Вип. 9. (Серія - 
Гуманіт. науки). С. 50-56; Литвин М. P., 
Науменко К. Є  Історія ЗУНР. Львів, 1995.

Ігор Пилипів

ГАЛИЦЬКЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ 
БЮРб (ГІБ) - обл. філія Центр, інфор
маційного бюро при Директорії УНР. 
Інформац.-агітац. інституція УНР, утво
рена в м. Станиславів наприкінці
02.1919. Пропагувала діяльність Ди
ректорії та її урядів на тер-ї Сх. Галичи
ни, збирала інформацію про сусп.- 
політ. ситуацію в ЗОУНР. ГІБ розташу
валося у м. Станиславів на вул. Гру- 
шевського (колиш. Собеського), 11. 
Кер. - К. Саврич (псевд. Максимович). 
ГІБ координувало діяльність окружних 
філій у м. Коломия та Тернопіль.

Розпочало свою роботу з нала
годження зв'язків з місц. громад, 
орг-ціями та набору співробітників 
("інструкторів-інформаторів") за ре
комендацією партій та орг-цій соці
аліст. спрямування. Спец. "Коротка 
Інструкція" передбачала, що інструк- 
тор-інформатор повинен був розпов
сюджувати інформаційний матеріал 
ГІБ, брати участь у різного роду вічах, 
зборах, нарадах, з'їздах та засіданнях, 
які відбувалися в його місцевості, по
ширювати серед нас. відозви та ін. 
л-ру. Поряд із цим, обов'язком інструк- 
тора-інформатора був збір таких ві
домостей: про ставлення місц. нас. до 
Директорії та її розпоряджень і законів 
УНР; про ставлення нац. меншин до са
мостійності УНР; про стан нац. та кла
сової свідомості місц. укр. нас., його 
політ, зрілості та ставлення до нас. нац. 
меншин тощо.

Фактично ГІБ перебувало під конт
ролем наддніпрян. УСДРП та УПСР, 
поширювало в ЗОУНР соціаліст, ідеї, 
критикувало діяльність УНРади та РДС. 
Підтримувало тісний зв'язок із СРС. Ін
формація ГІБ публікувалася на сторін
ках час."Нове Життя" (Станиславів) та в 
спец, відозвах.

Припинило діяльність наприкінці
05.1919, після відступу держ. установ 
ЗОУНР з м. Станиславів.

Літ.: Оголошення // Нове Життя. 
Станиславів. 1919. 1 марта. Ч. 48. С. 2; 
Саврич Карл Авксентійович // Борці за 
возз'єднання. Біографічний довідник. 
Львів, 1979. С. 272.

Олег Павлишин

ГАЛИЦЬКЕ НАМІСНИЦТВО - адм. 
орган для управління Кор-вом Галіції і 
Лодомерії 1849-1918 з центром у 
м. Львів. До його компетенції входили 
всі справи в рамках повноважень 
австр. МВС, Мін-ва віросповідань та 
освіти, охорони краю, рільництва, по
части фінансів і торгівлі, управління 
місц. владою. Г.н. очолював намісник, 
який вважався особистим представни
ком цісаря, представляв австр. уряд у 
Галиц. крайовому сеймі, призначав 
нижчих урядовців, пропонував канди
датури на вищі адм. посади, наглядав
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за управлінськими інституціями, вико
нував спец, доручення.

Маючи право законодавчої ініціа
тиви та подання ухвал крайового сей
му до цісарської санкції, намісник міг 
протегувати чи гальмувати певні за
конопроекти; він також мав реальний 
вплив на результати сеймових вибо
рів. Галиц. крайовий сейм домігся що
річних звітів намісника про діяльність 
галиц. адміністрації, проте не зміг 
утвердити межі його відповідальності 
перед крайовим парламентом. Наміс
ника призначав цісар після консуль
тацій з польс. табором, традиційно з 
середовища польс. консервативної 
аристократії.

Літ.: Кульчицький В. С  Держав
ний лад і право в Галичині (в другій 
половині XIX - на початку XX ст.). 
Львів, 1965; Мудрий М. Галицькі на
місники в системі українсько-поль
ських взаємин (1849-1914) // Вісник 
Львівського університету. Серія іс
торична. 1998. Вип. 33; Grodziski 5. 
Zarys ustroju politycznego Galicji // 
Galicja і jej dziedzictwo. T. 1. Rzeszow, 
1994; Grzybowski K. Galicja 1848-1914. 
Historia ustroju politycznego na tie 
historii ustroju Austrii. Krakow; Wroclaw; 
Warszawa, 1959.

Олена Аркуша

"ГАЛИЦЬКИЙ КОМУНІСТ" - часо
пис, що видавався 10.05.1919-30.04.1920 
у м. Київ. Спочатку був органом Тимча
сового к-ту комуністів Сх. Галичини, з
3-го випуску - К-ту партії комуністів Сх. 
Галичини і Буковини. 1920 -  газета Га- 
лоргкому. Опубліковано 36 номерів.

Більшість матеріалів часопису були 
спрямовані проти ЗУНР та її кер-ва, про
пагували приєднання Сх. Галичини до 
рад. України. Ред. - О. Досвітній. Автори 
статей - М. Баран, Ф. Кон, І. Кулик та ін.

Микола Вітенко

ГАЛИЦЬКИЙ КРАЙОВИЙ СЕЙМ -
представницько-законодавчий орган 
австр. провінції Кор-во Галичини та Ло- 
домерії (Володимири) з Великим кня
зівством Краківським, князівствами 
Освенцимським і Заторським 1861- 
1918. Провінційні сейми (ландтаги) по
чали діяти в Габсбурзькій монархії 
внаслідок конституційних реформ 
1860-х на підставі Жовтневого дипло
ма 1860 і Лютневого патенту 1861 ціса
ря Франца-Йосифа І. Законодавчі права 
сеймів були обмежені центр, владою.

Г.к.с став осередком і символом 
розбудови провінційної автономії, 
яка забезпечувала переваги польс. 
нац. руху перед укр. Згідно з Крайо
вим статутом, Г.к.с. налічував 150 де-
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путатів, яких обирали за куріальним 
принципом. 1914 ухвалено новий ви
борчий закон, за яким число депутатів 
збільшено до 221, куріальну с-му збе
режено, але виборче право отримали 
ширші верстви, запроваджено нац. 
кадастр; вибори на його підставі не 
відбулися.

Компетенція Г.к.с. була визначе
на як співучасть у законодавчій вла
ді й включала: ухвалення бюджету 
провінції, рішення щодо аграрних 
відносин, фінансування громад, бу
дівель і доброчинних закладів; кон
кретизуючі розпорядження в межах 
загальнодерж. законів щодо громад, 
справ, релігії, шкільництва, утримання 
війська; спеціально доручені справи. 
Повноваження Г.к.с. відкривали мож
ливості для розвитку нац. к-р, упо
рядкування соціально-екон. відносин 
і місц. самоуправління, узгодження 
інтересів різних сусп. груп. Політ, зна
чення Г.к.с. виходило поза його ком
петенцію: депутати могли вільно обго
ворювати всі питання. Каденція сейму 
тривала 6 p., щорічні сесії відбувались у 
м. Львів, приблизно протягом місяця. 
Постійно діяв виконавчий орган - Кра
йовий виділ. З 1861 для засідань Г.к.с. 
орендували приміщення театру графа 
С. Скарбека (нині Нац. академіч. укр. 
драм, театр ім. М. Заньковецької), а 
1878-81 споруджено новий будинок 
(архіт. Ю. Гохбергер; нині гол. корпус

Львів, нац. ун-ту ім. І. Франка), який 
не поступався будівлі парламенту в 
м. Відень. Стенограми засідань виходи
ли друком під назвою: "Stenograficzne 
Sprawozdania Sejmu krajowego Krole- 
stwa Galicyi і Lodomeryi wraz z Wielkiem 
Ksi^stwem Krakowskiem". Осн. матеріа
ли Г.к.с. зберігаються в ЦДІАУЛ (ф. 165).

Г.к.с. став гол. політ, інструментом 
реалізації в Габсбурзькій монархії 
польс. програми "органічної праці". 
Українці, виходячи з соціальної стр-ри 
свого нас., могли претендувати на 1/3 
місць, утім, як правило, здобували 
менше мандатів, зокр. через зловжи
вання на виборах на користь польс. 
землевласників. Усього депутатами 
Г.к.с. було 6л. 200 українців, серед них: 
представники духовенства (54), селян
ства (42) і світської інтелігенції (83, з 
них 38 мали наук, ступінь д-ра), пере
важно дрібних чиновників, юристів, 
освітян. Більшість у Г.к.с. утримували 
польс. консерватори. Щодо українців 
польс. депутати, як правило, дотриму
валися нац. солідарності, що зводила
ся до мінімального задоволення укр. 
пропозицій для втримання українців 
у польс. націо- та державотворчій ор
біті, запобігання поділу Галичини за ет
нічною ознакою. Найбільшою увагою 
українців користувалися питання про 
мову, шкільництво, аграрні відносини, 
дрібне вир-во, місц. самоуправління, 
фінансування нац.-культ. т-в, здобуття

Будинок Галицького 
крайового сейму 
(нині головний корпус 
Львівського 
національного 
університету 
імені Івана Франка)
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нац. рівноправності, з поч. 20 ст. -  ви
борча реформа. Укр. депутати вико
ристовували трибуну Г.к.с. для промов, 
у яких вказували на нерівноправне 
становище українців, формулювали 
нац. вимоги. Укр. представництво в 
Г.к.с. претендувало на роль самостій
ного осередку укр. нац. руху, одне із 
завдань якого полягало в консолідації 
політ, сил навколо захисту нац. інтере
сів українців у Галичині.

Г.к.с. відіграв суттєву роль у набутті 
всім галиц. сусп-вом досвіду консти- 
туційно-парламент. діяльності, сприяв 
формуванню професійних політиків, 
послужив однією з ключових платформ 
для укр.-польс. дискусій. Депутатами 
Г.к.с. були провідні діячі ЗУНР: Є. Петру- 
шевич, К. Левицький, О. Барвінський, 
Л. Цегельський, І. Макух, І. Куровець та 
ін. Теми укр. нац. життя завжди були в 
Г.к.с. важливими й мали тенденції до 
зміцнення. Останнє пленарне засідання 
Г.к.с. відбулося 14.03.1914. Формально 
ліквідований 1920.

Літ.: Аркуша О. Відкриття Галиць
кого Крайового сейму у Львові // 
Lwow. Miasto - spoleczeristwo - kultura. 
Krakow, 2002. T. IV. S. 135-164; Її ж. 
Українське представництво в Галиць
кому сеймі 1901-1907 років // Запис
ки НТШ. Праці історико-філос. секції. 
Львів, 2006. Т. CCLI. С. 191 -239; Історія 
українського парламентаризму: від 
допарламентських форм організа
ції політичного життя до сьогодення. 
К., 2010; Олесницький Є Сторінки з 
мого життя. Львів, 2011; Чорновол І. 
Українська фракція Галицького кра
йового сейму 1861-1901 (нарис з іс
торії українського парламентаризму). 
Львів, 2002; Grodziski 5. Sejm Krajowy 
galicyjski. 1861-1914. Warszawa, 1993. 
T. 1-2; Malecki M. Wydzial krajowy 
Sejmu galicyjskiego. Struktura і zakres 
kompetencji. Krakow 2014; MoklakJ. W 
walce o tozsamosc Ukraincow. Zagad- 
nienie j^zyka wykladowego w szkolach 
ludowych і srednich w pracach Galicyj
skiego sejmu krajowego 1866-1892. Kra
kow, 2004; Ukrainskie tradycje parlamen- 
tarne, XIX-XXI wiek / pod red. J. Moklaka. 
Krakow, 2006.

Олена Аркуша

ГАЛИЦЬКИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ 
КОМІТЕТ КП(б)У 1920 (ГАЛОРГКОМ)
- координуючий орган комуніст, орг- 
цій Сх. Галичини і Буковини. Сформова
ний на парт. конф. 23-24.04.1920 в 
м. Київ. Склад: Ф. Кон (голова), М. Баран, 
Ф. Палащук (Конар), М. Левицький, І. Не- 
моловський, В. Порайко, О. Паліїв, 
Б. Скарбек, О. Устиянович (на правах 
чл.), Т. Іванчук, М. Козоріс (канд. у чл.).

Співпрацював із ЦК РКП(б), ЦК КП(б)У, 
Пд. бюро Комінтерну, Польс. і Галиц. 
ревкомами, ЦК КПСГ, губкомами та 
наркоматами УСРР, реввійськрадами 
фронтів. Брав участь у реорг-ції ЧУГА, 
агітаційній роботі серед полонених га
личан у таборах (Харків, Кожухово (під 
Москвою), Ярославль, Архангельськ). 
Видавав ж. "Галицький комуніст"

3.08.1920 рішенням Політбюро ЦК 
КП(б)У Галоргком був об'єднаний з 
нелегальним ЦК КПСГ в єдиний орган
- ЦК КПСГ.

Літ.: Литвин М. Нове про діяль
ність Галоргкому КП(б)У // УІЖ. 1990. 
№ 2. С. 126-130; Його ж. 1920 p.: Біль
шовицькі експерименти в Галичині // 
Вісник Львівської комерційної акаде
мії Львів, 2010. Вип. 9. (Серія - Гуманіт. 
науки). С. 50-56.

Микола Литвин

ГАЛИЦЬКИЙ РЕВОЛЮЦІЙНИЙ КО
МІТЕТ (ГАЛРЕВКОМ) - вищий орган 
виконавчої влади, тимчасовий ро- 
бітн.-сел. уряд т. зв. ГСРР. Питання про 
формування Г.р.к. розглядалося у 
м. Харків ще 4.04.1920, тобто до поч. 
польс.-рад. війни. 8.07.1920 на спільно
му засіданні Політбюро ЦК КП(б)У та 
Галоргкому в м. Харків визначено пер
сональний склад Г.р.к.: голова В. Затон- 
ський, заст. М. Баран, секретар І. Немо- 
ловський,чл.-Ф. Конар і М. Левицький.
В. Затонського на цьому посту затвер
див 16.07.1920 ЦК РКП(б). 3.08.1920 
склад Г.р.к. був доповнений єврейс. 
представником А. Баралем (Савка) та 
поляком К. Літвіновічем, натомість
І. Немоловського та Ф. Конара усунуто. 
При Г.р.к. ств. 12 відділів (подібно до 
стр-ри РНК РСФРР 1917), дещо пізніше
- ще 6, які виконували функції держ. 
апарату.

322



ГАЛИЦЬКИЙ РЕВОЛЮЦІЙНИЙ КОМІТЕТ (ГАЛРЕВКОМ)

Прийнята Г.р.к. 15.07.1920 Декла
рація "До працюючих всього світу, 
до урядів соціалістичних радянських 
республік і до урядів усіх капіталістич
них держав" сповіщала про створення 
революц. уряду - Г.р.к. Метою діяль
ності проголошувалося "руйнування 
старого капіталістичного ладу і буду
вання нового соціялістично-комуніс- 
тичного ладу через ГСР", для оборони 
якої утворювалася Галицька ЧА. Своїм 
гол. завданням Г.р.к. вважав "довести 
почату класову б-бу до встановлення 
Радянської влади у Східній Галичині" 
та закликав робітників і селян усіма за
собами допомагати ЧА вирвати владу 
з рук буржуазії, "установити пролетар
ську владу в Галичині". До скликання 
1-го з'їзду рад робітн. і сел. депутатів, 
який мав визначити держ.-правовий 
статус Сх. Галичини, Г.р.к. оголошував 
себе єдиним представником вищої 
виконавчої влади. Поза законом і не
правомочними оголошено всі ін. уря
ди, що існували в Галичині та поза нею, 
зокр. уряди ЗУНР та Директорії УНР.

На 1 -му засіданні 1.08.1920 в м. Тер
нопіль (місто вважалося столицею но
вого держ. утворення), Г.р.к. прийняв 
декрет № 1 "Про встановлення Соціа
лістичної Радянської влади в Галичині". 
На місцях влада передавалася пові
товим, міськ. і сільс. ревкомам, стр-ра 
і функції яких визначені тимчасовою 
інструкцією "Про організацію органів 
Радянської влади". Цим декретом Г.р.к. 
скасовував органи влади, закони та по
станови польс. д-ви та всіх ін. урядів на 
тер-їСх. Галичини, ліквідував приватну 
власність на ф-ки, з-ди і банки - все 
майно оголошувалося держ. власністю 
та підлягало обліку. Уряд УСРР виділив 
допомогу на екон. потреби Г.р.к. в роз
мірі 50 млн крб.

1.08.1920 Г.р.к. прийняв декларацію 
№ 2"Про права і обов'язки робітників у 
ГСРР", за якою все багатство країни, все 
нерухоме майно, машини, матеріали, 
засоби комунікацій, транспорту, всі 
банки, рудники і т. п. переходили у все- 
нар. власність. Було проголошено заг. 
обов'язковість праці, для робітників 
запроваджено 8-годинний робочий 
день, заборонено працю дітей до 15 р.

Г.р.к. запропонував створити на всіх 
підпр-вах і шахтах фабрично-заводські 
к-ти, встановити робітничий контроль.

1.08.1920 опублікована постанова 
Г.р.к. "Про конфіскацію поміщицької 
землі, врожаю і сільськогосподар
ського реманенту і про передачу їх 
органам радянської влади", за якою 
всі колиш. цісарські, поміщицькі і 
церк.-монастир. землі з живим і не
живим інвентарем відчужувалися без 
викупу і переходили в розпорядження 
земельних відділів місц. ревкомів, які 
зобов'язувалися встановити свій кон
троль та охорону маєтків, збирання 
урожаю, проведення осінньої і весня
ної сівби. На цих землях мали органі
зовувати держ. колгоспи; наділяти ж 
землею малоземельних чи безземель
них селян не передбачалося. Аграрні 
перетворення Г.р.к. здійснювалися, за 
зразком Наддніпрян. України, воєн- 
но-комуніст. методами, що викликало 
незадоволення селян.

У галузі продовольчої політики 
було введено хлібну монополію та за
борону вільної торгівлі продуктами 
харчування понад визначені норми. 
Вводився громадянський та трудовий 
пайок, з переліком категорій спожива
чів. Здійснено спробу запровадження 
рад. грошей. На заможні верстви на
кладався одноразовий надзвичайний 
революц. податок, з допомогою якого 
вилучено понад 100 млн крб.

Водночас було при йнято декрет № 2 
"Про відокремлення церкви від дер
жави і школи", яким на тер-ї республі
ки запроваджувалася повна свобода 
віросповідання, як і повна свобода не
визнання віри. Всі привілеї духовних 
осіб було скасовано, а церк. майно - 
землі, будівлі тощо - оголошено влас
ністю д-ви; викладання релігії у школах 
заборонено.

Було декретовано запровадження 
заг. і рівного виборчого права (декрет 
№ 12 від 28.08.1920 "Про активне і па
сивне виборче право в ГСРР"). Правом 
обирати і бути обраним в усі органи 
влади користувалися "незалежно від 
віросповідання, національності, міс
ця проживання і т. п. громадяни ГСРР 
без різниці статі, які до дня виборів
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мали 18 років", крім осіб, які вдаються 
до найманої праці з метою добування 
зиску, осіб, які живуть з нетрудового 
доходу (проценти з капіталу тощо), 
приватних торговців, монахів, служи
телів усіх реліг. культів і агентів колиш. 
поліції, жандармерії і розвідувальних 
органів, членів колиш. цісар, дому, а 
також осіб, визнаних у встановленому 
законом порядку психічно хворими 
або божевільними, і таких, які засудже
ні за корисливі і ганьблячі злочини. 
Виборчі права надавалися декретом 
також іноземцям, які належали до ро
бітничого класу і трудового селянства.

Особливе значення мав також де
крет № 4 "Про скасування обов'язко
вої державної мови". Цим декретом 
проголошено рівноправність усіх на
цій і національностей, які проживали 
на тер-ї ГСРР, ліквідовано обов'язкову 
держ. мову в республіці, громадянам 
було гарантовано право звертатися до 
всіх установ чи орг-цій рідною мовою. 
Будь-які прояви нац. нетерпимості, 
ворожнечі підлягали суворому пока
ранню. На практиці цей декрет був 
звернений проти укр. нас. та укр. мови 
й викликав великі застереження серед 
галиц. українців.

Значне місце в діяльності Г.р.к. за
ймала орг-ція поповнення лав ЧА. Для 
цього ств. військ, відділ і повітові комі
саріати.

В основу орг-ції судового апара
ту було покладено декрет № 18 Г.р.к. 
"Про народні суди, революційні три
бунали та касаційний трибунал в ГСРР" 
від 28.08.1920, за яким створено таку 
судову с-му: нар. суди і з'їзди нар. суд
дів; революц. трибунали; касаційний 
трибунал. Оскільки ні кримінального, 
ні цивільного кодексів у ГСРР не існу
вало, то розгляд і вирішення справ 
відбувалися на підставі т. зв. революц. 
совісті й соціаліст, правосвідомості.

Для захисту громад, порядку й осо
бистої безпеки громадян, а також для 
б-би зі злочинністю декретом № 10 
Г.р.к. замість колиш. жандармерії і по
ліції постановив організувати на тер-ї 
ГСРР робітн.-сел. міліцію. На вико
нання Декрету № 1 Г.р.к., який містив 
вимогу негайного арешту "всіх попе

редніх агентів польської буржуазної 
влади" - старост, жандармів, поліца
їв, усіх політ, і військ, представників 
(п. 5) Галицькою надзвичайною комісі
єю здійснено обшуки, арешти, облави, 
конфіскацію майна арештованих, взя
то заручників, проведено реквізиції, 
примусові трудові мобілізації. Репресії 
торкнулись у першу чергу міськ. нас. 
Через нетривалість існування рад. вла
ди в краї червоний терор не встиг на
бути повномасштабного розмаху.

У зв'язку зі спішним відступом ЧА 
діяльність Г.р.к. було згорнуто. Орг. лік
відація Г.р.к. та його підрозділів здійс
нена 22.09.1920.

Дж.: До працюючих всього світу, до 
Урядів С о ц іа л іс т и ч н и х  Радянських Рес
публік і до урядів всіх капіталістичних 
держав [Листівка] / Галицький Револю
ційний Комітет. Харьків, [1920, липень].

Літ.: Верига В. Галицька Соціяліс- 
тична Совєтська Республіка (1920 p.). 
(Перша большевицька окупація Га
личини). Нью-Йорк; Торонто; Париж; 
Мельбурн, 1986; Дерев'янко С. "Галиць
ке дійство скінчилося..."// Наука і сус
пільство. 1989. № 11. С. 13-15; Збірник 
декретів, декларацій і постанов Галиць
кого Революційного Комітету / ред.
І. Кулика. Тернопіль, 1920; Кузьмин Р. Я. 
Воєнний комунізм у Східній Галичині: 
соціально-економічні перетворення 
Галревкому в 1920 р. // Гілея. К., 2013. 
Вип. 69 (№ 2). С. 70-78; Лісна /. С. Ста
новлення державності в Галичині 
(1918-1923). Тернопіль, 2001; СтахівМ. 
Третя совєтська республіка в Україні. 
Нариси з історії третьої воєнної інвазії 
Совєтської Росії в Україну і розвитку 
окупаційної системи в часі. Листопад
1919-листопад 1924. Нью-Йорк; 1968. 
С. 141-144.

Сергій Дерев'янко

ГАЛИЦЬКИЙ
Семен
(20.02.1891-16.12.1955) - правник, 

журналіст, громад.-політ. і військ, діяч. 
Н. у с. Нова Жучка (нині тер-я м. Чернів
ці). Навч. у Чернів. г-зії (1911), на правн. 
ф-ті Чернів. ун-ту.

У роки ПСВ закінчив старшин, арти
лер. школу та повітряноплавний курс.
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Служив у гірській артилерії (1914-16) 
та частині повітряних сил (1916-18) 
австр. армії. Нагороджений великою і 
малою срібними медалями й нім. ме
даллю "За воєнні заслуги"

Учасник встановлення укр. влади 
в м. Чернівці на поч. 11.1918. Після 
окупації Буковини рум. військом ді
стався до м. Коломия, де служив в ОВК 
та в штабі Коломий. бригади (11.1918-
06.1919). У складі ГА воював на Наддні
прянщині. Поручник 2-го батальйо
ну, 2-го артилер. полку 3-го корпусу 
(07.1919-05.1920). Опікувався вояками 
УГА, яких більшовики арештували в 
м. Одеса (весна 1920). Влітку 1920 ді
стався до ЧСР, де займався орг. діяль
ністю в таборі інтернованих вояків УГА 
біля м. Німецьке Яблонне.

Навч. у Празьк. ун-ті. 1926 повер
нувся на Буковину. Працював у час. 
"Боротьба" (Чернівці). Співзасн. Партії 
укр. працюючих в Румунії "Визволен
ня" та її друкованого органу - час. "Бо
рець".

Арештований та ув'язнений рум. 
владою (9.12.1926-12.12.1927). Через 
переслідування за політ, мотивами 
виїхав до м. Москва, де працював 
представником від Буковини при ви
конкомі Комінтерну. 1935 нелегально 
відвідав Буковину, але незабаром зно
ву повернувся до м. Москва. Репресо
ваний більшовицькими спецслужба- 
ми, відбув 9 р. у концтаборах.

П. у Красноярському краї (Росія) у 
психоневрологічному диспансері.

Літ.:Буковина -їїминуле і сучасне/ 
під ред. Д. Квітковського, Т. Бриндзана, 
А. Жуковського. Париж; Філядельфія; 
Дітройт, 1956. С. 339, 343, 350, 509-510, 
635; Високі відзначення // Українське 
Слово. Львів, 1916. 21 марта. Ч. 75. С. 3; 
Гірняк Н. Останній акт трагедії Україн
ської Галицької Армії. Б/м, б/p. С. 209- 
210; КордубаМ. Переворот на Буковині. 
(З особистих споминів) // ЛНВ. Львів, 
1923. Т. LXXXI. Кн. X. С. 137; Кн. XII. С. 325; 
Станімір О. Моя участь у Визвольних 
Змаганнях 1917-1920. Торонто, 1966. 
С. 152; Фостій І. Галицький Семен Ге
оргійович//Українська журналістика в 
іменах. Львів, 1997. Вип. IV. С. 44.

Олег Павлишин

ГАЛИЧИНА - істор. регіон України 
на північ від Карпат, у бас. р. Дністер 
(верхня і серед, течія), Зх. Буг (верхня 
течія), Сян (верхня течія); за сучасним 
адм. поділом - Львів., Івано-Франк., 
Терноп. обл. України (крім пн. част. з 
Кременцем, Почаєвом та ін. населе
ними пунктами, які до ПСВ входили 
до складу Рос. імперії і належать до 
Волині), а також пд.-сх. землі сучас
ної Польщі (Лемківщина, Надсяння). 
В етнічному (укр.) розумінні Г. займає 
тер-ю бл. 55 тис. км2. Як істор. регіон 
сформувалася в давньоруський період 
і впродовж історії належала (частково 
або повністю) до Галицько-Волинської 
д-ви, Угор. кор-ва, Польс. кор-ва (Речі 
Посполитої], Австр. (Австро-Угор.) імпе
рії, ЗУНР, Польської Республіки (2-ї Речі 
Посполитої), УРСР/СРСР.

У 19 - на поч. 20 ст. Галичиною нази
вали австр. провінцію Кор-во Галичи
ни і Лодомерії з Великим князівством 
Краківським, князівствами Освенцим- 
ським і Заторським з адм. центром у 
м. Львів. За тер-єю і чисельністю нас. 
Г. належала до найбільших австр. 
провінцій. Тер-я провінції становила 
78,5 тис. км2, де 1910 проживало 8 млн 
осіб, із них у Сх. Г. - 5,2 млн. Українці та 
поляки становили в австр. Г. приблиз
но рівні чисельні групи: у 1900 частка 
поляків сягнула 45,80 %, українців - 
42,43 % усього нас. провінції; значною 
групою були євреї - 11,09 % (дані по
дано за віросповіданням, відповідно - 
римо-католики, греко-католики, юдеї). 
За етнічною ознакою Г. умовно поділя
ли на 2 част. - зх. (з центром у м. Кра
ків), зі значною чисельною перевагою 
польс. нас., і ex., укр. істор. Г., де укра
їнці становили 63,48 % нас., поляки - 
22,7 %, євреї - 12,96 %. Символом укр.- 
польс. розмежування вважали р. Сян.

Під час конституційних і децен- 
тралізаторських перетворень серед. 
19 ст. укр. нац. рух у Г. не зміг належ
но протидіяти польському. Унаслідок 
т. зв. резолюційної кампанії 1868-73 
Г. було перетворено в польс. автоно
мію. Польс. діячі закріпили за собою 
статус політ, союзників австр. уряду й 
зосередили у своїх руках ключові лан
ки влади в провінції. Попри польс. пе-
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Карта коронних країв 
Галичини і Буковини, 
видана Географічним 
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ревагу в Г., австр. конституція давала 
українцям змогу розвивати нац. рух; 
було створено законодавчу базу для 
вільного об'єднання громадян у т-ва й 
орг-ції. Від 1860-х у Г. діяли 2 вертикалі 
влади - австр. урядова й самоврядна, 
що створювало простір для розвитку 
громад, ініціатив, відкривало можли
вості для формування нац. політики. 
Вищим органом австр. держ. влади в 
Г. було Галиц. намісництво, а в с-мі ор
ганів місц. самоврядування ключовою 
інституцією був Галиц. крайовий сейм.

Після заборонних актів рос. ца
ризму (Валуєвський циркуляр 1863, 
Емський указ 1876) австр. Г. стала цен
тром укр. руху, місцем творення його 
інституційних та ідейних основ. Укр. 
інституції, які виникали в Г. (культосвіт., 
наук, й політ, т-ва, часописи тощо), пра
цювали в напрямі розвитку громад, 
самодіяльності та нац. свідомості місц. 
нас. і водночас - реалізації ідеї нац. 
єдності. Важливу (а в деякі періоди - 
ключову) роль у розгортанні укр. руху 
в Г. відігравала ГКЦ і греко-катол. духів
ництво. Укр. нац. рух у Г. розвивався у 
взаємодії з польським. А те, що істори- 
ко-нац. центри та осн. лінія нац.-політ. 
історії як поляків, так і українців розмі
щувалася поза межами Австро-Угор- 
щини, змушувало політ, еліту двох на
родів час від часу шукати можливості 
для компромісу (напр., т. зв. нова ера 
1890). Укр. модель нац. розвитку, яка 
викристалізувалася в Г., синтезувала 
в політиці домагання інтелектуальної 
еліти, формування орг. мережі на міс
цях і тиск масового нар. руху на владу.

Під час ПСВ тер-я Г. стала ареною 
військ, дій між австро-нім. і рос. вій
ськами. У м. Львів у 08.1914 створе
но ГУР як представництво всіх політ, 
партій і груп на чолі з К. Левицьким, 
яка у 05.1915 реорганізувалася в ЗУР. 
З галиц. українців сформували Легіон 
УСС як окрему одиницю в австр. ар
мії і ядро майбутнього укр. війська. У
08.1914 укр. політ, емігранти з Наддні
прянщини на чолі з Д. Донцовим за
снували в м. Львів СВУ як безпарт. 
репрезентацію нац.-політ. та економ, 
інтересів укр. народу в Росії, яка мала 
представництво в ГУР і ЗУР. Своєю гол.

метою ЗУР декларувала створення 
укр. д-ви на Наддніпрянщині та прого
лошення територ.-нац. автономії укр. 
земель у складі Австро-Угорщини.

Поразка д-в Четверного союзу в 
ПСВ і пов'язаний із цим розпад Ав- 
стро-Угор. монархи актуалізували дер
жавотворчі плани галиц. українців. 
18-19.10.1918 УПР ініціювала в м. Львів 
з'їзд політ, і громад, діячів укр. регіонів 
Австро-Угорщини - Укр. конституанту 
(Установчі збори), яка проголосила 
себе УНРадою з повноваженнями пар
ламенту (голова Є. Петрушевич).

У 11.1918 на тер-ї Г. і Буковини ство
рено ЗУНР, яка в 01.1919 проголосила 
об'єднання з УНР. У 07.1919, внаслі
док польс.-укр. війни, яка тривала від 
проголошення ЗУНР, тер-ю Г. окупу
вали польс. війська, ГА відступила за 
р. Збруч. 25.06.1919 Верховна рада Па
ризької мирн. конф. ухвалила рішення 
передати колишню Сх. Г. в тимчасове 
управління Польщі за умови надан
ня цій тер-ї автономії та проведення 
плебісциту. Офіц. рішення про приєд
нання Г. до Польщі ухвалила Рада по
слів Антанти 14.03.1923. Польс. уряд 
узяв зобов'язання надати Г. спец, са
моуправління, втім не виконав цього.

Надалі у 20 ст. Г. залишалася в цен
трі політ, суперечностей, які характе
ризували історію ЦСЄ; політ, палітрі 
краю властива строкатість угруповань 
і настроїв. У міжвоєн. період Г. стала 
місцем польсько-українського проти
стояння, згодом зазнала нім. (нацист.) 
і рад. окупації, була тереном масових 
депортацій і репресій, а нац. і соціаль
на стр-ра нас. краю зазнала докорін
них змін. У рад. період Г. була центром 
опозиц. діяльності, що на зламі 1980- 
90-х вилилось у широкий укр. нац. рух 
і привело до проголошення України 
незалежною д-вою. Важливим аргу
ментом у цьому русі була істор. пам'ять 
про ЗУНР, що символізувала тривкість 
місц. українства та його європ. спрямо
ваність.

Літ.: Аркуша О., Мудрий М. Галичи
на // Наукове товариство імені Шев
ченка. Енциклопедія / ред. О. Купчин- 
ський та ін. Т. 3. Львів, 2016. С. 438-451; 
Галичина в етнополітичному вимірі /
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авт. кол.: В. Котигоренко (кер.), В. Вой- 
налович, 0 . Калакура та ін. К., 2017; 
Галичина: етнічна історія / відп. ред. 
С. Макарчук. Львів, 2008; Макарчук С 
Українська Республіка галичан. Львів, 
1997; Пахолків С. Українська інтеліген
ція у Габсбурзькій Галичині: освічена 
верства й емансипація нації, Львів, 
2014; Райківський І. Ідея української 
національної єдності в громадсько
му житті Галичини XIX століття. Іва- 
но-Франківськ, 2012; WolffL The idea of 
Galicia: history and fantazy in Habsburg 
political culture. Stanford (CA), 2010.

Олена Аркуша, 
Мар'ян Мудрий

ГАЛІБЕЙ
Іван Павлович
(18.04.1894 -  бл. 1949) -  церк. і гро

мад. діяч, капелан ГА. Н. у с. Устя Зелене 
Бучацького пов. в сімї селянина. Рідний 
брат священика Ю.-А. Галібея, сотника 
ГА, учителя й інспектора шкіл С. Галібея, 
власника кахлярської ф-ки в м. Львів 
М. Галібея. Навч. у нар. шк. с. Устя Зелене, 
дир. якої Годолльо подбав про стипен
дію для братів Галібеїв від митрополи
та А. Шептицького для здобуття вищої 
освіти. Студіював у духовній семінарії та 
богослов, ліцеї ім. св. Івана Золотоустого 
в м. Станиславів (1913-17). Одружений. 
Висвячений на священика 1919 єписко
пом Г. Хоми шин им.

1919 вступив до лав ГА, служив 
капеланом у ранзі сотника. Під час 
Чортків. офензиви (06.1919) потрапив 
у польс. полон, у якому перебував до 
1920.

Адміністратор парохії с. Новошин 
Журавнен. деканату Львів, архієпархії 
(1920-23), організатор читалень і чл. 
філії т-ва "Просвіта" в м. Журавно. Екс
понований сотрудник у с. Дуплиська 
парохії Угриньківці Заліщиц. деканату 
Станиславів. єпархії (1923-25), про
вадив катехизацію в школі, підтримав 
розвиток читальні т-ва "Просвіта" коо
перативи "Злука" каси Райффайзена і 
громад, каси.

Парох с. Скоморохи Бучац. де
канату (1925-38), тимчасовий адмі
ністратор у с. Губин того ж деканату 
(1925-31). Ординаріатський шкільний

комісар Бучац. деканату (з 1938). Ор
ганізував будову церкви в с. Русилів 
і Нар. дому в с. Скоморохи, де роз
ташувалися читальня т-ва "Просвіта", 
"Районова молочарня", кооператив 
"Селянська спілка", хор, аматорський 
театр, гурток, осередок т-ва "Сокіл"; 
розвинув касу Райффайзена, за допо
могою якої провели викуп 80 моргів 
лісу в поміщика-поляка. Організував 
курси - кооперативний, книговодства, 
с.-г., куховарський для господинь, за
снував дит. садок. Голова наглядової 
ради Повітового союзу кооператив та 
повітової філії Українбанку в м. Бучач. 
Під час пацифікації 1930 польс. поліція 
знищила майно кооперативу та мо
лочарні.

П.у рад. концтаборі.
Літ.: Альманах Станиславівської 

Землі: 36. матер. до історії Станисла
вова і Станиславівщини / ред.-упоряд. 
Б. Кравців. Нью-Йорк; Торонто; Мюнхен, 
Т. 1.1975. С. 144,145,16,148; Бучач і Бу- 
чаччина: Історико-мемуарний збірник 
/ ред. кол.: М. Островерха та ін. Нью- 
Йорк; Лондон; Париж; Сидней; Торонто, 
1972. С. 241, 293, 307, 313, 394-395,416, 
570, 641-642, 643, 671; Історично-ме- 
муарний збірник Чортківської округи. 
Повіти: Чортків, Копичинці, Борщів, 
Заліщики / ред. кол.: О. Соневицька, 
Б. Стефанович, Р Дражньовський. Нью- 
Йорк; Париж; Сідней; Торонто, 1974. 
С. 758-759;ЛебедовичІ. Полеві духовни- 
ки Української Галицької Армії: У 45-річ- 
чя участи у Визвольних змаганнях (Ма
теріали до історії). Вінніпег, 1963. С. 237, 
241; Стрийщина: історично-мемуарний 
збірник Стрийщини, Скільщини, Боле- 
хівщини, Долинщини, Рожнітівщини, 
Журавненщини, Жидачівщини і Мико- 
лаївщини / ред. II. Пеленська, К. Баб'юк. 
Нью-Йорк; Торонто; Париж; Сідней, 
1993. Т .З.С . 404-406,444.

Олег Єгрешій, 
Руслан Делятинський

ГАЛІБЕЙ
Михайло
(22.08.1885-27.06.1964) -  ремісник- 

кахляр, підприємець, громад.-політ. 
діяч, депутат УНРади. Н. у с. Єзупіль 
Станиславівського пов. Навч. у Ста-

ГАЛІБЕЙ 
Іван Павлович

Ж

ГАЛІБЕЙ Михайло
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ниславів. г-зії. Майстер та власник 
кахлярської майстерні у м. Львів, Опі
кун укр. ремісничої молоді. Чл. упра
ви Бурси ім. Митрополита Андрея для 
філії Академіч. г-зії у м. Львів. Співза- 
сновник, секретар Міщанського брат
ства в м. Львів. Чл. т-ва "Зоря". Діяч 
УНДП. Делегат до УНРади від м. Львів 
(Станиславів, 01-05.1919). Чл. комісії 
тех. відбудови. Працівник відділу по
стачання Управління головноуповно- 
важеного по харчуванню Галичини і 
Буковини (Станиславів, весна 1919). 
Учасник Надзвичайного з'їзду УНДП у 
м. Станиславів (28-29.03.1919).

Після відступу уряду ЗУНР за р. Збруч 
повернувся до м. Львів, де продовжив 
професійну діяльність. Чл. Ради Укр. т-ва 
допомоги інвалідам у м. Львів. Чл. ШНК 
УНТП, ЦК УНДО (1928). Чл.-засн. Укр. ка
тол. союзу (15.01.1931). Після ДСВ - на 
еміграції в США.

П. у м. Окленд (шт Каліфорнія, 
США).

Літ.:Павлишин О. Львівщина в добу 
Західно-Української Народної Респуб
ліки (1918-1919). Львів, 2008. С. 47, 
76, 175.

Олег Павлишин 

ГАЛІБЕЙ
Степан
(1881-1942) -  військ, і політ, діяч, 

учасник нац.-демократ. революції 1918 
на ЗУЗ, комендант м. Коломия. Н. у

с. Устя Зелене (нині Монастирис. р-ну 
Терноп. обл.). Управитель бурси УПТ в 
м. Коломия (1908); викл. математики і 
фізики в Коломий. г-зії (1908-14).

Учасник ПСВ. Поручник, ад'ютант 
коша 36-го піх. полку, що дислокувався 
у м. Коломия.

Комендант м. Коломия у 12.1918-
05.1919.

Після поразки визвол. змагань ви
кладав у Коломий. г-зії (1922-24), Ко
ломий. польс. г-зії (1925); дир. укр. при
ватної г-зії УПТ "Рідна школа" (1922-24) 
та укр. жін. семінарії в м. Коломия 
(з 1924). Працював шкільним інспек
тором у м. Львів (після 1925) і Живець 
(нині Польща; 1929).

У міжвоєн. період разом з Т. При- 
маком звинувачений польс. ветеран, 
орг-ціями у відповідальності за нібито 
знущання над польс. вояками у Ко- 
сачівському таборі для інтернованих 
осіб 1919 та їх смерті від голоду і тифу.

П. у м. Станіслав (нині Івано-Фран- 
ківськ).

Дж.: ДАІФО. Ф. 636. Оп. 1. Спр. 8. 
Арк. 33; Там само. Спр. 9. Арк. 10.

Літ.: Коломия в спогадах. Торон
то, 1962; Монолатій І. Вічний жид з 
Коломиї. "Українець" Мойсеєвого ви
знання Яків Саулович Оренштайн. 
Івано-Франківськ, 2014. С. 234-235; 
Полатайчук Я. Галібей Степан // Енци
клопедія Коломийщини. Зш. 4, літ. Г-Ґ. 
Коломия, 2006. С  24-25; Хрестоматія з 
історії Коломиї / упоряд. І. Монолатій. 
Івано-Франківськ, 2016. С. 198-199, 
206; "Zaslugi" atamana Halibeja. List 
Nauczycielki // Glos Ziemi Zywieckiej. 
Zywiec, 1929. 28 list.

Іван Монолатій 

ГАЛІБЕЙ
Ю рій-Адальберт Павлович
(09.04.1888-13.06.1919) - церк. і гро

мад. діяч, капелан ГА. Н. у с. Устя Зелене 
Бучацького пов. в сім'ї селянина. Рід
ний брат священика І. Галібея, сотника 
ГА, учителя й інспектора шкіл С. Галі
бея, власника кахляр, ф-ки в м. Львів 
М. Галібея. Навч. у нар. школі с. Устя Зе
лене, дир. якої подбав про стипендію 
для братів Галібеїв від митрополита 
А. Шептицького для здобуття вищої
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освіти, Продовжив навч. в м. Станисла
вів у г-зії (матура 1909), духовній се
мінарії та богослов, ліцеї ім. св. Івана 
Золотоустого (1909-12). Висвячений 
на священика 1912 єпископом Г. Хо- 
мишиним. Префект духовної семінарії 
в м. Станиславів (1913). Вищі богослов, 
студії з біблістики в ун-ті св. Августина 
в м. Відень (1913-18). Сотрудник паро
хії м. Монастириська Бучацького пов. 
(1918-19).

Наказом ДСВС ЗУНР з 1.03.1919 Г. 
призначений польовим духівником ГА.

Убитий польс, офіцерами разом із 
о. Захарієм Подляшецьким у лісі біля 
м. Монастириська під час Чортків. 
офензиви ГА.

Літ,; Альманах Станиславівської 
Землі: Збірник матеріялів до історії 
Станиславова і Станиславівщини. Нью- 
Йорк; Торонто; Мюнхен, 1975. С. 149, 
268; Блажейовський Д. Історичний ше
матизм Станиславівської (Івано-Фран- 
ківської) єпархії від її заснування до по
чатку Другої світової війни (1885-1938) 
[англ. мовою]. Львів, 2002. С. 293; Бучач 
і Бучаччина: Історико-мемуарний збір
ник. Нью-Йорк; Лондон; Париж; Сид- 
ней; Торонто, 1972. С. 80, 271, 394, 437, 
587, 671; Лебєдович І. Полеві духовники 
Української Галицької Армії: У 45-річчя 
участи у Визвольних змаганнях (Мате
ріали до історії]. Вінніпег, 1963. С. 78,82, 
240; Стрийщина: історично-мемуарний 
збірник Стрийщини, Скільщини, Боле- 
хівщини, Долинщини, Рожнітівщини, 
Журавненщини, Жидачівщини і Мико- 
лаївщини. Т. 1. Нью-Йорк; Торонто; Па
риж; Сідней, 1990. С. 188; Шематизмь 
всего клира греко-католическои Епар- 
хіи Станиславовскои на рок Божій.... 
Станиславов-ь, 1909. С, 195; 1910. С. 310; 
1911. С. 295; 1912. С. 295; 1913. С. 288, 
295; 1914. С. XXV; 1925. С. 286.

Олег Єгрешій, 
Руслан Делятинський

ГАЛІЙ
Микола
(07.12.1892-02.10.1971) -  журналіст, 

громад, діяч, поручник УГА. Н. у с. Боків 
(нині Підгаєц. р-ну Терноп. обл.). Навч. 
у г-зіях м, Бережани (нині Терноп. обл.) 
і м. Перемишль (нині Польща).

Під час ПСВ - на Серб, фронті. Від
16.11.1918 - комендант м. Підгайці (нині 
Терноп. обл.). Як вояк ГА брав участь у 
польс.-укр. війні 1918-19. Згодом ув'яз
нений у польс. таборі для військовопо
лонених українців у м. Тухоля (Поль
ща), з якого звільнений 7.12.1920.

Навч. у Празьк. ун-ті; д-р філософії. 
Наприкінці ДСВ переїхав до м. Аша- 
фенбурґ (Німеччина), перебував у та
борі для переміщених осіб, видавав 
табірну газету. Від 1950 - в США, про
живав у м. Нью-Йорк, Чл. редколегії 
час. "Вільна Україна". Автор кн. "Орга
нізований голод в Україні 1932-1933" 
(Чикаго, 1963), наук, і публіцист, статей; 
співавтор кн. "Геть маску: Національна 
політика на Радянській Україні в світлі 
документів" (Прага; Львів, 1934); упо
рядник кн. "Михайло Грушевський - 
вибрані праці" (Нью-Йорк, 1960).

П. у м. Нью-Йорк (США).
Те.: Галій М. На свобідній землі // Бе

режанська Земля: історично-мемуарний

Могила отців
Захарія Подляшецького та 
Юрія-Адальберта Галібея 
біля церкви Воздвиження 
Чесного Хреста 
в м. Монастириська

ГАЛІЙ Микола
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ГАЛІП Теодот Мелетійович

Хор і оркестр старшин 
УГА в таборі м. Тухоля. 
28 вересня 1920 р. 
Сидять (зліва направо): 
ДОРОЖОВЕЦЬ,
Іван ЛУЧИНСЬКИЙ, 
Микола ГАЛІЙ,
Мирон ЛУЦЬКИЙ,
Роман СТАННИЧНИИ, 
ІванМОЛАЩИЙ, 
БАЛАНДЮК, 
ВЕРБИЦЬКИЙ 
і Теодор МУЧ ІЙ

збірник і за ред, В. Лева. Нью-Йорк; Лон
дон; Сідней; Торонто, 1970. С. 445-452.

Літ.: Вішко О., Срібняк І. Знахід
ка у варшавській бібліотеці: список 
полонених старшин УГА в таборі Ту
холя (1920-1922) // Вісник Київського 
національного університету імені Та
раса Шевченка. Історія. 2015. Вип. 4. 
С. 62; Мельничук Б. Галій Микола //ТЕС. 
Т. 1. Тернопіль, 2004. С. 333; Українська 
Галицька Армія / ред. Д. Микитюк. Т. 2. 
Вінніпеґ, 1960. С. 313.

Микола Назарович, 
Богдан Мельничук

ГАЛІП
Теодот Мелетійович
(1873-06.04.1943) - юрист, дипло

мат, письменник, журналіст, громад, і 
політ, діяч. Н. у с. Волока (нині Чернів. 
обл.). Після сільс. початкової шк. здо
бував освіту в школі й г-зії м. Чернівці, 
де навч. велося нім. мовою. Випускник 
юрид. ф-ту Чернів. ун-ту. Лідер лівого 
крила народовців Буковини. У 11.1905 
ств. нар.-демократ. партія під назвою 
"Національна Рада русинів на Букови- 
ні", програму якої підготували Г. і Л. Ко
гут. Ініціатор створення УРП Буковини, 
обраний її головою, редагував друко
ваний орган - двотижневик "Народна 
справа" (1907-08), згодом "Громадянин"

У період ПСВ Г. служив у місц. охо
ронних військах на офіцер, посадах.

11.11.1918, у зв'язку з наступом 
рум. в ійська, змушений залишити 
м. Чернівці й переїхати до м, Заліщики. 
Разом з інж. І. Поповичем (сином О. По
повича) Г. виїхав до м. Київ.

На поч. 01.1919 формувалася де
легація УНР на Паризьку мирну конф. 
і Г. був включений до відділу преси. 
Перебув на різних тимчасових робо
тах. Кілька місяців 1920 -  ум . Париж як 
приватна особа, слухач курсів франц. 
мови в ін-ті для емігрантів.
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ГАЛЛЕР Станіслав

У 05.1920 Г. приїхав до м. Відень, де 
зустрівся з надзвичайним послом УНР 
М. Васильком, який у період фінансової 
кризи особистими фондами утримував 
дипломатичну місію УНР у Швейцарії, 
згодом у м. Берлін. Радник укр. місії, 
згодом керуючий місії в м. Рим.

З кін. 1921 до весни 1923 Г. прожи
вав у м. Відень; навесні 1923 переїхав 
на Закарпаття, де провадив адвокат, 
практику в м. Хуст. Водночас продов
жував займатися журналіст., наук, і пед. 
діяльністю. В різні роки читав лекції на 
ф-ті права і сусп. наук УВУ в м. Прага. 
Доц. карного права. У 03.1939 перед 
наступом угор. армії на Закарпаття ви
їхав до м. Брно (Чехія).

П. і похований у м. Брно.
Те.: Галіп Т. 3 моїх споминів // Кра

ківські вісті. 1943. Ч. 50, 52, 58.
Дж.: ЦДАВОВУ. Ф. 3696. Оп. 2. Спр. 23. 

Арк. 533; Ф. 1429. Оп. 2. Спр. 1423.
Літ.: Брицький П. Письменник Тео

дот Галіп - громадський діяч і дипло
мат // Буковинці у боротьбі за укра
їнську державність (1917-1922 pp.). 
Чернівці» 2007; Онацький Є  На похилій 
площі. Записки журналіста і диплома
та. Ч. 1. Мюнхен, 1964; Сімович В. Тео
дот Галіп // Наші дні. Львів, 1943. Ч. 5.

Петро Брицький

ГАЛЛЕР
Станіслав
(Stanistaw Haller de Hatlenburg;
26.04.1872-04.1940) -  польс. військ, 

діяч, генерал, двічі кавалер ордену 
Virtuti Militari. Двоюрідний брат Ю. Гал- 
лера. Н. у родинному с. Полянка Гал- 
лера. Здобув освіту в г-зії м. Бельсько 
(1892). Добровільно вступив на навч. до 
офіцер, школи. 05.1893 -  підпоручник 
артилерії. 1894-1918 - на військ, служ
бі в Австро-Угорщині. 1901 завершив 
навч. у Вищій військ, школі у м. Відень. 
Офіцер австр. Ген. штабу. 11.1912-
12.1915 -  комендант Краків, фортеці.

З 01.1916 -  на Італ. фронті. 1917 — 
полковник. 11.1918 доброволець Війсь
ка Польського. 3 18.11.1918 - кер. штабу 
ген. округу Краків. З 7.02.1919 кер. Ген. 
штабу польс. армії. 1.01.1920 - ген.-під- 
поручник. 08—09.1920 -  командуючий 
13-ю піх. д-зією. З 04.1920 командуючий

6-ю армією в м. Львів. До 12.10.1920 вів 
бої з більшовиками. Чл. Військ, ради.
01.1921 -  кер. польс. делегації в м. Буха
рест із питання укладення польс.-рум. 
військ, конвенції. Інспектор 6-ї армії в 
м. Львів,

9.07.1923-16.12.1925 - кер. Ген. шта
бу польс. армії. Боровся проти ініціато
рів держ. перевороту 05.1926. Подав у 
відставку. Проживав у родинному філь
варку. 09.1939 зголосився до польс. 
війська.

Заарештований органами НКВС. 
Перебував у Старобільському таборі. 
6.04.1940 переведений до м. Харків, де 
страчений після кількаденного пере
бування. Похований у братській могилі 
жертв тоталітаризму в м. Харків.

У 07.1941 В. Сікорський планував 
призначити Г. командуючим польс. 
військ, що мали формуватися в СРСР.

Літ.: Kryska-Karski W. Т, Zurakowski S. 
Generalowie Polski Niepodleglej. War
szawa, 1991; Panecki I ,  Pucha\a F., Szostak 
J. Sztab Generalny (Gtowny) Wojska Pol
skiego 1918-2003; Rozstrzelani w Char- 
kowie; alfabetyczny spis 3739 jericow 
polskich ze Starobielska rozstrzelanych 
w kwietniu-maju 1940, wedlug zrodel 
sowieckich і polskich / ed. M. Skrzyh- 
ska-Ptawinska, Warszawa. S. 245.

Микола Вітенко
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ГАЛЛЕР Юзеф

г Ал л е р
Юзеф
(Jozef Haller de Hallenburg,
1 3.08.1 873-04 .06 .1960) - польс. 

військ., громад, і політ, діяч, кавалер 
орденів Білого Орла і Virtuti Militari. 
Н. у с. Юрчиці (біля м. Краків) у родині 
аристократа-землевласника Г. Галлера 
фон Галленбурга й Ольги Треттер. 1882 
сім'я Галлерів переїхала до м. Львів, де

Г. навч. у нім. г-зії, після чого вступив 
до військ. Нижчої реал ьної шк. в м. Ко
шице (нині Словаччина), 1890 - до 
Вищої реальної шк. в м. Граніце (нині 
Чехія). Навч. також на відділі артилерії 
у Тех. акад-їм. Відень.

1895 - підпоручник артилер. пол
ку в м. Львів, з 1898 - у м. Станиславів. 
З 1901 інструктор однорічної школи 
добровольців, 1905 -  її комендант. 
Нагороджений австр. військ, відзна
кою "Signum Laudis" Пішов у відстав
ку в чині капітана, отримав маєток у 
с. Висоцько (біля м. Броди), займався 
громад, роботою. Інспектор Т-ва ріль
ничих гуртків у м. Львів, чл. польс. гім
настичного т-ва "Сокіл" співпрацював 
зі скаут, рухом.

З поч. ПСВ мобілізований до австр. 
армії, організатор польс. Сх. легіону. 
Підполковник, командир 3-го полку 
Польс. легіонів. У 09.1914 вирушив з 
м. Краків на Сх. фронт, тримав оборону 
на Карпат, перевалах. Відділи легіонів

вели наступ у напрямку м. Станиславів,
24.10.1914 здобули м. Надвірна, вели 
бої в p-ні с. Молодків та Рафайлова 
(Бистриця). 14.03.1915 отримав зван
ня полковника. 05.1915-06.1916 -  на 
лікуванні після автомобільної аварії. 
У 07.1916 став командиром 2-ї брига
ди Польс. легіонів. На знак протесту 
проти Брест договору разом з брига
дою Польс. легіонів пробився через 
австр.-рос. фронт і з'єднався польс. 
формаціями в Росії. Від 28.03.1918 ко
мандував 2-м польс. корпусом в Украї
ні. 7.04.1918 отримав звання генерала.
10-11.05.1918 після битви з нім. армі
єю корпус зазнав поразки. Г. виїхав до 
м. Москва, де очолив Польс. військ, 
комісію.

13.07.1918 через Мурманськ пере
правився до Франції, де від 4.10.1918 
став командиром військ, формування, 
визнаного Антантою самостійною, со
юзницькою польс. армією.

У 04.1919 армія під кер-вом Г. була 
транспортована до Польщі. У 06.1919 
командував польс. армією в битві про
ти ЗУНР, у результаті чого ГА зазнала 
поразки й польс.-укр. війна закінчила
ся перемогою Польщі. Тоді ж призна
чений командувачем Пд.-Зх. фронту, у
10.1919 -  Поморського фронту.

1920 - ген. інспектор артилерії, в 
часі Варшав. битви з більшовиками ко
мандував Пн. фронтом; чл. Держ. ради 
оборони. Виступив проти перевороту 
Ю. Пілсудського в 05.1926 і пішов у від
ставку. В опозиції до режиму санації.

З поч. ДСВ перебрався до Франції, 
керував Міжміністерською реєстра
ційною комісією в уряді В. Сікорського. 
Після поразки Франції у війні виїхав 
до Великої Британії. 1940-43 - міністр 
освіти в екзильному польс. уряді.

П. у м. Лондон. 1993 прах Г. пере
везено до Польщі й перепоховано в 
крипті гарнізонного костелу Св. Аг- 
нешки в м. Краків.

Те.; Haller J. Pami^tniki, Z wyborem 
dokumentow і zdj^c. Londyn, 1964.

Літ.; Литвин M., Науменко К. Істо
рія ЗУНР. Львів, 1995; Czerep S. II Brygada 
Legionow Polskich. Warszawa, 1991; Kry- 
ska-Karski T, Zurakowski S. Generatowie 
Polski Niepodleglej. Warszawa, 1991; Li-
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ГАЛУЩИНСЬКИЙ Іван Миколайович

piriski W. Walka zbrojna о niepodleglosc 
Polski w latach 1905-1918. Warszawa, 
1990; Paul S. Valasek. Haller's Polish Army 
in France. Chicago, 2006.

Орест Красівський

ГАЛУЩЙНСЬКИЙ
Іван Миколайович
(12.04.1882-18.01.1944) - педагог, 

журналіст, громад, діяч. Н. у с. Звиняч 
(нині Чортків. р-ну Терноп. обл.) Брат 
Миколи, Михайла і Теодозія-Тита Галу- 
щинських. Здобув вищу освіту в Чернів. 
ун-ті. Викладав у Перемишл. (1904-09), 
Рогатин. (1909-10), Коломий. (1910-12), 
Терноп. (1912-14, 1923-30) г-зіях. Про
відник довоєн. "Пласту" в м. Тернопіль.

Під час ПСВ -  старшина австро- 
угор. армії. В Легіоні УСС співпрацював 
у Пресовій кватирі, видавав стрілец. 
газети. В 11.1918 організував у м. Тер
нопіль Студент, сотню, до осені 1919 
воював у складі ГА. Був чл. ред. к-ту газ. 
"Українські вісті" (1919), відп. ред. тиж
невика "Подільський голос" (від 1929).

Під час пацифікації 1930 заарешто
ваний польс. поліцією, позбавлений 
права викладання. Відтоді працював 
у терноп. філії т-ва "Просвіта". 1932 ор
ганізував К-т допомоги голодуючим в 
Україні, збирав матеріали про голод. 
1933-35, 1938-39 -  голова т-ва "Рідна 
школа"(Львів). На цій посаді 2-3.11.1935 
провів 1-й Укр. пед. конгрес.

Зі встановленням рад. влади восе
ни 1939 виїхав до м. Люблін (Польща), 
працював у кооперації. 1942 повер
нувся до м. Львів. Автор низки праць 
пед. тематики, зокр. "Успіхи експери
ментальної методи у біології" (ЛНВ. 
1914. Т. 66. Кн. 5), "Ідея ощадности і її 
культурно-соціальне значення" (Львів, 
1927).

Літ.: Дурбак І. Галущинський Іван 
// Шляхами Золотого Поділля: Терно
пільщина і Скалатщина. Нью-Йорк; Па
риж; Сідней; Торонто, 1983. Т. 3; Лаза
рович М. В. Легіон Українських січових 
стрільців: формування, ідея, боротьба. 
Тернопіль, 2016. С. 414; Романюк М. 
Галущинський Іван Миколайович // 
Українська журналістика в іменах. 
Львів, 1996. Вип. 3.

Юрій Довган

ГАЛУЩЙНСЬКИЙ
Михайло Миколайович
(псевд. і крипт.: Височанський, Ви- 

сочанський Микола, Подорожник, Г-ий,
Гл. М., Глщ. М., М., М. Г. та ін.; 26.09.1878- 
25.09.1931) -  педагог, поручник ав
стро-угор. армії, отаман УСС, публіцист, 
культосвіт. і громад.-політ. діяч, учас
ник нац.-демократ. революції 1918 на 
ЗУЗ. Брат І. Галущинського. Н. у с. Зви
няч (нині Чортків. р-ну Терноп. обл.) 
у сім'ї священика. Початкову освіту 
здобув у сільс. шк., середню - у Терноп. ГАЛУЩИНСЬКИИ 
г-зії (1898), де належав до нелегально- Іван Миколайович 
го учнів, т-ва "Громада". Навч. на філос. 
ф-ті Львів, ун-ту (1898-1900), звідки 
його звільнили за участь у студент, 
протестах. Завершив студії в ун-ті у 
м. Відень (1900-01). Очолював "Акаде
мічну громаду" (Львів) і "Січ" (Відень), 
один зі співзасновників і провідників 
молодіжної орг-ції "Молода Україна"
(1899-1902) та співвидавців одноймен-
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ГАЛУЩИНСЬКИЙ Теодосій (Теодозій-Тит) Миколайович

ГАЛУЩИНСЬКИЙ 
Теодосій (Теодозій-Тит)
Миколайович

ного журналу. Заст. учителя Академіч. 
г-зії у м. Львів (1901-02), де викладав 
лат. мову для початкових класів. 1903 
пройшов однорічну військ, службу. У 
05.1904 склав учительський іспит. Пра
цював учителем у польс. г-зії м. Золочів 
(1904-09) на Львівщині (викладав грец. 
та укр. мови), завідував укр. учнів, 
б-кою. Згуртував навколо себе місц. 
укр. нар. учительство й інтелігенцію.
1905 організував та очолив у м. Золо
чів філію УПТ. 1909-14 -  дир. новоство- 
реної укр. приватної г-зії св. Володи
мира в м. Рогатин (нині Івано-Франк. 
обл.). Разом з учителями г-зії створив 
у с. Черче поблизу м. Рогатин нар. ун-т 
(вищі заг.-освіт. курси) для дорослих 
(10.1913-03.1914).

На поч. ПСВ -  комендант залізн. вок
залу в м. Золочів. 18.08.1914-21.01.1915
-  командант (командир) Легіону УСС; 
від 14.03.1915 -  референт справ УСС 
при командуванні 25-го корпусу ав
стро-угор. армії. Учасник Листопа
дового повстання 1918 в м. Львів. 
Залишився у місті після відступу ГА, за
ймався опікою укр. полонених вояків 
і політв'язнів. Співзасн. позапарт. Укр. 
горожанського к-ту (Львів, 1918).

Проф. Укр. таємного ун-ту в м. Львів 
(1921-25), голова т-ва "Просвіта" (1923- 
31), провідний діяч "Рідної школи". 
Чл. УНДО та його НК (від 1925); лідер 
поміркованого крила парти, яке ви
ступало за нормалізацію польс.-укр. 
відносин. 1926 і 1930 обраний послом 
до польс. сейму, від 1928 -  сенатор, 
віце-президент сенату Польщі. Голо
ва Укр. видавничої спілки, видавець 
ж, "Життя і знання" чл. надзірної ради 
"Українського театру", діяльний в ін. 
укр. орг-ціях. Автор брошур: "Народна 
освіта і виховання народу" "Національ
не виховання" (обидві 1920), "Шевченко
-  поет життя і чину", "Михайло Драгома- 
нов -  ідеолог нової України" "Одиниця 
і громада" (всі 1921), "Новими шляхами" 
"Українські народні бібліотеки і праця 
над поширенням книжки"(обидві 1926), 
"Позашкільна освіта" "Геть непись
менність" (обидві 1927), "Наша анкета" 
(1930) та ін., численних статей, нари
сів, оглядів, рецензій у наук, виданнях 
та періодиці. 1934 видано спогади Г.

"З Українськими Січовими Стрільцями: 
Спомини з pp. 1914-1915".

П. у м. Львів, де й похований на Ли
чаків. цвинтарі. 2002 перепохований у 
крипті Стіни пам'яті меморіалу "Воїнам 
Української Галицької Армії" на тер-ї 
музею"Личаківський цвинтар"

Літ.: Коритко Р. Командант легіо
ну // Літопис Червоної Калини. 1991.
4. 4. С. 46-50; Лазарович М. В. Леґіон 
Українських січових стрільців: форму
вання, ідея, боротьба. Тернопіль, 2016; 
Прокіп А. Діяльність Михайла Галущин- 
ського (1878-1931) у справі розвит
ку українського шкільництва // Ргасе 
Naukowe Akademii im. Jana Dlugosza w 
Cz^stochowie. Pedagogika. 2013. T. XXII.
5. 371-382; Угрин-Безгрішний M. Отаман 
УСС Михайло Галущинський // Літопис 
Червоної Калини. 1931. № 11. С. 3-5.

Микола Лазарович

ГАЛУЩЙНСЬКИЙ
Теодосій (Теодозій-Тит)
Миколайович
(13.04.1880-31.02.1952) -  церк. діяч. 

Н. у м. Бучач (нині Терноп. обл.) у сімгї 
священика. Навч. у Львів, і Віден. ун-тах. 
Д-р богослов'я (1906). Викладав у Ста
ниславів. богословській семінарії. 1908 
вступив до ЧСВВ. 1912-15 -  духовний 
проповідник Колегії Св, Йосафата, 
викл. Папського біблійського ін-ту в 
м. Рим. 1915 повернувся до м. Львів. 
Викладав богослов'я у Львів, ун-ті.

Після окупації ЗУНР польс. вій
ськами в знак солідарності з ін. укр. 
професорами відмовився від доценту
ри. 1919-20 видавав катол. час. "Нова 
Рада" згодом закритий польс. владою. 
1920-28 -  викл. у Львів, духовній семі
нарії (до 1925-ректор), 1928-31 -  у бо
гословській акад-ї. Засн. і голова Укр. 
богослов, наук, т-ва (1923-26), гол. ред. 
газ. "Нова Зоря" (1926-27). 1931-49 - 
духівник в Укр. семінарії Св. Йосафата 
в м. Рим, чл. Кодифікаційної комісії 
сх. права. З 1949 -  архімандрит ЧСВВ, 
консультатор Священної конгрегації 
для Сх. церков у м. Рим.

П. під час візиту до Канади в 
м. Мондер.

Літ.: Волинський Б. Галущинський 
Теодосій Миколайович // ТЕС. Т. 1.
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С. 334-335; Кость С. Галущинський 
Теодозій-Тит Миколайович // ЕСУ. URL: 
h ttp ://e su .co m .u a /se a rch _a rtic le s , 
php?id=28489.

Богдан Паска

ГАЛЬКА
Антін Михайлович
(1879 - д. і м. с. н.) -  інж., громад.-по- 

літ. діяч, держ. повітов. комісар ЗУНР, 
офіцер ГА. Н. у с. Опарівка (Зх. Галичи
на). Навч. у Львів, політехніці. Інж.-зем- 
лемір,

Держ. повітов. комісар ЗУНР у 
м. Товмач (нині м. Тлумач Івано-Франк. 
обл.). Разом з ГА та адміністрацією ЗУНР 
перейшов за р. Збруч. Поручник-інж. 
залізн. частини ГА (1.08.1919).

1920 дістався до ЧСР. Працював за 
фахом у м. Прага, Активний діяч укр, 
еміграції в ЧСР. Голова Центр, союзу 
укр. орг-цій. Чл. УНО. Чл. Укр. тех. т-ва 
в м. Львів. Співробітник фахового час. 
'Технічні Вісти" (Львів).

У 05.1945 заарештований більшо
вицькими спецслужбами в м. Прага. 
Військ, трибуналом МВС Київ, області 
в м. Київ 8.04.1946 засуджений на 10 р, 
ув'язнення. П. на засланні.

Літ.: Клодницький О. Друга сторо
на медалі (Завваги на марґінесі книжки 
Д-ра І. Макуха: "На народній службі" - 
виданої "Українською Вільною Грома
дою" в Америці 1958. p.). Чікаго, 1964; 
Реєстр Старшин УГА, піднесених о один 
ступінь вище // Українська Галицька 
Армія / ред. Д. Микитюк. Т. 2. Вінніпег, 
1960. С. 340; Спис членів Українського 
Технічн. Товариства у Львові //Технічні 
Вісти. Львів, 1930. Жовтень-грудень. 
Ч, 4. С. 13-20.

Олег Павлишин

г а м Ал ь
Володимир Гнатович
(1885-04.1940)-громад.-політ., військ, 

діяч, адвокат, сотник УГА. Н. у с. Під'яр- 
ків (нині Перемишлян. р-ну Львів, обл.) в 
сім'ї вчителя. Студіював право на юрид. 
ф-ті Львів, ун-ту. Д-р права. Чл. УСРП. Іні
ціатор створення укр. шкіл у м. Холм.

Поручник УСС.Доброволець ГА. 
Командант 3-го куреня 10-ЇЯнів. брига
ди ГА, поручник. 1.08.1919 підвищений

до сотника. Перебував у концтаборі 
Тухоля. Звільнений 18.03.1921. Через 
переслідування польс. влади 1924 пе
реїхав до м. Збараж, де відкрив адво
кат. контору спільно з І. Кульчицьким.
Діяч "Просвіти" "Рідної школи"

Наприкінці 07.1936 разом з І. Куль
чицьким заарештований польс. владою 
за поширення серед укр. емігрантів 
у Канаді негативної інформації про 
Польщу, зокр. про концтабір у м. Бе
реза Картузька тощо. Виправданий су
дом 22.01.1937,

Чл. ОУН. У 12.1939 заарештований 
органами НКВС. 3.10.1940 засуджений 
на 10 р. ув'язнення. Перебував у в'яз
ниці м. Тернопіль. Розстріляний орга
нами НКВС. Реабілітований 18.02.1992.

Літ.: Вішка О., Срібняк І. Знахід
ка у варшавській бібліотеці: список 
полонених старшин УГА в таборі Ту
холя (1920-1921) // Вісник Київсько
го національного університету імені 
Тараса Шевченка. Історія. 2015. № 4.
С. 62; Перший український політичний 
процес за злочин зі ст. 109 к. з. Адв. 
д-ра І. Кульчицького засудили у Льво
ві на 1 рік вязниці. Адв. д-р В. Гамаль 
увільнений // Діло, 1937. Ч. 14. 23 січ.
С. 4; Реабілітовані історією. Тернопіль
ська область. Кн. 2. Тернопіль, 2012.
С. 484-485.

Сергій Адамович,
Микола Вітенко

ГАМЕРСЬКИЙ
Володимир Олександрович
(08.10.1890-21.07.1945) - громад, 

діяч, лікар, четар австро-угор. армії, 
сотник ГА. Н. у м. Тарнобжеґ (Польща).
Навч. на мед. ф-ті Віден. ун-ту. Д-р ме
дицини.

Під час ПСВ - старшина-медик ав
стро-угор. армії. Учасник польс.-укр. 
війни 1918-19 та визвол. змагань на 
Наддніпрянщині. Від 08.1919 -  гол. лі
кар 10-ї бригади ГА. Перехворів тифом.

Після війни проживав у м. Бучач, 
працював повітов. лікарем; певний час 
викладав гігієну в Бучац. жін. учитель
ській семінарії. Чл. УЛТ, "Рідна школа",
Т-ва інвалідів, Т-ва охорони воєн, мо
гил, "Шкільна поміч" та ін. Під час сві
тової екон, кризи вклав власні кошти

ГАЛЬКА Антін Михайлович
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ГАМОРАК Нестор Теодорович

Лічниця УГА в м. Київ. 
Травень 1920 р.
Сидять (зліва направо): 
Леонтій МАКСИМОНЬКО, 
БУРКГАРТ, 
ЛЕЖИГУБСЬКИЙ.
Стоять:
ЖИРУК,
Володимир 
ГАМЕРСЬКИЙ, 
Володимир ДЕМЧУК 
та невідомий стрілець

ГАМОРАК
Нестор Теодорович

(10 тис. зол.) у Повітов. союз коопера
тив, чим запобіг його банкрутству.

Фахово і фінансово допомагав ОУН, 
перевозив поранених бойовиків до 
Нар. лічниці в м. Львів. Під час ДСВ пе
реховував у своєму помешканні євреїв.

П. у таборі для переміщених осіб 
Штрасґоф (біля м. Відень). У м. Бучач 
йому встановлено пам'ятну таблицю.

Літ.: Бучач і Бучаччина : історич
но-мемуарний збірник / ред. колегія : 
М. Островерха та ін. Ню-Йорк; Лондон; 
Париж; Сидней; Торонто, 1972. С. 262, 
329,395-396; Ґалан В. З боїв об'єднаних 
українських військ (Відступ армій з-під 
Києва у вересні 1919 року) // Свобода 
(США). 1952. 4 жовт. С. 3; Мельничук Г. 
"І я піднімав Червону Калину" (Спогади 
дивізійника) // Додаток до серії книг 
/;3а тебе, свята Україно". Кн. 4. Чернів
ці, 2008. С. 28, 29; Уніят В. Гамерський 
Володимир // ТЕС. Т. 1. Тернопіль, 2004. 
С.336.

Микола Лазарович

ГАМОРАК
Нестор Теодорович
(09.03.1892-01.09.1937) -  наук, та 

військ, діяч, ботанік, четар ГА. Н. у 
с. Стрільче (нині Городенків. р-ну Іва
но-Франк. обл.) у сім'ї священика. Здо

був освіту в Коломий. г-зії. 1910-15 
навч. на природничому відділенні 
філос. ф-ту Віден. ун-ту. Д-р ботаніки
(1915). Дійсний чл. НТШ. 1916 викла
дав в укр. г-зіях у м. Відень та Кірхберґ 
(Австрія). У 11.1916 мобілізований до 
австр. армії; служив у запасному полку 
в м. Станиславів (нині м. Івано-Фран
ківськ) у ранзі прапорщика.

1918 - учасник Листопадового 
"зриву" в м. Станиславів; з 11.1918-хо
рунжий ГА, комендант міста. Отримав 
звання четаря. У 01-07.1919 працював 
у Пресовому бюро канцелярії ДСВС, 
займався агітаційно-пропагандист. ро
ботою. У 06.1919 закріплений за Дик
татором ЗОУНР як четар Пресового 
бюро. У 07.1919 у складі ГА перейшов 
на Наддніпрянщину.

Від 2.08.1919 - приват-доцент Ка- 
м'янець-Подільськогодерж.укр.ун-ту; 
читав декілька курсів з ботаніки. 1920 
видав університет, підручники "Анато
мія рослин" і "Короткий курс морфоло
гії цвіткових рослин" Згодом працював 
у Кам'янець-Подільському с.-г. ін-ті. З
1925 - зав. каф-ри ботаніки Ін-ту тех. 
к-р у м. Кам'янець-Подільський. 1930
- засн. і дир. Кам'янець-Подільського 
ботанічного саду. З 1930 - викл. Київ, 
ін-ту професійної освіти, зав. каф-ри 
та відділення фізіології Ін-ту ботаніки 
ВУАН.

29.12.1932 репресований ОДПУ; 
1933 засуджений на 5 р. таборів. Роз
стріляний за постановою трійки 
управління НКВС в Омській обл. (нині 
РФ). 1961 посмертно реабілітований.

Літ.: Західно-Українська Народна 
Республіка. 1918-1923. Документи і 
матеріали. Т. 1 ,4 / уклад.: О. Карпенко, 
К. Мицан. Івано-Франківськ, 2001,2008; 
Кучерук В. Українська Галицька Армія: 
довідник. К., 2010; Литвин М. Україн
сько-польська війна 1918-1919 pp. 
Львів, 1998; Морозюк В. Пом'яник. Іва
но-Франківськ, 2005; Українська Га
лицька Армія / ред. Д. Микитюк. Т. 1. 
Вінніпег, 1958; Шанковський Л. Україн
ська Галицька Армія. Львів, 1999; Лю- 
бінськаЛ. Гаморак Нестор Теодорович. 
URL: http://esu.com.ua/search_articles. 
php?id=28546.

Богдан Паска
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ГАНИЦЬКИЙ Володимир

ГАНЙЦЬКИЙ
Володимир
(1859-31.10.1919) -  церк. і громад, 

діяч, капелан УГА. Н. у с. Шанталь Горо- 
доцького пов. Навч. у Львів, духовній

семінарії (1882-86). Одружений. Його 
діти: Степан, четар УГА; Олександр 
(28.03.1889-18.07.1979), поручник УГА; 
Іван, підпоручникУГА.

Висвячений на священика 20.11.1886. 
Пом. пароха в с. Пійло Калуського пов. 
(1886-87). Пом. пароха в с. Сасів Золо- 
чівського пов. (1887-88). Адміністра
тор у с. Завидовичі Городоцького пов. 
(1888-89). Адміністратор у с. Отине- 
вичі Бібрського пов. (1889-90). Парох 
с. Новошин Рогатинського пов. (1890- 
98). Адміністратор (з 1897), парох у 
с. Рудно Львівського пов. (1898-1919). 
Прихильник і чл. УНДО. Активний гро
мад. і культосвіт. діяч, співробітник Т-ва 
сезонно-заробітчанської еміграції ім, 
св. Рафаїла. Відбув кількамісячну по
їздку до США і Канади; капелан укр. 
робітників у Німеччині (1906-14), у 
м. Катовіце (1913-14).

На поч. ПСВ вступив до австр. ар
мії, призначений польовим духівни
ком 10-го корпусу. З 11.1918 - в ГА; 
капелан 7-ї бригади ГА, в складі якої 
пройшов усю воєн, кампанію в Гали
чині. З 07.1919 -  за р. Збруч, опинив
ся у "чотирикутнику смерті". Захворів 
на тиф.

П. у м. Вінниця, де й похований на 
катол. кладовищі за участю капеланів 
]. Лебедовича, Я. Фещака та ін.

Літ.: Блажейовський Д. Історич
ний шематизм Львівської архієпархії 
(1832-1944). Т. 2: Духовенство і релігій
ні згромадження [англ. мовою]. Львів; 
К., 2004. С. 125; Лебедович І. Полеві ду- 
ховники Української Галицької Армії: 
У 45-річчя участи у Визвольних зма
ганнях (Матеріали до історії). Вінніпег, 
1963. С. 82, 112-114, 170; Левицький І. 
Український галицький полк в роках
1920-1922-1923 на Великій Україні // 
Літопис Червоної Калини. 1938. Ч. 5. 
С. 8; Микитюк Д. Помер поручник УГА 
сл. п. О. Ганицький // Свобода. Нью- 
Йорк, 1979.29 верес. Ч. 222. С. 3; Пань- 
ківський К. Від Комітету до Державно
го Центру. Нью-Йорк; Торонто, 1968. 
С. 202; Українська Галицька Армія / 
ред. Д. Микитюк. Т. 1. Вінніпег, 1958. 
С. 37, 313, 314, 653. Т. 4. Вінніпег, 1968. 
С. 150; Український національно-ви
звольний рух на Прикарпатті в XX сто
літті. Документи і матеріали / відп. ред. 
М. Кугутяк. Т. 1. Кн. 1 (1919-1929). Іва- 
но-Франківськ, 2012. С. 248; Шематизм 
всечесного кліру Львівської грєко-ка- 
толицької Митрополичої Архідієцезії. 
1882. С. 292; 1883. С. 306.

Ігор Пилипів, 
Руслан Делятинський

ГАНЙЦЬКИЙ
Іван Володимирович
(12.09.1895-15.03.1950) - старшина 

УГА,священик. Н.у с. Новошин (нині Жи
дачів. р-ну Львів, обл.) в сімТсвященика, 
майбутнього духівника УГА В. Ганиць- 
кого. Брат О. Ганицького й С. Ганиць- 
кого. Від 1898 проживав у м. Руд
но (нині смт Рудне в складі Залізн. 
р-ну м. Львів), де його батько обі
ймав парафію. Навч. в Академіч. г-зії у 
м. Львів, випускні іспити склав 1916.

В ГА служив від 11.1918; іменова
ний хорунжим, перебував за р. Збруч. 
Щоб урятуватися від більшовицького 
арешту, змінив 1920 прізвище на Рад- 
кевич (таким було прізвище матері). 
На поч. 1922 повернувся до Галичини.

1926 завершив навч. у Львів, ду
ховній семінарії; 1927 рукоположе-
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ний. Парох у с. Звижень (нині Бродів, 
р-ну Львів, обл.), М а наїв (нині Зборів, 
р-ну Терноп. обл.), Фалиш і Станків 
(обидва нині Стрий, р-ну Львів, обл.). 
Діяльний у громад.-просвіт. житті. 
Після 1939 -  парох у с. Солуків (нині 
Долин, р-ну Івано-Франк. обл.). 1946 
відмовився перейти в православ'я.

Заарештований у с. Солуків спів
робітниками МДБ УРСР 27.02.1950 
разом з дружиною, звинувачений в 
"антирадянській діяльності" та "кур
кульстві" і через тиждень відправле
ний у пересильний пункт у с. Брош- 
нів (нині Рожнятів. р-ну Івано-Франк. 
обл.), звідки мав бути вивезений до 
Сибіру. Катований слідчим на допиті й 
через кілька днів п. від побоїв. Похо
ваний таємно на цвинтарі в м. Долина; 
християнський похорон отця відбув
ся 2.12.1990.

Літ.: Щуровський М. Віросповід- 
ник отець Іван Ганицький (1895-1950) 
// Католицький щорічник. К., 1996. 
С. 104-106.

Петро Гуцал

ГАНИЦЬКИЙ
Олександр Володимирович
(24.07.1889-18.07.1979) - старшина 

УГА, кооп. діяч. Н. у с. Завидовичі (нині 
Городоц. р-ну Львів, обл.) в сім'ї свяще

ника; брат старшини УГА С. Ганицького. 
З дитячих літ проживав ум . Рудно (нині 
смт Рудне, підпорядковане міськраді

Львова), де батько обіймав парафію. 
Навч. в Академіч. г-зії у м. Львів. Вищу 
освіту здобув на правн. ф-ті Львів, ун-ту. 
1913 покликаний на однорічну військ.
службу.

З поч. ПСВ воював на Сх. фронті в
4-му полку драгунів, потім у 7-му пол
ку уланів; отримав звання поручника. 
Від 11.1918 - в ГА; референт канцеля
рії ДСВС у м. Тернопіль і Станиславів, 
організовував кавалерійс. частини в 
1-му корпусі; за р. Збруч ад'ютант 1-го 
кінного полку, у його складі дійшов до 
м. Київ у 08.1919. Двічі перехворів на 
тиф. У 04.1920 повернувся до м. Львів, 
уникнув арешту польс. властей.

Працював у крамниці Центросо- 
юзу, згодом увійшов до його керів
них органів і став дир. цієї орг-ції (до 
09.1939 і в час нім. окупації 1941-44).

Влітку 1944 емігрував на Захід. 1950 
прибув до США, поселився у м. Буф- 
фало (шт. Нью-Йорк), працював у пе
карні. Брав діяльну участь у громад, 
житті діаспори. Автор спомину про кін
ноту УГА в 1-му томі збірника "Україн
ська Галицька Армія" (ред. Д. Микитюк, 
Вінніпег, 1958).

П. у м. Буффало.
Літ.: Микитюк Д. Помер поруч

ник УГА, сл. п. О. Ганицький // Свобода. 
1979.29 верес. Ч. 222.

Петро Гуцал

ГАНИЦЬКИЙ
Степан Володимирович
(08.03.1887 - д. і м. с. н.) - старшина 

УГА, адвокат. Н. у с. Устя (нині Миколаїв, 
р-ну Львів, обл.) в сім'ї священика, май
бутнього духівника УГА В. Ганицького. 
Брат І. Ганицького та О. Ганицького. З 
дитячих літ проживав у с. Завидовичі 
(нині Городоц. р-ну) і Новошин (нині 
Жидачів. р-ну), від 1898 - в м. Рудно 
(нині смт Рудне в складі Залізн. р-ну 
м. Львів), де його батько обіймав па
рафії. 1906 завершив навч. в Академіч. 
г-зії в м. Львів. До 1911 студіював право 
у Львів, ун-ті. Готувався до адвокатури.

З поч. ПСВ мобілізований до ав- 
стро-угор. армії, воював на фронті, 
іменований четарем. Після поранен
ня 1916 звільнений з військ, служ
би. В ГА служив у тилових частинах.
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У 06.1919 опинився в таборах для ін
тернованих у ЧСР.

Згодом здобув у Празьк. ун-ті сту
пінь д-ра права. 1926 повернувся до 
Галичини; оселився у м. Львів, де за
ймався адвокат, практикою. Діяльний 
чл. укр. т-в; секретар Гол. управи т-ва 
"Рідна школа" (1935-39), чл. виділу Со
юзу укр. адвокатів (1938-39), був обра
ний до ревізійної комісії Адвокатської 
палати в м. Львів (1938). В час рад. 
влади 1939-41 перебував у Польщі, 
за нім. окупації 1941-44 - у м . Львів, 
працював у фінансових установах. 
На поч. 1944 виїхав до м. Лодзь, потім 
прибув до м. Відень. У 04.1944 вступив 
до нім. армії, був перекладачем, слу
жив у Франції. Після ДСВ проживав в 
Австрії, де брав участь у громад, житті 
укр. діаспори.

П. після 08.1979.
Літ.:РоманюкІ. На довгій ниві. Спо

гади. Львів, 2013. С. 253-293.
Петро Гуцал

ГАНІНЧАК
Йосиф
(1875-06.06.1922) - громад, і політ, 

діяч, юрист. Н. у м-ку Живець Краків, в-ва 
(Польща) в сімї'залізн. урядовця. Здобув 
освіту в Академіч. г-зії у м. Львів (1892). 
Випускник правн. ф-ту Львів, ун-ту 
(1896); активний учасник студ. т-в "Ва
тра" "Академічне братство" згодом чл. 
Гол. виділу "Просвіти" 1900-07 -  суддя

у м. Дрогобич, активний діяч укр. життя 
повіту. З 1907 -  заст. держ. прокурора в 
м. Станиславів, з 1912 - укр. представ
ник у Ген. прокуратурі при Найвищому 
судовому трибуналі у м. Відень.

1918 до розпаду Австро-Угор. мо
нархії -  перший прокурор при Ген. 
прокуратурі, згодом до літа 1920 - гол. 
представниквід ЗУНР для колиш. Мін-ва 
війни; з 1.08.1920 - уповноважений 
для справ, що входили до компетенції 
колиш. держ. секретарів внутр. справ, 
судівництва, просвіти і віросповідань, 
рільництва, пошт і телеграфів, шляхів 
і публічних робіт. Улітку 1920 очолив 
укр. кодифікаційну комісію з завдання
ми: систематизації законів і розпорядків 
ЗУНР за часів укр. влади; аналізу законів 
і розпорядків під час окупації Сх. Гали
чини Польщею; вивчення змін устрою 
д-ви, законодавства, адміністрації та 
орг-ції урядів новостворених д-в -  Че
хії, Німеччини, Австрії, Югославії; пла
ну утворення адміністрації на тер-ї Сх. 
Галичини; опрацьовано проект законів 
про амністію, орг-цію судів, підготовле
но розпорядження, що вступали в силу 
відразу після переобрання влади.

П. і похований у м. Відень.
Літ.: Громадський Вістник. Львів, 

1922.16 черв.; Західно-Українська На
родна Республіка. 1918-1923. Докумен
ти і матеріали. Т. 2 / уклад.: О. Карпенко, 
К. Мицан. Івано-Франківськ, 2001; За
хідно-Українська Народна Республіка.
1918-1923. Уряди. Постаті. Львів, 2009.

Іван Патер

ГДНКА (НАДКА)
див. ГАЛИЦЬКА НАДЗВИЧАЙНА 

КОМІСІЯ.

ГАНКЕВИЧ
Іван
(1879-27.11.1932) - адвокат, гро

мад. діяч. Н. на Буковині. Навч. у Чернів. 
г-зії. Випускник юрид. ф-ту Чернів.ун-ту. 
1910 розпочав адвокат, діяльність у 
м. Коломия. Брав участь у громад, 
житті укр. культ, т-в міста. Одружився 
з донькою К. Левицького Марією. Під 
час ПСВ за дорученням ГУР допомагав 
у звільненні укр. в'язнів з австр. табору 
Талергоф.
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ГАНКЕВИЧ
Іван Іванович

ГАНКЕВИЧ
Лев Юліанович

З перших днів Листопадового "зри
ву" входив до складу к-ту окружної нац. 
ради в м. Коломия (голова 3. Скварко), 
був одним із двох (другий К. Трильов- 
ський) заступників голови Тіснішого 
окружного орг. к-ту, де відповідав за 
адм. роботу. Після Покутської опера
ції рум. армії, володіючи рум. мовою, 
надавав правову допомогу українцям, 
звільнюючи багатьох з-під арешту і пе
реслідувань рум. військ, адміністрації.

У 1920-х продовжив адвокат, діяль
ність, брав участь у громад.-політ. жит
ті Коломийщини. Чл. Надзірної ради 
"Покутського союзу" чл. Союзу укр. 
адвокатів.

П. у м. Відень. Похований у м. Коло
мия.

Літ.: Від "Окружної Національної 
Ради"в Коломиї// Покутський Вістник. 
1918. Ч. 3. 17 лист.; Д-р Іван Ганкевич 
некролог // Діло. 1932. № 252. ЗО ли
стоп.; Д-р Іван Ганкевич // Життя і пра
во. 1932.4.4. С. 29-30.

Степан Кобута

ГАНКЕВИЧ
Іван Іванович
(04.04.1897-29.12.1984) -  громад, 

діяч. Н. у с. Борщевичі Перемишль
ського пов. (нині Старосамбір. р-ну 
Львів, обл.).

Служив у формуваннях УСС і УГА. 
Був інтернований до ЧСР, де співпра
цював з укр. громад.-політ. стр-рами.

Після повернення до рідного села 
(бл. 1925) брав активну участь в орг-ції 
осередку "Просвіта" хати-читальні, за
ходів щодо вшанування пам'яті вояків, 
похованих у с. Пикуличі (Польща), за
ймався підприємницькою діяльністю 
(до 1939). До виходу на пенсію працю
вав на залізниці.

П. і похований у с. Борщевичі.
Дж.: Архіви сімей Ігоря Бегея, Ольги 

Ганкевич (Путас) і Богдана Лапицького.
Ігор Бегей

ГАНКЕВИЧ
Лев Юліанович
(01.06.1883-14.12.1962) - адвокат, 

політ, діяч, публіцист. Н. у м-ку Підво- 
лочиськ (нині смт Терноп. обл.). Навч, 
на правн. ф-тах Львів, та Празьк. ун-тів.

1901-06 проживав у м. Прага. З 1903 
належав до "молодого" крила УСДП, 
відігравав провідну роль у зв'язках 
"молодих" із чес. соціал-демократами, 
діяльність яких пізніше була засуджена
II Інтернаціоналом. Водночас активно 
співпрацював з РУП, згодом - УСДРП,
1906 кооптований до складу Закорд. 
к-ту УСДРП. Після повернення до Гали
чини проживав у м. Болехів, включив
ся у внутріпарт. б-бу в УСДП. На парт, 
конф. у м. Львів 12-13.06.1907 запро
понував зміни до статуту, які перед
бачали створення місц. к-тів у містах, 
що призвело до конфлікту з польс 
соціал-демократами. 1907 разом із 
П. Буняком заснував 1-й місц. к-т партії 
(у м. Львів). 3-4.12.1911 на парт, з'їзді 
в м. Львів Г. і В. Левинський очолили 
опозицію, яка покинула з'їзд, започат
кувавши розкол в УСДП. Під час ПСВ - 
представник СВУ в Болгарії.

У 10.1918 став делегатом УНРади 
ЗУНР від УСДП. Чл. президії УНРади 
м. Львів, заст. її голови К. Левицького. 
Після захоплення поляками м. Львів 
залишився в місті, 1919 зумів налаго
дити видання соціал-демократ, пре
си - газ. "Вперед" (її співред. до 1922), 
тижневиків "Наша мета", "Земля і воля". 
Співпрацював з діячами ідейно близь
кої наддніпрян. УСДРП, від яких от
римував деяку фінансову допомогу 
на парт, потреби. Згідно з рішенням
03.1920 партконференції, 30,05.1920 
подав заяву про вихід з президії УНРа
ди м. Львів на знак протесту проти Вар
шав. угоди.

На поч. 1920-х фактично виконував 
функції голови УСДП, але розмежуван
ня в Гол. управі призвело в 05,1922 до 
розколу, усунення його від членства в 
парт, кер-ві. Після заборони опанованої 
комуністами УСДП польс. владою з 1925 
взяв участь у заходах колиш. кер-ва 
щодо відновлення партії на старих соці
ал-демократ. позиціях. На Укр. соціаліст, 
конгресі 8-9.12,1928 (м. Львів) одно
стайно обраний головою УСДП (до VIII 
конгресу в 10.1937). Учасник першої у 
міжвоєн. період спільної конференції 
УСДП і ППС 29.01.1933 в м. Львів. Був 
у складі ЦК УСДП до 09.1939. У 1930-х 
здобув славу в Польщі як адвокат у по
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ГАНКЕВИЧ Микола

літ. судових процесах проти членів ОУН 
та УВО. Співзасн. і 1 -й голова Союзу укр. 
адвокатів у м. Львів (1923-24), постійно 
входив до його управи.

З поч. ДСВ емігрував до Німеччини 
(м. Мюнхен), згодом до США.

П. у м. Нью-Йорк, де й похований.
Літ.: Жерноклеєв О., Райківський І. 

Левко Ганкевич - відомий діяч періоду 
Української революції // Формування 
та діяльність українських національних 
урядів періоду Української революції 
1917-1921 pp.: Матеріали Всеукра
їнської наукової конференції. Кам'я
нець-Подільський, 6-7 грудня 2007 р. 
Кам'янець-Подільський, 2008. С. 213- 
236; їх же. Лідери західноукраїнської 
соціал-демократії. Політичні біографії. 
К., 2004. С. 119-145; їх же. Політичний 
портрет Левка Ганкевича // Вісник 
Прикарпатського університету. Істо
рія. Івано-Франківськ, 2004. Вип. VIII.
С. 9-29.

Олег Жерноклеєв, 
Ігор Райківський

ГАНКЕВИЧ
Микола
(16.05.1869-31.07.1931) -  громад.- 

політ. і профспілковий діяч, публіцист, 
багатолітній лідер УСДП. Н. у м. Снятин 
(нині Івано-Франк. обл.) у родині свя
щеника. Навч. у Терноп. г-зії та Львів, 
ун-ті (спочатку на філос., згодом на 
правн. ф-тах). 1890 - один із засн. РУРП, 
належав до її марксистського "моло
дого" крила, з 2-ї пол. 1890-х -  один із 
творців та лідерів УСДП. 1899 на заг.- 
парт. з'їзді австр. соціал-демократії в 
м. Брно виступив від імені УСДП із за
явою про б-бу партії за нац. рівноправ
ність і політ, самостійність укр. народу.
1904 під час конгресу II Інтернаціоналу 
в м. Амстердам склав мандат, протес
туючи проти невизнання окремої укр. 
делегації. Активно співпрацював з 
польс. соціал-демократією, видавець 
і ред. укр. і польс. соціаліст, часописів.

1914-15 - заст. голови ГУР, автор- 
укладач її маніфесту (3.08.1914), з 1915
- віце-президент ЗУР. 19.10.1918 на 
засіданні Укр. конституанти в м. Львів 
закликав до негайної злуки всіх укр. 
земель в одній незалежній д-ві.

У 10.1918 увійшов до УНРади ЗУНР 
як представник УСДП. Сподівався за 
підтримки польс. соціалістів відвер
нути польс.-укр. війну. У захопленому 
поляками м. Львів 1919 брав участь 
у видавничій діяльності УСДП, що за
хищала інтереси всього укр. нас. Чл. 
міськради м. Львів з кін, 1918, з якої 
невдовзі вийшов на знак протесту 
проти "міської олігархії" застарілих 
методів управління. Мав контакти з 
діячами УСДРП: взяв участь у конф. 
УСДРП 23-26.02 1920 у м. Варшава, був 
відп. ред. газ. "Соціялістична думка" 
(з 07.1921). На парт, форумі УСДП вос
таннє виступав на конф. 3-4.07.1920 в 
м. Львів. Прокомуніст. еволюція УСДП 
на поч. 1920 призвела до ідейного 
конфлікту Г. з Гол. управою і виклю
чення з партії 29.12.1921. Був проти 
комуніст, влади в УСРР. Прихиль
ник польс.-укр. порозуміння в б-бі з 
рос. більшовизмом, підтримав проект 
ППС територ. автономії Сх. Галичи
ни в складі Польщі. 1920 зблизився з 
польс. соціалістами після XVIII Конгре
су ППС у Лодзі (1921), де виступив як 
гість без відома УСДП. Не брав участі 
в парт, житті відновленої УСДП, спів
працював у виданнях ППС, традицій
но виступав 1 травня на пепеесів- 
ських мітингах укр. мовою.

П. від серцевого нападу. Похова
ний на Личаків, цвинтарі в м. Львів.

Літ.: Жерноклеєв О., Райківський І. 
Лідери західноукраїнської соціал-де- 
мократії. Політичні біографії. К., 2004.
С. 146-171; їх же. Микола Ганкевич 
(1869-1931 pp.): основні віхи життя і 
громадсько-політичної діяльності // 
Вісник Прикарпатського університету. 
Історія. Івано-Франківськ, 2003. Вип. VII.
С. 3-22; Темницький В. Микола Ганке
вич. Львів, 1932.

Олег Жерноклеєв, 
Ігор Райківський

ГАНКЕВИЧ
Осип
(д. і м. н. н. -  11.1919) - ветеринар, 

четар ГА. Спочатку хорунжий, згодом 
четар 3-го гармат, полку 3-ї Бережан, 
бригади ГА.

П. від тифу в "чотирикутнику смерті".

ГАНКЕВИЧ Микола
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ГАНУШЕВСЬКИЙ Михайло Михайлович

Літ.:Українська Галицька Армія / ред. 
Д. Микитюк. Т. 4. Вінніпег, 1968. С. 109.

Микола Вітенко

ГАНУШЕВСЬКИЙ
Михайло Михайлович
(05.12.1880-09.02.1962) - священик 

ГКЦ, громад, діяч. Н. у с. Суховоля (нині

Городоц. р-ну Львів, обл.). Навч. в Акаде
міч. г-зії у м. Львів, Львів, та Віден. ун-тах.
1905 - духівник митрополита А. Шеп- 
тицького. З 1906 - парох у с. Гошів (нині 
Долин, р-ну Івано-Франк. обл.), з 1911 - 
с. Микуличин (нині Яремчан. міськради 
Івано-Франк. обл.), з 1913 - с. Дора та 
Яремче. 1913-1927 - надвірнян. декан.

У 11.1918 організував у с. Дора 
Гуцул, сотню, яка спорудила барикади 
на залізниці, затримувала та роззбро
ювала угор. військ, ешелони. Конфіс
ковані речі відправляли уряду ЗУНР до 
м. Станиславів. Маючи в розпоряджен
ні поїзд із кількох вагонів, розвозив 
паливо та ін. матеріали для військо
вих. Проводив мобілізацію до лав ГА, 
брав участь у важливих засіданнях у 
м. Станиславів. 1919 обороняв своїх 
парафіян від свавілля рум. окупац. ад
міністрації. Двічі (1919, 1921) ув'язне
ний польс. владою за активну патріот, 
діяльність. У Дорі заклав кооператив 
"Гаразд" спілку"Бутин", придбав примі
щення для "Просвіти".

1927-39 -  парох с. Угорники, декан, 
радник Станиславів. єпископ, конси

сторії, голова різних громад, т-в. З 1928
- посол від УНДО до Варшав. сейму, 
голова комісії для допомоги воєн, ін
валідам, удовам і сиротам. 1939 разом 
з родиною перебував на Лемківщині.
1941 арештований гестапо і на кіль
ка місяців ув'язнений у Краків, тюрмі. 
1950 висланий разом з дружиною і мо
лодшими доньками - Мартою та Окса
ною у Хабаровський край (РФ).

П. у с. Угорники (нині Івано-Франк. 
міськрада), де й похований. Реабіліто
ваний (1956).

Літ.: Ганушевська-Малкоии М. Укра
їни і віри не зрадили. Івано-Франківськ, 
2013.С .5-7,14-53;Гінушевська-РуснакІ. 
Спомини. Івано-Франківськ, 2009.

Оксана Дрогобицька

ГАНЧЕРЮК (ГАНЧАРЮК)
Семен (Сень, Сенько)
(1885-12.1930) - громад, політ, діяч, 

чл. УНРади, укр. комісар буковин. за
лізниць у 11.1918. Н. у с. Рогізна Черні
вецького приміського пов. на Буковині 
(нині в межах м. Чернівці) в сім'ї бідно
го селянина. З 1898 навч. в 2-й держ. 
укр,-нім. г-зії в м. Чернівці. Студіював 
право в Чернів. ун-ті, 1910 - чл. прав
ління академічного т-ва "Союз". Після 
завершення навч. з 11.1911 волонтер 
на залізн. ст. Жучка залізн, дирекції 
Чернівці; з 1912 - службовець-аспі- 
рант, з 07.1914 - службовець асистент
10-го рангу залізн. ст. Жучка, 1912-13 
обраний чл. правління Т-ва для роз- 
вою укр. пісні, музики та драм, штуки в 
м. Чернівці. 1915-18 працював станцій
ним службовцем на залізн. ст. Чернівці. 
У 01.1916 разом з О. Купчанком органі
зував з довколишнього укр. учитель
ства групу волонтерів для надання по
стійної допомоги хворим і пораненим 
жовнірам на ст. Жучка. 05.1918 - засн. 
і 1-й голова Т-ва укр. залізн. урядників 
у м. Чернівці, учасник крайових конфе
ренцій укр. залізничників у м. Львів.

28.10.1918 кооптований до складу 
Буковин. делегації УНРади як пред
ставник залізничників. Підпис Г. стоїть 
під маніфестом Буковинської делегації 
УНРади "До українського народу Буко
вини!" 29.10.1918 провів переговори з 
делегацією укр. залізниць Наддніпрян
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ГАРАБАЧ Олекса

щини, очолюваної президентом укр. 
залізниць Кириловичем,та представив 
її на засіданні Буковинської делегації 
УНРади. 1.11.1918 отримав від М. Кор- 
дуби завдання підготувати паровий 
локомотив та вагони для відправлення 
до м. Львів перших 400 січових стріль
ців з розквартированого в м. Чернів
ці вишколу та Легіону УСС. 6.11.1918 
призначений Буковинською делега
цією УНРади комісаром при управі 
руху (дирекції залізн. сполучення) в 
м. Чернівці. 6.11.1918 разом з депута
том Буковинського крайового сейму 
Є. Пігуляком перебрав владу в залізн. 
дирекції та розпочав виконання своїх 
обов'язків комісара Буковинської де
легації УНРади.

У 01.1919 арештований у рамках 
розв'язаних рум. окупац. владою ан- 
тиукр. репресій після запровадження 
стану облоги на Пн. Буковині. Про
тест проти арешту залізн. урядника 
Г. міститься в заяві, яку склав перед 
УНРадою голова Буковинської деле
гації УНРади О. Попович. 29.03.1919 
виїхав з м. Чернівці на тер-ю, підкон
трольну ЗУНР, разом із сотнями ін. укр. 
залізничників та залізн. службовців, 
які відмовилися присягати на вірність 
рум. королеві. Працював у Станисла
вів. дирекції залізниць, разом з ін. 
буковин. залізничниками та залізн. 
службовцями забезпечуючи праце
здатність залізн. с-ми ЗУНР. Після оку
пації Галичини поляками продовжив 
фахову працю в м. Станиславів як стар
ший асесор держ. залізниць у Польщі.

П. і похований у м. Станиславів.
Літ.: Державна конференція ав

стрійських зелїзничників // Зелїзнич- 
ник. 1918. 15 верес.; До українського 
народу Буковини! // Буковина. 1918.
1 листоп.; Західно-Українська Народ
на Республіка 1918-1923. Документи 
і матеріали. Т. 4 / уклад.: О. Карпен
ко, К. Мицан. Івано-Франківськ, 2008.
С. 43; КордубаМ. Переворот на Букови
ні. (З особистих споминів) //ЛНВ. Львів. 
1923. Т. LXXXI. Кн. X. С. 135-141; Кн. XI.
С. 229-239; Кн. XII. С. 321-333; Пові
домлення про призначення комісарів 
Буковинською делегацією Української 
Національної Ради // Буковина. 1918.

10 листоп.; Сенько Ганчерюк // Час. 
1931. 7 лютого; Українські зелїзничні 
урядники в Чернівцях // Буковина. 
1918.24 трав.

Володимир Старик

га ра бАч
Олекса
(д. і м. н. н. -  05.1920) - отаман УГА, 

інтендант. Старшина ОВК в м. Ста
ниславів (нині м. Івано-Франківськ). 
У ході Чортків. офензиви в 06.1919 
очолював Команду етапу ГА - відпові
дав за заготівлю в нас. дров, фуражу, 
вилучення зброї, формування обозів, 
мобілізацію. Командант станиці ЧУГА в 
м. Одеса (03.1920).

Заарештований ВЧК у 04.1920 після 
переходу ЧУГА до С. Петлюри. Розстрі
ляний разом з учасницями К-ту украї
нок (Комарецька, Сіренко, Кравець), 
чет. І. Попелем та ін. вояками УГА чл. 
ВЧК П. Горгуловим (згодом убивцею 
Президента Франції П. Думера).

Літ.: Українська Галицька Армія 
/ ред. Д. Микитюк. Т. 4. Вінніпег, 1968.
С. 109; Цьокан І. Від Денікіна до біль- 
шевиків. Фрагменти споминів з Радян
ської України. Відень 1921.

Микола Вітенко

ГАРАСЙІУ1ІВ
АнтонІванович
(07.02.1863-1944) - адвокат, громад, 

діяч. Н. у с. Іванків (нині Борщів, р-ну 
Терноп. обл.) в сім'ї вчителя. Батько сот. 
П.-Б. Гарасиміва, пор. О. Гарасиміва і 
хор. Ю. Гарасиміва. 1876-84 навч. в г-зії 
у м. Тернопіль, студіював право у Львів, 
ун-ті. Від 1890 адвокат у м. Тернопіль, 
від 1898 - ум. Чортків, потім у м. Калуш. 
Згодом оселився в м. Стрий, деякий час 
працював у канцелярії Є. Олесницько- 
го. Провадив власну адвокат, практику. 
Входив до управ т-в "Сільський госпо
дар", "Маслосоюз", "Просвіта".

У 07-08.1914 в його адвокат, канце
лярії відбувався запис добровольців 
до Легіону УСС. У 03.1915 вивезений 
рос. окупантами до Сибіру. Повернув
ся до м. Стрий у кін. 1917, продовжив 
фахову і громад, діяльність.

Очолював Листопадовий "зрив" у 
м. Стрий, прийняв владу від австр.
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ГАРАСИМІВ Антон Іванович

військ, коменданта. У 11.1918 призна
чений комісаром Стрийського пов., 
обіймав цю посаду весь період ЗУНР.

Заарештований польс. військо
виками у кін. 05.1919, інтернований. 
Згодом звільнений, продовжував пра
цювати адвокатом у м. Стрий; проявив 
себе вмілим оборонцем у цивільних, 
кримінальних і політ, справах (процес
С. Федака та ін.). 05.1923 - чл.ТНКУНТП. 
Співпрацював з В. Горбовим, В. Старо- 
сольським. Очолював Стрий, повіто
вий НК УНДО під час виборів у 10.1934. 
Співорганізатор укр. громад.-культ. 
установ у м. Стрий. З 4.10.1941 голова 
окружного Укр. к-ту в м. Стрий.

П. у м. Стрий, де й похований.
Літ.: Західно-Українська Народ

на Республіка 1918-1923. Документи 
і матеріали. Т. 1 / уклад.: О. Карпенко, 
К. Мицан. Івано-Франківськ, 2001. С. 270, 
314, 320,439; Квітучі береги. Нью-Йорк, 
1975. Ч. 15. С. 94-95; Окружний Україн
ський Комітет в Стрию // Вільне слово. 
Дрогобич. № 44. 1941. 17 жовт. 1941.
С. 4; ОлесницькийЕ. Сторінки з мого жит
тя // Діло. 1935. Ч. 21 (13919). 27 січ. С. 4; 
Падох Я. Правники Стрийщини: нарис 
історії'// Стрийщина: історично-мемуар- 
ний збірник. Т. 2. Ню Йорк, 1990. С. 161- 
162; Шанківський Л. Стрий і Стрийщина 
у визвольній війні 1918-1920 pp. // "ї". 
Незалежний культурологічний часопис. 
Ч. 70. Львів, 2012. С. 27-47.

Петро Гуцал

ГАРАСИМІВ
АнтонІванович
(08.02.1883-01.06.1919) - адвокат, 

старшина ГА. Н. у с. Турильче (нині 
Борщів, р-ну Терноп. обл.) в сім'ї селян. 
Навч. у г-зії м. Станиславів (1895-1901) 
та Академіч. г-зії у м. Львів (1901-03). 
Студіював право у Львів, ун-ті, здобув 
ступінь д-ра права. Працював адвока
том у м. Комарно (нині Городоц. р-ну 
Львів, обл.).

Мобілізований влітку 1914 до ав
стро-угор. армії, закінчив старшин, 
школу і воював на фронті. Іменований 
поручником. В ГА - від кін. 1918, слу
жив у 2-му полку стрільців; 1.03.1919 
отримав військ, звання сотника. Ко
мандант куреня в 7-й бригаді. В бою

ГАРАСИМІВ
Юрій Антонович

ГАРАСИМІВ
Богдан (Петро-Богдан) 
Антонович

біля с. Великий Ходачків (нині Козів. 
р-ну Терноп. обл.) був важко поране
ний, потрапив у польс. полон,

П. у шпиталі в м. Бережани.
Літ.: Українська Галицька Армія 

/ ред. Д. Микитюк. Т. 4. Вінніпег, 1968.
С. 103.

Петро Гуцал

ГАРАСЙМІВ
Олексій Антонович
(10.08.1889-10.06.1966) - правник, 

старшина УГА. Н. у м. Тернопіль у сімї 
адвоката. Брат сот. П.-Б. Гарасиміва і 
хор. Ю. Гарасиміва. Від 1898 проживав 
у м. Чортків, Калуш, потім у м. Стрий, де
1909 завершив навч. у г-зії. Студіював 
право у Львів, ун-ті.

У 08.1914 вступив до Легіону УСС, 
брав участь у бойових діях, став підхо
рунжим. Від 1916 служив у штабі австр. 
д-зії. В ГА воював від 11.1918, мав військ, 
звання поручника.

Після війни здобув ступінь д-ра пра
ва, працював адвокатом у м. Порохник, 
потім Дубецько (нині Перемишльсько
го пов. Підкарпат. в-ва, Польща). Від
1945 проживав в Австрії, працював за 
фахом, брав участь у громад, житті укр. 
діаспори в країні.

П.у м. Ґрац.
Петро Гуцал

ГАРАСЙМІВ
Петро-Богдан Антонович
(1891 -1970) -  лікар, сотник УГА. Н. у 

м. Тернопіль.
Старшина коша УСС після Р. Ду- 

динського, чл. ОВК в м. Станиславів. 
Працював лікарем у м. Болехів (нині 
Івано-Франк. обл.).

П .ум . Річмонд (США).
Літ.: Шанківський Л. Стрий і Стрий

щина у визвольній війні 1918-1920 pp. 
//"І". Незалежний культурологічний ча
сопис. Ч. 70. Львів, 2012. С. 27-47.

Микола Вітенко

ГАРАСЙМІВ
Юрій Антонович
(25.04.1899-29.06.1975) -  підхорун

жий УСС, хорунжий УГА. Н. у м. Калуш 
(нині Івано-Франк. обл.) у сім'ї адвока
та. Брат сот. П.-Б. Гарасиміва і пор. О. Га-
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ГАРАСИМОВИЧ Юрій

расиміва. З дитячих літ проживав у 
м. Стрий, навч. у г-зії, належав до "Пласту'.

Влітку 1914 намагався вступити 
до Легіону УСС, однак не був прийня
тий. Вступив у полк УСС восени 1916, 
воював, став підхорунжим. В ГА - від
11.1918, отримав військ, звання хорун
жого. Брав участь у поході армійської 
групи на Закарпаття у 01.1919. Навесні
1919 потрапив у польс полон.

Після війни повернувся до м. Стрий, 
займався торгівлею. У 10.1939 виїхав 
до м. Краків. Улітку 1941 повернув
ся до м. Стрий. 1943 вступив у д-зію 
"Галичина". У 11.1943 навч. у м. Дахау 
(Баварія), згодом м. Бад-Арозьзен (Гес
сен) у Німеччині. Перебував у курені 
постачання д-зії. У складі д-зії у 09.1944 
перебував у Словаччині, згодом у Сло
венії, 05.1945 -  в Австрії. До 1948 з дру
жиною проживав у Австрії. 1948 виїхав 
до Великої Британії, згодом до Канади. 
Спочатку оселився в м. Монреаль, де 
працював на вир-ві. Діяльний чл. укр. 
т-в, зокр. ОбВУА, Братства УСС, хору 
"Думка" 1974 переїхав до м. Торонто, 
де мешкав у будинку для літніх людей. 
Автор спогадів про "Пласт" УСС та УГА, 
опубл. в укр. ж. "Квітучі береги" який 
видавали вихідці зі Стрийщини.

П. у м. Торонто, де й похований на 
цвинтарі "Проспект".

Тв.:Гарасимів Ю. Десять днів на Під- 
карпаттю // Історичний календар-аль- 
манах Червоної Калини на 1930 рік. 
Львів, 1936. С. 15-36.

Літ.: Бандера О. Відлітають сірим 
шнурком... // Квітучі береги. Нью-Йорк,
1975. Ч. 15. С. 95; Його ж. Квіти і терня на 
дорозі мого життя // Квітучі береги. Нью- 
Йорк, 1976. Ч. 16. С. 24-35; Гарасимів М. 
Останньому братові мого чоловіка // 
Квітучі береги. Нью-Йорк, 1975. Ч. 15. 
С. 94-95; КігічакА. Зразок правопорядку 
української влади в одному з галицьких 
міст // Українська Галицька Армія / ред. 
Д. Микитюк. Т. 2. Вінніпег, 1960. С. 25-30; 
Шанківський Л. Стрий і Стрийщина у ви
звольній війні 1918-1920 pp. //"І" Неза
лежний культурологічний часопис Ч. 70. 
Львів, 2012. С. 27-47.

Петро Гуцал

ГАРАСИМОВИЧ
Юрій
(д. і м. н. і с. н.) -  четар УГА. До

24.11.1919 -  кер. Пресової кватири НКГА.
Літ.: Кучерук В. Українська Галиць

ка Армія: довідник. К., 2010. С. 85; Укра
їнська Галицька Армія / ред. Д. Ми
китюк. Т. 1. Вінніпег, 1958. С. 327-328.

Микола Вітенко

ГАРДЕЦЬКИЙ
Маріан
(17.01.1889-28.03.1938)-адвокат, гро- 

мад.-культ. діяч. Н. у м. Микулинці (нині 
Теребовлян. р-ну Терноп. обл.). Здобув 
освіту в Терноп. г-зії. Випускник правн. 
ф-ту Львів, ун-ту.

Під час ПСВ мобілізований до австр. 
війська; отримав звання поручника. 
Брав участь у взятті влади в м. Львів
1.11.1918. Призначений С. Бараном 
начальником відділу безпеки Львів, 
дирекції поліції. Після втрати м. Львів 
служив у ГА. 1920 ув'язнений поляка
ми. З 1925 працював адвокатом у м. 
Кути, згодом у м. Косів. Вів активну гро
мад. й культосвіт. діяльність.

Літ.: Гловацький І. Ю., Гловацький В. І. 
Українські адвокати Східної Галичини (кі
нець XVIII -  30-ті роки XX ст.). Львів, 2004.

Степан Кобута
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ГАУСНЕР Артур Валенти

ГАУСНЕР 
Артур Валенти
(Hausner Artur Walenty;
05.11.1870 (за ін. даними - 05.11.1869) 

-16.09.1941) -  польс. парт, і політ, діяч, пу
бліцист, лідер польс.сх.-галиц. соціаліс
тів. Н. у с. Коньчице Ніського пов. в сім'ї

арендатора Кароля Гауснера і Фран- 
цішки з Бохенків.Навч. у г-зіях м. Же
шув, Краків, ун-ті м. Цюріх і Політехніці 
м. Львів. Керував інженерним бюро. 
Належав до ППСД, брав участь в орг-ції 
робітн. страйків у Бориславсько-Дро- 
гобицькому басейні. За завданням 
ППСД 1905 виїхав до м. Варшава для 
участі в революц. подіях. 1914 - чл. Сх. 
секції Гол. нац. к-ту. 8.11.1914 виїхав 
з м. Краків до США для агітації на ко
ристь діяльності Ю. Пілсудського. Вою
вав у 1-й бригаді Польс. легіонів, після 
відмови складання присяги заарешто
ваний нім. властями і відісланий до 
м. Краків.

1918 активний учасник орг-ції 
польс. оборони в м. Львів, заст. голови 
К-ту безпеки і захисту спільного блага, 
чл. президії Тимчасового правлячого 
к-ту в м. Львів (23.11.1918-10.01.1919). 
Чл. польс. делегації на укр.-польс. пе
реговорах у серед. 11.1918. 25.12.1918 
заснував "Dziennik Ludowy" - орган 
ППСД, згодом окружної орг-ції ППС 
(видавець і ред. до 1934). 10.01.1919

чл. Правлячої комісії для Галичини, Цє- 
шинської Сілезії, Спішу й Орави, кер. 
управління колії і шляхів. З 01.1919 - 
чл. Установчого сейму, працював у ко
місіях комунікаційній, морських справ, 
відбудови, сусп. робіт. 20.02.1919 під 
час обговорення в сеймі справи Сх. Га
личини заявив, що "польс.-укр. про
блему не можна розв'язати мечем. Не 
за будь-яку ціну, але за ціну, яку муси
мо обдумати, необхідно прагнути до 
згоди між українцями і поляками. Всі, 
хто обговорюють цю справу і дума
ють про сх. кордони, мусять мати на 
увазі, яку роль відіграла б Росія в дав
ніх кордонах. Росія, оперта об Чорне 
море, поглинаюча 30 млн українців, 
була б страшною силою, яка завжди 
загрожуватиме Польщі. Концепція 
вільної України є для нас єдина". При 
обговоренні в ППС проекту територ. 
автономії Сх. Галичини Г. погодився 
на поступки і визнав, що "в управлінні 
цим краєм руське населення повинне 
мати серйозний голос". На засіданні 
Гол. ради ППС 21-22.01.1922, на про
тивагу концепції територ. автономії 
М. Нєдзялковського, висунув пропо
зицію культ.-нац. автономії. Після від
хилення його резолюції все представ
ництво сх.-галиц. окружної орг-ції ППС 
заявило про свій вихід з кер-ва, однак 
Гол. рада партії не прийняла відстав
ки. На окружній конф. ППС у м. Львів 
25-26.02.1922 доводив, що територ. 
автономія призведе до поновлення 
польс.-укр. збройного конфлікту та 
віддасть польс. робітництво під вплив 
укр. селянства. Критикував завеликі 
прерогативи автономних органів вла
ди, пропонував розв'язання проблеми 
у вигляді нац. чи нац.-культ. автономії. 
Противником територ. автономії Г. 
залишався протягом усього періоду
2-ї Речі Посполитої.

Депутат сейму 1-го (1922-28) і 2-го 
(1928-30) скликань, заст. міністра сусп. 
робіт в уряді В. Грабського (06-07.1920) 
та А. Скшинського (02-04.1926). Чл. 
Гол. ради ППС (1919-23; 1926-39). Піс
ля поч. ДСВ входив до конспіративних 
органів Нац. ради і Польс. к-ту.

Заарештований органами НКВС у 
м. Львів. П. в ув'язненні в м. Воронеж.
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ГАФТАНЮК

Те.: Hausner A. Emigracya polska w 
Ameryce w czasie obecnej wojny. Kra
kow, 1916; Idem. Grzech smiertelny na- 
rodowej demokracyi. Lwow, 1911; Idem. 
Listopad 1918 r. : w dziesi^tq rocznic^. 
Lwow, 1928; Idem. Odrodzenie Galicji a 
drogi wodne. Krakow, 1911.

Літ.: Ґеник M. А, Українське питан
ня у діяльності польських політичних 
партій (1920-1926). Чернівці, 1997; 
Kochanowski J. Hausner Artur Walenty 
// Encyklopedia Historii Drugiej Rze
czypospolitej. Warszawa, 1999. S. 125; 
Koko E. W nadziei na zgodf. Polski ruch 
socjalistyczny wobec kwestii narodowo- 
sciowej w Polsce (1918-1939). Gdansk, 
1995.

Микола Ґеник

ГАФТАНЮК
(д. і м. н. н. -  16 (за ін. даними - 

17).01.1919) - четар ГА, командир арти
лер. гармат. 8.01.1919 прибув у розпоря
дження пор. В. Воробця на Закарпаття 
для б-би з угор. та рум. військами.

Загинув під час боїв з рум. армією 
біля м. Сігет.

Літ.: Вегеш М., Токар М. Карпатська 
Україна на шляху державотворення. 
Ужгород, 2009; Тимчук В., Тимчук Нч 
ЯкимчукР. Військово-політичні аспекти 
діяльності Степана Клочурака у 1914-
1919 рр. //Україна; культурна спадщи
на, національна свідомість, держав
ність. 2012. № 21. С. 912-922; ШтефанА. 
Українське військо в Закарпатті. То
ронто; Нью-Йорк, 1969. С. 8-15.

Микола Вітенко

ГАФТКбВИЧ
Володимир
(06.02.1897-20.10.1961) -  сотник УГА, 

громад, діяч. Н. у с. Устечко (нині Залі
щиц. р-ну Терноп. обл.). Випускник За
ліщиц. г-зії.

Ветеран ПСВ. З 11.1918 старши
на ГА. Інтернований у таборі Тухоля. 
Звільнений 29.12.1920.1922-24 навч. в 
Укр. таємному ун-ті. 1925-39 - інспек
тор т-ва "Просвіта". Автор кн. "Просвіта 
Гуцульщини"

Восени 1939 перебрався до м. То- 
машів (нині Польща). 1941 -44 - співор- 
ганізатор і співкер. орг-ціїукр. націона

лістичної молоді "Січ", організатор т-ва 
"Сокіл" у м. Львів, інспектор "Просвіти", 
Згодом емігрував до Зх. Німеччини, 
перебував у таборах для переміще
них осіб Карлсфельд та Міттенвальд. 
Від 1950 - у  США. Чл. УНС, ООЧСУ, т-ва 
"Пласт" СУМ, УККА.

П. у м. Гартфорд (шт. Коннектикут, 
США).

Літ.: Гафткович Володимир // Ен
циклопедія Української Діяспори. Т. 1. 
Нью-Йорк, 2009. С. 153; Гуцал Пч По- 
сіенич М. Гафткович Володимир Гри
горович 11 ТЕС. Т. 4. Тернопіль, 2009. 
С  137; Коломия й Коломийщина. Збір
ник споминів і статей про недавнє ми
нуле. Філядельфія, 1988. С. 764,779,781.

Петро Сіреджук

ГАЧКЕВИЧ
Осип Іванович
(03.07.1893-27.04.1920) -  четар УГА.

Н. у м. Буськ (нині Львів, обл.) в багато
дітній родині. Батько працював буді
вельником у маєтку К. Бадені. Навч. у 
Терноп. г-зії, Львів, реальній школі, Ви
щій політех. школі м. Львів. Через поч. 
ПСВ перервав студії у Політехніці.

1915 добровольцем вступив до УСС, 
хорунжий. З 1917 перебував у Львів, 
гарнізоні, продовжував навчатися на 
інж.-гірника. Учасник Листопадового
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ГВОЗДИК Лонгин

"зриву'' Організував з укр. студентів 
9-ту сотню оборони м. Львів, Учасник 
боїв на Підзамчі та Знесінні, командир 
пробоєвої сотні 2-го куреня 1-ї бригади 
(УСС). 8.02.1919 одружився з А. Баран.
11.03.1919 важко поранений у бою, ева
куйований до Терноп. госпіталю. Після 
одужання продовжив воювати. Відсту
пив з ГА за р. Збруч. Учасник боїв з біль
шовиками і білогвардійцями. Наприкін
ці 1919 командував четою розвідки 1 -го 
корпусу УГА. Чл. Вінницького ревкому 
УГА. Учасник підписання 1.01.1920 уго
ди з більшовиками. Входив до ревкому 
ЧУГА, ред. газ. "Червоний Стрілець", кер. 
Бюро пропаганди 1-го корпусу. З кін.
01.1920 прихильник розриву з більшо
виками. На засіданні ревкому ЧУГА в 
серед. 02.1920 зініціював поч. перего
ворів з ДА УНР. Разом з Ю. Головінським 
23-27.04.1920 організував у м. Вінниця 
антибільшовицьке повстання.

Загинув у бою з більшовиками під 
м. Вінниця. Похований у смт Літин (нині 
Вінниц. обл.).

Літ.: В. К. Сумерк УГА // Українська 
Галицька Армія / ред. Д. Микитюк. Т. 1. 
Вінніпеґ, 1958. С. 547-552; Гірняк Н. Ос
танній акт трагедії Української Галиць
кої Армії. Нью-Йорк, 1958; Микитюк Д. 
Останній кривавий бій //Українська Га
лицька Армія / ред. Д. Микитюк. Т. 5. Він
ніпег, 1976. С. 109-111; Зозуля М. Стар
шина УГА Осип Ганкевич - до 120-річчя 
від дня народження // Буський медіа 
портал. URL: http://vbusk.com/istoriya/ 
starshina-uga-osip-gachkevich-k-120- 
letiyu-dnya-ro.html.

Микола Вітенко

ГВОЗДИК
Лонгин
(1887 -  після 1919) - церк. і громад, 

діяч, капелан ГА. Навч. у духовній се
мінарії, на богослов, ф-ті Львів, ун-ту 
(1910-14). Одружений. Рукоположе- 
ний 1916. Адміністратор парохії с. Ко
рості в Стрийського пов. (1916-19). 
Розпорядженням ДСВС від 1.01.1919 
іменований польовим духівником ГА.

Подальша доля невідома.
Дж.: ЦДІАУЛ. Ф. 201. Оп. 1 в. Спр. 156. 

Особова справа священика Гвоздика 
Лонгина, 1910-1916 pp. 10 арк.

Літ .: Блажейовський Д. Історич
ний шематизм Львівської архієпархії 
(1832-1944). Т. 2: Духовенство і релігій
ні згромадження [англ. мовою]. Львів; 
К., 2004. С. 159; Українська Галицька 
Армія / ред. Д. Микитюк. Т. 2. Вінніпег, 
1960. С. 307.

Руслан Делятинський, 
Олег Єгрешій

ГЕНБАЧОВ
Володимир Йосипович
(10.07.1872-08.01.1957)-військ.діяч 

ЗУНР. Н. у м. Полтава у дворян, родині.

Закінчив Петровський Полтав. кадет, 
корпус (1890), 3-є Олександрівське 
військ, уч-ще (1891), акад-ю Генштабу 
(1903). Офіцер артилерії Новочернігів- 
ської фортеці, 20-ї, 22-ї кінно-артилер. 
батарей, 3-ї Запасної арт. бригади Вар- 
шав. військ, округу; штабу 13-го армій
ського корпусу, 3-ї Закаспійської арти
лер. бригади, 141-го піх. Можайського 
полку, ст. ад'ютант штабу 36-ї піх. д-зії 
у рос.-япон. війні. Викл. Олексіївського 
військ, уч-ща (1908-12), штаб-офіцер 
для особливих доручень штабу 12-го 
армійського корпусу, нач. штабу 2-ї арт. 
бригади в м. Радом. У роки ПСВ - на 
фронті, нач. штабу 3-ї піх. бригади, ком.
6-го піх. Лібавського полку, ген.-майор.

В укр. армії з кін. 1917. За УД - нач. 
постачання 3-го армійського корпусу, 
нач. штабів Полтавської залоги, 6-го
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Полтав. армійського корпусу. 1918-19
- в ГА, нач. штабу 3-го Галиц. корпусу 
в боях проти польс. військ. З 1923 у 
Франції.

Похований на Орлеанському цвин
тарі.

Літ.: Литвин М. Р. Українсько-поль
ська війна 1918-1919 pp. Львів, 1998; 
Литвин М. P., Науменко К. Є. Збройні 
сили України першої половини XX ст. 
Генерали і адмірали. Львів; X., 2007.

Микола Литвин

ГЕНЕРАЛЬНИЙ КОНГРЕС БУКО- 
ВЙНИ підготовлений членами Рум. нац. 
ради (РНР) та проведений 28,11.1918. 
Учасниками стали 74 чл. РНР, б чл. 
Польської нац. ради, 7 представників 
Німецької нац. ради, 4 депутати Сфатул 
Церій, 3 чл. РНР Трансільванії та Угор
щини, представники рум. армії ген. 
Я. Задік, підполк. Ровінару.

Прийнята резолюція проголошу
вала "об'єднання безумовне і навіки 
Буковини, у старих її кордонах до Че- 
ремоша, Колачина і Дністра, з Коро
лівством Румунією". Після виконання 
рум. нац. гімну з промовами виступи
ли трансільванець В. Делеу і бессара- 
бець П. Галіпп. На завершення Конгрес 
направив телеграми королеві Фер- 
дінанду І, урядові Румунії, а також ди
пломатичним представникам Великої 
Британії, Франції, Італії і США в м. Ясси.

Після завершення роботи Конгре
су його делегація на чолі з Я. Флондо- 
ром відправилася в м. Ясси для офіц. 
представлення королеві й урядові 
акта об'єднання. На основі рішення 
Конгресу та представлення прем'єра
І. К. Бретіану 29.12.1918 до парламенту 
було подано декрет про включення Бу
ковини до складу Румунії, який ратифі
ковано, 31.12.1918 підписано королем 
та опубліковано 1.01.1919.

Літ.: Economu R. Unirea Bucovinei 
1918. Bucure^ti, 1994. P. 36-39; Glasul 
Bucovinei. 1918.28 Noem. Edi îe specials; 
lancu Flondor, Bucovina si Romania 
Mare. Documente si scrisori / ed. mgrijita, 
studiu introductiv si note de A. Popescu; 
Prefata de M. Neamtu; Cuvant inainte de 
M. I. Miclescu. Bucuresti, 2017. P. 109- 
113; Nistor I. Amintiri razle^e din timpul 
UniriL Cernauti, 1938. P. 48, 120-121; 
Idem. Istoria Bucovinei. (Editie si studiu 
bibliografic de S. Neagoe). Bucure§ti, 
1991. P. 394-403; Idem. Unirea Bucovinei 
28 Noemvrie 1918: Studiu $i documente. 
Bucurefti, 1928. P. 55-65,72-73.

Ігор Піддубний

ГЕНЕРАЛЬНИЙ СТАТУТ ПРО ОР
ГАНІЗАЦІЮ ТА АДМІНІСТРАЦІЮ ПІД
КАРПАТСЬКОЇ РУСІ - тимчасові поло
ження про статус Закарп. України в 
складі ЧСР. Підготовлені в 10.1919, за
тверджені в 11.1919 міністром внутр.

Генеральний 
конгрес Буковини
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справ республіки А. Швеглою та адмі
ністратором Я. Брейхою. Документ 
складено згідно з умовами Паризької 
мирн. конф. 1919-20 та Сен-Жермен- 
ського мирн. договору 1919.

Складався з 4-х частин. У ч. 1 кон
статувалося "дарування найширшої 
автономії" тобто самоуправління, пе
редбаченого Сен-Жерменським мирн. 
договором. У ч. 2 встановлювалася 
демаркаційна лінія між словаками та 
українцями по р. Уж. Передбачалося, 
що до складу Словаччини відійдуть 
м. Чоп і Перечин, а також окремі насе
лені пункти на зх. від залізн. колії Чоп- 
Ужгород-Ужок. Ішлося і про пд. кор
дон краю з Румунією та Угорщиною. 
Ч. З містила здебільшого положення 
про мовні й освіт, питання. Укр. мові 
надавався офіц. статус і вводилося її 
вивчення в шк., гарантувалися культ, й 
освіт, права угор. меншини.

Згідно з ч. 4 празьк. уряд мав право 
призначати "тимчасового адміністра
тора", в розпорядження якого нада
валася необхідна кількість урядовців, 
а також тимчасову укр. автономну 
директорію, яка мала бути дорадчим 
органом в усіх мовних, шкільних і ре
ліг. питаннях, а також у справах місц. 
самоуправління - вибору та заміщен
ня чиновників і службовців адм. стр-р. 
Розбіжності між адміністратором та 
Директорією Підкарпатської Русі по
винні були вирішуватися президентом 
республіки або його довіреною осо
бою.

Діяв до прийняття конституції ав
тономної Підкарпатської Русі. У редак
ції 1919 діяв до 26.12.1920, коли уряд 
ЧСР прийняв розпорядження про його 
зміну.

Літ.: Закарпаття в етнополітичному 
вимірі. К., 2008; Нариси історії Закар
паття. Т. 2 (1918-1945). Ужгород, 1995. 
С. 113-120.

Андрій Королько

ГЕНІҐ
Едвард
(20.03.1892-11.02.1925) - старшина 

УГА. Н. у м. Відень у сім'ї військового. 
За національністю німець. Закінчив 
Терезіанську військ, акад-ю у м. Вінер-

Нойштадт. Під час ПСВ воював у 15-му 
полку драгунів австро-угор. армії; 
обер-лейтенант.

3.01.1919 вступив до ГА, служив 
у Стрийській ОВК. 1.03.1919 отримав 
військ, звання сотника кінноти. Піс
ля переходу за р. Збруч призначений 
командантом 1-го кінного полку 1-го 
корпусу, який брав участь у поході на 
м. Київ. Від 02.1920 - в ЧУГА, від 05.1920
- в 5-й Херсон, д-зії ДА УНР. У 08.1920 в 
складі групи ген. А. Кравса прибув до 
ЧСР, перебував у таборі м. Йозефів.

У кін. 1923 поселився в м. Ґерліц 
(нині земля Саксонія, Німеччина), пра
цював на суконній ф-ці в передмісті 
Майсіб. Був обраний заступником го
лови Т-ва укр. емігрантів у Німеччині.

П.у м. Ґерліц.
Петро Гуцал

ГЕНУЕЗЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ 10.04-
19.05.1922 - міжнар. форум, склика
ний відповідно до рішення Каннської 
конф. (01.1922) для вирішення питань, 
пов'язаних з виходом з екон. кризи.

Уряд ЗУНР, як і весь зх.-укр. політи- 
кум, мав великі сподівання щодо Г.к. 
Підготовка до її проведення розпо
чалася задовго до конф. Наприкінці
01.1922 в м. Львів відбувся 3-й Міжпарт. 
з'їзд, який розглянув міжнар.-правове 
становище Галичини. Делегати з'їзду 
визнали закорд. уряд ЗУНР єдиним ле
гальним представником укр. народу 
в Галичині. З'їзд надіслав протест Раді 
Ліги Націй у зв'язку з утисками польс. 
владою укр. нас., закликав до активно
го опору.

Хід підготовки до Г.к. був предме
том розгляду на засіданні НК УНТП
12.02.1922 та 5-ї Міжпарт. конференції 
(Львів, 13.02.1922).Остання розглянула 
зовн.-політ. перспективи відродження 
зх.-укр. державності, заходи еміграцій
ного уряду, спрямовані на вирішення 
проблеми незалежності Галичини, а та
кож стан польс.-укр. відносин. Міжпар- 
тійна конф. прийняла спец, деклара
цію, у якій уряд Є. Петрушевича було 
означено як єдину легальну владу, що 
зобов'язувалася повести в Генуї заходи 
в справі визнання незалежності Сх. Га
личини.
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ГЕНУЕЗЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ 10.04-19.05.1922

Для підтримки зовн.-політ. акцій 
еміграційного уряду, інформування 
світової громадськості та пропаганди 
проблеми державності ЗУНР на між
нар. арені 30.01.1922 у м. Відень з ініці
ативи ЗГ УНТП засновано ЗУТЛН. У ході 
підготовки до міжнародної конф. було 
уконституйовано ще одну важливу ін
ституцію -  УНРаду за кордоном.

Значна підготовча робота була 
проведена урядом ЗУНР. 21.02.1922 до 
Найвищої ради союзних д-в і Президії 
міжнародної конф. в Генуї Є. Петруше- 
вич направив ноту, у якій вказувалося 
на велике значення Галичини в екон. 
відбудові ЦСЄ. 25.02.1922 УНРада на
діслала окрему ноту Найвищій раді з 
обґрунтуванням необхідності участі 
уряду ЗУНР в Генуезькій конф.

Г.к. за участю представників 34 кра
їн світу відбувалася 10.04-19.05.1922. 
Зх.-укр. делегація (К. Левицький, С. Ви
твицький, В, Бандрівський, С. Рудниць- 
кий, О. Назарук, о. Й. Жан та експерти) 
прибула до Генуї 1 1.04.1922. Згодом 
приїхав голова делегації Є. Петруше- 
вич, який 23.04 вручив Президії між
народної конф. меморандум з 12 роз
ділів. У ньому було висунуто вимогу

визнати держ. незалежність Сх. Гали
чини з метою екон. відбудови цієї тер-ї 
і закріплення миру на Сході Європи. 
До меморандуму додавалося 8 моно
графій з матеріалами і статистичними 
даними.

8.05.1922 галиц. делегація надісла
ла ноту голові політ, комісії Г.к. пред
ставнику Італії К. Шанцеру з проханням 
розглянути держ.-правовий статус 
Сх. Галичини.

Зх.-укр. проблема була поставлена 
на порядокденний конф. 10.05 з ініціа
тиви прем'єр-міністра Великої Британії 
Д. Ллойд Джорджа. У своєму виступі 
він зазначив, що вже понад 3 р. галиц. 
проблема не вирішується і вона загро
жує мирові в Центр. Європі, оскільки % 
нас. Сх. Галичини є укр. національності 
й вони є того ж походження, мають ту ж 
мову, ту ж релігію, що мешканці Украї
ни, в той час як поляки утримують цей 
край лише завдяки збройній силі.

Франц. делегація на чолі з Л. Барту 
домагалася зняття проблеми Галичи
ни з роботи конф. Під тиском Вели
кої Британії було прийнято рішення 
передати справу до політ, підкомісії 
конф., яка на своєму засіданні 16.05
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зробила висновок, що проблема Га
личини є загрозою миру в Європі і 
найближчим часом мусить бути вирі
шена міжнар. чинниками. Крім того, 
Г.к. визнала УНРаду легітимним пред
ставником укр. нас. Галичини. Саме ж 
вирішення справи вкотре перенесли 
на невизначений час.

Зх.-укр. політ, чинники загалом по
зитивно оцінювали результати Г.к., під
сумки якої стали предметом розгляду 
на засіданні ТНК УНТП та 6-ї Міжпартій- 
ної конф. (Львів, 20.05.1922). У резолю
ції на політ, реферат, з яким виступив 
на конф. В. Бачинський, зазначалося, 
що висунення сх.-галиц. справи як між
народної на конф. в Генуї зробило її ак
туальною і наблизило до остаточного 
розв'язання. Міжпартійна конф. заклика
ла еміграційний уряд продовжувати 6-бу 
за вирішення галицького питання на ос
нові права самовизначення народів.

Затягування розв'язання пробле
ми Галичини було на користь Польщі, 
дипломатія якої тим часом вела справу 
до підписання договору з Францією, 
що активно відстоювала на міжнар. 
форумах ідею створення великої Поль
щі як бар'єра між Німеччиною і Росією.

Літ.: Західно-Українська Народ
на Республіка 1918-1923. Історія / 
кер. авт. кол. й відп. ред. О. Карпенко. 
Івано-Франківськ, 2001; Литвин М., 
Науменко К. Історія ЗУНР. Львів, 1995. 
С. 167-171; KlimeckiM. Polsko-ukrainska 
wojna о Lwow і G alic ja  Wshodniq / 
Warszawa, 2000.

Ігор Цепенда, Микола Кугутяк

ГЕОРГІЄВСЬКИЙ
Василь Семенович,
(чернече ім'я: Євлогій;
22(10).04.1868-08.08.1946) -  церк. 

діяч РПЦ, прихильник політики силово
го приєднання ГКЦ до РПЦ, противник 
автокефалії УПЦ. Н. у с. Сомово Одоєв- 
ського пов. Тульської губ. Рос. імперії в 
сім'ї священика. Навч. у Бельовському 
духовному уч-щі (1880-82), Тульській 
духовній семінарії (1882-88), Моск, 
духовній акад-ї (1888-92); канд. бого
слов'я (1892). Викл. Тульської духовної 
семінарії (1894-96). Пом. наглядача Сф- 
ремовського духовного уч-ща(1883-95).

3.02.1895 прийняв чернечий постриг 
з рук архімандрита Антонія (Храпо- 
вицького). Інспектор Володимирської 
духовної семінарії (1895-97). Ректор Хо- 
лмської духовної семінарії (1897-1902).
12.01.1903 хіротонізований на єписко
па Люблінського, призначений вікарієм 
Холмсько-Варшавської єпархії, від 1905
- єпископ Холмський і Люблінський. Чл. 
Держ. думи 2-го і 3-го скликань (1907- 
12). Його стараннями утворено Холм- 
ську губ. і виведено її зі складу Царства 
Польського.

Від 05.1914 -  архієпископ Волин
ський і Житомирський. У 08.1914 ім
ператор Микола II призначив його 
керуючим справами РПЦ в окупованій 
рос. військами Галичині з осідком у 
м. Львів. Оцінював укр. нац. рух як "ін
тригу графа Голуховського", спирався 
на москвофільський рух, активно про
вадив політику приєднання ГКЦ до РПЦ 
в Галичині. 1915 відступив з Галичини з 
рос. армією. Учасник Помісного собо
ру РПЦ 15.08.1917-1.09.1918. У 11.1917 
подав на затвердження Синоду РПЦ 
новий склад Волинської духовної кон
систорії. У 12.1917 повернувся в Украї
ну, щоби протистояти руху за автокефа
лію. Затвердив рішення Волинського 
єпархіального духовенства і мирян у
05.1918, за якими автокефалія вважала
ся "неприйнятною'; водночас "автономія 
нашої Української церкви в її живому 
органічному союзі з Всеросійською пра
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вославною церквою... бажана і повин
на бути втілена в життя в самому широ
кому здійсненні". 7.06.1918 Синод РПЦ 
доручив йому опіку над Холм. єпархією.

4.12.1918 у Києво-Печерській лав
рі заарештований за наказом С. Пет
люри, переданий польс. владі, згодом 
ув'язнений у греко-катол. василіан. мо
настирі в м. Бучач; у 06.1919 перевезе
ний до Львова. У 08.1919 за сприяння 
митрополита ГКЦ А. Шептицького на 
вимогу д-в Антанти звільнений, повер
нувся до Росії.

Працював у Вищому церк. управ
лінні в м. Новочеркаськ, потім у Катери
нославі. У 01.1920 емігрував до Кор-ва 
СХС. Від 1921 -  у Берліні. У 01.1922 
патріархом Тихоном (Бєлавіним) во- 
зведений у сан митрополита, керував 
рос. православ. парафіями в Зх. Євро
пі на правах єпархіального архієрея. 
Від 1923 проживав у Парижі. Виступив 
проти Декларації митрополита Сергія 
1927 про лояльність до рад. влади, че
рез що 1930 звільнений від кер-ва Рос. 
церквою у Зх. Європі. 1931 перейшов у 
юрисдикцію Константиноп. патріарха
ту. 1945 повернувся до РПЦ МП, при
значений екзархом у Зх. Європі. Засн. 
і ректор Свято-Сергіїв. богослов, ін-ту 
в Парижі (1925-46). Залишив спогади 
"Путь моей жизни" (Париж, 1947; Мо
сква, 1994; 2006).

П. і похований у м. Париж (Франція).
Літ.: Білокінь С. Євлогій (Геор- 

гієвський) // ЕІУ. Т. 3. К., 2005. С. 68; 
Борщевич В. Волинська єпархія 1917-
1919 pp.: церковно-демократичний та 
національний виміри // Волинський 
Благовісник. 2015. Вип. 3. С. 67-77; Ми
трополит Евлогий (Георгиевский). Путь 
моей жизни. URL: https://pravbeseda.ru/ 
library/index.php?page=book&id=720. \ 
Глава 1-23; СтародубА. В. Євлогій (Ге- 
оргієвський). URL: http://esu.com.ua/ 
search_articles.php?id=17323.

Ігор Пилипів, 
Руслам Делятинський

ГЕРАСИМОВИЧ (ГАРАСИМОВИЧ)
Гриць Юліанович
(1882 - д. і м. с. н.) -  сотник ГА, кер. 

відділу інтендатури ДСВС, інж. Н. у 
родині священика. Брат відомої майс

трині худож. вишивки, живописця 
Г. Герасимович.

Проживав у м. Косів. Спочатку по
ручник, після 1.01.1919 - сотник ГА. 
Очолював відділ інтендатури ДСВС. 
Корпусний інтендант 1-го корпусу.

У 03.1932 увійшов до ЦК УНДО від 
м. Радехів. Працював у т-ві "Сільський 
господар". У 01.1938 проживав у м. Косів, 
чл. парт, суду УНДО на з'їзді в м. Львів.

Подальша доля невідома.
Літ.: Кучерук В. Українська Галиць

ка Армія: довідник. К., 2010. С. 85; Ру- 
тар В. Є. Інтендатура Галицької армії 
(1918-1919 pp.) // Військово-науковий 
вісник. 2011. Вип. 15. С. 179-197; Укра
їнська Галицька Армія / ред. Д. Ми
китюк. Т. 2. Вінніпег, 1960. С. 65.

Микола Вітенко

ГЕРАСИМОВИЧ 
(ГАРАСИМОВИЧ) 
Гриць Юліанович

ГЕРАСИМОВИЧ
Іван
(28.11.1876-11.05.1942) - громад, і 

пед. діяч, публіцист, нач. Пресової ква- 
тири НКГА. Н. у м. Галич. 1898 завершив

навч. в учительській семінарії м. Ста
ниславів (нині м. Івано-Франківськ). 
Працював учителем у с. Угринів Доліш
ній та с. Крилос (1898-1900). Звільне
ний з посади за ведення позашкільної 
укр. громад.-політ. діяльності (засну
вання 1899 каси Райффайзена в Крило- 
сі та читальні "Просвіти" в Підгородді

355

https://pravbeseda.ru/
http://esu.com.ua/


ГЕРАСИМОВИЧ Іван

- присілку с. Крилос). Після кількох МІ

СЯЦІВ роботи в т-ві "Дністер" у м. Львів 
переїхав на Буковину, де в 05.1901 
склав у Чернів. учительській семінарії 
іспит на придатність до вчителювання 
в заг. школах. Відтоді до 12.1915 вчите
лював у селах П'ядиківці, Лука, Вікно та 
м. Вашківці.

Кер. т-ва "Січ" м. Вашківці, органі
затор разом з О. Безпалком та Ю. Без- 
палком січового свята у м. Вашківці 
4.10.1903.1903-04 - чл. центр, правлін
ня т-ва "Українська школа" в Чернівцях. 
1904 - один із засновників т-ва "Взаїм- 
на поміч українського вчительства" у 
м. Львів, разом з Л.Ясінчуком представ
ляв буковин. учителів на 1-му конгресі 
"Союзу слов'янського учительства" в 
м. Прага. 1905 - чл. Екзекутивного к-ту 
буковин. учительства. 1904-07 - ред. 
пед. тижневика "Промінь" у м. Вашків
ці. 1907 - голова Русько-православної 
спілки торговельної і промислової у 
Вашківцях, чл. правління Вашків. від
ділення учительського т-ва "Взаїмна 
поміч". Чл. т-ва "Укр. нар. дім" у м. Чер
нівці, разом з Ґ. Лисинецьким ініціатор 
заснування його повітового осередку в 
м. Вашківці. 1908 ініціював внесення до 
австр. парламенту інтерпеляцій щодо 
забезпечення укр. мові рівноправ
ності на галиц. і буковин. залізницях.
1910 - один з ініціаторів заснування в 
м. Вашківці укр. приватної реальної 
г-зії, на підтримку якої написав і видав 
у м. Чернівці пропагандивну брошу
ру "Не лишаймось позаду Калмуків!" 
(1911). Уклав і видав у м. Заставна "Під
ручник в справах шкільних" (1914), 
призначений для керівників укр. шкіл 
Буковини й Галичини.

Наприкінці 1915 мобілізований до 
австр. армії, у якій служив спершу як 
хорунжий, а згодом як лейтенант 24-го 
полку піхоти крайової оборони. В 10.1918 
як поручник при командуванні австр. 
Сх. армії нагороджений Золотим хрес
том заслуги на стяжці медалі за хо
робрість. Четар ГА з 11.1918. Від поч.
11.1918 до 24.11.1919 - нач. Пресової 
кватири НКГА; водночас працював в 
орг. та видавничому підвідділах Пре
сової кватири НКГА. Учасник Марамо- 
рош-Сігетської операції ГА в 01.1919,

організатор численних віч у м. Ясіня та 
його околицях, які сприяли піднесенню 
укр. нац. свідомості закарпатців. Після 
переїзду уряду ЗОУНР за р. Збруч та 
відновлення 18.08.1919 діяльності Бу
ковинської УНРади в Придніпрянській 
області УНР обраний референтом для 
пресових справ.

13.01.1919 призначений Вінниць
ким ревкомом ЧУГА начальником Пре
сової кватири НКГА в м. Одеса. Після 
звільнення з військ, служби працював 
секретарем в ІНО в Одесі.

На поч. 07.1920 арештований як 
старшина УГА, у в'язниці важко захво
рів. Звільнений з ув'язнення 22.10.1920. 
Працював учителем у зразковій тру
довій шк. в с. Ісаєве (нині Миколаїв, 
р-ну Одес. обл.) в статусі австр.-нім. 
військовополоненого. 23.10.1921 виї
хав до м. Новоросійськ на Кавказі, де 
майже місяць перебував у нім. таборі 
військовополонених як рядовий сол
дат. Згодом через Константинополь і 
Трієст 20.11.1921 повернувся до Відня, 
де отримував матеріальну допомогу 
від еміграційного уряду ЗУНР як стар
шина УГА. Згодом переїхав до Берлі
на, де в 01-07.1922 працював одним з 
гол. редакторів щоденної газ. "Україн
ське Слово"; написав та видав у вид-ві 
"Українське Слово" 2 кн. - "Голод на 
Україні" та "Життя й відносини на Ра
дянській Україні".

В 07.1922 отримав призначення 
на роботу вчителем у шк. при НТШ в 
м. Львів. Дорогою з Відня до Львова 
заїхав на Буковину до рідні, з якою не 
бачився від поч. війни. Заарештований 
рум. окупац. владою. Лише 20.09.1922 
повернувся до Львова, де й прожи
вав, працював в орг. відділі т-ва "Рідна 
школа", 1932-39 редагував ж. "Рідна 
Школа". 1930 - чл. Видавничого к-ту 
(як представник т-ва "Рідна школа" в м. 
Львів), який підготував і видав 1930-35 
3-томну "Українську Загальну Енцикло
педію". Автор численних статей про 
укр. шкільництво та громад.-політ. жит
тя, про б-бу з пияцтвом, які публікував, 
зокр., в газ. "Діло". Свої твори друкував 
також у буковин. пресі - газ. "Букови
на", літ. додатку до газ. "Буковина""Зер- 
на", час. "Каменярі".
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Після приходу більшовиків емі
грував до генерал-губернаторства, де 
працював над виданням "Методики для 
українського шкільництва". 1941-42 
працював в Укр. окружному к-ті в м. Ко
ломия та в редакції час. "Воля Покуття".

П. у м. Берлін під час відрядження 
до Укр. ін-ту.

Поширені серед дослідників при
пущення, буцімто І. Герасимович пе
ребував у Києві влітку 1917 як чл. Га
лицько-Буковинського к-ту, а також 
начебто він був редактором коломий. 
час. "Покутський Вістник" 1918-19 не 
відповідають дійсності.

Літ.: Відзначене // Буковина. 1918.
11 жовт.; Гарас М. Ілюстрована Істо
рія товариства "Українська Школа" в 
Чернауць 1887-1937 // Чернівці, 1937. 
С. 53, 58, 93, 140-141; Денник Началь
ної Команди УГА. Нью-Йорк, 1974. 
С. 179-185; Добржанський О., Старик
В. Бажаємо до України. Змагання за 
українську державність на Буковині у 
спогадах очевидців (1914-1921). Оде
са, 2008. С. 1121-1123; їх же. Змагання 
за українську державність на Буковині 
(1914-1921 pp.). Документи і матері
али. Чернівці, 2009. С. 430-431; Зиба- 
чинський С. Випад галицьких військ 
на Закарпаття. (Спомини про події 
на Закарпаттю в році 1919) // Літопис 
Червоної Калини. 1932. Ч. 7-8. С. 2-4; 
Трильовський П. Гей, там на горі "Січ" 
іде!... Едмонтон, 1965. С. 42; Українська 
Галицька Армія / ред. Д. Микитюк. Т. 1. 
Вінніпег, 1958. С. 663.

Володимир Старик 

ГЕРАСИМОВИЧ
Сильвестр
(1881-1943) - фінансист, організатор 

укр. кооп. руху в Галичині, громад.-по
літ. діяч, референт УНРади. Дир. Сою
зу госп. спілок (1918). Референт Львів, 
делегації УНРади (10-11.1918). На за
сіданні 28.10.1918 виступив з ідеєю за
провадження внутр. позички та друку 
власних банкнот ЗУНР. Чл. дирекції Цен- 
тросоюзу в м. Львів (2-га пол. 1920-х). 
Автор підручника з бухгалтерії для укр. 
кооп. установ. Голова політ, колегії ФНЄ.

1940 арештований більшовицькими 
спецслужбами, вивезений на заслання.

П. і похований у Казахстані.
Літ.: ЕУ. Львів, 1993. Т. 1. С. 373; ЕУ 

/ гол. ред. В. Кубійович. Париж; Нью- 
Йорк, 1995. С. 284; Культурне життя 
в Україні. Західні землі. Документи і 
матеріали. Т. 1 (1939-1953). К., 1995. 
С. 148; Павлишин О. Фінансова система 
та грошовий обігу Західно-Українській 
Народній Республіці (листопад 1918- 
червень 1919 pp.) // Грошовий обіг і 
банківська справа в Україні: Минуле та 
сучасність. Львів, 2005. С. 341 -342.

Олег Павлишин 

ГЕРАСИМОВИЧ
Юліан
(15.01.1856-10.08.1932) - церк. і гро

мад. діяч, батько сотника ГА Г. Гера
симовича та відомої художниці й 
майстрині Г. Гарасимович. Походив 
з давнього священичого роду. Н. у 
с. Кулаківці Заліщицького пов. Одруже
ний; удівець (з 1925). Рукоположений 
на священика 10.10.1880 митрополи
том Йосифом Сембратовичем. Пом. 
пароха в с. Городок Заліщицького пов. 
(21.10.1880-24.08.1881), адміністратор 
у м. Кіцмань на Буковині (24.08.1881 - 
22.03.1887), представник греко-ка- 
тол. обряду в окружній шкільній раді. 
Парох с. Пилипче Борщівського пов. 
(22.03.1887-15.03.1900). Почесний рад
ник Єпископської консисторії в м. Ста
ниславів (з 1900).

Парох с. Рибно Косівського пов. 
(15.03.1900-1921). Єпископський комі
сар у шкільних справах у Косів. дека
наті (1909-1932), делегат до окружної 
шкільної ради в м. Косів (1912-14).

Учасник Листопадового "зриву" на 
Косівщині. Парох с. Косів Старий 
(31.03.1921-10.08.1932). У 09.1922 
спільно з М. Куриленком, адвокатом 
П. Рондяком та етнографом В. Гнатю- 
ком заснував спілку "Гуцульське мис
тецтво". Тимчасово опікувався вір
ними в с. Смодне Косівського пов. 
(1.10-26.12.1925). Адміністратор Косів. 
деканату (23.04-10.09.1925). У 05.1925 
освятив будову Нар. дому в м-ку Кути 
Косівського пов.

П. у с. Косів Старий Косівського пов.
Дж.: ДАІФО. Ф. 504. Оп. 1. Спр. 330 а. 

Арк. 162.
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ГЕРАСИМОВИЧ
Ярослав

Лл
ГЕРИНОВИЧ
Володимир Олександрович

Літ.: Блажейовський Д. Історич
ний шематизм Львівської архієпархії 
(1832-1944). Т. 2: Духовенство і релігій
ні згромадження [англ. мовою]. Львів; 
К., 2004. С. 131; Його ж. Історичний ше
матизм Станиславівської (Івано-Фран
ківської) єпархії від її заснування до по
чатку Другої світової війни (1885-1938) 
[англ. мовою]. Львів, 2002. С. 296; Кури- 
щукВ. Ю. Християнські святині Косова. 
Косів, 2016. С. 11, 64, 69; Лебедович І. 
Полеві духовники Української Галиць
кої Армії: У 45-річчя участи у Визволь
них змаганнях (Матеріали до історії). 
Вінніпег, 1963. С. 83, 241.

Олег Єгрешій, 
Руслан Делятинський

ГЕРАСИМОВИЧ
Ярослав
(01.07.1898-15.06.1971) -  стрілець 

УГА, діяч ОУН(б). Н. у с. Білявці (нині 
Бродів, р-ну Львів, обл.). Навч. в Акаде
міч. г-зії м. Львів.

1914-16 воював у складі Легіону 
УСС. 3 1.11.1918 доброволець ГА. Після
09.1919 -  у ДА УНР. Згодом у партизан, 
загонах отаманів Якубенка та Волинця. 
Інтернований у м. Брашов (Румунія).

З 1923 -  в ЧСР. Провідний чл. Легії 
укр. націоналістів. Учасник 1-го кон
гресу ОУН 1929 у м. Відень, секретар 
президії. 1932 закінчив хіміко-техно- 
логічний відділ Укр. госп. акад-ї у 
м. Подебради.

Після 1945 емігрував до США. Про
живав у м. Філадельфія.

П. у м. Філадельфія. Похований на 
цвинтарі Фокс Чейз.

Літ.: Мірчук П. Нарис історії Орга
нізації Українських Націоналістів. Т. 1. 
1920-1939 / за ред. С. Ленкавського. 
Мюнхен; Лондон; Нью-Йорк, 1968.

Микола Вітенко

ГЕРИНОВИЧ
Володимир Олександрович
(1883 - д. і м. с. н.) - географ і пе

дагог. Н. на Львівщині. Навч. на геогр. 
ф-ті Львів, ун-ту. Працював у м. Львів, 
Старий Самбір.

У роки ПСВ воював у складі ав
стро-угор. армії. Учасник проголошен
ня ЗУНР та польс.-укр. війни 1918-19,

референт із питань нар. освіти Прези
дента УНРади Є. Петрушевича.

З 07.1919 -  приват-доц. каф-ри гео
графії Кам'янець-Подільського ун-ту, 
розробив і видав підручники для кур
су лекцій з основ фіз. та екон. геогра
фії України, географії Сх. Європи. Після 
реорг-ції ун-ту в ІНО 1921-30 -  проф., 
декан ф-тів професійної освіти, соціаль
ного виховання, згодом - ректор.

Організатор геолого-розвідуваль- 
них робіт з вивчення покладів гіпсу на 
Поділлі. Чл. Кам'янець-Подільського 
наук, т-ва й Т-ва охорони пам'яток ста
ровини (1919), К-ту охорони пам'яток 
старовини, мист-ва і природи (1920); 
1920-22 -  співробітник каф-ри, Органі
затор краєзнавчого руху, голова Кам'я
нець-Подільського наук, т-ва при ВУАН 
(від 1925), Краєзнавчого к-ту (від 1927). 
Крім праць з географії України, опублі
кував роботи з археол. та етнограф, 
досліджень, вивчення та популяризації 
історико-архіт. пам'яток Поділля, пер
шу монографію з історії Кам'янець-По
дільського ун-ту. 1928-29 -  зав. каф-ри 
антропогеографії Ін-ту географії Нарко- 
мосу УСРР (м. Харків), 1930-32 -  проф. 
Моск. геолого-розвідувального ін-ту.

1932 заарештований за звинува
ченням у причетності до УВО. 1933 
засуджений на 10 р. позбавлення волі.

Після ДСВ проживав у Львів, обл. 
Подальша доля невідома.

Літ.: Завальнюк О. М., Петров М. Б. 
"Винним себе визнав..." (В. О. Герино- 
вич) 11 Репресоване краєзнавство (20- 
30-ті роки), К„ 1991,

Сергій Кот

ГЕРМАН
Ілля Іванович
(20.07.1895-14.01.1938) - військ, і 

пед. діяч, журналіст, сотник Армії УНР.
Н. у с. Шишківці пов. Кіцмань на Буко
вині в сімї сільс. господаря. Середню 
освіту здобув у держ. укр. г-зії м. Кіц
мань та 2-й держ. г-зії (нім.-укр.) м. Чер
нівці. Після складання матуральних іс
питів за скороченою процедурою 1915 
вступив до австр, армії як однорічний 
доброволець. У 02.1917 закінчив піх. 
кадет, школу в м. Ґрац (Австрія). До кін. 
війни служив в австр. армії.
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ГЕТЬМАН Михайло

У 11.1918 повернувся додому, став 
студентом філос. ф-ту Чернів. ун-ту. 
Заарештований рум. окупац. владою 
за антирум. діяльність. Утік із Чернів. 
в'язниці. У 02.1919 став на службу в 
ГА, брав участь у польс.-укр. війні. 
Після переходу ГА на Поділля всту
пив до 3-ї Залізної д-зії ДА УНР, нач. її 
культ.-просвітнього відділу. У 01.1920 
потрапив у полон до більшовиків у 
м. Шаргород; утримувався у Вінниц. 
в'язниці. 5.05.1920 втік до повстанців, 
згодом був зарахований до складу 
Окремого корпусу кордонної охоро
ни ДА УНР. З 23.10.1920 командував 
прикордонним загоном Могилів-По- 
дільської бригади ДА УНР в ранзі хо
рунжого. Був інтернований у таборі 
Ланьцут (Польща). Отримав звання 
сотника. Згодом перебував у таборах 
Олександрів-Куявський, і Стшалково 
(Польща).

З 1923 - ред. час. "Чорномор" одно
йменного вид-ва (м. Каліш, Польща).

У 07.1924 отримав відмову в за
рахуванні в студенти 1-ї категорії на 
екон.-кооп. відділ Укр. госп. акад-ї 
в Подебрадах через "брак вакан
сій"; 1926 зарахований студентом на 
кооп. підвідділ екон.-кооп. відділу цієї 
акад-ї (без надання стипендії та мате
ріальної допомоги), звідки 18.05.1927 
відрахований.

Від поч. 1927/28 н. р. викладав нім. 
мову (згодом також укр. та польс.) в

укр. Станичній г-зії ім. Т. Шевченка в 
м. Каліш аж до її закриття 1934.

П. у м. Варшава (Польща), де й по
хований на цвинтарі "На волі".

Поширені твердження про навч. 
Г. в Чернів. ун-ті та його участь з 1913 в 
чернів. академічному т-ві "Чорноморе" 
не відповідають дійсності, як і те, що 
він був сотником УГА.

Літ.: Коваль P., Моренець В. "По- 
дєбрадський полк" Армії УНР. До історії 
Українських січових стрільців, Богда- 
нівського та Гордієнківського полків 
військ Центральної Ради, 1-ї Сірої, 1-ї 
Запорозької, 2-ї Волинської, 3-ї Заліз
ної, 4-ї Київської, 5-ї Херсонської та 1-ї 
Кулеметної дивізій Армії УНР, Галиць
кої армії, Вільного козацтва, повстан
сько-партизанського руху, Запорозької 
Січі Юхима Божка, Окремого чорно
морського коша військ Директорії, Ле- 
гії українських націоналістів, УВО, ОУН, 
Карпатської Січі та дивізії "Галичина".
І .  1. К., 2015; Наріжний С. Українська 
еміграція. Культурна праця української 
еміграції 1919-1939. К., 1999. С. 62; Рук- 
кас А. Відновлення Окремого корпусу 
кордонної охорони Української Народ
ної Республіки восени 1920 р. // Вісник 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка. Історія. 2015. 
Вип. 4. С. 32-36; Сотник Ілько Герман 
// Літопис Червоної Калини. 1938. Кві
тень. С. 22; Сто семестровий 1913-1963 
ювілей Українського Академічного Ко
зацтва "Чорноморе" в Чернівцях. Нью 
Йорк; Філадельфія, 1963.

Володимир Старик

ГЕТЬМАН
Михайло
(14.09.1893-02.02.1981) -  військовик, 

журналіст, громад, діяч, художник. Н. у 
с. Залізці (нині Зборів, р-ну Терноп. обл.).

Під час ПСВ -  доброволець Легіону 
УСС. Воював на Сх. фронті в складі 1-ї 
сотні. 3 1926 проживав у Канаді. Від 1927
-  чл. Обозної команди Січової орг-ції, 
співробітник тижневика "Обозна Ко
манда Січей Канади"(1928-30).

З 1932 тривалий час очолював про
від Канадської січової орг-ції. Співоргані- 
заторУкр. видавничої спілки (1934). Ред. 
час. "Український робітник" (1937-49),
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ГЕТЬМАНСЬКИЙ ПЕРЕВОРОТ 29.04.1918

Проголошення 
гетьманської влади
в м. Київ.
29 квітня 1918 р.

"Наша держава" (1952-56). 1938-43, 
1952-54 -  гол. обозний Союзу гетьман- 
ців-державників Канади. Чл. Гетьман, 
ради, професійних пресових орг-цій. 
Автор публіцистичних кн. "На простий 
хлопський розум" (Чикаго, 1934), "Куди 
стреміти? Ідеологія українського робіт- 
ника" (Торонто, 1937),спогадів"Маківка. 
Бій УСС-ів по Великодні 1915 в Карпа
тах" ("Батьківщина" 1960. Ч. 15-16), чис
ленних статей у пресі.

П. у м. Торонто (Канада).
Літ.: За волю України: Історич

ний збірник УСС. 1914-1964 / за ред. 
С. Ріпецького. Нью-Йорк, 1967. С. 586; 
Лазарович М. В. Леґіон Українських сі
чових стрільців: формування, ідея, бо
ротьба. Тернопіль, 2016; Мельничук Б. 
Гірняк Володимир Йосипович // ТЕС. 
Т. 1.Тернопіль, 2004. С. 352;Українські Сі
чові Стрільці 1914-1920./за ред. Б. Гна- 
тевича, Л. Лепкого, І. Мірчука. Монтре- 
аль, 1955. С. 146.

Микола Лазарович, 
Богдан Мельничук

ГЕ Т Ь М А Н С Ь К И Й  П ЕР ЕВ О Р О Т
2 9 .0 4 .1 9 1 8  - зміна держ. влади в 
Україні, інспірована нім. командуван
ням у Києві й схвалена вищим кер-вом 
Рейху. Причиною держ. перевороту 
стала неспроможність уряду УНР ви

конати обумовлені Брестським мир
ним договором зобов'язання щодо 
поставок до д-в Четверного союзу 
продовольства й сировини. Очолюва
ний ген. В. Тренером штаб нім. військ 
при орг-ції перевороту скористався 
консолідацією невдоволених соці
альною політикою ЦР консерватив
них політ, об'єднань (Союз земельних 
власників, Укр. нар. громада, Укр. де- 
мократ.-хлібороб. партія). Склика
ний ними 29.04.1918 Хліборобський 
конгрес проголосив гетьманом ген. 
П. Скоропадського, кандидатура яко
го була попередньо погоджена з імп. 
Вільгельмом II. У виборі нового глави 
д-ви осн. роль відіграли військ, фах, 
становище великого землевласника і 
належність до давнього укр. гетьман, 
роду. Остання обставина спричинила 
надання новій моделі д-ви архаїчної 
на той час форми гетьманату. Нім. штаб 
вжив заходів військ, х-ру для забезпе
чення відносно мирної зміни влади. 
Захоплення держ. установ у столиці 
провели офіцери з оточення П. Скоро
падського. Урядові сили ні в столиці, ні 
на периферії спротиву не вчинили.

Новий глава д-ви "Грамотою до 
всього українського народу" прого
лосив себе Гетьманом усієї України; 
Центральна і Мала Ради, земельні к-ти

зво



ГИНИЛЕВИЧ Володимир

розпускали, міністрів УНР та їх заступ
ників звільнялися з посад. Декларува
лося забезпечення прав робітн. класу, 
особливо залізничників. Завершував
ся документ запевненням гетьмана, 
що його гол. метою є "користь і благо 
народу і всім нам дорогої України"

Управління д-вою гетьман мав 
здійснювати через призначувану ним 
Раду Міністрів на основі "Законів про 
тимчасовий державний устрій Украї
ни". Цей звід із 7 актів, поспішно скла
дений напередодні перевороту за 
взірцем "Свода законов Российской 
империи"у редакції 1906, слугував 
фактичною конституцією протягом 
усього функціонування УД. Законами 
закріплювалася виключність влади 
гетьмана України в межах усієї УД. 
Гетьман призначав голову уряду, за
тверджував та звільняв його склад, 
здійснював кер-во зовн. політикою 
д-ви, був верховним командувачем 
збройних сил, йому належало право 
амністії громадян тощо. Ліквідація 
парламентської за формою, демокра
тичної за сутністю, соціалістичної за 
ідейною спрямованістю УНР і прого
лошення гетьманату започаткувало 
новий державотворчий етап у ході 
Укр. революції 1917-23, який набув 
рис авторитарного режиму і соціаль- 
но-політ. реставрації.

Літ.: Дмитришин В. Повалення нім
цями Центральної Ради у квітні 1918 
року: нові дані з німецьких архівів//По
літологічні читання. 1994. № 1. С. 104— 
120; Пиріг Р Українська гетьманська 
держава 1918 року. Історичні нариси. 
К., 2011. С. 67-86; Скоропадський П. 
Спогади. Кінець 1917 -  грудень 1918. 
К.; Філадельфія, 1995; Солдатенко В. 
Прихід П. Скоропадського до влади: 
механізм державного перевороту та 
визначальні чинники закріплення ре
жиму //УІЖ. 2008. № 4. С. 5-19.

Руслан Пиріг

ГИНИЛЕВИЧ
Володимир
(27.07.1863-01.12.1919) - греко-ка- 

тол. священик, польовий духівник 2-ї 
запасної Стрий, лічниці. Н. у с. Завадів 
Яворівського пов. у сім'ї священика.

Навч. в Академіч. г-зії, на теологічних 
студіях у м. Львів. Висвячений 1888, 
розпочав своє душпастирське служін
ня у с. Волковия, що неподалік Балиго-

рода. 1900 переїхав до парафії Тисова, 
де заснував і побудував школу, читаль
ню т-ва "Просвіта" пожежно-руханко- 
ве т-во "Січ". Очолив провід Нижанків. 
деканату, іменований почесним крило- 
шанином. Діяльний учасник т-в м. Пе
ремишль.

1918 зголосився до лав ГА. Як по
льовий духівник 2-ї запасної Стрий, 
лічниці, командантом якої був д-р І. Ле
вицький, перейшов з армією р. Збруч. 
Захворів тифом.

П. у с. Глібов пов. Нова Ушиця по
близу Кам'янця-Подільського.

Літ.’.Лебедович і. Полеві духовники 
Української Галицької Армії: У 45-річчя 
участи у Визвольних змаганнях (Мате
ріали до історії). Вінніпег, 1963.

Ігор Любчик

ГИНИЛЕВИЧ
Іван Володимирович
(д. і м. н. н. -  1926) -  учасник нац.- 

визвол. змагань. У роки ПСВ в австр. 
армії був поручником у важкій артиле
рії в м. Перемишль. Потрапив у рос. по
лон. Згодом був прикріплений до НКГА 
як артилер. референт. Був полонений 
більшовиками, засуджений на смерть. 
Звільнений біля с. Фридрихівка (нині 
у складі м. Волочиськ Хмельницької
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ГИНИЛЕВИЧ Констянтин Володимирович

ГИНИЛЕВИЧ 
Степан Володимирович

ГИНИЛЕВИЧ
Ярослав Володимирович

обл.). У 04.1920 опинився у польс. по
лоні, звідки втік.

П. у м. Львів.
Літ.:ЛебедовичІ. Полеві духовники 

Української Галицької Армії: У 45-річчя 
участи у Визвольних змаганнях (Мате
ріали до історії). Вінніпег; 1963.

Ігор Любчик

ГИНИЛЕВИЧ
Костянтин Володимирович
(д. і м. н. і с. н.) -  старшина УГА. Після 

розпаду Австро-Угорщини з 10-м Пе
ремишл. полком воював на Італ. фрон
ті, над Піявою. Потрапив в італ. полон, 
звідки зумів утекти. Вступив до НКГА 
в Кам'янці-Подільському як референт 
телеграфістів. До Галичини повернув
ся 1920 з частинами ДА УНР.

Ігор Любчик

ГИНИЛЕВИЧ
Степан Володимирович
(21.08.1900-1939) - поручник ГА. Н. 

у с. Волковия Ліського пов. (нині Поль
ща). 16-літнім юнаком зголосився до 
УСС, однак його не прийняли.

У часи ПСВ служив в австр. армії, 
на Італ. фронті був поранений, згодом 
при ГА був старшиною в 7-й Львів, 
бригаді, за відвагу і хоробрість наго
роджений розпорядком ДСВС. На поч.
11.1918 зорганізував у родинному 
с  Тисова й околиці військ, відділи, за
йняв залізн. міст у м. Перемишль, до
магаючись його знищення. 1.03.1919 
піднесений до звання поручника. З ГА 
перейшов р. Збруч, брав участь у боях
7-ї Львів, бригади під Турчинкою проти 
більшовиків; у "чотирикутнику смерті" 
пережив тиф. До Галичини повернувся 
1920, де зазнав переслідувань поляків 
якчл.УВО.

Перейшов до Чехії. У м. Прага за
кінчив Лісову акад-ю. У м. Перемишль 
редагував "Український Голос"

При обороні самостійної Карпат. 
України загинув 1939 в бою з угорцями. 
Похований у с. Волове на Закарпатті.

Літ.:Лебедович І. Полеві духовники 
Української Галицької Армії: У 45-річчя 
участи у Визвольних змаганнях (Мате
ріали до історії). Вінніпеґ, 1963.

Ігор Любчик

ГИНИЛЕВИЧ
Ярослав Володимирович
(09.04.1891-14.10.1980) - лікар ГА, 

меценат. Н. у с. Шум'яч (нині Турків, 
р-ну Львів, обл.). здобув освіту в г-зії 
м. Перемишль. 1916 завершив мед. 
студії у Львів, ун-ті. Активний учасник 
б-би за укр. ун-т у м. Львів.

У період ПСВ призначений сані
тарним медиком до 41-го піх. полку в 
Чернівцях, з яким брав участь у боях на 
Італ. фронті. Згодом долучився до буко
вин. добровольців -  гуцулів, 1.11.1918 
разом з четарем Легіону УСС Г. Трухом 
(ЧСВВ) роззброював залогу Корпусної 
команди у м. Львів на Бернардинській 
площі. 4.11.1918 поранений при наступі 
поляків на Гол. пошту в м. Львів. Учас
ник Чортків. офензиви з 7-ю Львів, бри
гадою, командантом якої був полк. А. Бі- 
занц, З ГА перейшов р. Збруч. Захворів 
на тиф, лікувався у с. Пугаків (біля м. Не- 
мирів). Потрапив у польс. полон, понад 
рік перебував у Тухолі.

Мав лікар, практику в м. Львів, 
безкоштовно лікував хворих у Нар. 
лічниці. Був приватним лікарем ми
трополита А. Шептицького і його брата
о. ігумена К. Шептицького. Проф. мед. 
ф-ту Львів, ун-ту.

1944 емігрував до м. Мюнхен, де 
відкрив свою лікар, практику, став 
професором УТГІ і деканом фармаце
втичного ф-ту. Від 1951 -  постійний 
голова Укр. мед.-харитативної служби. 
15.10.1959 після загибелі С. Бандери 
д-р Г. проводив розтин його тіла. В 
Мюнхені вів активну громад, діяль
ність, був чл. укр. орг-цій, брав участь 
у численних заходах укр, громади. 
1964 Папа Павло VI відзначив його ти
тулом лицаря-командора ордену Св. 
Сильвестра Папи.

Похований у м. Мюнхен.
Літ.:ЛебедовичІ. Полеві духовники 

Української Галицької Армії: У 45-річчя 
участи у Визвольних змаганнях (Мате
ріали до історії), Вінніпег, 1963.

Ігор Любчик

ГЙШКА
Іван Васильович
(д. і м. н. і с. н.) -  чл. укр. секції Інтер

національної соціал-демократ, партії
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ГІРНИЙ Василь Петрович

Буковини (ІСДПБ), балотувався до Бу
ковин. крайового сейму.

У 11.1918-держ . секретар для заг. 
контролю к-ту УНРади в м. Кіцмань. 
1920-21 -  депутат парламенту від 
ІСДПБ, чл. соціал-демократ, групи в 
Палаті депутатів. 1921 інтерпелював 
до міністра освіти і культів Румунії з 
приводу румунізації г-зії у м. Кіцмань.

Літ.: Добржанський О. В., Старик В. П. 
Бажаємо доУкраїни! Одеса, 2008. С. 932; 
їх же. Змагання за українську держав
ність. Чернівці, 2009. С. 471-472.

Ігор Піддубний

ГІРНИЙ
Василь Петрович
(псевд.: Федь Триндик, Федь Гони- 

біда, Панько Грушка, Панько Щипавка, 
Федь Твердий; 14.03.1902-05.07.1981)
- фейлетоніст, гуморист, письменник, 
співробітник "Літопису Червоної Ка
лини". Н. у с. Заліська Воля (нині Пере- 
мишл. в-ва, Польща) в бідній родині. 
Стрілець УГА. В'язень польс. таборів. 
Після звільнення 1921 здобув освіту в 
укр. г-зії м. Перемишль.

Від 1923 навч. у греко-катол. духов
ній семінарії. 1925 виїхав на заробіт
ки до Франції, працював шахтарем у 
м. Лілль. 1927-32 студіював у Львів, 
ун-ті. Працював учителем.

1932-39 -  автор і ред. газ. "Новий 
час" та вид-ва І. Тиктора в концерні 
"Українська преса" (Львів); друкувався 
в газ. "Неділя", сел. тижневику "Народ
на справа" двотижневику "Наш лемко"
ж. "Літопис Червоної Калини" церк. 
місячнику "Бескид" сатиричному мі
сячнику "Комар". 1935-39 входив до 
літ. "Дванадцятки" разом з А. Курди- 
диком, Я. Курдидиком, Б. Нижанків- 
ським, Б. Антоничем, Б. Цісиком та ін. 
Видав збірки сатир.-гуморист. творів: 
"Літературні пародії" (1936), "Веселі 
оповідання" "Світ глядить на Україну" 
(1937), "Про книжку і часопис" (1938). 
Висміював вади польс. дійсності в 
м. Перемишль і селах повіту, вказував 
на процеси полонізації, пацифікації. 
Цикл фейлетонів "Військові усмішки" 
вміщений у "Літописі Червоної Кали
ни", гостро висміював недоліки ав- 
стро-угор. армії, змальовував побут

усусів, вояків УГА, критикував патріо
тизм одного пориву, відстоюючи по
требу системної праці.

10.1939-09.1941 -  вчитель, дир. 
школи в с. Святкова-Велика. Готував 
одну з похідних груп ОУН. 1.09.1941 -
03.1944 - у с . Великі Очі (нині обидва 
в Підкарпатському в-ві, Польща). 1943 
написав повісті "Що діялось в селі Мо- 
лодівці" "Патріоти" роман "Розгублені 
сили" (автобіографічний з життя укр. 
емігрантів-шахтарів у Франції). Друку
вав фейлетони в газ. "Краківські вісти". 
Входив до ОУН, редагував підпільну 
газ. "Лісовик". 1947 під час акції "Віс- 
ла" депортований польс. владою до 
м. Лемборк біля м. Ґданськ. Працював 
книговодом, від 1956 друкував фейле
тони в газ. "Наше слово", альманасі "Го
мін". Діяльний чл. Укр. сусп.-культ. т-ва.

П. у м. Лемборк (Польща).
Літ.: Прний В. "Розгублені сили" 

та інші твори. Перемишль, 2008; Ву
лиця Владиче. Мала проза перемис- 
ьких авторів, -  дебюти 30-х років XX 
століття / упоряд. В. Пилипович. Пе
ремишль, 2010. С. 6-82; Грицков'ян 
Я. Пам'яті Василя Гірного // Україн
ський альманах Об'єднання українців 
у Польщі. Варшава, 1996; Кучерук В. 
Українська Галицька Армія. К., 2010. 
С. 86. Щерба І. Про педагогічну діяль
ність Василя Гірного на Лемківщині в
1939-1941 роках // Наше слово. 2009. 
№ 4.25 січ.

Степан Павлюк

ГІРНЯК
Володимир Йосипович
(15.10.1897—26.06.1964) - підхо

рунжий УСС, хорунжий УГА, видавець, 
громад, діяч. Брат Йосипа, Никифора і 
Юліана Гірняків. Н. у с. Струсів (нині Те- 
ребовлян. р-ну Терноп. обл.) в сімї дяка. 
На поч. ПСВ - учень 6-го класу г-зії.

Доброволець Легіону УСС від 1914. 
У 11.1918 підрозділ із 12-ти УСС під 
ком. Г. під час переїзду залізницею з Бу
ковини на шляху Коломия - Станисла
вів (нині Івано-Франківськ) -  Тернопіль 
роззброював австр. тилові частини 
й команди залізн. станцій та переда
вав місц. українцям. Упродовж 3-х 
днів роззброїв 18 команд і привіз до

ГІРНЯК
Володимир Йосипович
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ГІРНЯК Йосип Йосипович

м, Тернопіль 35 вагонів зброї, амуніції 
і телеграфних матеріалів. Як старшина 
зв'язку 1-ї бригади УСС ГА брав участь 
у польс.-укр. війні 1918-19. Після пере
ходу на Наддніпрянщину в "чотирикут
нику смерті" потрапив до польс. поло
ну, з якого зумів утекти.

Після визвол. змагань навч. на фі- 
лос. ф-ті Укр. таємного ун-ту в м. Львів. 
1929 закінчив мат.-природничий ф-т 
Львів, ун-ту. Від 1935 -  адміністратор 
львів. вид-ва І. Тиктора "Українська 
преса"

1949 емігрував до США (м. Нью- 
Йорк), де працював у канцелярії Укр. 
конгресового к-ту.

П. у м. Порт-Джервіс (США). Похо
ваний у м. Філадельфія (США).

Літ.: А ми тую стрілецькую славу 
збережемо... Ч. 1 /упоряд. Я. Полатай- 
чук. Коломия, 1999. С. 92-97; Лазаро
вич М. В. Леґіон Українських січових 
стрільців: формування, ідея, боротьба. 
Тернопіль, 2016; Мельничук Б. Гірняк 
Володимир Йосипович // ТЕС. Т. 1. Тер
нопіль, 2004. С. 357; Українська Галиць
ка Армія / ред. Д. Микитюк. Т. 1. Вінні
пег, 1958. С. 249, 256.

Микола Лазарович, 
Богдан Мельничук

ГІРНЯК
Йосип Йосипович
(14.04.1895-17.01.1989) -  актор, під

хорунжий УСС, режисер, педагог, діяч 
к-ри. Брат Володимира, Никифора і 
Юліана Гірняків. Н. у с. Струсів (нині Те- 
ребовлян. р-ну Терноп. обл. в сімї'дяка. 
Випускник г-зії в м. Рогатин (1911). З ди
тинства захоплювався театром. Як ак
тор дебютував 1914 в драмгуртку т-ва 
"Руська бесіда".

Доброволець Легіону УСС від 1914, 
учасник вистав похідного театру УСС.
1917 вступив до Львів, ветеринарної 
акад-ї (нині Львів, нац. акад-я ветери
нарної медицини).

1919 брав участь у роботі Нового 
львів. театру в м. Стрий (нині Львів, 
обл.). 1919 в обозі ГА відступив до 
м. Проскурів (нині м. Хмельницький).
1920 -  співзасн. Театру ім, !. Фран
ка у м. Вінниця, 1921 -  Театру-студії 
ім. І. Франка в м. Черкаси. 1922 працю

вав у театрі "Березіль" у Києві (до 1926) 
та Харкові під кер-вом Л. Курбаса.

27.12.1933 заарештований органами 
ДПУ за звинуваченням у належності до 
УВО. У 05.1934 засуджений на 3 р. ув'яз
нення, 1937 засуджений повторно. За
слання відбував у концтаборі в м. Чиб'ю 
(нині м. Ухта Пермської обл., РФ).

Після звільнення 1940 -  актор і 
реж. у Харків, театрі ім. Т. Шевченка. 
У 05.1941 призначений режисером 
до Київ, театру юного глядача. Після 
поч. нім.-рад. війни 1941-45 разом з 
дружиною Олімпією Добровольською 
відстав від ешелону, що вивозив театр 
до Туркменської РСР (нині Республіка 
Туркменістан), тому залишився в оку
пованій Україні. Через рік перебрався 
до Львова, де у Львів, оперному театрі 
поставив спектаклі Тамлет" В. Шекспі- 
ра (вперше на укр. сцені), "Мина Ма- 
зайло"М. Куліша, "Камінний господар" 
Лесі Українки.

Навесні 1944 емігрував до Австрії, 
згодом -  до Німеччини, працював в 
укр. театрі, організованому при таборі 
переміщених осіб. 1946 з дружиною 
заснував театр-студію, де поставив 15 
вистав. Займав відповідальні посади 
в Асоціації укр. акторів Німеччини. Від 
1947 - у Нью-Йорку (США), де 1953-64 
очолював Укр. театр в Америці і Театр 
слова (разом з дружиною). Зіграв у те
атрі 171 роль, зокр.: Феноген ("Хазяїн"
І. Карпенка-Карого), Кукса ("Пошились
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ГІРНЯК Никифор Йосипович

у дурні" М. Кропивницького), Мина 
Мазайло, Кум, Зброжек ("Мина Маза
йло" "Народний Малахій" "Маклена 
Граса"М, Куліша). Як режисер поставив 
65 вистав: "Гайдамаки" за Т. Шевчен
ком (1945), "Мати і я" та "Зайві люди" 
за М. Хвильовим (1949) та ін. Знявся 
у фільмі "Вендетта" (1924, Одеса). Від 
1956 - продюсер і диктор укр. студії 
радіо "Свобода" Чл. Укр. акад-ї мист-в 
і науки. Понад 25 р. викладав у школі 
драм, майстерності, яка підготувала 
низку укр. акторів. Автор книг "Двад
цятиріччя "Народного Малахія" (1948), 
"Лебедина пісня Леся Курбаса" (1951), 
"Спомини" (1982), численних статей у 
періодиці.

П. у м. Нью-Йорк (США). Похований 
на укр. катол. цвинтарі Фокс Чейз у 
м. Філадельфія (США).

Літ.: Бойчук Б. Йосип Гірняк і Олім
пія Добровольська // Сучасність. 1975. 
№ 4. С. 16-30; Кушнерик Г., Мельничук Б. 
Гірняк Йосип Йосипович // ТЕС. Т. 1. 
Тернопіль, 2004. С. 357-358; Лазаро
вич М. В. Леґіон Українських січових 
стрільців: формування, ідея, боротьба. 
Тернопіль, 2016.

Микола Лазарович, 
Богдан Мельничук

ГІРНЯК
Никифор Йосипович
(23.07.1885-04.03 (за ін. даними

- 04.02).1962) -  педагог, публіцист, по
ручник австро-угор. армії, сотник УСС, 
отаман УГА, громад, діяч. Брат Володи
мира, Йосипа та Юліана Гірняків. Н. у 
с. Струсів (нині Теребовлян. р-ну Терноп. 
обл.) в сім ї дяка. 1905 завершив навч. в 
г-зіїм. Коломия (нині Івано-Франк. обл.). 
Студіював у Львів, та Віден. ун-тах; д-р 
філософії (1912). 1912-14 вчителював у 
г-зії т-ва "Рідна школа" в м. Рогатин (нині 
Івано-Франк. обл.). Діяльний у т-вах 
"Пласт", "Січові стрільці", "Просвіта" "Рід
на школа", "Учительська громада", "Пе
дагогічне товариство", активіст антиал
когольної кампанії.

На поч. ПСВ організував Рогатинську 
сотню УСС. Як старшина запасу 15-го 
австро-угор. полку піхоти в 08.1914 за 
власним бажанням призначений до 
Легіону УСС - командант сотні, коша

УСС (1915-18); референт військ, справ 
при Бойовій управі УСС у м. Відень. 
Співініціатор заснування Пресовоїква- 
тири УСС (1915) та створення К-ту нар. 
праці (1917). Активний учасник Листо
падової нац.-демократ. революції та 
польс.-укр. війни 1918-19. Від 10.1918
- чл. Центр, військ, к-ту в м. Львів, який 
готував перебрання влади українцями 
в Галичині. Від 12.11.1918 -  командант 
Терноп. військ, округу, з кін. 12.1918 (за 
ін. даними -  від 01.1919) -  референт 
з мобілізації ДСВС у м. Станиславів 
(нині м. Івано-Франківськ). 08-12.1919
- нач. мобілізаційного відділу гол. 
управління Ген. штабу Армії УНР в 
м. Кам'янець-Подільський. Нагородже
ний Хрестом С. Петлюри. З 2-ї пол.
12.1919 - заст. голови революц. к-ту 
УГА, від імені якого 31.12.1919 в м. Він
ниця був одним із підписантів військ, 
договору УГА з ЧА. Взимку 1920-21 
працював у губерн. відділі освіти в 
Києві. Від 1922 вчителював у г-зії т-ва 
"Рідна школа" в м. Тернопіль, її дир.; 
усунутий з посади 1924 за працю в 
"Пласті"; продовжував викладати в 
г-зії укр., нім. та лат. мови до 1939. Го
лова окружної команди "Пласту" (від 
1928), філії т-ва "Учительська грома
да" Т-ва опіки над воєн, інвалідами, 
Т-ва охорони воєн, могил у м. Терно
піль, чл. Гол. управи т-ва "Рідна школа"
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ГІРНЯК Юліан Йосипович

ГІРНЯК
Юліан Йосипович

в м. Львів. Видавав у м. Тернопіль час. 
"Громадянин". Чл. НТШ.

Після поч. ДСВ - в Укр. центр, к-ті 
в м. Краків (Польща), Гол. управі УНО в 
м. Берлін (Німеччина). 1941 -44 в м. Тер
нопіль викладав в укр. г-зії. 1944 ор
ганізував у м. Відень г-зію для юнаків. 
Співорганізатор Союзу укр. пластунів в 
еміграції, його перший командант. Ген. 
секретар Центр, представництва укр. 
еміграції в Німеччині.

1949 емігрував до США. Працював 
в укр. школах. Організатор і дир. вид-ва 
кооперативи "Червона Калина". Засну
вав і очолив Братство УСС. Перший 
голова Нью-Йоркського відділу 06ВУА. 
Чл. УВАН. Автор праць з історії визвол. 
змагань: "Організація і духовний зріст 
Українських Січових Стрільців" "Остан
ній акт трагедії Української Галицької 
Армії" "Полковник Василь Вишиваний" 
та ін.

П. у м. Кліфтон (США). Похований 
на укр. катол. цвинтарі Фокс Чейз у 
м.Філадельфія (США). 1989на честь Г. на
звали одну з вулиць м. Тернопіль. 2010 
видано монографію В.Уніята "Никифор 
Гірняк. Життєвий шлях Отамана".

Літ,; А ми тую стрілецькую славу 
збережемо... Ч. 1 / упоряд. Я. Полатай- 
чук. Коломия, 1999. С. 92-97; Лазаро
вич М. В. Легіон Українських січових 
стрільців: формування, ідея, боротьба. 
Тернопіль, 2016; Українська Галицька 
Армія / ред. Д. Микитюк. Т. 1. Вінніпег, 
1958. С. 515-533,653; Шляхами Золото
го Поділля. Т. З : Тернопільщина і Ска- 
латщина. Філядельфія, Пенсильванія, 
1983. С. 568-569.

Микола Лазарович;
Богдан Мельничук

ГІРНЯК
Юліан Йосипович
(псевд. і крипт.: Олекса М., Ю. Г. 

та ін.; 08.03 (за ін. даними -  08.09 чи 
08.10).1881 -05.06.1970) -  теоретик хі
мії та фізики, громад, діяч, публіцист, 
стрілець УСС. Брат Володимира, Йоси
па і Никифора Гірняків. Н. у с. Струсів 
(нині Теребовлян. р-ну Терноп. обл.) 
в с ім ї дяка. Початкову освіту здобув 
у сільс. нар. школі. Навч. у r-зії м. Ста
ниславів (нині Івано-Франківськ), ун-ті

й політехніці в м. Львів. Д-р тех. наук 
(1905). Поглиблював студії в лаборато
рії І. Пулюя (Прага, 1905-06). Дійсний 
чл. НТШ (1908). Від 1912 продовжував 
навч. в Лейпциг, фіз.-хім. ін-ті, після 
чого повернувся до Львова, де викла
дав в укр. г-зії. 1914 написав підручник 
з хімії для г-зій, виданий укр. мовою.

У Легіоні УСС очолював етапну 
г-зію, її викл. Один з ініціаторів ство
рення К-ту нар. праці. Засн. і співред. 
тижневика "Будуччина" -  органу К-ту 
нар. праці. 1919 запрошений на посаду 
професора в Укр. держ. ун-т у м. Кам'я
нець-Подільський. Викладав в укр. 
г-зіях у м. Львів, Тернопіль і Станисла
вів (нині Івано-Франківськ). 1921-25
- проф. Укр. таємного ун-ту в м. Львів.

Після 09.1939-доц. каф-ри фізичної 
та колоїдної хімії Львів, політех. ін-ту.

1941 емігрував до США. Автор чис
ленних наук, і публіцист, праць.

П .ум . Пассау (США).
Літ .: Гірняк Юліян (8.09.1881 - 

05.06.1970) -  вчений хімік і фізик // Те- 
ребовлянщина. 1999. Вип. 1. С. 88-89; 
Лазарович М. В. Легіон Українських сі
чових стрільців: формування, ідея, бо
ротьба. Тернопіль, 2016; Мельничук 5. 
Гірняк Юліан Йосипович // ТЕС. Т. 1. 
Тернопіль, 2004. С. 359.

Микола Лазарович, 
Богдан Мельничук

ГЛАДИЛОВИЧ
Богдан
(д. і м. н. н. -  19.02.1919) -  сотник 

ГА. Командант 1-го куреня 8-ї Самбір. 
бригади. Поранений у бою біля с. Бар 
(нині Городоц. р-ну Львів, обл.) під час 
Вовчухів. операції.

П. у госпіталі. Похований у м. Рудки 
(нині Самбір. р-ну Львів, обл.).

Літ.: Українська Галицька Армія / 
ред. Д. Микитюк. Т. 4. Вінніпег, 1968. С. 72.

Микола Вітенко

ГЛАДИШОВСЬКИЙ
Андрій Омелянович
(28.10.1894-27.07.1921) -  старши

на УГА. Н. у м. Тернопіль у сім ї лікаря.
1911 завершив навч. в реальній шк. в 
рідному місті. Студіював у с.-г. акад-ї у 
м. Відень.

зве



Мобілізований у 08.1914 до ав
стро-угор. армії; воював на Серб., по
тім Італ. фронтах до кін. війни. Вступив 
до ГА в 11.1918; командував сотнею в 
групі "Схід", опісля -  в полку під коман
дою сот. П. Ґаздайки в 4-й бригаді. Брав 
участь у боях під Львовом, у 06.1919 
під Бережанами був поранений. За 
р. Збруч пройшов бойовий шлях через 
Шепетівку, Старокостянтинів, Вінницю, 
Житомир, Коростень. Узимку 1919-20 
перехворів на тиф. У 04.1920 під Літи- 
ном потрапив у польс. полон, відбув 
табори у с. Фридрихівка, м. Стрий і 
м. Тухоля. З останнього зумів утекти
11.07.1920 і через Німеччину прибув 
до ЧСР; перебував у таборах для ін
тернованих у Німецькому Яблонному, 
Ліберці, Йозефові.

П. від набутої на війні хвороби в 
шпиталі м-ка Йозефів (нині в скла
ді м. Яромерж Краловеградецького 
краю, Чехія). У посмертній згадці про Г. 
сказано, що він "був взірцем старшини, 
коменданта і боєвика. Визначувався 
хоробрістю, посвятою і холоднокров
ністю в боях"

Літ.: Український Скиталець. 1921. 
4 .8 . С. 31-32.

Петро Гуцал

ГЛАДКИЙ
Григорій (Гриць)
(19.01.1893-16.09.1936)-політ.,військ, 

і громад, діяч, журналіст. Н. у с. Черни- 
хівці (нині Збараз. р-ну Терноп. обл.). 
Навч. в укр. г-зії в м. Тернопіль. Під час 
ПСВ в лавах австро-угор. армії воював 
на Галиц. фронті проти рос. армії. 1915 
потрапив до полону, утримувався у та
борах Томська та Уфи.

Навесні 1917 повернувся до Києва, 
де очолив канцелярію Галицько-Буко- 
вин. куреня Січових стрільців Армії УНР. 
Тоді ж став одним зі співзасновників 
Укр. військ, клубу ім. гетьмана П. По
луботка. Восени 1919 перебував у та
борах м. Ланьцут і Брест, згодом став 
нач. відділу культосвіти в 6-й Січовій 
д-зії. Працював редактором час. "Вісти" 
"Український стрілець" "Характерник". 
Восени 1920 інтернований до табору в 
м. Алесандрув-Куявський, де організу
вав випуск дивізійної газ. "Нове життя".

1921 разом з редакцією часопису пере
їхав до табору с. Щипйорно.

1922-28 проживав у Луцьку, де був 
прес-секретарем УПР Волині, співзасн. 
газ. "Українська громада" активним ді
ячем "Просвіти" та волинської орг-ції 
УПСР (з 1926 -  УСРП). 1928 переїхав до 
Львова, вийшов з лав УСРП, долучився 
до УНДО, чию канцелярію очолював у 
1930-х. 1931-36 співпрацював з видан
нями "Свобода" та "Шлях нації". 1934 - 
голова Союзу укр. приватних урядов
ців Галичини.

Загинув у м. Львів, де й похований 
на Личаків, цвинтарі.

Літ.: Волинський Б. Гладкий Гриць//
ТЕС. Т. 1. Тернопіль, 2004; Галушко М.
Гладкий Гриць // Українська журналіс
тика в іменах. Львів, 1999. Вип. 6.

Павло Артимишин, Ігор Соляр

ГЛАДУН
Катерина
(д. і м. н. і с. н.) -  військ, діячка. Під 

час ПСВ -  медсестра при Легіоні УСС.
Брала участь у орг-ції кошового шпи
талю УСС. Сестра-жалібниця УГА.

ГЛАДКИЙ Григорій (Гриць)

Літ.: Українська Галицька Армія 
і  ред. Д. Микитюк. Т. 1. Вінніпег, 1958. 
С. 275; Трембіцький В. Санітарно-ме- 
дична справа в Україні // Вісті Комба
танта. URL: http://komb-a-ingwar.blog- 
spot.com/2016/03/blog-post_27.html.

Богдан Паска
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ГЛАДУН Роман

ГЛАДУН
Роман
(д. н. н. -  16.03.1919) -  військ, діяч,

старший десятник ГА. Н. у с. Черче 
(нині Рогатин, р-ну Івано-Франк. обл.). 
Командант скорострільної чети 1-го 
куреня 1-го полку 1-ї бригади УСС 2-го 
корпусу ГА. У 03.1919 брав участь у 
Вовчухів. операції ГА, боях під м. Горо
док (нині Львів, обл.).

ГЛИНКА
Лев

Загинув у бою під час відступу ча
стин ГА біля м. Городок.

Літ.: Українська Галицька Армія 
/ ред. Д. Микитюк. Т. 2. Вінніпег, 1960. 
С. 102-103; Т. 5. Вінніпег, 1976. С. 65.

Богдан Паска 

ГЛАДЧУК
Андрій
(д. н. і с. н.) -  військовик. Н. у с. Ко- 

марівка Бережанського пов. (нині Тер
ноп. обл.). Доброволець Легіону УСС, 
воював на Рос. фронті. Як вояк ГА брав 
участь у польс.-укр. війні 1918-19, зго
дом боровся за визволення УНР від 
більшовиків і білогвардійців. Після 
закінчення війни залишився в м. Чер
нігів, де створив сім'ю. Повернувся до 
рідного села 1946.

П.у с. Комарівка.
Літ.: Історія села Комарівка Бе

режанського району Тернопільської 
області / ред. : Л. І. Медвідь (Марків), 
Я. В. Попович. Тернопіль, 2012. С. 51 -52;

Лазарович М. В. Леґіон Українських 
січових стрільців: формування, ідея, 
боротьба. Тернопіль, 2016; Тернопіль
щина. Історія міст і сіл. Т. 1. Тернопіль, 
2014. С. 39.

Микола Лазарович 

ГЛАДЧУК
Тимофій Якович
(31.01.1901-26.07,1980) -  військовик, 

самодіяльний диригент, громад, діяч.
Н. у с. Козівка (нині Козів. р-ну Терноп. 
обл.). Теорію музики і диригування 
вивчав приватно в м. Бережани (нині 
Терноп. обл.).

Доброволець Легіону УСС, воював 
на Рос. фронті. Як вояк ГА брав участь 
у польс.-укр. війні 1918-19. Бойовий 
шлях закінчив у м. Київ. Провадив у 
рідному селі світські та церк. хори, ду
ховий оркестр, які виступали в населе
них пунктах Тернопільщини. Діяльний у 
кооперації, "Просвіті"та ін.т-вах. Під час 
пацифікації 1930 був важко побитий, 
заарештований, відбув кількамісячне 
ув'язнення в Бережанській тюрмі.

П .у с, Козівка.
Літ.: Бережанська земля: історич- 

но-мемуарний збірник/за ред. В. Лева. 
Нью-Йорк; Лондон; Сідней; Торонто, 
1970. С. 605; Мельничук Б. Гладчук Ти
мофій Якович // ТЕС. Т. 4. Тернопіль, 
2009, С, 144-145.

Микола Лазарович, 
Богдан Мельничук 

ГЛИНКА
Лев
(01.08.1893-01.04.1960) -  правник, 

богослов, військ, діяч, сотник ГА. Н. у 
с, Осмолода (нині Рожнятів. р-ну Іва- 
но-Франк. обл.), Навч, у Коломий. г-зії 
та Віден. ун-ті.

Під час ПСВ -  старшина австр. ар
мії. З 1918 -  поручник ГА. З 01.1919 - 
ад'ютант 2-го куреня 10-їЯнів. бригади
1 -го корпусу ГА. 06.1919 -  ад'ютант 4-го 
куреня 10-ї Янів. бригади 1-го корпу
су ГА; брав участь у Чортків. офензи
ві. У 07.1919 у складі ГА перейшов на 
Наддніпрянщину. 1.08.1919 отримав 
звання сотника. 1921-24 вивчав право 
в Таємному укр. ун-ті в м. Львів; здобув 
наук, ступінь д-ра.
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ГЛИНСЬКИЙ Володимир

З 1925 - студент богослов'я у Гре
ко-катол. духовній семінарії у м. Львів. 
1926 -  голова студент, т-ва "Читальна 
укр. студентів богослов'я ім. М. Шашке- 
вича". Здобув ступінь д-ра канонічного 
права у Папському Григоріанському 
ун-ті в м. Рим (1930). Був ректором Ма
лої семінарії у м. Львів. З 1931 -  викл. 
канонічного права у богослов, акад-ї. 
З 1932 - дійсний чл. істор.-правн. сек
ції Богословського наук. т-ва. 1939-41 
працював в Укр. центр, к-ті в м. Краків.

1945 заарештований рад. спец- 
службами. 25.06.1946 засуджений на 
10 р. позбавлення волі. Після відбут
тя покарання проживав у с. Брошнів 
(нині Рожнятів. р-ну Івано-Франк. обл.).

П. і похований у с. Брошнів.
Літ.: Українська Галицька Армія / 

ред. Д. Микитюк, Т. 1. Вінніпег, 1958, 
С. 107; І  2. Вінніпег, 1960. С. 328; 
Т. 4. Вінніпег, 1968. С. 54; Димид М. Ка- 
ноніст Лев Глинка, URL: http://er.ucu. 
edu.ua:8080/bitstream/handle/1/615/ 
Dymyd_Kanonist%20Lev%20Hlynka.pd- 
f?sequence=l &is Allowed =у.

Богдан Паска

ГЛИНСЬКИЙ
Володимир
(27.06.1843-12.11.1920) -  правник, 

громад.-культ, діяч, мемуарист. Одруже
ний зі Стефанією-Єленою Шепарович. 
Доньки: Марія -  дружина письменни
ка доби "Розстріляного Відродження" 
Мелетія Кічури та Софія (Зоня, Ксенія)
- художниця, дружина інж. Романа Ду- 
динського, командира 2-ї Коломий. 
бригади УГА. Здобув вищу юрид. освіту. 
Якийсь час сім'я проживала в м. Доли
на. Від 1902 -  в м. Коломия, де Г. працю
вав у повітов. суді для справ скарбових 
доходів, радник окружного суду.

Належав до т-ва "Руський народ
ний дім", організовував у м. Коломия 
зустріч М. Лисенка (1903), Виставку 
домашнього промислу (Коломия, 21- 
30.09.1912).

У часи ЗУНР - пенсіонер; від 1908 
і впродовж ПСВ та періоду ЗУНР керу
вав роботою т-ва "Руська захоронка" 
(засн. при Руському т-ві педагогічно
му), займався дітьми, позбавленими 
батьківського піклування; 1912 в м. Ко

ломия збирав кошти на купівлю землі 
та будову приміщення для захоронки.

Мав б-ку; серед книг -  "Русалка 
Дністровая" опубл. 1837 (від 1932
-  у фондах Нац. музею нар. мист-ва 
Гуцульщини та Покуття ім. Йосафата 
Кобринського в м. Коломия).

Автор щоденника, написаного в 
м. Коломия в часи ПСВ та укр. дер
жавності (охоплює період 28.08.1916- 
2.08.1920).

П. у м. Коломия, де й похований 
на цвинтарі "Монастирок" у родинній 
гробниці.

Те.: Глинський В. Щоденник 1916—
1920 pp. Коломия, 2010.

Літ.: Васильчук М. "Літопис Спо
стерігача": Щоденник Володимира 
Глинського 1916-1920 pp. як зразок 
української мемуаристики періоду 
Першої світової війни та доби ЗУНР- 
УНР // Україна: культурна спадщина, 
національна свідомість, державність. 
Вип. 18. Львів, 2009; Його ж. Профілі: 
література і краєзнавство. Коломия, 
2012; ІльницькаЛ. "Русалка Дністровая" 
(1937) у бібліотеках і музеях світу: Істо- 
рико-книгознавче дослідження. Львів,
2007.

Микола Васильчук

ГЛІБЧУК
Петро
(11.07.1897 - д. і м. с. н.) -  військ, діяч, 

четар ГА. Н. у с. Старі Кути (нині Косів, 
р-ну Івано-Франк. обл,). Здобув юрид. 
освіту,

Володимир ГЛИНСЬКИЙ 
з дружиною, доньками, 
внучками

ЗЕ9
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ГЛІБЧУК Тимофій Іванович

У роки ПСВ -  у складі 95-го піх. 
полку, де був команд, скорострільної 
сотні, згодом в УСС. Після Листопадо
вого "зриву" 1918 -  в ГА. Командант 
сотні скорострілів у складі 2-го полку 
стрільців 2-ї бригади ГА. Згодом -  у 
польс. полоні, перебував у таборі укр. 
військовополонених стрільців і стар
шин у Тухолі. Звільнений 29.12.1921.

Подальша доля невідома.
Дж.: ЦДІАУЛ. Ф. 352. Оп. 1. Спр. 75. 

Арк. 240.
Літ.: Вішка О., Срібняк І. Знахідка 

у варшавській бібліотеці: список по
лонених старшин УГА в таборі Тухоля 
(1920-1921) // Вісник Київського наці
онального університету імені Тараса 
Шевченка. Історія. 2015. № 4. С. 63; Герої 
стрілецького чину. До 100-річчя Січово
го стрілецтва. Книга Скорботи, Пам'яті 
і Шани України. Івано-Франківська об
ласть. Івано-Франківськ, 2014. С. 156.

Петро Сіреджук

ГЛІБЧУК
Тимофій Іванович
(21.10.1895-19.11.1923) -  військ, діяч, 

поручник ГА. Н. у с. Старі Кути (нині Косів. 
р-ну Івано-Франк. обл.). Здобув серед, 
освіту. Навч. у Коломий. г-зії.

Після проголошення ЗУНР вступив 
до ГА, брав участь у боях з поляками під 
Львовом. Після переходу ГА на Наддні
прянщину воював проти більшовиків 
та денікінців. Командир скорострільної 
сотні 2-ї бригади УГА, яка ввійшла до 
складу ЧУГА.

П .ус . Старі Кути.
Літ.: Герої стрілецького чину. До 

100-річчя Січового стрілецтва. Книга 
Скорботи, Пам'яті і Шани України. Іва
но-Франківська область. Івано-Фран
ківськ, 2014. С. 156.

Петро Сіреджук

ГЛУШКО
Степан
(1893-18.09.1970) -  четар УСС, по

ручник УГА, підполковник Армії УНР, пе
дагог. Н. у м. Джурів (нині Снятин. р-ну 
Івано-Франк. обл.). Навч. у Чернів. ун-ті.

Доброволець Легіону УСС від
08.1914, воював на Рос. фронті. Брав 
участь у боях від Карпат до Лисоні. На

поч. 1915 командував четою Гуцуль
ської сотні, після хвороби команданта 
сот. К. Ґутковського (03.1915) -  сотнею. 
Нагороджений медаллю "За хоро
брість" 16.09.1916 поранений у бою 
поблизу с. Посухів (нині Бережан, р-ну 
Терноп. обл.). Взимку 1916 закінчив 
старшин, школу поблизу с. Слов'ятин 
(нині Бережан, р-ну). 1918 -  чл. Комі
саріату УСС на Поділлі, що займався 
культосвіт. діяльністю. Учасник польс.- 
укр. війни 1918-19. У 01.1919 в складі 
військ, частин ГА на чолі сотні гуцул, 
стрільців брав участь у Мараморош-Сі- 
гетській операції, метою якої було при
єднання Закарпаття до ЗУНР. Унаслідок 
бою з рум. військом разом з 20 старши
нами та бл. 400 стрільцями потрапив 
до рум. полону, де перебував 17.01-
14.10.1919. Боровся за визволення УНР 
від більшовиків і білогвардійців.

Після війни працював учителем, 
згодом дир. Укр. приватної жін. г-зії в 
м. Станиславів; чл. Гол. управи т-ва "Рід
на школа". Належав до УВО.

Згодом емігрував до США. Автор 
спогадів про сотника УСС К. Ґутков
ського.

П.у м. Денвер (США).
Літ.: За волю України: Історичний 

збірник УСС. 1914-1964 / за ред. С. Рі- 
пецького. Нью-Йорк, 1967. С. 151-152, 
237, 406, 447, 454; Лазарович М. В. Ле
гіон Українських січових стрільців:
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ГНАТЕВИЧ Богдан Петрович

формування, ідея, боротьба. Терно
піль, 2016; Українська Галицька Армія 
/ ред. Д. Микитюк, І  1. Вінніпег, 1958. 
С. 426-427; Українські Січові Стрільці 
1914-1920 / за ред. Б. Гнатевича, Л, Леп
кого, І. Мірчука. Монтреаль, 1955. С. 145, 
157,165.

Микола Лазарович

ГНАТЕВИЧ
Богдан Петрович
(04.03.1892 (за ін. даними -  1894)— 

28.03.1968) -  історик, редактор, гро
мад.-політ. діяч, поручникУСС, сотник 
УГА, учасник нац.-демократ. револю
ції 1918 на ЗУЗ. Н. у с. Кольбушова 
(нині Польща). 1912-  випускник г-зії в

м. Станиславів (нині м. Івано-Фран
ківськ). Навч. на філос. ф-ті Львів, ун-ту.

Популяризатор ідеї збройної б-би 
за укр. державність. Співзасн. перших 
стрілец. орг-цій; від 1913 діяльний у 
т-ві "Січові стрільці". Доброволець Ле
гіону УСС з 1914. Як командант чети 
брав участь у боях з рос. військами під 
час Карпатської воєн, кампанії 1914, на 
г. Маківка поблизу с. Славське (нині смт 
Сколів, р-ну Львів, обл.), 1915 -  побли
зу с. Семиківці (нині Теребовлян. р-ну 
Терноп. обл,); відзначився відвагою, 
ініціативністю, командирським талан
том 1916 в бою на г, Лисоня поблизу

м. Бережани (нині Терноп. обл,). По
ранений під час боїв 21.10,1914 в Кар
патах та 2.09.1916 на г. Лисоня. Один 
з кращих інструкторів вишколу УСС. 
Співорганізатор і учасник Листопадо
вого "зриву" 1918 в м. Львів. 1918-19 
керував вишколом Січових стрільців 
у м. Біла Церква (нині Київ, обл.), нач. 
опер, відділу 1-го корпусу УГА. Один з 
небагатьох старшин УГА, які успішно 
закінчили імпровізований курс для 
кандидатів Ген. штабу.

Після визвол. змагань працював 
у кер-ві крайового т-ва "Сільський го
сподар" та видавничого кооперативу 
"Червона Калина" Учасник підпільно
го руху УВО та ОУН. 1926-27, 1930-31
- крайовий комендант УВО на ЗУЗ. На 
Львів, процесі над членами ОУН 1936 
засуджений на 4 р. ув'язнення, проте 
в 02.1939 амністований. На поч. ДСВ 
перебрався до м. Краків, де 1940 став 
заст. голови Укр. центр, к-ту. Після вій
ни проживав у м. Братислава.

Автор низки статей і розвідок з іс
торії УСС, "Правильника науки в мета- 
ню ручними Гранатами" (Відень, 1919), 
ред. і співавтор альбому "Українські 
Січові Стрільці 1914-1920"(Львів, 1935; 
Монтреаль, 1955; Львів, 1991), "Історії 
українського війська" (Львів, 1936; Він
ніпег, 1953).

П. у м. Братислава (нині Словач
чина) від серцевого нападу під час 
концерту свого сина. Ім'ям Г. названо 
вулицю в м. Львів.

Літ.: За волю України: Історичний 
збірник УСС. 1914-1964 / за ред. С. Рі- 
пецького. Нью-Йорк, 1967. С  447; Лаза
рович М. В. Легіон Українських січових 
стрільців: формування, ідея, боротьба. 
Тернопіль, 2016; Лазарович М., Наумен- 
ко К., Пиндус Б. Гнатевич Богдан // ТЕС. 
Т. 4. Тернопіль, 2009. С. 146-147; Мель
ник /, Останній крайовий провідник 
УВО // Zbruc. 2014.4 берез. URL: http:// 
zbruc.eu/node/19548.

Микола Лазарович

г н а т и ш А к

Микола Леонтійович
(05.12.1902-08.11.1940) -  літ. критик, 

історик л-ри, журналіст, учасник ГА. Н. у 
м. Перемишль (нині Польща) в родині

ГНАТИШАК 
Микола Леонтійович
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ГНАТКІВСЬКИЙ Петро

педагога. Середню освіту здобув у шко
лах м. Броди й Станиславів.

У період ЗУНР мобілізований до ГА, 
у складі якої в 07.1919 перейшов на 
Наддніпрянщину. 1921 повернувся до 
Галичини.

Навч. у Празьк. ун-ті. Д-р славісти
ки (1927). Працював в Укр. наук, ін-ті 
в Берліні (1927-30). З 1931 - на редак
торсько-видавничій та пед. роботі в 
м. Львів. Редагував ж. "Мета", "Дзвони", 
"Рідна мова", "Наша культура". 1939 емі
грував до Праги. 1940 викладав укр. 
мову у Віден. ун-ті. Досліджував укр. л-ру 
кін. 19 - поч. 20 ст. Автор незакінченої 
"Історії української літератури" (1941).

П. у м. Лібштадт (Німеччина).
Літ.: Мишанич О. Гнатишак Микола 

Леонтійович // ЕСУ. URL: http://esu.com. 
ua/search_articles.php?id=30602.

Богдан Паска 

ГНАТКІВСЬКИЙ
Петро
(д. і м. н. і с. н.) -  артилерист, поруч

ник УГА. Наприкінці 23.12.1918 Самбір- 
ською ОВК направлений до м. Крукени- 
чі. У 01-05.1919 командував батареєю 
гаубиць у групі "Крукеничі". Після ре
орг-ції командир батареї 11-го гармат, 
полку 11-ї Стрий, бригади. 15.05.1919 
після боїв з армією Ю. Галлера змуше
ний відступати. Учасник Чортків. офен- 
зиви. У 09.1919 перейшов до 3-ї Залізної 
д-зії ДА УНР. Учасник боїв з більшовика
ми та білогвардійцями.

Доля Г. після поразки д-зії в 12.1919 
від білогвардійців невідома. Можливо, 
інтернований у м. Каліш.

Літ.: Кучерук В. Українська Галиць
ка Армія. К., 2010. С. 88; Удовиченко О. 
Третя Залізна Дивізія. Нью-Йорк, 1971. 
С. 244.

Микола Вітенко 

ГНАТКІВСЬКИЙ
Симеон-Лукіян
(02.08.1895-19.10.1979) - старшина 

УГА, громад.-політ. діяч. Н. у м. Дрого
бич. Здобув освіту в початковій шк. 
м. Стрий, учительській семінаріїм. Сам
бір. 1912 вступив до "Пласту".

З 1914 в австро-угор. армії. Навч. 
в старшин, школі м. Інсбрук (Австрія).

Воював на Італ. фронті. Поранений. 
Лікувався в госпіталі м. Станиславів. 
Доброволець ГА. Воював під м. Хирів, 
де поранений. Лікувався у м. Стрий. 
Очолив 2-гу сотню куреня Мартино- 
вича. Учасник походу ГА в 01.1919 на 
Закарпаття. Комендант м. Воловець. 
Перехворів тифом. Проводив форму
вання 16-ї та 17-ї бригад ГА. У курені 
17-ї бригади відступив за р. Збруч. Пе
ребував у м. Вінниця. Учасник боїв з 
більшовиками. Ув'язнений поляками 
в таборі Тухоля. 29.12.1920 звільне
ний. Повернувся до м. Стрий. Учитель у 
с. Васильківці пов. Копичинці. Зазнав 
переслідувань з боку польс. влади.

Пройшов агрономічні курси; по
вітов. агроном на Стрийщині. Після
10.1939 - обл. агроном Тернопільщини.

У 03.1944 виїхав до Німеччини. 
Зголосився до д-зії "Галичина", але на
правлений керувати евакуацією родин 
дивізійників з м. Прага до Німеччини. У 
04.1945 переїхав до м. Розенгайн (Ні
меччина). Організатор Укр. к-ту й табо
ру для укр. біженців.

Після 1949 переїхав до м. Амстер
дам (шт. Нью-Йорк, США). Створив та 
очолив відділ Злученого укр. амер. 
допомогового к-ту. 1951 очолив відділ 
Укр. конгресового к-ту Америки, 1952
- відділення ОбВУА. Працював у низці 
укр. громад, орг-цій (Укр. нар. союз та 
ін.), учителем у парафіяльній школі.

П. і похований у м. Амстердам 
(шт. Нью-Йорк, США).

Літ.: У першу річницю смерти св. 
п. Симеона Гнатківського // Свобода. 
1980. Ч. 225.22 жовт. С. 5.

Микола Вітенко 

ГНАТЮК
Володимир Петрович
(псевд. і крипт.: В., В. Г., М. P., Гн. В., 

Літописець В.; 09.05.1871-06.10.1926)
- фольклорист, етнограф, літературо
знавець, мовознавець, редактор, гро- 
мад.-культ. діяч. Н. у с. Велеснів (нині 
Монастирис. р-ну Терноп. обл.) в сел. 
родині. Навч. у г-зіях Бучача (1885-89) 
і Станиславова (1891-95). Студіював 
на філос. ф-ті Львів, ун-ту (1895-98), де 
був обраний головою т-ва "Академіч
на громада" (осінь 1897-20.03.1898).
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ГНАТЮК Іван

Від осені 1898 до кін. життя працював 
у складі НТШ першим професійним 
науковцем-україністом на Зх. Україні, 
незмінним секретарем Етнографічної 
комісії НТШ, співред. і ред. багато
томних вид.: "Записки НТШ" "Етногра
фічний збірник" "Хроніка НТШ" "Літе
ратурно-науковий вісник" Дійсн. чл. 
НТШ (з 1899), чл.-кор. Петербурзької 
АН (1902), Чехословацького етнограф, 
т-ва (1905), акад. ВУАН (1924), почесн. 
чл. Етнограф, т-ва в Києві (1925).

Під час ПСВ написав програмну 
статтю "Війна і народня поезія" (1916), у 
якій першим порушив питання потреби 
фіксації новотворів, оскільки був пере
конаний у тому, що усна словесність є 
важливим інформативним та пропаган- 
дивним джерелом. Наголошував, що 
осн. завданням є з'ясувати нар. погляд 
на війну, ставлення до неї. З цією метою 
сам записував воєн, фольклор (3 росій
ської воєнної поезії// ЗНТШ. 1919, Т. 128. 
С. 220-226), спонукав до цього ін. Се
ред його кореспондентів були стрільці 
УСС, УГА: Мирослав Ірчан (А. Баб'юк),
О. Бабій, М. Заклинський, Я. Пастернак 
та ін. У часи ЗУНР, будучи важко хворим, 
продовжив редагувати "Матеріали до 
українсько-руської етнології" на сто
рінках якого поміж ін. були друковані 
фольклорно-етнографічні матеріали, 
записані 1917-18 від полонених (МУЕ, 
тт. 19-20).

П. у м. Львів, де й похований на Ли
чаків. цвинтарі.

Те.: Гнатюк В. Війна і народня по
езія // Календарик для українських сі
чових стрільців і жовн ірі в-у країн ці в на
1917 р. Відень, 1916.С. 68-84.

Літ.: Кузьменко О. Перша світо
ва війна в українській фольклорній 
традиції // Україна Модерна. Харків, 
2016. Вип. 23. С. 111-151; Мушинка М. 
Володимир Гнатюк. Життя та його ді
яльність в галузі фольклористики, 
літературознавства та мовознавства. 
Тернопіль, 2012. С. 38-95; Шалата М. 
Володимир Гнатюк як дослідник во
єнного фольклору // Година для праці 
настала... : статті, есеї, усні виступи 
1990-1992 років. Кн. 1. Дрогобич, 1997. 
С. 202-204.

Оксана Кузьменко

ГНАТЮК
Іван
(1888—31.08.1919) -  селянин, вояк 

ГА. Н. у с. Ісаків Городенківського пов. 
Стрілець 11-ї бригади ГА. Воював у Га
личині й на Наддніпрянщині.

Загинув у бою з більшовиками в 
лісовому масиві поміж селами Шара- 
панівка та Чоботарка Ольгопільсько
го пов. Подільської губ. Похований на 
цвинтарі с. Чоботарка.

Літ.: Листа втрат XI Бригади УГА 
(1919-1920) // Гайдукевич О. Було ко
лись (Зі записника полевого духовни- 
ка УГА). Львів, 1935. С. 113.

Олег Павлишин

ГНАТЮК
Михайло
(29.09.1883-07.08.1972) -  педагог, по

ручник УСС, сотник УГА. Н. у с  Сасів (нині 
Золочів. р-ну Львів, обл.). Випускник Зо
лочів. г-зії, філос. ф-ту Львів, ун-ту.

Доброволець Легіону УСС від
08.1914, команд, чети, потім у коші, 
згодом -  команд, будівельної сотні 
УСС. Воював на Рос. фронті. Учасник 
одного з перших боїв УСС проти рос. 
військ 27.09.1914 біля с. Ботелка Вижня 
(нині с. Верхнє Турків, р-ну Львів, обл.). 
Під час польс.-укр. війни 1918-19 ко
мандував сотнею 1 -го полку УСС ГА.

Після визвол. змагань учителював 
у жін. семінарії м. Ярослав (нині Поль
ща). Від 09.1939 -  голова Укр. допомо-
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ГНЕП Данило Варфоломійович

ГНЕП
Данило Варфоломійович

гового к-ту в Ярославі. Згодом емігру
вав до США. Чл. Братства УСС у Чикаго.

П. у м. Чикаго (США), де й похова
ний.

Літ.: За волю України: Історичний 
збірник УСС. 1914-1964 / за ред. С. Рі- 
пецького. Нью-Йорк, 1967. С. 452; Лаза
рович М. В. Леґіон Українських січових 
стрільців: формування, ідея, боротьба. 
Тернопіль, 2016; Українська Галицька 
Армія / ред. Д. Микитюк. Т. 2. Вінніпег, 
1960. С. 302; Українські Січові Стріль
ці 1914-1920 / за ред. Б. Гнатевича, 
Л. Лепкого, І. Мірчука. Монтреаль, 1955. 
С. 165,206.

Микола Лазарович

ГНЕП
Данило Варфоломійович
(1886 - д. і м. с. н.) -  військ, діяч, ря

довий ГА. Н. у с. Васючин (нині Рогатин, 
р-ну Івано-Франк. обл.) у сімї селянина. 
З 1909 -  на військ, службі в австр. армії.

1 9 1 9 -у  складі ГА. У 07.1919 пере
йшов на Наддніпрянщину. 3 12.1919 про
живав у м. Тиврів (нині смт Вінниц. обл.).

Подальша доля невідома.
Дж.: ДАВО. Ф. Р-197. Оп. 11. Спр. 34. 

Арк. 1-6.
Богдан Паска

ГНІДИЙ
Кость
(21.05.1892-1973) - д-р медицини, 

військ, лікар УГА. Н. на Буковині. 1902-
10 навч. у 2-й держ. укр.-нім. г-зії в

Чернівцях. Вищі мед. студії у Празі за
вершив докторатом з медицини, отри
муючи від 11.1910 щорічну стипендію 
в розмірі 1000 корон від Буковин. кра
йового сейму для студентів медицини.

З поч. ПСВ служив в австр. армії 
як однорічний доброволець медик, 
іменований 27.11.1915 санітарним 
хорунжим у резерві 38-го полку піхо
ти. 17.03.1917 іменований санітарним 
лейтенантом у резерві 41-го полку пі
хоти.

Після розвалу Австро-Угор. мо
нархії став на службу в укр. армію як 
військ, лікар ГА. Згодом нач. військ, 
шпиталю УГА в Давидові (нині Пусто- 
митів, р-ну Львів, обл.). Після переходу 
ГА за р. Збруч - військ, лікар, згодом 
нач. польової лікарні 3-го корпусу 
УГА в Гнівані біля Жмеринки. На поч.
12.1919 перехворів на поворотний 
тиф. Щодня вмирали 10-15 хворих, 
загалом відсоток померлих становив 
30 %. На поч. 01.1920 більшовицькі по
встанці, захопивши м. Гнівань, кілька 
разів пограбували не лише лікарів та 
санітарну обслугу, але й хворих. Після 
ліквідації наприкінці 03.1920 польової 
лікарні 3-го корпусу УГА в Гнівані її мед. 
майно та персонал лікарні під кер-вом 
Г. були перевезені в р-н Одеси.

У 1920—30-х -  лікар у с. Тереблече 
Сіретського пов. (нині Глибоцького р-ну 
Чернів. обл.). У 1940-х провадив лікар, 
практику в комуні Старі Фратівці Раді- 
вецького пов. на Пд. Буковині (нині Ру
мунія). З 28.03.1945 виконував обов'яз
ки гол. лікаря Радівецького пов.

П. у с. Старі Фратівці, де й похова
ний.

Літ.: Бриндзан Т. Українські лікарі 
на Буковині // Буковина (Торонто). 1981. 
Ч. 2 (24). Липень; Дашо С. Ідіть -  вико
найте свій обов'язок! // Вісті Комбатанта. 
1973. Ч. 2; Терлецький М. Моя служба в 
Українській Галицькій Армії // Україн
ська Галицька Армія / ред. Д. Микитюк. 
Т. 5. Вінніпег, 1976. С. 106-108; Щуров- 
ський В. Медична і санітарна служба // 
Українська Галицька Армія / ред. Д. Ми
китюк. Т. 1. Вінніпег, 1958. С. 271-292; 
Covalciuc D. Міс dicfionar de medici 
romani din Bucovina. Suceava, 2012.

Володимир Старик
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ГОДОВАНЕЦЬ Кирило Онуфрійович

ГОДОВАНЕЦЬ
Кирило Онуфрійович
(02.03.1893-06.03.1968) - поручник 

УГА, педагог, громад, діяч. Н. у с. Устеч- 
ко (нині Заліщиц. р-ну Терноп. обл.). 
Здобув освіту в Коломий. г-зії. Студію
вав у Чернів. та Львів, ун-тах. Завершив 
навч. у Віден. ун-ті.

Під час ПСВ - поручник артилерії 
3-го гармат, полку важкої артилерії в 
м. Перемишль. Згодом на Італ. фронті. З
1.11.1918-доброволець ГА. Поручник, 
команд, гарматного коша, батареї у 6-й 
Рав. бригаді 1918-20. Пройшов "чоти
рикутник смерті". Воював проти біль
шовиків і білогвардійців. Перебував у 
польс. полоні.

Вчитель у г-зіях м. Кам'янка-Струми- 
лова(1920-ті),Тарнобжег(1925-28,Поль
ща). Дир. г-зій "Рідної школи" в м. Яво
рів (Львів, обл.) та м. Львів (1938-39).

1940 емігрував до Німеччини, 1944
- до США. Управитель шк. та викл. кур
сів українознавства в м. Рочестер (шт. 
Нью-Йорк).

П. у м. Рочестер, де й похований.
Літ.: А ми тую стрілецькую славу 

збережемо... Ч. 1 / упоряд. Я. Полатай- 
чук. Коломия. 1999. Кн. 1. С. 99; Гуцал П., 
ПолатайчукЯ. Годованець Кирило Ону
фрійович // ТЕС. Т. 4. Тернопіль, 2009. 
С. 149-150; Побігущий-Рен Є. Мозаїка

моїх споминів. Івано-Франківськ, 2002; 
Ті, що відійшли. Д-р Кирило Годованець. 
Некролог // Вісті Комбатанта. 1968. Ч. 2. 
С. 61; Українська Галицька Армія / ред. 
Д. Микитюк. Т. 1. Вінніпеґ, 1958. С. 664.

Петро Сіреджук

ГОЗА
Теодор
(27.02.1882-13.05.1934) -  педагог, 

старшина УГА. Н. у с. Порудно (нині 
Яворів, р-ну Львів, обл.) в сім ї селян.
1903 закінчив укр. г-зію у м. Пере
мишль (навч. разом з майбутніми сот
никами УГА В. Гериновичем, М. Строн- 
ським, Я. Яремою). 1903—04 відбув 
військ, службу; студіював класичну фі
лологію у Львів, ун-ті. 1907 ув'язнений 
на кілька місяців як учасник виступу за 
укр. ун-т. Від 1909 викладав в Академіч. 
г-зії у м. Львів, від 1913 - в укр. г-зії в 
м. Перемишль.

З поч. ПСВ мобілізований до ав
стро-угор. армії; завершив навч. у 
старшин, артшколі. Воював на Серб., 
Італ. і Сх. фронтах; іменований сотни
ком. Восени 1917 повернувся до пед, 
праці в м. Перемишль.

Учасник Листопадового чину, 
командант укр. залоги в місті до
11.11.1918. Надалі служив референтом 
артилерії НКГА в Бережанах і Ходорові. 
Влітку 1919 опинився в польс. полоні, 
звільнений на поч. 1920.

Від 1921 викладав у г-зії м. Тарно- 
бжег (нині м. Підкарпат. в-ва, Польща), 
від 09.1922 -  знову в укр. г-зії в м. Пе
ремишль, одночасно 1922-27 -  в Укр. 
ін-ті для дівчат; отримав звання профе
сора. Педагог-наставник укр. бурси, чл. 
кількох т-в, співорганізатор і чл. упра
ви Драм, т-ва ім. Лесі Українки. Звільне
ний з г-зії 1930, продовжував управля
ти укр. бурсою і гімназійним ін-том, від 
1932 викладав в укр. г-зії необов'язко
вий предмет стенографію.

П. у м. Перемишль (Польща). Спо
мин Г. "З визвольних днів Перемишля" 
опубліковано в 3-му т. зб. "Українська 
Галицька Армія" (ред. Д. Микитюк; Він
ніпег, 1966).

Літ.: Посмертні згадки. Проф. Тео
дор Гоза // Діло. 1934.3 лип.

Петро Гуцал
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ГОЇВ Юліан

ГОЇВ 
Юліан
(17.04.1894 - д. і м. с. н.) - військ, 

діяч. Н. у м. Снятин (нині Івано-Франк. 
обл.). Здобув освіту в Снятин. реальній 
шк. 1911—14 навч. на маш.-буд. ф-ті тех. 
ун-ту в м. Брно (нині Чехія).

1915 мобілізований до австр. армії, 
вступив до Легіону УСС. Перебував у 
рос. полоні (м. Астрахань, Царицин 
(нині Волгоград)). З 1919 - в ГА, з 1920 

ГОЙВАНОВИЧ -  в ЧУГА. 1920 у складі рад. армії брав
Володимир участь у польс.-рад. війні.

Після закінчення воєн, дій служив 
у штабі рад. військ у Харкові. Закінчив 
військ, акад-ю в Москві.

1938 репресований рад. режимом. 
Подальша доля невідома.

Літ .: Морозюк В. Пом'яник. Іва- 
но-Франківськ, 2005.

Богдан Паска 

ГОЙВАНОВИЧ
Володимир
(1882-29.05.1920) -  військ, діяч, сот

ник ГА. Н. у с. Старий Милятин (нині 
Буськ. р-ну Львів, обл.). Проф. г-зії.

У період ЗУНР -  поручник ГА, ко
мандант стаційної команди в м. Угнів 
(нині Сокал. р-ну Львів, обл.). Коман
дант булавної сотні 9-ї бригади ГА. 
У 07.1919 у складі ГА перейшов на 
Наддніпрянщину. 1.08.1919 отримав 
звання сотника.

Хворів тифом. П. від хвороби в 
польс. таборі для військовополонених 
у с. Фридрихівка (нині в складі м. Воло- 
чиськ Хмельн. обл.).

Літ.: Українська Галицька Армія 
/ ред. Д. Микитюк. Т. 2. Вінніпег; 1960. 
С. 336; Т. 4. Вінніпег, 1968. С  110.

Богдан Паска 

ГОЛЙНСЬКИЙ
Василь Михайлович
(14.05.1895—06 (за ін. даними -  08). 

1920) -  хорунжий УСС, четар УГА. Н. у 
с. Баня-Березів (нині Косів. р-ну Іва
но-Франк. обл.). Двоюрідний брат Гри
ця Голинського-Гурбича.

Доброволець Легіону УСС від 1914 
(за ін. даними - 1916), воював на Рос. 
фронті. У складі Гуцул, сотні УСС брав 
участь у боях проти рос. військ по

близу сіл Кирлібаба (нині в Румунії) 
та Конюхи (нині Козів. р-ну Терноп. 
обл.). Згідно з умовами Брестського 
мирного договору (1918), в складі Ле
гіону УСС побував вУНР.З 10.1918-на 
Буковині. Учасник нац.-демократ. ре
волюції 1918 на ЗУЗ. Як старшина 1-го 
полку УСС, згодом Гуцульського куре
ня ГА брав участь у польс.-укр. війні 
1918-19. Після переходу ГА на Наддні
прянщину боровся за визволення 
УНР від більшовиків і білогвардійців. 
Побував у "чотирикутнику смерті" де 
перехворів тифом. Навесні 1920 - в 
складі ЧУГА.

У 04.1920 заарештований рос. ВЧК, 
у 05.1920 вивезений до концтабору в 
с. Кожухово (нині мікрор-н м. Москва, 
РФ). Загинув під час конвоювання до
рогою на Соловки (нині РФ). За однією 
з версій, 16.06.1920 більшовики вивез
ли його до м. Архангельськ (нині РФ), 
поблизу якого в 08.1920 разом з бага
тьма ін. ув'язненими укр. старшинами 
затопили на баржі, котру підірвали в 
Білому морі.

Літ.: Арсенич П., Коваль Р. Непов
ний список вояків УСС та УГА галицької 
Гуцульщини // Гуцули у Визвольній бо
ротьбі: Спогади січового стрільця Ми
хайла Горбового. К., 2009. С. 330-331; 
Лазарович М. В. Леґіон Українських 
січових стрільців: формування, ідея, 
боротьба. Тернопіль, 2016; Українська 
Галицька Армія і  ред. Д. Микитюк. І  2. 
Вінніпег, 1960. С. 316. Т. 4. Вінніпег, 
1968. С. 159.

Микола Лазарович 

ГОЛЙНСЬКИЙ
Михайло Теодорович
(02.01.1890—01.12.1973) -  оперний 

співак, військ, діяч. Н. у с. Вербівці (нині 
Городенків. р-ну Івано-Франк. обл.). 
Навч. співу в Ч. Заремби в м. Львів та 
Е. Ґарбіно в м. Мілан (1921-25).

Під час ПСВ служив у австр. армії. З
1918 -  поручник ГА. 1919 - ад'ютант то
вариша держ. секретаря військ, справ 
ЗУНР от. П. Бубели в м. Станиславів 
(нині м. Івано-Франківськ). Отримав 
звання хорунжого.

1925-26,1933-34 - соліст Великого 
театру у Варшаві, 1926-27 - Одес., 1927-
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ГОЛИНСЬКИЙ Петро Йосипович

ЗО -  Харків, опер. Виступав на оперних 
сценах Києва, Тбілісі, Москви, Ленінгра
да (нині Санкт-Петербург). Співпрацю
вав з колективом "Боян Дрогобицький". 
1930-38 співав у Львів, опері.

1938 емігрував до США, згодом 
до Канади, де продовжив концертну 
діяльність. Виступав з концертними 
програмами, у яких виконував твори
Н. Нижанківського, Д. Січинського, 
М. Лисенка, Я. Степового, С. Людкеви- 
ча, нар. пісні.

П. у м. Едмонтон (Канада).
Літ.: Кучерук В. Українська Га

лицька Армія: довідник. К., 2010. 
С. 88; Українська Галицька Армія / ред. 
Д. Микитюк. Т. 1. Вінніпег, 1958. С. 65; 
Шанковський Л. Українська Галицька 
Армія. Львів, 1999. С. 72; Лисенко L Го- 
линський Михайло Теодорович // ЕСУ. 
URL: http://esu.com.ua/search_articles. 
php?id=25245.

Степан Павлюк, Богдан Паска

ГОЛИНСЬКИЙ
Петро Йосипович
(05.07.1892-27.06.1974) -  священик 

УГКЦ. Н. у с. Підгайчики (нині Самбір. 
р-ну Львів, обл.). Здобув освіту в Сам
бір. г-зії. Студіював у Львів, ун-ті, 1918 
завершив навч. в Інсбруцькому ун-ті 
(Австрія). Вояк австро-угор. армії.

Працював у повітов. комісаріаті 
УНРади в м. Рудки. Ред. місц. час. "Гро
мадська думка" 1919 -  підхорунжий ГА,

воював у 2-й батареї 8-ї Самбір. брига
ди. Потрапив у полон до більшовиків.

Згодом навч. у Празьк. ун-ті (1920— 
21). Від 27.02.1922 - ієрей, катехит у г-зі
ях м. Сянок і Сокаль. 1925-39 - проф. 
укр. чол. г-зії, 1932-39 - викл. Укр. ін-ту 
для дівчат у м. Перемишль. Від 1927 - 
референт Єпископського ординату в 
м. Перемишль. 1939-41 - референт 
при ген. вікарієві в м. Ярослав і катехит 
укр. г-зії, згодом у м. Перемишль.

1944 переїхав до Австрії та Ні
меччини. Працював проф. катехитики 
й педагогіки Укр. духовної семінарії 
у м. Гіршберґ. Від 1949 - ген. вікарій 
українців-католиків у ФРН. Один із за
сновників газ. "Християнський голос".

П. у м. Мюнхен (Німеччина).
Літ.:ЛебедовичІ. Полеві духовники 

Української Галицької Армії: У 45-річчя 
участи у Визвольних змаганнях (Мате
ріали до історії). Вінніпег, 1963; Україн
ська Галицька Армія / ред. Д. Микитюк. 
Т. 2. Вінніпег, 1960.

Микола Посівнич

ГОЛЙНСЬКИЙ-ГУРБИЧ
Гриць (Григорій) Васильович
(19.03.1895-06.1941) - четар австро- 

угор. армії та УСС, поручник УГА, учасник 
нац.-демократ. революції 1918 на ЗУЗ, 
лісотехнік, громад.-політ. діяч. Н. у с. Виж- 
ній Березів (нині Косів. р-ну Івано-Франк. 
обл.) в багатодітній родині заможних 
селян. Родина походила зі старовинно-
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ГОЛІЦИНСЬКИЙ Євген

го бояр, роду Голинських, що мав свій 
герб і прапор, які зберігалися у Вижньо- 
березівській церкві й згоріли 1945 ра
зом із храмом. Друге прізвище (Гурбич) 
успадковане від діда-українця, вихідця з 
Болгарії. Після закінчення Коломий. г-зії 
(1915) мобілізований до австро-угор. ар
мії; навч. у старшин, школі.

В 11.1916перейшов до Легіону УСС. 
Влітку 1917 призначений командан
том Гуцул, сотні УСС, з якою проявив 
себе в боях на Тернопільщині, зокр.
29.07.1917 поблизу с. Бурдяківці (нині 
Борщів, р-ну), де захопили кілька де
сятків полонених і б скорострілів. 1918
- командант 3-ї сотні Легіону УСС, до
помагав звільняти УНР від більшовиків, 
був поранений. 1.11.1918- співоргані- 
затор і учасник встановлення укр. вла
ди на Коломийщині (нині Івано-Франк. 
обл.). Брав участь у польс.-укр. війні 
1918-19. Організатор і командант (від
25.11.1918) Гуцульського пробоєвого 
(ударного) куреня ГА, на чолі якого 
воював проти поляків, більшовиків і 
білогвардійців. Відзначився у 03.1919 
під час Вовчухів. операції. Перебув 
"чотирикутник смерті", де перехворів 
тифом. У 04.1920 потрапив у польс. 
(за ін. даними - рос.) полон, звідки 
втік до ЧСР.

Після визвол. змагань навч. на фі- 
лос. та лісотех. ф-тах Празьк. ун-ту (за 
ін. даними - на філос. ф-ті Укр. вільного 
ун-ту та ф-ті лісового г-ва Вищої полі

тех. школи в Празі). Володів 4-ма мова
ми. 1925 повернувся до рідного села, 
придбав будинок у Джемидівській 
Поляниці -  мальовничій місцевості 
с. Микуличин (нині Надвірнян. р-ну 
Івано-Франк. обл.). Діяльний в укр. гро
мад. орг-ціях, чл. УВО та ОУН, повітов. 
провідник ОУН Надвірнянщини. Пе
ребував під поліційним наглядом, був 
арештований польс. владою. Допома
гав селянам, у т. ч. юрид. порадами. Під 
час становлення Карпатської України 
та Карпатської Січі (1938-39) перево
див укр. націоналістів з Галичини на 
Закарпаття. 03.1939 -  учасник Карпат
ської Січі на Закарпатті. Після вста
новлення на ЗУЗ рад. влади 1939-41 
завідував лісопунктом у Микуличині.

Автор спогадів про укр. повстан. 
рух проти рад. влади на Наддніпрянщи
ні 1920: "Українські повстанці", "Україн
ські селяни і радянська влада на Укра
їні" (Український Скиталець. Йозефів, 
1922. №12.С. 15-16; № 13. С. 15-16).

18.03.1941 в смт Делятин (нині На
двірнян. р-ну Івано-Франк. обл.) зааре
штований співробітниками НКВС, виве
зений до м. Станіслав (нині Івано-Фран
ківськ) і згодом розстріляний (за Ін. 
даними - в ур. Дем'янів Лаз поблизу 
м. Станіслав). 25.02.1990 Г. перепоховали 
в Делятині; пізніше, відповідно до його 
заповіту, -  в ур. Джемидівська Поляниця 
у с. Микуличин. Його іменем назвали ву
лиці в м. Коломия і смт Делятин.

Літ.: А ми тую стрілецькую сла
ву збережемо... Ч. 1 / упоряд. Я. По- 
латайчук. Коломия, 1999. С. 100-114; 
Лазарович М. В. Леґіон Українських 
січових стрільців: формування, ідея, 
боротьба. Тернопіль, 2016; Фреїк М. 
Життя, віддане за національну ідею // 
Галичина. 2011.21 лип.;Арсенич П. І. Го- 
линський-Гурбич Григорій Васильович 
// ЕСУ. URL: http://esu.com.ua/search_ 
articles.php?id=25247.

Микола Лазарович

ГОЛІЦИНСЬКИЙ
Євген
(20.10.1878-17.03.1932) - дипломат, 

держ. і громад.-політ. діяч. Н. у м. Ки
шинів. Навч. у Київ, кадет, корпусі (до 
1898), Моск. вищому тех. уч-щі, Київ.

т
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ГОЛІЯН Роман

політех. ін-ті. 1907 завершив навч. у 
Празьк, технікумі.

1900 -  співзасн. РУП, київ, орг-ції 
"Вільна громада" 1902 обраний до 
ЦК РУП. 1903-04 -  у закорд. к-ті РУП.
1904 вийшов з РУП. 1907-15 працював 
інж-хіміком. 1915-17 - зв'язковий між 
СВУ і Києвом. У 03.1917 - повітов. комі
сар у м. Звенигород.

18.01.1918 разом з А. Галіпом пред
ставляв УНР на зустрічі з делегаціями 
Великої Британії, Франції, США та Італії. 
Працював у Ген. секретаріаті фінансів. 
Вів пошук друкарень в УНР для друку 
гривні. У 03.1918 очолював делегацію 
УНР з питання друку грошей у Німеч
чині. У 11.1918 призначений керівни
ком делегації УНР в США, але не розпо
чав виконання обов'язків, замінений 
у 05.1919 Ю. Бачинським. Його діяль
ність на цій посаді описано в щоден
никах І. Борщака. Посол УНР в Естонії 
та Латвії. З 1920 -  викл. хімії в Укр. госп. 
акад-ї у м. Подебради (ЧСР). Одруже
ний з К. Голіцинською (Ярмут).

П. і похований у м. Подебради.
Літ.:Борщак/.Якбула зорганізова

на Мирова конференція 1919 р.// Аль- 
манах-календар Червоної Калини на 
1939 р. Львів, 1938.С. 104-114; Дацків І. 
Дипломатія українських державних 
утворень у захисті національних інте
ресів 1917-1923 pp. Тернопіль, 2009; 
Кучерук О. Щоденник члена україн
ської дипломатичної місії до США Ілька 
Борщака за 1919-1920 pp. як джерело 
до історії дипломатії доби Української 
революції 1917-1921 років // Зовнішні 
справи: суспільно-політичний журнал 
МЗС України. К., 2007. № 10. С. 40-45; 
Стрельський Г. В. Українські диплома
ти доби національно-державного від
родження (1917-1920 pp.). К., 2000.

Іван Патриляк

ГОЛІЯН
Роман
(17.09.1899-17.12.1966) -  військ., гро

мад. і політ, діяч., журналіст. Н. у м. Вин
ники (нині в складі м. Львів). Навч. в 
укр. держ. г-зії у м. Львів.

12.02.1916 мобілізований до 
австр. армії. У 06.1916-03.1917 навч. у 
старшин, школі в м. Сґерндорф (нині

м. Крнов, Чехія). 04.1917-01.1918, 06-
10.1918 - на Балкан, фронті. Закінчив 
вишкіл для старшин обозіву м. Відень.У 
серед. 11.1918 повернувся до м. Львів, 
вступив до ГА. У 12.1918 - четар, 
ад'ютант команданта вишколу добро
вольців у с. Дроговиж (нині Миколаїв, 
р-ну Львів, обл.). На поч. 1919 - зв'яз
ковий старшина у військ.-дипломат. 
представництві ГА і ДСВС ЗОУНР для 
переговорів з військ, місіями Антанти. ГОЛІЯН 
У 04.1919 призначений референтом Роман 
кінноти при ОВК Львів (згодом - при 
ОВК Самбір). 19.05.1919 - командант 
сотні однорічних добровольців Сам
бір. куреня групи "Хирів". У 07.1919 в 
складі ГА перейшов на Наддніпрянщи
ну. 18.07.1919 отримав звання поруч
ника. Згодом - у складі ДА УНР, ад'ютант 
команданта Подільського полку Кор
пусу охорони респ. ладу, в. о. прокура
тора надзвичайного військ, польового 
суду цього корпусу. У 01.1920 потра
пив у польс. полон; інтернований у 
таборі м. Ланьцут. 18.02.1919 - у скла
ді 46-го куреня 6-ї пішої д-зії ДА УНР. З
6.04.1920 - зв'язковий між 6-ю д-зією 
ДА УНР й експозитурою Мін-ва військ, 
справ польс. уряду. 2.05-28.10.1920 за 
наказом Ген. штабу ДА УНР був військ, 
представником уряду УНР для госп.-ін- 
формаційних справ при 6-й та 12-й 
польс. арміях. У 12.1920 повернувся 
до м. Львів. 1921-23 навч. на правни- 
чо-політ. відділенні Таємного укр. ун-ту 
в м. Львів. Співпрацював з редакціями 
періодичних видань "Будяк" "Зиз", "Но= 
вий Час", "Українське Слово", "Україн
ський Прапор", "Діло".

1923-25 студіював політ, науки і 
журналістику в м. Відень. Активний 
чл. УНДО. 1927-39 - ред. тижневика 
"Неділя". 1938-39 -  кореспондент у 
Підкарпатській Русі; висвітлював про
цеси становлення укр. державності на 
Закарпатті. У кін. 1930-х нагороджений 
Хрестом Симона Петлюри за участь у 
збройній б-бі за державність України.

Під час ДСВ емігрував до Австрії, 
звідти - до Франції. З 1949 проживав 
у м. Париж, був представником Злу
ченого укр. амер. допомогового к-ту у 
Франції, співпрацював з Військ, т-вом 
укр. комбатантів.
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ГОЛЛЬ Шарль де

П. і похований у м. Гонтуаз біля Па
рижа (Франція).

Літ .: Тинченко Я. Офіцерський 
корпус Армії Української Народної 
Республіки (1917-1921). Кн. 2. К., 2011. 
С. 313; Качор А. Роман Голіян на вій
ськовій службі. URL: http://komb-a- 
ingwar.blogspot.com /2009/07/blog- 
post_11.html

Богдан Паска

ГОЛЛЬ
Шарль де
(Charles Andre Joseph Marie de Gaulle;
22.1 1.1890-09.1 1.1970) -  франц. 

військ, і політ, діяч, Президент Франції.
Н. у м. Лілль (Франція) в родині вчите
ля. З 1901 навч. у Спец, військ, школі 
Сен-Сір. 1912 - молодший лейтенант.

З 12.08.1914 на фронті в складі 5-ї 
армії. Тричі поранений. Капітан. 1916 
потрапив у нім. полон. Перебував у 
фортеці Інгольштадт. 6 разів утікав. 
Звільнений 11,11.1918.

04.1919-01.1921 - у лавах польс. 
армії Ю. Галлера, про що залишив спо
гади. Викладав теорію тактики для 
польс. офіцерів у складі франц. військ, 
місії у м. Кутно, Варшава (військ, шко
ла в Рембертуві). На чолі панцерного 
батальйону в 05.1920 взяв участь у по
ході польс. армії на Київ. Відзначився у 
боях з армією С. Будьонного. Нагоро
джений орденом Virtuti Militari.

Після укладення Ризького мирн. 
договору 1921 повернувся до Фран
ції. 6.04.1921 одружився. Викладав у 
школі Сен-Сір військ, історію, писав 
військ.-теор. твори, підкреслював роль 
танкових військ у майбутніх війнах. 
1932-36 - секретар Вищої ради оборо
ни Франції. 1937-39 - полк., командир 
танкового полку. 14.05.1940 коман
дир 4-ї танкової д-зії. 6.06.1940 - заст. 
військ, міністра. Не прийняв капіту
ляцію Франції. 18.06.1940 виступив із 
закликом до французів долучатися до 
руху Опору. Очолив орг-цію "Вільна 
Франція", боровся за вплив у франц. 
колоніях в Африці та Азії. Заручився 
підтримкою У. Черчілля та Сталіна, на
лагодив зв'язок з партизанами у Фран
ції. 27.05.1943 очолив Національну 
раду опору, 3.06.1943 - Франц. к-т нац. 
визволення. 25.08.1944 повернувся 
до м. Париж, очолив Тимчасовий уряд 
Франції.

10.12.1944 уклав угоду про взає
модопомогу з СРСР, Прихильник силь
ної президентської влади, вступив 
у конфлікт з Установчими зборами. 
20.01.1946 подав у відставку. 1947 
створив партію "Об'єднання французь
кого народу", що перемогла на наступ
них виборах.

1958 підтримав незалежність Ал
жиру. 1,06.1958 очолив уряд Фран
ції. 28.09.1958 домігся ухвалення на 
референдумі нової конституції, що 
розширювала повноваження прези
дента. 8.01.1959-28.04.1969 -  Прези
дент Франції. Проводив націоналізацію 
промисловості, банків. 1966 Франція 
вийшла з НАТО. Подав у відставку піс
ля погіршення ситуації в економіці, 
посилення нар. протестів. Пережив 15 
замахів.

П. у комуні Коломбе-ле-дез-Егліз, 
де й похований.

Літ.: Молчанов Н. Н. Неизвестньїй 
де Голль: Последний великий фран
цуз. М., 2011; Трубайчук А., Шевченко В. 
Шарль де Голль. К.,1997; Черевко О. 
Шарль де Голль -  солдат двох світових 
воєн // Міжнародні зв'язки України: на
укові пошуки і знахідки. К., 2014. Вип. 23. 
С. 36-49.

Ігор Цепенда
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ГОЛОВАЦЬКИЙ Тома Степанович

головАцький
Тома Степанович
(1866-1939) - лісничий, політ, і гро

мад. діяч. Н. у сімї священика. Закінчив 
6 класів г-зії у м. Львів. 1885-87 прак
тикував у надлісництві в Підмонастирі; 
1887-88 пройшов курс лісової шк. в 
м. Болехів, після чого працював пом. ліс
ничого в с. Підмонастир (1888-89), м. Бо
лехів (1889-94) та с. Гавлівка (1894). 1895 
отримав статус лісничого в с. Ямна.

1896 допоміг збудувати школу. 
1907 агітував за укр. кандидатів на 
послів до парламенту. Допоміг підшу
кати земельну ділянку під буд-во "Учи
тельської оселі" в м. Ворохта. Часто 
приймав у гості худ. Ю. Панкевича та 
Леонтовичів. За це навесні 1907 пере
ведений у с. Шешори.

1912 вийшов на пенсію, переїхав 
до м. Делятин. Працював гол. каси
ром "Руської каси". 1912 - чл. виділу 
філії т-ва "Просвіта" секретар філії т-ва 
"Сільський господар" у м. Делятин. 
1913, як заст. голови, ввійшов до пові
тов. управи УРП.

Під час ПСВ перебував у м. Відень.
1917 - урядовий комісар м. Делятин.
3.11.1918 за наказом чл. УНРади М. Ла- 
годинського перебрав владу від австр. 
адміністрації. 1918-19 очолював упра
ву лісів та держ. маєтків на Делятин- 
щині. 1920-30 зазнав переслідувань 
поляків.

Літ.: Клапчук В. М., Клапчук М. М. 
Делятинщина: історично-географічне 
дослідження. Делятин, 2007.

Володимир Клапчук

головінський
Мирон
(17.07.1897-29.08.1992) -  старшина 

УГА, громад, діяч, священик. Н. у м. Під- 
гайці (нині Терноп. обл,). Навч. у Бере
жан, та Віден. г-зіях.

Мобілізований до австро-угор. ар
мії. Воював у складі 35-го Золочів. піх. 
полку, згодом 25-го Морав. піх, полку 
в Альпах, на Італ. фронті. Старшина 
УГА. Командант телефонічної сотні при 
НКГА. Пережив "чотирикутник смерті" 
Побував у ЧУГА. Після роззброєння 2-ї 
та 3-ї бригад ЧУГА поляками вступив 
до ДА УНР. Воював у тех. полку під ко
мандуванням В. Рижевського.

1920 повернувся додому. Завер
шив правничі та богослов, студії. Свя
щеник у с. Доброполе (нині Бучац. 
р-ну) і Вишнівчик (нині Теребовлян. 
р-ну Терноп. обл.).

1944 виїхав до Німеччини, після
1945 - до США. Парох м. Барнсборо (шт. 
Пенсільванія), згодом у митрополичому 
соборі м. Філадельфія.

П. у м. Філадельфія, де й похований 
на цвинтарі Фокс Чейз.

Літ.'.ГаврильцьоІ., Головінський Ми
рон // ТЕС. Т. 1. Тернопіль, 2004. С. 382; 
Луговий М. Бережанські гімназисти та
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ГОЛОВІНСЬКИЙ Юліан Миколайович

викладачі у лавах УСС та УГА // Наукові 
записки Тернопільського національно
го педагогічного університету імені Во
лодимира Гнатюка. Серія : Історія. 2016. 
Вип. 2 (3). С. 176; Українська Галицька 
Армія / ред. Д. Микитюк. Т. 1. Вінніпег, 
1958. С. 664.

Микола Вітенко

ГОЛОВІНСЬКИЙ
Юліан Миколайович
(п севд .; Д убик, Чиж, Гетьман; 

01.12.1894-30.09.1930) - військ., гро- 
мад.-політ. діяч. Н. у м. Радимно (нині 
Польща). Навч. у польс г-зії в м. Ярослав.

Служив у 30-му піх. полку австро- 
угор. армії, 1914-18 воював на Італ. 
фронті, поручник. Нач. штабу, з 02.1919
- командант 6-ї Равської бригади, по
тім -  1-ї бригади ЧУГА, організатор пе
реходу вояків від більшовиків до ДА 
УНР (04.1920). Сотник УГА і Армії УНР. 
Інтернованиий у польс. таборах для 
військовополонених (Фридріхвіц, Ялі
вець).

Згодом перебрався до Праги, здо
був фах лікаря-ветеринара в м. Брно. 
Співорганізатор УВО, бойовий ре
ферент, крайовий комендант УВО 
(1926-27, 1930), крайовий провідник 
ОУН (1930). Створив "Летючу бригаду" 
(О. Сеник, М. Паславський, С. Букало, 
М. Ясінський, М. Ковалисько, В. Шум-

ський,А.Оленський,Моклевич,Р.іЯ.Ба- 
рановські). Керував нападом (першим 
ексом УВО) на пошту в м. Львів (було 
взято 100 тис. злотих). Заарештова
ний після атентату на С. Собінського 
(19.10.1926).

Схоплений поліцією в м. Львів 
(20.09.1930), виданий Р. Барановським. 
Після 10 днів тортур перевезений полі
цією на упізнання до Бібрки. Закутого, 
прив'язали до дерева й розстріляли 
біля м. Бібрка (нині Пустомитів. р-ну 
Львів, обл.), сповістивши, що його було 
вбито при спробі втечі. Похований у 
с. Великі Глібовичі (нині Пустомитів. 
р-ну Львів, обл.).

Літ.: Мірчук П. Нарис історії ОУН.
1920-1930 роки. К., 2007; Посівнич М, 
Воєнно-політична діяльність ОУН в 
1929-1939 pp. Львів, 2010.

Микола Посівнич

ГОЛОВНА УКРАЇНСЬКА РАДА (ГУР)
-  заг.-політ. координац. орган усіх укр. 
сил Галичини, ств. 1.08.1914 в м. Львів, 
відповідно до рішення проведеної
11.12.1912, під час кризи на Балканах, 
конференції з понад 200 представни
ків найвпливовіших укр. партій Гали
чини (УНДП, УРП і УСДП). ГУР розро
бляла питання осн. напрямів укр. 
політики, вирішення викликаних вій
ною нац.-політ. проблем, представляла 
галиц. українців на міжнар. арені, ви
ступала їх представником у перегово
рах із урядами Австро-Угорщини й Ні
меччини, привертала увагу провідних 
європ. народів до укр. питання. Очо
лив ГУР К. Левицький (УНДП). Його за
ступниками обрали М. Павлика (УРП) 
та М. Ганкевича (УСДП), секретарем - 
С. Барана.

Стратегічною метою ГУР проголо
шено визволення Наддніпрян. Укра
їни з-під влади Рос. імперії та об'єд
нання укр. земель Австро-Угорщини 
в єдину адм. одиницю на засадах нац. 
територ. автономії. Серед першо
чергових завдань ГУР були: надання 
допомоги укр. воякам в австро-угор. 
армії та біженцям, захист укр. нас. від 
австр. репресій, поділ Галичини на Сх. 
(укр.) і Зх. (польс.) частини, відкриття 
укр. ун-ту.
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3.08.1914 ГУР звернулася з маніфе
стом до українців Австро-Угорщини 
із закликом згуртуватися у б-бі проти 
рос. самодержавства та за визволення 
України.

4.08.1914 ГУР ухвалила рішення 
про створення укр. добровольчого 
підрозділу в складі австро-угор. ар
мії -  Легіону УСС. При ГУР для кер-ва 
Легіоном було утворено Укр. бойову 
управу, очолювану Т. Рожанківським 
і К. Трильовським. До кін. 08.1914 до 
УСС, на заклик ГУР, зголосилося 28 тис. 
добровольців (переважно члени укр. 
т-в "Січ", "Сокіл", "Пласт"). Австр. влада 
дозволила довести чисельність Легіо
ну лише до 2,5 тис. вояків.

На поч. 09.1914 ГУР через наступ 
рос. військ переїхала з м. Львів до м. Ві
день, де 5.05.1915 реорганізована в ЗУР.

Австролоялізм ГУР і її спадкоємиці
-  ЗУР зазнав критики. Це привело до 
вироблення концепції соборності укр. 
земель у складі незалежної укр. д-ви, а 
політ, провід перейшов до УПР, очолю
ваної з 1917 Є. Петрушевичем.

Літ.: Адамович С. Наддніпрянська 
політична еміграція в суспільно-по
літичному житті західноукраїнських 
земель (1914-1918 pp.). Івано-Фран
ківськ, 2003; Левицький К. Історія ви
звольних змагань галицьких українців 
з часу світової війни 1914-1918 pp. з 
ілюстраціями на підставі споминів і до
кументів. Львів, 1928-1929; Патер І. За
гальна Українська Рада: проблеми кон
солідації національно-демократичних 
сил // Україна: культурна спадщина, 
національна свідомість, державність. 
Вип. 7. Львів, 2000. С. 256-259; Його ж. 
Союз визволення України та українське 
питання в політиці центральних дер
жав 1914-1918 p p ./ / Україна: культур

на спадщина, національна свідомість, 
державність. Львів, 1997. Вип. 3-4. 
С. 140-141.

Іван Патер

г о л о в н а  у п р а в а  (г у ) -  виконав
чий орган Гуцульської нар. ради. Сфор
мована 8.11.1918 після проведеного 
заг. віча укр. нас. Потиської (Рахів.) ок
руги в с. Ясіня, на якому створено пред
ставницький орган влади українців 
Закарп. Гуцульщини - Гуцульську нар. 
раду. ГУ стала її виконавчим органом і 
налічувала 12 осіб: С. Клочурак-молод- 
ший, Д. Іванюк, М. Сабадюк, Ю. Гафіяк, 
С. Клочурак-старший, І. Ластовецький,
В. Климпуш, І. Марусяк-Кузьмич, Ю. Ка- 
балюк, І. Тимчук, К. Рищук і С. Боднарюк.

ГУ керувала громад, життям у Ясіні. 
її члени очолили 7 комісій: шкільну, лі
сову, лісових робіт, торг., харчову, адм., 
військ. Кожна з них щотижня подавала 
звіт ГУ. Зусиллями ГУ підготовлені ор
гани місц. самоврядування, замінено 
угор. адміністрацію та жандармське 
управління на укр., встановлено кон
троль за місц. крамницями та продо
вольчими складами. Виявлені харчі 
розподіляли між малозабезпеченими 
жителями округи, які постраждали в 
часи війни. Всі розпорядження ГУ по
давалися на затвердження Гуцульської 
нар. ради. Рішення приймалися про
стою більшістю голосів.

Завдяки ГУ встановлено контакт 
із кер-вом ЗУНР, результатом чого 
стала поїздка делегації Гуцульської 
нар. ради до м. Станиславів на поч.
01.1919. Після проголошення 8.01.1919 
Гуцульської республіки функції ви
конавчого органу стала виконувати 
Укр. нар. рада в Ясіні, яка складалася з 
9 секцій (міністерств).

Головна
українська рада

ГОЛОВНА УПРАВА (ГУ)
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Літ.: Західно-Українська Народна 
Республіка 1918-1923: Ілюстрована іс
торія / гол. ред. і кер. авт, кол. М. Кугутяк. 
Львів; Івано-Франківськ, 2008. С. 156— 
164;КлочуракС. До волі: Спомини. Нью- 
Йорк, 1978; Королько А., Павлючок Я. 
Гуцульська Республіка 1918-1919 рр, 
До питання організації "січневого зри
ву" і становлення української влади 
на Закарпатській Гуцульщині // Вісник 
Прикарпатського університету. Історія. 
Вип. 17. Івано-Франківськ,2010.С. 17-25; 
Костючок П. Особливості політизації 
українців Закарпаття наприкінці 1918
-  у першій половині 1919 pp. // Вісник 
Прикарпатського університету. Істо
рія. Вип. XIV. Івано-Франківськ, 2008. 
С. 130-140.

Андрій Королько

"ГОЛОС З-НАД БУ ГА" -перша укр. 
газета в м. Сокаль (нині адм. центр Со- 
кал. р-ну Львів, обл.). Орган Сокальської 
повітов. УНРади. Виходила друком
12.12.1918-8.05.1919 (загалом 20 чи
сел). Ред. -  Я. Біленький. Осн. завдання 
часопису - інформаційне забезпечен
ня мешканців міста і повіту, пропаган
да ідеї укр. державності.

Публікувалися матеріали з акту
альних питань нац., громад, та по
літ. життя, про ситуацію на фронтах 
польс.-укр. війни, діяльність УНРади, 
РНМ за Директорії УНР, а також спис
ки полеглих січовиків та воїнів ГА), 
повідомлення про перебіг Паризької 
мирн. конф. Рубрики: "Новинки", "Вісті 
з краю", "З світа", "Урядова часть" "Зві- 
домлення про бої"

1936-38 в Сокалі виходила одно
йменна газета за редагуванням П. Сте- 
фанишина та Є. Томчака.

ч. 10. Сокаль, понеділок 28. цвітня І9ІВ р|К ||

ГОЛОС 3 ш БУГА
Відкриття польського замаху

на Українську Народню Республіку.

ІЩІШШ

Літ.: Дроздовська О. Українські ча
сописи повітових міст Галичини (1865- 
1939 pp.). Львів, 2001. С. 152-153.

Олеся Дроздовська

"ГОЛОС КАЛУША" -  газета, офіц. 
періодичне видання (тижневик) Ка- 
луського держ. повітов. комісаріату 
(нині Калуш - м. обласного підпорядку
вання Івано-Франк. обл.). За період пу
блікації 4.01-3.03.1919 загалом вийш
ло 8 чисел. Ред. - М. Струтинський.
ч. 4. , Klt.mil, ДНЯ 2Г). СІЧІІІІ 1919. ;'-rV Рік 1.

ж голос ІШІ
; £ Г й ї  Орґин д. П. Коміснрінту

І Комісаріяті.
........ ,___  Виходить шо оубоїв. _

11 В
£?з5£

До ПП. Сільських Имісаріо 
КЛ»СьИВГ0

ВГГЇ-, »*«•* і т. Д. бо про- Ьумінпн 1 правічною радою Пмідо-
40ЖУГ1 вони вобирати тільки тоді, <0.111 на «  мають удвалу прибічіюі 
МАК затверджену державним Пооі- 
Говпм Комісаріятом. Y7< по Коміса
рів. «VI не будуть ̂ прмержувіпгся

Дер*. Пов. Комісар 
Jlp. Осяв Д»и«ев«ч в у

Цо треба кождому Українцеві ікати про земельне питаине на Україні?

українській сімї належаться рівна

лі л"ше^ра!н"?.^Пкк” г^анИ 
JCK, на Волощині Волохи і т. а.

Так вк Українці, всі майже бо

ля іаижлиупрамеїіа- і̂ии̂ іучший

j Землею наділнти належить кож-
1 аУ ‘‘ї)“ сего хоче і | «^кот^азовошжеч.» сидіти ііа

11. Які « способи наділу землі?

(Продовженім сліду*).

Вісти зі Львова.
Чоловік, що виїхав аі Львова і 

це реї Будапешт аертаа до Галичани
Настрій Поляків у Львові був 

уже тоді’ пригноблений, хоч иеинзнаменито узброгиі і jmjriuyjOiiaoi іа
військо і» становлять студенти і 0-

другий’ дсиь їм вдало оЛтІсгати гру
пи побита, ІОІІИ привеми їх ' вн-
ї^ "і‘лрогм«і^^а^в^Уира.

Публіковані в газеті матеріали 
сприяли утвердженню ідеї соборності 
та держ. незалежності укр. земель, 
інформували про події громад.-по- 
літ., госп.-екон. та культ, життя в краї 
та світі, про діяльність виконавчих та 
представницьких органів влади. Серед 
артикульованих тем: злука УНР та ЗУНР, 
земельна реформа в Галичині, значен
ня для молодої д-ви розвитку нац. еко
номіки, науки, освіти, к-ри тощо. Друку
валися вірші В. Пачовського, П. Тичини, 
публіцистика С. Сфремова. Серед авто
рів: І. Макух, М. Струтинський, О. Чор
ненько. Рубрики: "Загранична політи
ка", "Вісти з Київа", "З повіта", "З Польщі", 
"Економічні вісті","Дрібні вісті".

Літ.: Дроздовська О. Українські ча
сописи повітових міст Галичини (1865-
1939 pp.). Львів, 2001. С. 154-155.

Олеся Дроздовська

"ГбЛОС ПОДІЛЛЯ" - часопис Тер 
ноп. повітової ради ЗУНР Ред. -  П. Кар- 
манський і М. Малецький. Виходив 
9-27.11.1918 (загалом 6 номерів). Зго
дом мав назву "Український Голос".

Висвітлювалися події громад,-політ, 
культосвіт., госп.-екон. життя повіту, ді



яльність виконавчих і представницьких 
органів влади. Публікувалися повідом
лення, звіти про перебіг зборів і засі
дань, накази, розпорядження, звернен
ня, тексти ухвалених законів тощо.

Літ.: Галушко М. Українські часопи
си Тернополя і Тернопільщини (1886— 
1944 pp.). Львів, 2008. С. 125; Гуцал П. 
"Голос Поділля"//ТЕС Т. 1. Тернопіль, 
2004. С. 385.

Петро Гуцал

ГОЛОТА
Яків
(30.10.1880-17.09.1964) - педагог, 

громад.-політ. діяч Буковини та Закар
паття, поручник УГА. Н. у комуні Бре- 
єшті (Румунія). З раннього дитинства 
проживав з батьками в с. П'ядики біля 
м. Коломия. 1893-1900 навч. на укр. 
відділенні у вищій держ. г-зії в м. Коло
мия. 8-й клас закінчив у новостворе- 
ній 2-й держ. укр. г-зії в м. Коломия, де 
в 05.1901 склав матуральні іспити.

За дорученням К. Трильовського
1.01.1903 разом з П. Лазаруком провів 
у с. Жаб'є установчі збори першого 
на Гуцульщині т-ва "Січ". Військ, служ
бу пройшов 1903-04 у 24-му Галиць
ко-Буковинському полку піхоти як 
однорічний доброволець, кадет ре
зерву. З 1904 студіював філологію на 
філос. ф-ті Чернів. ун-ту, отримуючи 
щорічну стипендію в сумі 210 крон, 
призначену буковин. крайовим уря
дом для студентів укр. національності. 
Чл. укр. академічного т-ва "Січ" у Чер

нівцях; 1905 обраний чл. правління 
"Січі", головою драм, гуртка т-ва.

У 11.1913 іменований постійним 
гол. учителем держ. учительської семі
нарії в Чернівцях. Паралельно з 07.1907 
викладав укр. мову у вищому навч. 
закладі для дівчат у Чернівцях. 1912 - 
викл. третіх Курсів вищої нар. освіти, які 
влаштовувало в Чернівцях для молодих 
буковин. українців політ, т-во "Руська 
рада" за ініціативою С. Смаль-Стоцько- 
го. 1,09.1912 став першим дир. щойно 
заснованої укр. приватної реальної 
г-зії у Вашківцях над Черемошем (нині 
Вижн. р-ну Чернів. обл.).

Чл.-засн. Т-ва до плекання укр. піс
ні, музики і штуки драматичної (1905) 
та т-ва учителів вищих шкіл "Сково
рода" в Чернівцях (1907). Чл. секції 
"Шкільний фонд" т-ва "Укр. школа" в 
Чернівцях (1912). Чл. т-ва "Укр. нар. 
дім"у Чернівцях до останніх років його 
існування.

З поч. ПСВ покликаний до війсь
ка як фельдфебель 22/1 батальйону 
ландштурму. У 04.1915 нагороджений 
Залізним хрестом 2-го класу та пер
шою Срібною медаллю за хоробрість
2-го класу, 02.1917 - Срібною медаллю 
за хоробрість 1-го класу як підофіцер 
1-го класу 22-го полку ландштурму. У
03.1918 іменований лейтенантом ланд
штурму з місцем служби в м. Львів.

З 11.1918 четар ГА. За дорученням 
Коломийської ОВК організував та очо
лив вишкіл новобранців у м. Заболотів 
(понад 1000 стрільців). 31.01.1919 іме
нований УНРадою поручником полку 
Мазепи в м. Коломия (колиш. 36-го 
полку піхоти). В час нападу рум. військ 
на Покуття 24.05.1919 прибув на чолі 
вишколу на залізн. ст. Коломия, очи
стив її від польс. військових, пованта
жив на потяг харчі, зброю та амуніцію 
і вирушив до Станиславова, згодом 
до Нижнева. Виконавши наказ відда
ти 300 новобранців у розпорядження 
НКГА для охорони берегів Дністра, 
попрямував із залишками вишколу 
до Короснятина (нині с. Криниця) для 
продовження вишколу.

Під час Чортків. офензиви команду
вав 2-м куренем піхоти, сформованим 
у серед. 06.1919 з евакуйованих коло-
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мий. тилових частин 14-ї бригади ГА 
(командир от. В. Оробко), що входила 
до складу 3-го корпусу ГА. В об'єднано
му 1-му курені 14-ї бригади Г. був сот
ником. Брав участь у поході укр. армій 
на Київ, 14-та бригада була перекинута 
з Вінниці на протиденікінський фронт. 
Разом із залишками 14-ї бригади від
ступив до Брацлава та Жмеринки, де 
залишився у складі резерву армії.

Після досягнення домовлено
стей УГА з більшовиками в 01.1920
1-й курінь 14-ї бригади був на постої 
в нім. колоніях Ґліксталь та Найдорф 
біля Григоріополя. Під час реорг-ції
3-го корпусу УГА в 3-ю бригаду ЧУГА
20.02.1920 14-ту бригаду перетворе
но на Запасний кіш 3-ї бригади, який 
наприкінці 04.1920 роззброєний та 
інтернований поляками. Разом з ін. 
інтернованими галиц. старшинами був 
включений до складу 5-ї Херсон, д-зії 
ДА УНР. Об'єднавшись 27.08.1919 з ін. 
галиц. фронтовими частинами, взявши 
боєм м. Косів та полонивши там польс. 
залогу, через Яворів, Жаб'є, Зелене, 
Шибене піднялися на г. Стіг і 31.08.1920 
перейшли на пд.-зх. схил Карпат, хреб
та та склали зброю перед чехосло
вацьким командуванням. З 10.09.1920 
інтернований у таборі в Ліберці разом 
з рештою групи А. Кравса. 18.09.1920 
отримав дозвіл від табірної адмінстра- 
ції на відкриття курсів укр. та нім. мов. 
Ініціатор створення у 09.1920"Культур- 
но-просвітного кружка", чл. його прав
ління; 27.09.1920 обраний головою 
істор. секції кружка, з ініціативи якої 
почато підготовку до видання табірно
го час. "Український Скиталець". Разом 
з М. Левицьким, І. Іванцем і Ю. Буцма- 
нюком увійшов до складу редакції ча
сопису, гол. ред. та автор чисел 2-7. 
Від ч. 2 вів рубрику "З життя-буття в 
таборі Ліберці", яка містить унікальний 
документальний матеріал про інтер
нованих тут укр. військових. Чл. прав
ління К-ту наглої помочі, заснованого 
з ініціативи ген. А. Кравса в 10.1920. 
В 11.1920 викладав на таборових гім
назійних (59 учнів) та семінарійних (35 
учнів) курсах. 12.1920 - кер. курсів для 
малограмотних (39 учнів) і неграмот
них (37 учнів).

У 08.1921 в складі робітн. сотні 
переїхав до м. Ужгород. 1921/22 н. р.
-  дир. і викл. Берегівської г-зії, з осе
ні 1922 - дир. торг, школи в Севлюші 
(нині м. Виноградів Закарп. обл.). 1927 
запрошений А. Штефаном на посаду 
професора укр. мови і л-ри торг, акад-ї 
в м. Мукачеве, однак невдовзі звільне
ний з посади як"небажаний чужинець".
1928-32 працював управителем кан
целярії крайового т-ва "Просвіта" в м. 
Ужгород. 1933 запрошений А. Волоши
ном на посаду професора укр. мови та 
геогр., історії до греко-катол. семінарії 
в м. Ужгород. Керував гуртком "Пласту", 
організовував гуртки та просвітянські 
з'їзди. Учасник крайової конференції в 
м. Ужгород 10.03.1935, скликаної для 
заснування мережі "Січей" на Закар
патті. Організатор урочистих святку
вань річниці Листопадового "зриву" в 
Ужгороді 1936. Один з організаторів 
укр. патріотичної маніфестації в Ужго
роді 10.1938.

Після окупації м. Ужгород і Мука
чеве Угорщиною 2.11.1938 переїхав 
до Хуста, де взяв участь у створенні 
Мін-ва освіти Карпатської України. 
Працював над орг-цією учительської 
семінарії в Севлюші, де в 2-й пол. 
12.1938 став заступником її директо
ра В. Лари й професором укр. мови та 
історії. Організатор і командир загону 
карпат. січовиків, учнів, гімназистів і 
студентів учительської семінарії, які
15.03.1939 вчинили збройний опір 
угор. окупантам біля с. Велика Копаня.
16.03.1939 ув'язнений у м. Тячів. Звіль
нений 24.03.1939 завдяки втручанню 
нім. консульства.

Наприкінці 03.1939 виїхав до м. Ві
день. Активний чл. УНО, соціальний 
опікун округу Нижній Дунай, Верхній 
Дунай, Каринтія і Штірія. Голова сек
ції комбатантів філії УНО у м. Відень. 
1942 - дир. укр. шкілки (дитсадка) у 
м. Відень. Разом з О. Вельничуком пра
цював в Укр. зв'язковій установі при Нім. 
фронті праці в м. Відень (1944), допома
гав тисячам українців знайти роботу.

Автор численних наук, і публіцист, 
творів, зокр. 'Тверде чи мягке Л" (1926). 
На бажання А. Волошина написав бро- 
ШУРУ "Духнович і духновичівці", за яку
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окружний суд в Ужгороді вимагав де
портувати Г. з ЧСР.

Укр. громадськість відзначила 60-літ- 
тя проф. Г. урочистими сходинами, 
які влаштувала 24.11.1941 "Просвіт
ня секція УНО" в м. Прага. Влітку 1945 
Г. повернувся до ЧСР.

П. і похований у м. Брно.
Те.: Голота Я. З життя і буття в табо

рі в Ліберці // Свобода. 1921. 24 січ.; З 
днів трівоги на Покуттю. Хроніка 23-28 
травня 1919 р. // Літопис Червоної Ка
лини. 1929. Ч. 2. С. 16-18; Ч. 3. С. 15-18.

Літ.: Аріо К. Нарис історії XIV. бри
гади У.Г.А. // Літопис Червоної Калини. 
1930. Ч. 1. С. 16-18; Ч. 4. С. 20-22; Ч. 5. 
С. 19-21; Ч. 6. С. 20-22; Ч. 7-8. С. 25-29; 
Ч. 9. С. 16-18; Бемко В. Листопадові 
дні в Коломиї / / "Над Прутом у лузі..." 
Коломия у спогадах. Торонто, 1962. 
С. ВайдаМ. Велика Копаня (уривок
зі спогадів) // Український вісник (Бер
лін). 1941. 20 берез.; Відзначене // Бу
ковина. 1915. 14 трав.; Гніздовський О. 
За рідний край. Спогади з визвольної 
війни // Буковина. Торонто, 1979, Ч. 1; 
Думін О. 5-та Херсонська стрілецька 
дивізія та її перехід на Закарпаття в 
серпні 1920 р. // За державність. 1939. 
Ч. 9, С. 76-91; Карпатська Україна в бо
ротьбі. Відень, 1939. С. 140; Наріжний С. 
Українська ем іграція. Прага, 1942. 
С. 322-323; Українська Галицька Армія 
/ ред. Д. Микитюк. Т. 1. Вінніпег. 1958. 
С. 125,432-433; Т. 2. Вінніпег, 1960. С. 43, 
303;60-ліття проф. Якова Голоти //Укра
їнський вісник (Берлін). 1941.15 січ.

Володимир Старик

ГОЛУБ
Іван
(13.04.1892-1944) - військ, діяч, пол

ковник ДА УНР. Н. у с. Маріямпіль (нині 
Галиц. р-ну Івано-Франк. обл.).

Під час ПСВ - доброволець УСС.
11 -12.1918 - учасник антигетьман. пов
стання. 1919 - отаман повстанського за
гону на Немирівщині (нині Вінниц. обл.). 
У 08.1919 під час спільного походу ГА і 
ДА УНР на Київ брав участь у звільненні 
від більшовиків м. Немирів і Брацлав; 
сприяв визволенню полонених бійців 
ГА в м. Немирів. 12.1919-01.1920 - нач. 
штабу Брацлав. повстанської групи ота

мана І. Семесенка, брав участь у боях 
проти білогвардійців. Згодом - комен
дант Немирів. р-ну та організатор Бра
цлав. куреня ім. гетьмана П. Полуботка.

1920 після відступу польс.-укр. війсь
ка емігрував до Польщі. 1925 повернув
ся до УСРР, заарештований ОДПУ в Хар
кові. Після відбуття 5-річного ув'язнення 
виїхав до Галичини. 1937-39 редагував 
час, "Сільські вісті" в м. Коломия (нині 
Івано-Франк. обл.), виступав з критикою 
польс. влади. 1939 після окупації ЗУЗ 
рад. військами ввійшов до складу влад
них стр-р у м. Коломия. 1941-42 під час 
нім. окупації виконував завдання ОУН у 
м, Горлівка (нині Донец. обл,), видавав 
час. "Український Донбас". 1942 пере
їхав до м. Вінниця, де очолив обл. провід 
ОУН. 1943-44 очолював школу укр. під
старшин у м. Житомир.

Розстріляний гітлерівцями.
Літ.: Морозюк В. Пом'яник-2. Іва

но-Франківськ, 2006; Грабчук І. Отаман 
Іван Голуб // Галичина. URL: http://www. 
galychyna.if.ua/publication/ukrainism/ 
otaman-ivan-golub/print.html.

Богдан Паска
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ГОЛУБЕЦЬ Ізидор

ГОЛУБЕЦЬ
Ізидор
(21.08.1898 - д. і м. с  н.) -  військ, 

діяч, вістун УСС, Н. у м. Борщів (нині 
Терноп. обл.). У 09.1917 як доброволець 
вступив до Легіону УСС. З 1918 - в ГА. У
11.1918 брав участь у боях із поляками у 
м.Львів.Згодом-учасникбойовихдійпід 
м. Львів. Під час Вовчухів. операції ГА по
ранений. У ході наступу польс армії ген. 
Галлера в с. Під'ярків (нині Перемишлян. 
р-ну Львів, обл.) потрапив у полон. Утри
мувався у місцях дислокації 41 -го польс. 
піх. полку в м. Львів; утік із полону.

Емігрував до Канади.
Літ.: Кучерук В. Українська Галиць

ка Армія: довідник. К., 2010. С. 89; Укра
їнська Галицька Армія / ред. Д. Ми
китюк. Т. 1. Вінніпеґ, 1958. С. 359,664.

Богдан Паска

ГОЛУБЕЦЬ
Микола
(псевд. і крипт.: Гуменецький, Лю- 

бінецький, М. Вільшана, М. Г., М. Елія- 
шевський, Микола Віконський, Мільо;
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15.12.1891-20.05.1942) - підхорунжий 
УСС, четар УГА, історик, архівіст, крає
знавець, мистецтвознавець, поет, про
заїк, публіцист, редактор, перекладач, 
бібліограф. Н. у м. Львів. Випускник 
Академіч. г-зіїу м. Львів. Навч. у Краків, 
акад-ї мист-в, Віден. ун-ті. Випускник 
філос. ф-ту Львів, ун-ту. Діяльний у гро
мад. та мистецько-літ. житті Галичини.

Доброволець Легіону УСС з 1914, 
активний чл. його Пресової квати- 
ри. 1915-18 працював у редакціях ж. 
"Шляхи" та "Світ", які певний час вико
нували роль органу стрілец. ідеології 
та збірника матеріалів до історії УСС.
1917 зредагував один з найкращих і 
найбільших збірників стрілец. публі
кацій -  календар на 1917 (це видання 
виходило 1917 як літ.-мист. збірник під 
назвою "Тим, що впали"). У складі ГА 
брав участь у польс.-укр. війні 1918- 
19, у т. ч. в боях за Львів. Працював у 
редакції органу укр. соціал-демократів 
"Вперед", що виходив від 27.11.1918 і 
впродовж польс.-укр. війни був єди
ним друкованим щоденним виданням 
у м. Львів, яке відстоювало інтереси 
укр. нас. 29.01-05.1919 редагував "Зо- 
лочівське Слово" - видання ОВК ГА в 
м. Золочів. У 05.1919 занедужав на тиф. 
Ув'язнений польс. владою.

Після війни займався наук., літ. та 
культурологічною діяльністю. Як ви
давець, ред. і автор співпрацював з

майже півтора десятками часописів, 
зокр.: "Життя і мистецтво" (1920), "Ма
ски" (1923), "Неділя" (1928-31), "Час" 
(1931). Редагував "Українську бібліо
теку" І. Тиктора. За його ініціативи чи 
безпосередньої участі діяли Мистец
твознавча комісія при НТШ у м. Львів 
(від 02.1917), Гурток діячів укр. мист- 
ва (1920-ті), Асоціація незалежних укр. 
митців (1930-ті), Літ.-мист. клуб (поч.
1940-х) та ін. Після встановлення 1939 
на ЗУЗ рад. влади працював у Львів, 
міськ. архіві.

Автор 84 книг і брошур, понад 1500 
статей. Здобув популярність такими 
дослідженнями: "Українське мисте
цтво: Вступ до історії" (1918), "Причин
ки до історії галицького українського 
мистецтва" т. 1 (1920), "Українське ма
лярство XVI-XVII ст." (1920), "Начерк 
історії українського мистецтва" ч. 1 
(1922), "Архипенко" (1922), "Шевченко
- маляр" (1924), "Галицьке малярство" 
(192б),"Холодний"(1926),"Новаківський" 
(1936), а також істор.-краєзнавчими 
працями - "Львів" (путівник, 1925), "За 
український Львів: Епізоди боротьби
XII—XIII вв." (1927), "Слідами Хмельниць
кого у Львові" (1928), "Полум'яний 1848 
рік: Картини й епізоди" (1929), "Велика 
історія України" (1935). Опублікував 
поетичні зб. ("Фрагменти" (1909), "Бу
вають хвилі"(1910),"Мойсей Безумний" 
(1914), "З чужини далекої" (1915)); про
зові твори ("Люди і блазні"(1928), "Вчо
рашня легенда" (1933), "Жовті Води: 
історичний роман" (1937), "Плем'я Чін- 
гізхана: Хроніка XII в." (1938); спогади 
про УСС ("Гей, видно село" (1934), "Рік 
грози і надій 1914" (1934; усі -  Львів)) та 
ін. Автор численних публіцист, статей. 
Переклав окремі твори Ґ. Гауптман- 
на, Г. Ібсена, Й. Ґете, О. Вайлда (неопу- 
бл.); друкував у періодиці переспіви з 
Г. Гайне. Підготував "Український мис
тецький словник" (12 томів рукопису), 
"Золоту книгу українського лицарства" 
(1939, рукопис).

П. у м. Львів від недуги шлунка. По
хований 23.05.1942 на Личаків, цвин
тарі. На його честь названо вулицю в 
м. Львів. До 120-річного ювілею Г. за
сновано премію його імені для моло
дих мистецтвознавців і культурологів.
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ГОЛУБОВИЧ Всеволод Олександрович

Літ.: Бачинський В. Преса ЗУНР в 
1918-19 pp. // Українська Галицька 
Армія / ред. Д. Микитюк. Т. 5. Вінніпеґ,
1976. С. 129-132; Лазарович М. В. Леґіон 
Українських січових стрільців: форму
вання, ідея, боротьба. Тернопіль, 2016; 
Микола Голубець [некролог] // Воля По
куття. 1942.31 трав. С. 2; Стефанишин Т. 
Редакторська й видавнича діяльність 
Миколи Голубця в царині культурології 
("Світ" 1917-1918; "Життя і мистецтво" 
1920; 'Українське мистецтво" 1926) // 
Записки Львівської наукової бібліоте
ки ім. В. Стефаника. 2008. Вип. 1 (16). 
С. 158-166.

Микола Лазарович

ГОЛУБОВИЧ
Всеволод Олександрович
(02.1885-16.05.1939) - політ, і держ. 

діяч, голова уряду УНР. Н. у с. Молдовка 
(нині Голованів, р-ну Кіровоград, обл.) 
у сім'ї священика. Навч. у Подільській 
духовній сем інарії. 1915 завершив 
навч. у Київ, політех. ін-ті, здобув фах 
інж. шляхів сполучення. 1903 - чл. РУП;
1913 - київ, групи укр. есерів. У 03.1915 
отримав посаду нач. дистанції у служ
бі шляхів; 1916-17 - нач. відділення 
водних, шосейних та ґрунтових шляхів 
Рум. фронту.

Належав до Одес. укр. громади, від 
імені якої у 04.1917 звертався до Тим
часового уряду з вимогою територ. 
автономії України. 1917 -  чл. ЦК УПСР, 
УЦР та Малої Ради. З 28.07.1917 -  чл. 
Ген. Секретаріату, секретар шляхів 
сполучення; з 11.1917 - секретар тор
гівлі й промисловості. Депутат Всерос. 
Установчих зборів від Херсон, губ. У
01.1918 очолював укр. делегацію на 
мирних переговорах із д-ми Четверно
го союзу в м. Брест-Литовський (нині 
м. Брест, Білорусь). Брав участь в укла
денні таємного протоколу між УНР та 
Австро-Угорщиною щодо об'єднання 
Сх. Галичини та Пн. Буковини в окре
мий укр. коронний край. З 31.01.1918 - 
голова РНМ і міністр закорд. справ УНР.

29.04.1918 внаслідок гетьман, пе
ревороту уряд Г. припинив існування. 
У 06.1918 заарештований нім. військ, 
владою за причетність до викрадення 
банкіра А. Доброго; 22.07.1918 засу

джений на 2 р. ув'язнення, яке відбував 
у Лук'янів. тюрмі в м. Київ. 16.12.1918, 
після приходу до влади Директорії 
УНР, звільнений.

У 12.1918 брав участь у засідан
ні київ, орг-ції УПСР. У 02.1919 пере
їхав до м. Кам'янець-Подільський. У
03.1919 разом з М. Грушевським брав 
участь у створенні опозиційного до 
Директорії К-ту охорони республіки. 
За це 24.03.1919 заарештований. У кін.
03.1919 втік до Галичини, де перебував 
до 30.04.1919. У 05.1919 повернувся до 
м. Кам'янець-Подільський, де редагу
вав часопис УПСР "Трудова громада".
31.05.1919 призначений С. Петлюрою 
головою укр. місії, яка мала виїхати 
до Італії для встановлення торг.-екон. 
зв'язків та закупівлі воєн, матеріалів. 
Негативно ставився до переговорів 
уряду УНР з Польщею та Варшавської 
угоди С. Петлюри з Ю. Пілсудським 
21.04.1920. У 06-08.1920 працював 
чл. комісії з орг-ції тех. ф-ту в Кам'я- 
нець-Подільському ун-ті, був чл. губ. 
ради нар. г-ва.

11.08.1920 заарештований особли
вим відділом надзвичайної комісії при 
РВР 14-ї армії Пд.-Зх. фронту в м. Кам'я- 
нець-Подільський. У 05.1921 засудже
ний надзвичайним трибуналом УСРР 
у справі ЦК УПСР на 5 р. концтаборів. 
Амністований ВУЦВК наприкінці 1921. 
У 1920-х проживав у Харкові, очолю
вав відділення капітального буд-ва 
Укр. ради нар. г-ва.
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1931 заарештований, засуджений 
7.02.1932 в справі "Укр. нац. центру" на 
6 р. ув'язнення. 2.07.1937 за клопотан
ням Особливої наради при НКВС СРСР 
Президія ЦВК СРСР продовжила тер
мін ув'язнення на 5 р. Загинув у тюрмі 
м. Ярославль (нині РФ).

Літ.: Осташко Т. Голубович Всево
лод Олександрович // ЕІУ. Т. 2. К., 2004. 
С. 150-151;КокінС Голубович Всеволод 
Олександрович // ЕСУ. URL: http://esu. 
com.ua/search_articles.php?id=26690; 
Осташко Т, Всеволод Голубович: 
портрет на політичному тлі. URL: 
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/ 
handle/123456789/40661/03-0stashko. 
pdf? seq uen cer.

Богдан Паска

ГОЛУБОВИЧ Сидір Тимофійович

ГОЛУБОВИЧ
Сидір Тимофійович
(06.03.1873-12.01.1938) - правник, 

журналіст, держ. і громад, діяч, чл. 
УНРади, голова РДС, держ. секретар 
судівництва, фінансів, торгівлі і про
мисловості. Н. у с. Товстеньке (нині 
Чортків. р-ну Терноп. обл.). Навч. в 
нар. школі в с. Копичинці, г-зії в м. Тер
нопіль (1885-93), на юрид. ф-ті Львів, 
ун-ту (1893-97). Брав активну участь у 
б-бі за відкриття укр. ун-ту в м. Львів, 
був головою студент, т-ва "Академічна 
громада". Д-р права (1902). Переїхав до 
м. Тернопіль (1903), де відкрив власну 
адвокат, канцелярію (1904). Очолю
вав місц. філії т-в "Просвіта" І "Сокіл", 
співзасн. Повітового кредитного т-ва, 
Нар. дому, Подільського союзу коопе
ратив. Один Із захисників укр. студента 
М. Січинського, який здійснив убив
ство намісника Галичини А. Потоць- 
кого (1908). Діяч УНДП, 1911 обраний 
депутатом австр. Держ. Ради, 1913 — 
послом Галицького сейму від Збаразь
кого пов. Чл. ГУР (1914-15), ЗУР (1915- 
16), УПР (1916-18).

Брав участь у засіданні УНРади в 
м. Львів 18-19.10.1918, на якому про
голошено утворення Укр. д-ви. Від
9.11.1918- держ. секретар судівництва 
в першому уряді ЗУНР, один з авторів 
тимчасової конституції республіки. В се
ред. 12.1918 де-факто очолив ДС після 
відставки К. Левицького, 4.01-9.06.1919

- голова уряду ЗУНР - ЗОУНР, одночас
но обіймав посади держ. секретаря 
фінансів та держ. секретаря торгівлі й 
пром-ті. Брав безпосередню участь у 
підготовці злуки УНР і ЗУНР в одну д-ву, 
виробленні правової платформи цьо
го акту. Уряд під його кер-вом здійснив 
реформи держ. та місц. органів влади, 
правоохоронних органів, збройних 
сил, суд, с-ми. За домовленістю Г. з уря
дом УНР протягом першого кварталу
1919 в Галичину надійшло 233 вагони 
збіжжя, 730 - цукру, 127 - ін. продуктів 
харчування та 5 млн гривень на заку
півлю картоплі.

У Раді уповноважених Диктатора 
ЗОУНР обійняв посаду уповноваже
ного з внутр. справ (9.06.1919). Після 
переходу ГА та кер-ва ЗОУНР на тер-ю 
УНР перебував у м. Кам'янець-Поділь
ський. У 09.1919 брав участь у Держ. 
нараді у Гол. отамана С. Петлюри як 
представник ЗОУНР; було досягну
то повної згоди між інтересами УНР 
та ЗОУНР. У 11.1919 разом з кер-вом 
ЗОУНР виїхав до Відня. Співпрацював з 
урядом ЗУНР в екзилі, за його доручен
ням вів міжнар. переговори.

1923 повернувся до Львова. Один з 
лідерів УНТП. Брав участь у перегово
рах щодо створення УНДО (1925), у засі
даннях центр, к-ту цієї партії (1925-26).
1929-37 - адвокату м. За ложці (нині 
смт Залізці Зборів, р-ну Терноп. обл.).

http://esu
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/


ГОЛУБКО Тадеуш-Людвік

П. у м. Львів, де й похований на Ли
чаків. кладовищі.

Літ.: Гуцал П. Сидір Голубович: штри
хи до політичного портрета // Наукові 
записки Тернопільського державно
го педагогічного університету імені 
Володимира Гнатюка. Серія: Історія. 
Тернопіль, 1999. Вип. 8. С. 53-55; Кра
вецька О. Урядова діяльність Сидора 
Голубовича в період державотворення 
ЗУНР (1918-1919) // Мандрівець. 2009. 
№ 4. С. 45-50; Курилишин К. Голубович 
Сидір // Західно-Українська народна 
республіка. 1918-1923: уряди; постаті 
/ гол. ред. ради Я. Ісаєвич. Львів, 2009. 
С. 120-125; Лазарович М. Активні діячі 
ЗУНР на Тернопільщині / / Т . Незалеж
ний культурологічний часопис. Ч. 63. 
Львів, 2010; Петрів М. Й. Українські 
адвокати: державні, громадські, полі
тичні та культурно-освітні діячі кінця 
XIX - першої половини XX ст. Кн. 1. К., 
2014. С. 91-100.

Богдан Паска

ГОЛУБКО
Тадеуш-Людвік
(Holowko Tadeusz Ludwik; псевд.: 

Kirgiz, Horodyriski, Otfinowski, T. H-ko; 
17.09.1889-29.08.1931) - польс. політ, і 
держ. діяч, публіцист, діяч прометеїв
ського руху, спеціаліст із питань нац. 
політики. Н. у м. Семипалатинськ у по
міщицькій сім'ї, яка за участь у Січне
вому повстанні 1863 була заслана до 
Сибіру. Здобув освіту в г-зії м. Вірний. 
Навч. на природничому ф-ті Санкт-Пе- 
тербурзького ун-ту (1909-12), юрид. 
ф-тах Краків. (1912-13) та Санкт-Петер- 
бурзького ун-тів (1913-14). Діяч ППС і 
Польс. військ, орг-ції (ПОВ). 1915-16, 
після зайняття Варшави, ув'язнений 
нім. властями, звільнений після Акта 
5.11,1916.

1918 діяв як емісар ПОВ в Києві й 
Москві. У 11.1918 брав участь у форму
ванні Тимчасового нар. уряду в Любліні, 
в якому виконував функції заст. міністра 
інформації! пропаганди (6-11.11.1918), 
редагував Маніфест уряду 7.11.1918, 
який закликав до "мирного влаштуван
ня спірних питань з українським наро
дом аж до їх остаточного врегулювання 
компетентними органами обох наро

дів". У кількох наступних урядах -  го
лова відділу преси Мін-ва праці і сусп. 
опіки. Брав участь у польс.-рад. війні, 
важко поранений, відзначений срібним 
хрестом "Virtuti Militari".

Після війни зосередився на парт, 
роботі в ППС, 1921-25 -  чл. Гол. ради,
1924-25 - чл. Центр, викон. к-ту ППС,
гол. ред. періодичного органу партії 
"Trybuna". 1925 -  делегат ППС на кон
грес Соціаліст, робітн. Інтернаціоналу 
в Марселі, входив до Комісії у спра- Г0ЛУВК0
вах Сх. Європи. В період юридично Тадеуш-Людвік 
не визначеного статусу Сх. Галичини Г. 
розробив перший нарис широкої політ, 
автономії, за яким передбачалося утво
рення в краї сейму й уряду. В компетен
ції польс. уряду залишалися питання 
зовн. відносин, фінансова, митна, торг 
і військ, політика. В польс. уряді мав 
засідати міністр-українець для справ 
Сх. Галичини. Г. -  активний діяч та ідео
лог прометеївського руху. 1921 - засн.
Союзу зближення відроджених народів,
У Франції 1925 був співтворцем проме
теївської орг-ції і час. "La Promethee".
1925-27 - дир. Ін-ту дослідження справ 
національностей.

У 10.1924 завданням польс. полі
тики на сх. окраїнах вважав зв'язання 
їх з польс. державністю, подолання тя
жіння в бік Росії. На етапі виникнення 
незалежних України і Білорусії ці тер-ї, 
залишаючись у складі Польщі, мали б 
становити опору в активній польс. 
політиці на сх. Європи. Пропонуючи 
надання автономії Сх. Галичині, ви
ступав проти поєднання її з Волинню, 
вважаючи, що економічно, культур
но й історично вона ближче до реш
ти Польщі, ніж до Волині. Ін. тер-ї сх. 
окраїн Польщі вважав не зрілими для 
надання автономії, У Сх. Галичині про
понував припинити попередню полі
тику переслідувань, надати укр. нас. 
ті ж права в галузі шкільництва, адмі
ністрації і судівництва, які воно мало 
в австр. період, провести вибори до 
органів місц. самоврядування, засну
вати укр. ун-т. Позитивно оцінював 
мовні закони уряду В. Ґрабського в 
адміністрації, самоуправлінні й судів- 
ництві, але критикував закон у галузі 
шкільництва.
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ГОМОТЮК Евстахій

Підтримав травневий перево
рот Ю. Пілсудського. З 11.1926 вхо
див до Комісії експертів секції політ, 
к-ту для справ меншин і сх. в-в при 
Раді міністрів, пропонуючи разом з 
Л. Василевським заходи в справі по
ліпшення польс.-укр. відносин, які 
для табору санації виявилися занад
то радикальними. У 02.1927 вийшов 
з ППС, перейшов на посаду нач. Сх. 
відділу політ, департаменту МЗС 
(1927-30); один з організаторів Без
партійного блоку співпраці з урядом 
(ББСУ), обраний депутатом сейму 
(1930), голова парламентського клу
бу ББСУ, заст. голови комісії з закорд. 
справ. Прихильник польс.-укр. поро
зуміння, його кандидатура розгляда
лася на посаду львів. воєводи.

Вбитий у своїй кімнаті в пансіона
ті сестер василіанок у м. Трускавець 
29.09.1931. Згідно з найбільш пошире
ною версією - в результаті замаху бо
йовиків ОУН Д. Данилишина і В. Біласа 
з метою недопущення польс.-укр. по
розуміння після пацифікації. Висували 
версії причетності до замаху як пев
них кіл у польс. кер-ві (І. Кедрин), так і 
рад. агентури в ОУН (В. Бончковський). 
Т. Снайдер зазначав, що вбивство Г. 
напередодні конференції Ліги Націй з 
приводу укр. скарг у справі пацифіка
ції об'єктивно посилювало польс. по
зицію. Вбивство Г. викликало міжнар. 
резонанс, обговорювалося на конфе
ренції Ліги Націй з нацменшин, дало 
поштовх заснуванню В. Бончковським 
"Biuletynu Polsko-Ukrairiskiego". Похо
ваний на євангелістському цвинтарі у 
м. Варшава.

Те.: Hotowko Т. Kwestja narodowo- 
sciowa w Polsce. Warszawa, 1922; Idem. 
Minimalny program polityki polskiej we 
wschodniej Galicji і na tzw. Kresach // 
Droga. 1924. nr. 10; Idem. Przez dwa fron- 
ty : ze wspomnien emisarjusza politycz- 
nego z 1918 roku: z Warszawy do Kijowa. 
Rzeszow, 2014; Idem. Przez kraj czerwo- 
nego caratu / z przedm. W. Stpiczyriskie- 
go. Rzeszow, 2014; Idem. Wschodnia Ga- 
licja // Robotnik (Warszawa). 1921. № 24. 
24 stycz. S. 1; Idem. Z Warszawy do Kijo
wa: ze wspomnien emisarjusza politycz- 
nego z 1918 roku. Warszawa, 1931.

Літ.: Holzer J. Holowko Tadeusz // 
Encyklopedia Historii Drugiej Rzeczypo
spolitej. Warszawa, 1999; Klaczyhski S. Z. 
Wieczny emisarjusz sprawy: o Tadeuszu 
Holowce. Wilno, 1934; Koko E. W nadziei 
na zgod$. Polski ruch socjalistyczny wo- 
bec kwestii narodowosciowej w Polsce 
(1918-1939). Gdansk, 1995; Tadeusz 
Holowko o demokracji, polityce і moral- 
nosci zycia publicznego / wst^p, wybor 
і oprac. A. Chojnowski. Warszawa, 1999; 
Werschler I. Z dziejow obozu belweder- 
skiego. Tadeusz Holowko - zycie і dzia- 
lalnosc. Warszawa, 1984.

Микола Ґеник

ГОМОТЮК
Евстахій
(04.01.1897-03.02.1973) - громад, 

і кооп. діяч, хорунжий УСС, Армії УНР, 
УГА. Н. у м. Гусятин (нині смт Терноп. 
обл.) у родині поштового чиновника, 
який мав велике г-во. Середню освіту 
здобував у г-зіях м. Чортків і Тернопіль. 
Випускні іспити склав під час ПСВ у 
м. Відень. Грав на скрипці.

У 08.1914 добровольцем вступив 
до Легіону УСС. У складі сотні Д. Ві- 
товського брав участь у визволенні 
м. Галич (нині Івано-Франк. обл.). 1915 
потрапив до рос. полону, де працював 
на лісових роботах, згодом - книгово- 
дом (бухгалтером) у канцелярії. 1917 
опинився в м. Київ, де навч. на ф-ті пра
ва в ун-ті, а ввечері працював коректо
ром у редакції часопису, близького до 
С. Петлюри. У 11.1917 вступив до кор
пусу Січових стрільців, разом з якими 
в складі сотні А. Домарадського брав 
участь у боях за Київ. Пізніше воював 
у кінному відділі під командуванням 
Ф. Бориса, згодом очолив кінну розвід
ку при 1 -й батареї 1 -го гармат, полку Сі
чових стрільців. Перехворівши тифом, 
служив у кінній сотні 4-ї Золочів. брига
ди УГА, потім у 3-й Залізній стрілец. д-зії 
Армії УНР.

Після визвол. змагань повернув
ся до м. Гусятин, де займався громад, 
діяльністю. Виступав у довколиш
ніх селах з доповідями на актуальні 
сусп.-політ. й госп. теми, організовував 
осередки т-в "Просвіта", "Сільський го
сподар", "Рідна школа", пожежно-гім-
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мастичного "Лугу7; а також аматорські 
гуртки, хори, оркестри, якими часто 
диригував. Прибутки від заходів ске
ровував на розвиток українського 
шкільництва. 1924 одружився з В. Кор- 
дач, батько якої був відомим агроно- 
мом-планувальником паркового г-ва.

Працював в укр. кооперації: дир. 
Заліщицького повітов. союзу коопе
ратив, кер. кооп. установ у м. Борщів, 
с. Товсте, гол. дир. Окружного союзу 
кооперативів у Чорткові (всі нині Тер
ноп. обл.). Паралельно заочно навч. у 
Вищій кооп. школі в м. Відень, допису
вав до "Господарсько-кооперативного 
часопису". За значні заслуги перед укр. 
кооперацію відзначений Центросою- 
зом найвищою відомчою відзнакою - 
"Золотим колосом".

Наприкінці ДСВ виїхав з родиною 
до м. Сянок, далі - до м. Криниця (нині 
Польща), Відень, Зальцбурґ (Австрія). 
Певний час працював бухгалтером 
у Нім. кооп. союзі в м. Альтгайм по
близу м. Браунау (Австрія). Після за
йняття регіону амер. військом зголо
сився до Укр. допомогового к-ту, щоб 
підтримувати укр. утікачів від рад. 
режиму та інтернованих вояків укр. 
д-зії "Галичина" в таборі полонених у 
м. Альтгайм.

Навесні 1948 з родиною емігрував 
до США, де оселився в м. Гартфорд 
(шт. Коннектикут). На новому місці 
став одним із чільних укр. громад.

діячів (співзасн. 5-го відділу ООЧСУ, 
відділів УКК та Укр. нар. дому, входив 
до складу управ багатьох укр. т-в й 
орг-цій м. Гартфорд, понад 10 р. пра
цював секретарем 277-го відділу Укр. 
нар. союзу (УНС), очолював контроль
ну комісію УНС в окрузі Нью-Гейвен 
(шт. Коннектикут), належав до Клубу 
заслужених членів УНС тощо. Автор 
спогадів про своє життя (сьогодні 
втрачених) та про кооп. діяльність у 
Галичині, які І. Витанович використав 
в "Історії українського кооперативно
го руху" (Нью-Йорк, 1964). Його син 
Олександр як вояк д-зії "Галичина" за
гинув у бою під м. Броди (нині Львів, 
обл.), донька Ірина присвятила життя 
худож. мист-ву.

П. у м. Гартфорд (шт. Коннектикут, 
США). Похований 7.02.1973 на укр. цвин
тарі в Ґпастонбері (шт. Коннектикут).

Літ.: Дир. Евстахій Гомотюк, учас
ник Визвольних Змагань, видатний 
союзовий і громадський діяч, помер 
у Гартфорді // Свобода (США). 1973. 
6 лютого. С. 1; Лазарович М. В. Леґіон 
Українських січових стрільців: фор
мування, ідея, боротьба. Тернопіль, 
2016; Снігурович М. Пам'яті великого 
громадянина // Свобода (США). 1973. 
18 верес. С. 3; Українська Галицька 
Армія / ред. Д. Микитюк. Т. 3. Вінніпег, 
1966. С. 218.

Микола Лазарович

ГОРБАЧЕВСЬКИЙ
Антін Якович
(27.01.1856-25.04.1944) -  громад, 

і політ, діяч, адвокат. Н. у с. Зарубинці 
(нині село Збараз. р-ну Терноп. обл.) 
у сім'ї греко-катол. священика. Мо
лодший брат Івана Горбачевського. 
Здобув освіту в нар. школі м. Збараж, 
класичній г-зії м. Тернопіль (1874), 
де був чл. таємної учнівської "Грома
ди". Студіював право у Львів, ун-ті (до 
1879), входив до народовського гурт
ка академічної молоді. Активний діяч 
народовського руху на Дрогобиччині 
й Чортківщині. 1881-82 - бібліотекар 
"Просвіти" в м. Львів. 1883-84 очолю
вав редакцію газ. "Діло". 1885 - один 
із засновників Нар. ради, УНДП, чл. її 
НК в м. Львів і голова повітового НК в
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м. Чортків упродовж усього періоду її 
існування. 1884 - д-р права, переїхав 
до м. Перемишль, де проходив адво
кат. практику. 1893 відкрив власну ад
вокат. канцелярію у Чорткові; засн. і 
голова культ.-просвіт. т-ва "Українська 
бесіда", кредитової спілки "Надія", УПТ, 
засн. і меценат укр. приватної г-зії та 
фундатор польс. г-зії ім. Ю. Словацько
го в м. Чортків (1911).

Від 1889 -  один із засновників і 
чл. редколегії першого професійного 
правн. видання укр. мовою "Часопись 
правнича. Місячник для теорії і прак
тики" (від 1 8 94-друк. орган Правничої 
комісії НТШ; 1900-10 виходив під наз
вою "Часопись правнича і економічна". 
За підпискою поширювався у Галичині 
та Наддніпрянщині). Співорганізатор 
Т-ва укр. правників у м. Львів (1909), що 
видавало професійний орган "Правни
чий Вісник" (1910-14). Уклав спільно з 
К. Левицьким, О. Огоновським і Є. Олес- 
ницьким "Німецько-руський словар 
висловів правничих і адміністраційних" 
(1893) - перше в Україні лексикогра
фічне правн. видання (перевид. 1920). 
Захисник М. Січинського на судовому 
процесі в м. Відень (1908-09). З 1912 - 
чл. Найвищого держ. трибуналу Австрії 
у м, Відень, єдиний українець за всю 
історію його існування. 1913 - посол 
до Галиц. сейму. 1914-15 перебував у 
м. Відень, співпрацював з ГУР (у 05.1915 
реорганізована в ЗУР). 1916 повернув

ся до Галичини, працював адвокатом у 
Дрогобичі.

Учасник зборів УНРади (18-
19.10.1918) в м. Львів. 12.11.1918 при
значений повітовим комісаром Дрого- 
биччини. 1918-19 -  чл. УНРади, Виділу 
УНРади, брав участь у розробці зако
нодавства ЗУНР. 04.1919-05.1923 - го
лова УНТП, ред. її органу - "Свобода". 
Заст. голови надзвичайної диплома
тичної місії у Варшаві (1919). На знак 
протесту проти укладення 2.12.1919 
польс.-укр. угоди щодо визнання УНР 
права Польщі на тер-ю всієї Сх. Галичи
ни залишив місію.

1921-39 проживав у м. Чортків, 
займався адвокат, практикою, був об
раний головою Чортків. філії Т-ва до
помоги укр. інвалідам, чл. надзірних 
рад Повітового союзу кооперативів і 
кооперативу "Українська книгарня". З 
1923 належав до Союзу укр. адвокатів 
у м. Львів. 07.1925-09.1939 - чл. УНДО 
та його НК. 1927-39 - сенатор польс. 
сейму від УНДО, чл. УПР. Автор низки 
статей з правн. студій у ж. "Життя і 
право".

18.09.1939 - на допиті в НКВС ра
зом з донькою і зятем; у 01.1940 -  об
шук і погром у його домі; з переломом 
руки втік з лікарні разом з родиною до 
м. Львів, звідти перебрався до м. Кра
ків. 1942-44 проживав в окуповано
му нацистами м. Чортків, де відновив 
роботу адвокат, канцелярії, диктував 
доньці спомини. З наближенням фрон
ту в 03.1944 виїхав з Чорткова, доро
гою застудився.

П. і похований у м. Сянок (нині 
м. Санок, Польща).

Літ.:ГонськийІ. Іван Горбачевський 
у спогадах і листуваннях (нарис). Тер
нопіль, 2004; Горбачевська-Носикова Я  
Д-р Антін Горбачевський, організатор 
Чортківщини // Історико-мемуарний 
збірник Чортківської округи. Нью- 
Йорк; Париж; Сідней; Торонто, 1974; 
Гуцал П. 3. Горбачевський Антін Яко
вич // ЕСУ. Т. 6. К., 2006; Зайцев О. /О. 
Горбачевський Антін // ЕІУ. Т. 2. К., 
2004; Левенець П., Мельничук Б. Гор
бачевський Антін Якович // ТЕС. 
Т. 1. Тернопіль, 2004; Павлишин О, 
Організація цивільної влади ЗУНР у
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повітах Галичини (листопад-грудень
1918 року) // Україна Модерна. Львів, 
1999. Ч. 2-3; Степаненко 0. Знання і 
слово були його зброєю 11 Вільне жит
тя плюс. 2016. З черв.; Ханас В. Горба- 
чевський, брат Горбачевського // Тер
нопіль вечірній. 1996.31 січ.

Іван Патер

ГОРБАЧЕВСЬКИЙ
Іван Якович
(15.05.1854-24.05.1942) -  біохімік, 

гігієніст, епідеміолог, громад.-політ. і 
освіт, діяч. Н. у с. Зарубинці (нині Зба- 
раз. р-ну Терноп. обл.). Брат А. Горба
чевського. Нагороджений орденом 
Залізної Корони (1898). Дійсний чл. 
НТШ (1899). Чл. Королівського Чесь
кого наук, т-ва (1908, згодом Чеської 
АН). Чл. Австрійського Кайзерівського 
наук, т-ва, ЧСР АН та ін. наук, орг-цій, 
почесний чл. Спілки укр. лікарів у Че- 
хо-Словаччині, Т-ва укр. інженерів у 
м. Прага (1932) та ін. Академік ВУАН 
(1925). Здобув освіту в Терноп. г-зії 
(1872), де входив до гуртка "Громада". 
Вивчав медицину у Віден. ун-ті; 1875- 
77 - голова студент, т-ва "Січ". Студен
том розпочав наук, дослідження з мед. 
хімії. 1877 завершив студії у Віден. ун-ті 
(д-р медицини). Працював у м. Відень у 
Хімічному, згодом - у Фізичному ін-тах. 
1882 вперше у світі синтезував сечову 
кислоту, встановив джерела й шляхи її 
утворення в організмі,

Від 1883 - у Празьк. ун-ті: надзви
чайний проф. мед. хімії (1883-1917), 
декан мед. ф-ту (1889-90, 1894-95, 
1904-05, 1911-12), ректор (1903-04). 
1888 відкрив фермент ксантинокси- 
дазу. Засн. і 1 -й дир. Ін-ту мед. хімії при 
цьому ун-ті. Разом з І. Пулюєм організу
вав "Укр. громаду" в м. Прага, створив 
фонд допомоги студентам.

1906 увійшов до Найвищої санітар
ної ради у м. Відень, згодом очолив її. 
Від 1908 -  радник цісарського двору. 
Почесний чл. математично-природни- 
чо-лікар. секції НТШ, 1911-18 - ї ї  голо
ва. Учасник Всесвітнього лікар, конгре
су в м. Париж (1900); віце-президент
і президент хім. секції. Від 1910 - по
чесний президент УЛТ. 1917 -  в австр. 
уряді, створив перше у світовій прак

тиці Мін-во нар. здоров'я, його міністр 
(1917-18). Чл. Найвищої ради здоров'я 
Австро-Угорщини, досмертний чл. Па
лати панів австр. парламенту. Після 
розпаду Австро-Угорщини - один з ор
ганізаторів Укр. університет, курсів (від
1921 -УВУ вм. Відень, від 23.10.1921 -в  
м. Прага). 1923, 1931-34 - ректор УВУ, 
від 1934 - почесний д-р права, від 1937
- почесний проф. Проф. Укр. тех.-госп. 
ін-ту (1922-23), Укр. госп. акад-їу м. По- 
дебради, 1927-28 -  голова номенкла
турної хім. комісії при цій акад-ї, яка 
розробляла принципи укр. хім. термі
нології. Співзасн. (1924) т-ва "Музей ви
звольної б-би України" в Празі, голова 
правління (1925-35), від 1935 - почес
ний чл. цього т-ва. Автор 66 наук, пу
блікацій з хімії, біохімії, епідеміології, 
судової медицини, токсикології тощо, 
понад 100 наук, опрацювань у галузі 
санітарії, багато з яких впроваджено 
в Австро-Угорщині. Підготував 2 томи 
підручника органічної і неорганічної 
хімії укр. мовою, з яких 1-й т. ("Органіч
на хімія") опубліковано 1924 в м. Прага, 
що заклало основи укр. наук, терміно
логії. Чес. мовою написав 4-томний 
підручник лікар, хімії (1904-08).

П. у м. Прага. 1992 іменем Г. наз
вано Терноп. мед. ін-т (нині Терноп. 
держ. мед. ун-т), на фасаді якого вста
новлено меморіальну таблицю. Ім'я 
вченого також присвоєно школі в 
с. Зарубинці.

Літ.: Гонський Я. І. Іван Горбачев- 
ський у спогадах і листуваннях: нарис.
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ГОРБАЧЕВСЬКИЙ Лонгин Софронович

ГОРБАЧЕВСЬКИИ
Лонгин Софронович

ГОРБАЧЕВСЬКИЙ 
Сидір Софронович

Тернопіль, 2004; Лахманюк Т. Іван Гор- 
бачевський: науково-педагогічна та 
громадсько-політична діяльність. Тер
нопіль, 2012; Мельничук Б. Горбачев- 
ський Іван Якович // ТЕС, Т. 1. Тернопіль, 
2004. С. 393; Мельник І. Перший у світі 
міністр охорони здоров'я // Zbruc. 2014. 
16 трав, URL: https://zbruc.eu/node/22388.

Микола Лазарович, 
Богдан Мельничук

ГОРБАЧЕВСЬКИЙ
Лонгин Софронович
(15.03.1889-12.12,1971) -  адвокат, 

старшина УГА, громад, діяч. Н. у с. Філь
варки (нині в складі м. Монастириська 
Терноп. обл.) в сім'ї судді. Хрещений 
подвійним іменем Лонгин-Володимир. 
Брат четаря УГА С. Горбачевського. Від 
1896 проживав у м. Тернопіль і Теребов- 
ля, від 1902 - ум . Тлусте (нині смт Тов
сте Заліщиц. р-ну Терноп. обл.). Навч. у 
г-зіях м. Золочів і Коломия. Вищу правн. 
освіту здобув у Львів, ун-ті И 913).

Влітку 1915 мобілізований до ав
стро-угор. армії, пройшов навч. в стар
шин. школі й у складі 15-го піх. полку 
воював на Італ. та Рум. фронтах. У
03-11.1918 служив на Наддніпрян. 
Україні. До ГА вступив у 12.1918. У боях 
за м. Львів і під час Чортків. офензиви 
командував 3-ю сотнею 2-го куреня
4-ї бригади, перебував за р. Збруч і 
дійшов до м. Київ. 1.08.1919 отримав 
військ, звання поручника. Від 02.1920 - 
в ЧУГА. У 08-09.1920 працював у відділі 
внутр. справ Галревкому в м, Терно
піль. Разом із ЧА відступив за р. Збруч.

Викладав укр. мову в школі черво
них старшин у м. Київ. Повернувся до 
Галичини в 08.1922, заарештований 
польс. властями. Після звільнення пра
цював у канцелярії А. Горбачевського в 
м. Чортків.

Від 1926 - адвокат у Сокалі. 1929 
здобув ступінь д-ра права, 1930 відкрив 
власну адвокат, канцелярію в м. Ка- 
м'янка-Струмилова. Згодом переїхав у 
Солотвин (нині смт Богородчан. р-ну 
Івано-Франк. обл.). Від 04.1935 - адво
кат у м. Монастириська, очолював місь
ку "Просвіту" і повітов. "Луг", к-т УНДО. 
Після утвердження рад. влади восени
1939 працював бухгалтером МТС.

У 09.1940 заарештований співро
бітниками НКВС, у 03.1941 ув'язнений 
на 8 р. Після поч. нім.-рад. війни зуміву
07.1941 врятуватися з тюрми в м. Бер
дичів на Житомирщині й повернувся 
додому; надалі працював нотаріусом у 
м. Монастириська.

Навесні 1944 емігрував на Захід; 
опинився в Тунісі, звідки 1947 виїхав 
до Канади. Проживав у м. Монреаль, 
брав участь у громад, житті діаспори. 
Опублікував у істор.-мемуар. збірни- 
ках"Бучач і Бучаччина"(1972),"Чортків
ська округа" (1974) і "Надбужанщина" 
(1986, т. 1) спогади про свою діяльність 
у 1920-30-х, автор статей у періодиці, 
зокр. "До історії походження пісні «Ой 
улузі червона калина»"(Свобода. 1954.
2 лист.). В рукопису залишив спомин 
"До історії Галревкому".

П. у м. Монреаль.
Літ.: Гуцал П. Українські правники 

Тернопільського краю. Тернопіль, 2008.
С. 42; Українська Галицька Армія / ред. 
Д. Микитюк. Т. 1. Вінніпег, 1958. С. 66.

Петро Гуцал

ГОРБАЧЕВСЬКИЙ
Сидір Софронович
(06.04.1886 (за ін.даними -15.12.1890)

- 08.1920) -  правник, хорунжий УГА. Н. в 
с. Фільварки (нині част. м. Монастири
ська Терноп. обл.) в сімТ судді. Брат по
ручника УГА Л. Горбачевського. Від 1896 
проживав у м. Тернопіль і Теребовля, 
від 1902 - ум. Тлусте (нині смт Товсте За
ліщиц. р-ну Терноп. обл.), 1910 закінчив 
г-зію у м. Коломия. Вищу правн. освіту 
здобув у Львів, ун-ті (1914). Пом. адвока
та в м. Бучач.

Улітку 1915 мобілізований до ав
стро-угор. армії, у складі 15-го піх. пол
ку воював на Італ. та Рум. фронтах. До 
ГА вступив у 11.1918. Учасник Листопа
дового "зриву" в м. Тлусте. Проводив 
мобілізацію до ГА. З 01.1919 належав до 
розвідки 1-го корпусу ГА, у складі групи 
"Угнів", згодом 9-ї бригади. Учасник боїв 
під м. Угнів, Белз. З 1.08.1919 іменова
ний четарем. Учасник походу УГА та ДА 
УНР на м. Київ. Від 02.1920 - в ЧУГА.

Заарештований ВЧК разом з гру
пою старшин УГА у м. Київ. Перебував 
у концтаборі Кожухово під м. Москва.

https://zbruc.eu/node/22388


Загинув дорогою на Соловецькі о-ви 
серед 150 старшин УГА, знищених ВЧК.

Літ.: Гуцал П. Горбачевський Сидір 
(Ісидор) Софронович //ТЕС. Т. 4. Терно
піль, 2009. С. 157-158; Його ж. Україн
ські правники Тернопільського краю: 
біографічний довідник. Тернопіль,
2008. С. 42; Д-р С. Б. Посмертні згадки.
Хорунжий Сидір Горбачевський //Літо
пис Червоної Калини. 1934. № 9. С. 21;
Українська Галицька Армія / ред. Д. Ми
китюк. Т. 2. Вінніпег, 1960. С. 338; Т. 4.
Вінніпег, 1968. С. 158.

Микола Вітенко

ГОРБОВИЙ
Володимир Григорович
(псе вд.: Ка вка; 30.01.1899-21.05.1984)

- адвокат, громад.-політ. діяч. Н. у м. До
лина (нині Івано-Франк. обл.). Здобув 
освіту в Стрий, г-зії. Хорунжий австр. 
армії, поручник УГА та Армії УНР.

Засн. і організатор військ, орг-ції 
"Воля" в м. Долина. Чл. УВО (1920), 
повітов. провідник УВО Долинщини 
(25.12.1920-1922), нач. штабу Начальної 
команди УВО у м. Львів (1922-23). Сту
дент юрид. ф-ту Празьк. ун-ту (1923-26), 
д-р права. Крайовий комендант УВО 
в Галичині (11.1928), адвокат на по
літ. процесах. Заарештований польс. 
поліцією 28.10.1933, в'язень табору в 
м. Береза Картузька (07-12.1934). Учас
ник 2-го Великого збору ОУН у м. Краків 
(31.03-3.04.1941), гол. суддя ОУН (з 1941).
Голова Укр. нац. к-ту в м. Краків (06.1941), 
заарештований німцями 7.07.1941, 
звільнений важкохворим 14.07.1942.

Заареш тований чес. поліцією
1.08.1947, переданий Польщі 7.08.1947, 
відтак СССР 9.07.1948. Засуджений 
6.07.1949 на 25 р. таборів, вийшов на 
волю в 08.1972.

П. у м. Ходорів Жидачів. р-ну Львів, 
обл. Похований у м. Долина.

Літ.: Мірчук П. Нарис історії ОУН.
1920-1930 роки. К., 2007.

Микола Посівнич

ГОРБОВЙЙ
Михайло Іванович
(09.09.1896 -  д. і м. с. н.) -  політ, 

і військ, діяч. Н. у м. Косів (нині Іва- 
но-Франк. обл.) у родині ткача. Навч.

ГОРБОВИЙ Володимир Григорович

в учительській семінарії м. Коломия.
19.07.1914 брав участь у відкритті 
пам'ятника Т. Шевченку в м. Косів.

1914 вступив до лав Легіону УСС; 
осавул Косів. коша Січових стрільців, 
четар 1 -ї чети 1 -ї сотні 1 -го куреня УСС.
Стрілець Гуцул, сотні УСС.

1918 брав участь у подіях Листопа
дового "зриву" в м. Косів. 1918-19 - по
вітов. комісар міліції на Косівщині. Брав 
участь в утвердженні влади ЗУНР у Ко- 
сівському пов. Учасник ГА. 1920 - один ГОРБОВИЙ 
з організаторів та учасник Гуцул, пов- Володимир Григорович 
стання. 1921 ув'язнений польс. владою.

У міжвоєн. період - чл. Гол. упра
ви УСРП, з 1932 - секретар повітов. 
к-ту партії в м. Косів. Голова управи 
повітов. Союзу укр. поступової молоді 
ім. М. Драгоманова "Каменярі" органі
затор т-ва "Пласт" Автор друк, праць 
"За кращу долю України", "Рік 1920-тий"
"Виїзд УСС на Велику Україну" "Гуцуль
ська сотня УСС". 1939, після рад. окупа
ції ЗУЗ, заснував у Косові ткацько-ки
лимарську артіль "Гуцульщина".

11.02.1941 заарештований НКВС.
Подальша доля невідома. 12.02.1964 
реабілітований.

Дж.: Архів УСБУ в Івано-Франків
ській області. Спр. 2981 П.

Літ.: Реабілітовані історією. Івано- 
Ф ранківська область. Кн. 1. Івано- 
Франківськ, 2004. С. 576; Арсенич П.
Горбовий Михайло Іванович // ЕСУ.
URL: http://esu.com.ua/search_articles. 
php?id=31093; Косівщина. Косів за ча-
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ГОРДИНСЬКИЙ Теофіл Дмитрович

ГОРДИНСЬКИЙ 
Теофіл Дмитрович

сів ЗУНР -  частина 1. URL: http://kosiv. 
org/kosivschina/1027-kosiv-za-chasiv- 
zunr-chastyna-1.html; Михайло Горбовий
-  визначна постать у історії Косова. URL: 
http://kosivlibrary.if.ua/2011/12/05/247/; 
Пелипейко І. Косівщина. Михайло Гор
бовий. URL: http://kosiv.org/kosivschi- 
na/1030-kosivshchyna-myhajlo-gorbovyj. 
html.

Богдан Паска

ГОРДИНСЬКИЙ
Теофіл Дмитрович
(23.09.1837-17.12.1919) -  церк. і гро

мад. діяч, капелан ГА. Н. у с. Шкло (нині 
Яворів, р-ну Львів, обл.). Навч. на бого
слов. ф-ті Львів, ун-ту. Рукоположений 
на священика 1911. Вищі богослов, сту
дії в ін-ті Св. Августина при Віден. ун-ті 
(1911 -14). Д-р богослов'я (18.06.1912).

Під час ПСВ - польовий духівник 
33-го полку стрільців австр. армії. 
Нагороджений Лицарським хрестом 
Франца-Йосифа. 1918 -  польовий ду
хівник при 7-й Львів, бригаді 3-го Га
лиц. корпусу ГА, з якою 1919 перейшов 
р. Збруч. У "чотирикутнику смерті" за
хворів на тиф.

П. у м. Немирів, що біля м. Вінниця.
Літ.: Блажейовський Д. Історичний 

шематизм Перемиської єпархії з вклю
ченням Апостольської Адміністратури 
Лемківщини (1828-1939) [англ. мо
вою]. Львів, 1995. С. 659; Лебедович І. 
Полеві духовники Української Галиць
кої Армії: У 45-річчя участи у Визволь
них змаганнях (Матеріали до історії). 
Вінніпег, 1963. С. 82,124, 300.

Олег Єгрешій, 
Руслан Делятинський

ГОРДИНСЬКИЙ
(ГОРДЙНСЬКИЙ-АНТОНОВИЧ)
Ярослав Дмитрович
(22.07.1882-29.10.1939) - педагог, 

літературознавець, письменник, пере
кладач. Н.у с. Шкло (нині смтЯворів. р-ну 
Львів, обл.). Здобув освіту в Академіч. 
г-зії м. Львів (1900). Навч. на філос. ф-тах 
Віден. та Львів, ун-тів (1900-04). Д-р фі
лософії (1910), дійсний чл. НТШ (1914). 
Викладав укр. мову та л-ру, класичні 
мови в г-зіях м. Львів (1904-05,1912-38) 
і Коломия (1905-12).

Чл. ХСП. 18-19.10.1918 увійшов до 
складу УНРади від ХСП, брав участь у 
проголошенні Укр. держави. Після оку
пації тер-ї ЗУНР польс. військами під
тримував зв'язки з урядом Диктатора 
Є. Петрушевича у м. Відень; у 10.1920 
повідомляв уповноважених Диктатора 
про наміри окремих польс. урядовців 
з метою поширення угодовства надати 
українцям Сх. Галичини автономію. Чи
тав лекції в Укр. таємному ун-ті (1922— 
23) і на вищих учительських курсах у 
м. Львів (1929-30).

Чл. кількох комісій ВУАН у Киє
ві, дійсний чл. Богослов, наук, т-ва у 
м. Львів (1925). Працював у філол. сек
ції НТШ; на поч. 1939 очолив Комісію 
нової укр. л-ри. при НТШ. Дослідник іс
торії укр. л-ри 13-20 ст. (зокр. творчості 
Ф. Прокоповича, Т. Шевченка, І. Франка, 
М. Хвильового). Автор соціально-побу- 
тових оповідань "Розведені" (1903), "Віз
ник" (1905), "Чорний хліб" (1908), наук, 
праць "Невідомі писання Маркіяна 
Шашкевича" (1911), "Уривок псалтира
XIII—XIV ст" (1912), "Слідами старої укра
їнської культури й зв'язків української 
літератури з ренесансом XVI—XVIII ст." 
(1924), "З української драматичної літе
ратури XVII—XVIII ст.: тексти й замітки" 
(1930), "Літературна критика підсовєт- 
ськоїУкраїни" (1939). Перекладав твори 
Й. Ґете, Г. Гайне та В. Шекспіра.

П.у м. Львів.
Літ.: Герасимова Г. Гординський 

Ярослав Антонович 11 ЕІУ. Т. 2. К., 2004.
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ГОРНИКЕВИЧ Мирон

С. 162; Західно-Українська Народна Рес
публіка 1918-1923. Документи і матері
али. Т. 1 / уклад.: О. Карпенко, К. Мицан. 
Івано-Франківськ, 2001 ;Т. 2. Івано-Фран
ківськ, 2003; ІльницькийМ. Гординський 
(Гординський-Антонович) Ярослав 
Дмитрович // ЕСУ. URL: http://esu.com. 
ua/search_articles.php?id=31145.

Василь Марчук, Богдан Паска 

ГОРНИКЕВИЧ
Мирон
(30.08.1886-21.04.1959) - священик 

ГКЦ, прелат, церк. і громад, діяч. Н. у 
м. Розділ Жидачівського пов. (нині Ми
колаїв. р-ну Львів, обл.). Брат Т. Горни- 
кевича. Навч. у Стрий, г-зії. Студіював 
на теологічних ф-тах ун-тів м. Львів 
(1904-07) та м. Інсбрук (1907-09). Д-р 
теології (Віден. ун-т, 1913). Висвячений
12.02.1912. Сотрудник церкви Св. Юра 
в м. Львів, катехит. Ред. час. "Основа" 
(Львів, 1913).

У роки ПСВ вивезений рос. окупац. 
владою до м. Красноярськ як заклад- 
ник (1915-17). Після повернення із за
слання продовжив працю сотрудника 
архікатедральної церкви і катехита. 
Викладав у Греко-катол. духовній семі
нарії (1923-24).

Парох церкви Св. Варвари у м. Ві
день (1924—58). 1930-34 - посередник 
у перемовинах Є. Петрушевича з
А. Шептицьким щодо передачі архі
ву ЗУНР і ГА на тимчасове зберігання; 
1934-42 доглядав за ними в м. Відень.
1942 передав цю збірку, а також архів

В. Липинського, як депозит до Австр. 
держ. архіву. В іце-президент єпар
хіального митрополичого архієпис
копського суду (1934-48). Ген. вікарій 
Віден. архієпископства для українців 
Австрії (1945-59). Організував виве
зення мощей св. Йосафата з м. Відень 
до м. Рим (1945). 1958 передав парафію 
св. Варвари в м. Відень під опіку отцям 
василіанам.

Переклав укр. літургічний текст 
нім. мовою. Автор публікацій на церк.- 
істор. тематику.

П. і похований у м. Сольбад-Галль 
(Австрія).

Літ.;ЖелезнякМ . Г. Горникевич Ми
рон // ЕСУ. Т. 4. К., 2006; Павлишин О. 
Євген Петрушевич (1863-1940). Ілю
стрований біографічний нарис. Львів, 
2013. С. 365; Blazejowskyj D. Historical 
Sematism of the Archeparchy of L'viv 
(1832-1944). K., 2004. Vol. II: Clergy and 
Religious Congregations. P. 145.

Олег Павлишин 

ГОРНИКЕВИЧ
Теофіл
(14.02.1891-02.10.1969) - реліг. діяч 

ГКЦ, капелан ГА, історик-архівіст. Н. у 
с. Гузіїв Долинського пов. у сім'ї свя
щеника. Навч. в Академіч. г-зії м. Львів 
(1902-10), на богослов, ф-ті Львів, ун-ту 
(1910-14).

Під час ПСВ перебував на військ, 
службі в санітарних частинах австр. 
армії (1915-18). Висвячений у 09.1918,
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був духівником ГА. Катехит нар. школи 
ім. Б. Грінченка (1920-23) у м. Львів. Ви
вчав біологію та психологію в Укр. таєм
ному ун-ті м. Львів (1921-1924). Катехит 
львів. держ. міськ. нар. шкіл (1923-28). 
Викладав богослов'я в Академіч. г-зії 
м. Львів (1927-39).

1923-35 - парох церкви в с. Сихів 
(нині в складі м. Львів). 1940 виїхав із 
сім'єю до старшого брата Мирона (па- 
роха церкви Св. Варвари) у м. Відень, 
де душпастирював у церкві Св. Варвари 
(1940-44), викладав релігію в г-зіях 
та Вищій тех. школі (1947-56). Упо
рядкував і видав 4-томний зб. доку
ментів з Австр. держ. архіву про події 
в Україні 1914-22 - "Ereignisse in der 
Ukraine 1914-22: Deren Bedeutung und 
historische Hintergrunde" (Philadelphia, 
1966-69). Автор кн. спогадів "Відень - 
Царгород - Атени: Подорожні записки" 
(Мюнхен, 1964).

Зробив вагомий внесок у збере
ження архівів уряду ЗУНР. 1962 упо
рядкував та описав архівне зібрання 
В. Липинського, яке перебувало на 
депозитному зберіганні в Австр. держ. 
архіві м. Відень. Надіслав фотокопії 
документів ЗУНР та опис архіву В. Ли
пинського до США, де на їх основі ств. 
Сх.-Європ. ін-т ім. В. Липинського у 
м. Філадельфія (шт. Пенсільванія, 1963). 
Виконувавобов'язки представника ін-ту 
в Європі. Упорядкував документи й 
уклав опис архіву ЗУНР (1963-66). 1968, 
за дорученням митрополита Й. Сліпого, 
організував перевезення архів, зібрань 
ЗУНР та В. Липинського з Австр. держ. 
архіву, де вони перебували на депозит, 
зберіганні, до Укр. катол. ун-ту в Римі. 
Призначений Й. Сліпим керівником 
архів, відділу Укр. катол. ун-ту, проте 
переїхати до Рима через стан здоров'я 
не зміг.

П. і похований у м. Відень (Австрія).
Літ.:ЖелезнякМ. Г. Горникевич Тео- 

філ // ЕСУ. Т. 6. К., 2011. С. 275; Мацьків Т 
З пожовклих листків минулого акаде
мічної гімназії. Філадельфія, 1968; Пав- 
люкО. Архів уряду ЗУНР // Архіви Укра
їни. 1996. № 4-6; Палієнко М. Г. Архівна 
місія о. Теофіла Горникевича (з історії 
збереження архівів ЗУНР та В. Липин
ського у Відні) // Архіви України. 2013.

№ 4. С. 76-92; ЇЇ ж. Теофіл Горникевич 
та українські архівні колекції у Відні. 
К., 2012; Шуровський М. Священик, вче
ний, патріот // Нова зоря. Львів, 1996. 
4.10(187). 4 жовт.

Марина Палієнко

ГОРНЯТКЕВИЧ
Іван
(1887-26.07.1942) - церк. і громад, 

діяч, капелан УГА. Н. у м. Лісько окру
ги Сянік. Навч. у нар. школі в м. Лісько, 
г-зії в м. Перемишль (матура 1906), у 
Львів. (1906-09) та Перемишл. духов
них семінаріях (1909-10). Одружений. 
Висвячений на священика в 12.1910 
єпископом К. Чеховичем. Пом. пароха 
в с. Смільник Затварницького декана
ту (1910-11) і с. Модрич Дрогобиць
кого деканату (1911-13). Катехит нар. 
шкіл у м. Дрогобич Перемишл. єпархії 
(1913-19).

У період ПСВ капелан австр. армії 
в резерві (1914-18). З 01.1919 - по
льовий духівник ГА при шпиталях 
у м. Станиславів; при відступі ГА за 
р. Збруч був змушений залишитися 
в місті. В 12.1919, разом з о. Мрозов- 
ським (ЧСВВ) і А. Княжинським, органі
зував відновлення укр. приватної г-зії в 
м. Дрогобич. У 06.1920. перейшов з Пе
ремишльської до Станиславів. єпархії.

Катехит нар. жін. шкіл ім. Софії та 
ім. Ядвіги, чол. шкіл ім. Міцкевича та 
ім. Пірамовича, приватної жін. г-зії се
стер урсулянок, приватної жін. г-зії та 
ліцею УПТ "Рідна школа" в м. Станисла
вів (1920-39). Приватний сотрудник у 
с. Підпечари (1931-32). Один з орга
нізаторів ремісничо-пром. курсу УПТ 
"Рідна школа" в м. Станиславів (1930).

Заарештований 17.07.1940 НКВС 
по Станіславській обл. Рішенням Осо
бливої наради при НКВС від 8.03.1941 
ув'язнений за ст. 54-13 КК УРСР на 8 р. 
Покарання відбував в Архангельську 
(КаргопольлагНКВС).

П. у м. Архангельськ. Реабілітова
ний 6.02.1998.

Літ.: Альманах Станиславівської 
Землі. Нью-Йорк; Торонто; Мюнхен, 
1975. С. 96; Т. 2. Нью-Йорк; Париж; Сід
ней; Торонто, 1985. С. 98, 732, 733; Дро- 
гобиччина - земля Івана Франка / ред.
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Л. Луців. Нью-Йорк; Париж; Сідней; То
ронто, 1973. С. 447; Лебедович І. Полеві 
духовники Української Галицької Армії: 
У 45-річчя участи у Визвольних зма
ганнях (Матеріали до історії). Вінніпег, 
1963. С. 82,112; Життєписи Слуг Божих: 
Горняткевич о. Іван. URL: http://missiopc. 
blogspot.eom/p/blog-page_27.html.

Руслан Делятинський, 
Олег Єгрешій

ГОРОДЕНКІВСЬКА ПОВІТбВА РА
ДА (ГПР) -  кер. орган укр. влади у Горо- 
денківському пов. 11 .1918-05.1919. 
Укр. владу в Городенці встановлено
3.11.1918. Орг-цію укр. урядування від 
імені УНРади здійснював повітов. комі
сар Т. Окуневський. Військ, підтримку в 
становленні влади проводив пор.
І. Чайка, який з підрозділом захопив 
будинки місц. староства і пошти. Місц. 
польс. староста Стшельбіцький напи
сав листа до І  Окуневського, в якому 
йшлося про передання влади україн
цям у Городенківському пов. Військ, 
повітов. командантом став пор. І. Гор- 
бачевський, його заст. -  пор. І. Вели- 
горський. Пізніше повітов. командан
том обраний О. Світлик. Командантом 
місц. жандармерії призначено чет.
В. Лісковацького. У Чернелиці й Обер- 
тині знаходилися відділи військ, ча
стин Городенківського пов., очолювані 
січовими стрільцями Д. Грималюком і 
П. Петруняком. Допомогу їм надавав 
о. І. Пісецький. Інтереси жителів Горо
денківського пов. в УНРаді представ
л я в !  Замора.

Оголошена часткова мобілізація до 
армії чоловіків 1883-1900 р. н. у 12.1918
і 05.1919. Кер-во ГПР долучилося до

обговорення зем. реформи на вічах у
02.1919. ГПР у 11.1918 сформувала Го- 
роденківську повітову шкільну раду.

Припинила свою діяльність уна
слідок рум. окупації краю наприкінці
05.1919.

Літ,: Велигорська М. Мої спомини 
про Серафинці, Городенку та Листо
падовий зрив // Городенщина. Істо- 
рично-мемуарний збірник. Нью-Йорк; 
Торонто; Вінніпег, 1978. С. 172-176; 
Волицький В. Конспіративний військо
вий гурток учнів і його участь в Горо- 
денському перевороті // Там само.
С. 177-182; Королько А. В обіймах злу
ки ... Городенківщина у роки націо
нально-визвольних змагань західних 
українців (1918-1919 pp.) // Ямгорів. 
Городенка, 2012. Ч. 20-21. С. 116-135; 
Його ж. Українські повітові ради Покут
тя періоду ЗУНР: структура і практична 
діяльність (листопад 1918 - травень
1919 р.) // Галичина. Ч. 25-26. Іва
но-Франківськ, 2014. С. 91-114.

Андрій Королько

ГОРОДЕНКІВСЬКА ПОВІТОВА  
ШКІЛЬНА РАДА (ГПШР) існувала в
11.1918-05.1919. Очолив В. Кабаров- 
ський. До її складу входили: комісар 
Городенківського пов. Т. Окуневський, 
дир. місц. укр. г-зії А. Крушельницький,
2 педагоги від укр. учительства, по од
ному - від польс. і єврейс., 2 чл. від Го- 
роденківської повітов. ради й 1 від 
батьківського к-ту. Змінено кер-во навч. 
закладів Городенки. Дир. "виділової" 
шк. для дівчат став Дорожинський, 
6-класної шк. для хлопців - М. Козанке- 
вич, 4-класної шк. на "Куті фільварко
вому"- К. Ясельський.

Городенківська 
повітова рада
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У 12.1918 ГПШР прийнято такі рі
шення: мовою навч. є виключно укр.; 
польс. може бути включена у навч. 
процес тільки за бажанням батьків уч
нів; викладатимуть лише вчителі, які 
заприсягнули на вірність укр. д-ві. На 
нараді ГПШР 31.12.1918 розглядалося 
питання про стан шкільництва в Го- 
роденківському пов. В. Кабаровський 
виокремив недоліки пед. роботи: брак 
учительських кадрів; нестача шкільних 
підручників та приміщень для прове
дення занять; перерваний навч. про
цес, що пов'язано з епідемією "іспанки"; 
несплата шк. "дорожнього податку" На 
засіданні ГПШР 27.01.1919 вказувало
ся, що всі школи Городенківського пов. 
українізовані, шкільна інспекція прове
дена у 12 селах повіту.

У листі ГПШР до ДСОВ від 1,02.1919 
зазначалося, що в пов. з 56 шкіл функ
ціонують 45; викладають 87 учителів, з 
них 59 українців, 22 поляки і 6 євреїв. 
Прийнято рішення про оплату праці 
всім учителям, а висококваліфікова
ним - за подвійним окладом. Ухвалено 
резолюцію про перетворення шкіл з
2-класних на 4-класні, 4-класних -  на 
6-класні, 6-класні - на "виділові" а в 
с. Стрільче Городенківського пов. - від
криття рільничого курсу.

ГПШР припинила свою діяльність 
унаслідок рум. окупації краю в кін.
05.1919.

Літ.:КоролькоА. Культурно-освітнє 
життя українців Покуття періоду ЗУНР 
(1918-1919 pp.) // Вісник Прикарпат
ського університету. Історія. Вип. 22. 
Івано-Франківськ, 2013. С. 43-59; Його 
ж. Освітнє життя національних мен
шин на Покутті періоду ЗУНР (1918-
1919 pp.) 11 Наукові записки Тернопіль
ського національного педагогічного 
університету імені Володимира Гна- 
тюка. Серія: Історія. Тернопіль, 2015. 
Вип. 2. 4 .1 . С. 138-145.

Андрій Королько

ГОРОДЕЦЬКИЙ
Степан
(31.07.1894-24.10.1974) - військ, та 

реліг. діяч, четар ГА. Н. у с. Більшівці (нині 
Галиц. р-ну Івано-Франк. обл.). Навч. у 
Рогатин, г-зії.

У 08.1914 вступив до Легіону УСС.
1915 - учасник боїв за г. Маківка. От
римав звання підхорунжого. У 09.1916 
у бою біля с, Потутори (нині Бережан, 
р-ну Терноп. обл.) потрапив до рос. по
лону, звідки втік і прибув до коша УСС 
у м. Вижниця (нині Чернів. обл.). З кін.
1918 -  хорунжий 1-го полку 1-ї (УСС)
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бригади ГА. Брав участь у боях проти 
поляків біля Львова. 1.03.1919 отримав 
звання четаря. У 06.1919 під час Чорт
ків. офензиви ГА поранений у с. Жу
ків (нині Бережан, р-ну Терноп. обл.). 
У 07.1919 в складі ГА перейшов на 
Наддніпрянщину. Брав участь у боях 
проти більшовиків та білогвардійців у 
"чотирикутнику смерті". Хворів тифом. 
Вступив до повстанського загону от. 
Я. Шепеля. Був командантом піх. полку 
ДА УНР до 11.1920. Закінчив богослов, 
студії у м. Львів (1920).

У міжвоєн. період - парох на Бе- 
режанщині. Після ДСВ емігрував до 
Німеччини та США. Був парохом у 
м. Рочестер (шт. Нью-Йорк). 30.10.1961 
нагороджений Військ, хрестом ДА УНР. 
На поч. 1970-х отримав Хрест С. Петлю
ри за участь у збройній б-бі за держав
ність України.

П.уСША.
Літ.: КучерукВ. Українська Галицька 

Армія: довідник. К., 2010. С. 89; Тинчен- 
коЯ. Офіцерський корпус Армії Україн
ської Народної Республіки (1917-1921). 
Кн. 2. К., 2011. С. 333, 334; Українська 
Галицька Армія / ред. Д. Микитюк. 
Т. 1. Вінніпеґ, 1958. С. 87,664. Т. 2. Вінні
пег, 1960. С.316.

Богдан Паска

ГОРОЖАНСЬКИЙ КОМІТЕТ (Укра- 
їнський горожанський комітет у 
м. Львів) - гуманітарна орг-ція, що ви
конувала функції репрезентанта укр. 
нас. Галичини перед польс. цивільною 
та військ, адміністрацією. Ств. у м. Львів 
у 11-12.1918. Співпрацював з Міжнар. 
Червоним Хрестом. Метою діяльності 
оголошувалося надання матеріальної, 
моральної, санітарної та юрид. допо
моги спершу українцям Львова, а зго
дом і населенню Сх. Галичини.

Виокремлюють 3 періоди функціо
нування Г.к.: 1) 12.1918-05.1919, коли 
його вплив поширювався на м. Львів; 
2) з 06.1919 - поширення діяльності 
на тер-ї Сх. Галичини; 3) поч. 1920—
09.1921 - поглиблення форм і розши
рення напрямів діяльності. Щодо дати 
поч. функціонування Г.к. є відомості 
О. Федак-Шепарович про те, що уста
нова була заснована під час ПСВ (до

1.11.1918) і призначалася для розподі
лу гуманітарної допомоги. Його очіль- 
ником був С. Федак. З відходом укр. 
військ з м. Львів 2.11.1918 діяльність 
Г.к. реорганізовано. Звіти як офіц. дату 
початку роботи Г.к. вказують 4.12.1918.

У 12.1918-12.1919 Г.к. діяв на під
ставі окремих дозволів місц. польс. 
адміністрації: 1) від 4.12.1918, наданий 
ген. Т. Розвадовським; 2) від 5.12.1919
- Тимчасовим правлячим к-том. Тобто 
польс. військ, і цивільна адм-я м. Львів 
не забороняла діяльність Г.к., члени 
якого позиціонували орг-цію як поза
партійну і гуманітарну.

До складу кер-ва Г.к., крім С. Федака, 
входили К. Студинський, о. Л. Куниць- 
кий, В. Целевич, Г. Паньчишин. Активни
ми його членами були Й. Боцян, Л. Куль- 
чицький, М. Заячківський, О. Саєвич, 
О. Макарушка, П. Буняк, М. Паньчишин 
та ін. Участь у діяльності Г.к. взяло укр. 
патріотичне жіноцтво, зокр. О. Мриців- 
на, О. Бачинська, О. Федак-Шепарович,
О. Косевич та ін. Центральний офіс Г.к. 
знаходився у м. Львів на вул. Руській,
З (2 пов.).

Г.к. складався із секцій, які відпові
дали за конкретні напрями роботи. їх 
кількість збільшувалася, залежно від 
специфіки функціонування устано
ви чи розширення сфери діяльності. 
На поч. 1920 стр-ра Г.к. була такою: 
запомогова секція - виділяла грошо
ву допомогу для малозабезпечених 
верств нас. і займалася орг-цією де
шевих міськ. кухонь; секція полоне
них й інтернованих - опікувалася укр. 
військовими й цивільними особами, 
котрі були в'язнями львів. тюрем; са
маритян. секція, члени якої допомага
ли військовим УГА і політв'язням, котрі 
перебували в таборах інтернованих 
(Домб'є, Вадовиці, Демблін, Тухоля, Віс- 
ніч та ін.). На неї покладалася також
б-ба з інфекц. хворобами. Також діяли 
секції посередництва праці, правової 
допомоги, уряднича, шкільна, допо
моги гірським повітам, з 1921 - секція 
допомоги мігрантам з Наддніпрян. 
України та ін.

Протягом кін. 1918 - кін. 1919 ді
яльність Г.к. спрямовувалася на опіку 
над пораненими і полоненими воя
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ками УГА, які перебували в шпиталях і 
таборах полонених. їх забезпечували 
необхідними речами, які збирали се
ред небайдужих мешканців Львова. З 
поч. 1919 Г.к. надавав допомогу і роди
нам військових, які втратили засоби до 
існування, а також ін. представникам 
укр. громади, які у зв'язку з військ, дія
ми потребували допомоги, зокр. служ
бовцям укр. національності. Кошти до 
бюджету Г.к. надходили від добровіль
них пожертвувань мешканців міста та 
укр. емігрантів. Доходи цього періоду 
складали 10-18 тис. корон місячно, без 
урахування коштів з-за меж Галичини. 
Осн. витрати за цей період - фінансу
вання роботи безплатних кухонь, гар
нізонного шпиталю, надання коштів 
для окремих осіб. Крім грошових по
жертв, Г.к. збирав продукти харчуван
ня, одяг і білизну.

Наприкінці 12.1919 дирекція по
ліції надіслала вимогу затвердження 
статутних документів. Це супрово
джувалося арештами окремих членів 
Г.к. і стало першою спробою обмежи
ти його діяльність. Статут внесено до 
намісництва 9.03.1920, але його за
твердження навмисно затягнули 
до 18.07.1920. Упродовж цього часу 
змінилася орг-ція управління Г.к. -  у 
його стр-рі з'явився виконавчий від
діл, який став колегіальним керівним 
органом.

Затвердження статуту дозволи
ло розширити діяльність Г.к. на тер-ї 
Сх. Галичини. Перші осередки вини
кли у 09-10.1919 в м. Чортків, Стрий, 
Самбір, Станиславів, Коломия, однак 
їх статус не був офіційним. Згодом до 
створення окружних і повітових Г.к. 
долучилися т-ва "Дністер" і "Сільський 
господар". Новий статут дозволяв 
оформити їх діяльність, було розро
блено необхідні інструкції. У 10.1920 
кер-во Г.к. домоглося від намісництва 
дозволу на орг-цію в повітах Сх. Гали
чини добровільних збірок грошових 
пожертв, продовольства й одягу. Осо
бливу увагу звертали на нас. гірськ. 
р-нів, де спостерігалася гостра продо
вольча криза: кер-во Г.к. розробило 
програму закупівлі збіжжя - місц. укр. 
кооперативам з фондів Г.к. в м. Львів

надавали безвідсоткові кредити на 
закупівлю харчів. Ця акція тривала до
09.1921.

Безпосереднім приводом до за
криття Г.к. став замах на життя Ю. Піл- 
судського й К. Галецького 25.09.1921. 
Частину керівників Г.к. арештували; 
поліція закрила приміщення, конфіску
вала документацію. Незважаючи на 
ліквідацію Г.к., секції продовжили функ
ціонування. Було створено Союз укр. 
адвокатів, К-т допомоги політ, в'язням, 
Укр. т-во допомоги інвалідам.

Літ.:БежукО. Благодійна діяльність 
самаритянської секції Українського Го- 
рожанського Комітету у Львові // Вісн. 
Нац. ун-ту "Львів. Політехніка". 2011. 
№ 693. С. 142-146; Білавич і. Україн
ський горожанський комітет як репре
зентант соціального захисту україн
ців (1918-1921 pp.) // Научньїе трудьі 
SWorld. 2017. Вьіп. 46. Т. 5. С. 50-54; 
ДавибідаЛ. Діяльність Самаритянської 
секції українського Горожанського ко
мітету у сфері охорони здоров'я (1918-
1923 pp.) // Наукові праці історичного 
факультету Запорізького національно
го університету. 2014. Вип. 39. С. 62-67; 
Федак-Шепарович О. Український Чер
воний Хресту Львові 1918-1919// Вісті 
Комбатанта. 1961. Ч. б.

Богдан Савчук

ГОРЯНСЬКИЙ
Іван
(1892-1953) -  військ, діяч, педагог.

Н. у с. Нижня Липиця (нині Рогатин, 
р-ну Івано-Франк. обл.). Навч. у Рога
тин. г-зії та Віден. ун-ті. Працював викл. 
у Віден. ун-ті та Бродів, г-зії.

З кін. 1918 - хорунжий ГА. Воював у 
складі бригади УСС. 1.03.1919 отримав 
звання четаря. 23.01.1922 - чл.-засн.
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ЗУТЛН у м. Відень. Згодом - викл. у Ро
гатин. г-зії, учитель у м. Більшівці (нині 
смт Галиц. р-ну Івано-Франк. обл.) та у 
с. Верхня Липиця (нині Рогатин, р-ну 
Івано-Франк. обл.).

П .ус . Нижня Липиця.
Літ.: Західно-Українська Народна 

Республіка. 1918-1923. Документи і 
матеріали. Т. 5. Кн. З / уклад.: О. Карпен
ко, К. Мицан; передм.: М. Кугутяк. Іва
но-Франківськ, 2013. С. 26; Українська 
Галицька Армія / ред. Д. Микитюк. Т. 2. 
Вінніпег, 1960. С. 316; Інформація про 
місця пам'яті Української революції
1917-1921 pp. URL: http://ifoonsku.ucoz. 
ua/Vyzvolni_zmahannja_1917_21 .pdf.

Богдан Паска

ГбТИЧ
Юрій
(1838-17.03.1921) - громад, і культ, 

діяч. Церк. урядник, організатор гро
мад. життя у с. Жаб'є (нині смт Верхови
на Івано-Франк. обл.) і Бистрець (нині 
Верховин, р-ну Івано-Франк. обл.). 
Один з провідних діячів місц. філій т-ва 
"Січ", читальні т-ва "Просвіта"та ін. укр. 
орг-цій. На поч. 1921 заарештований 
польс. поліцією.

ГІ. у м. Коломия.
Літ.: Морозюк В. Пом'яник. Івано- 

Франківськ, 2005.
Богдан Паска

ГОФМАН
Карп
(д. і м. н. н. -  04.1920) -  отаман УГА. 

За національністю німець.
Під час ПСВ - капітан 22-го піх. пол

ку австро-угор. армії. Нагороджений 
хрестом "За військові заслуги" 3-го 
ступеня. В ГА з 28.12.1918. Команду
вав армійською групою "Рудки" (група 
Гофмана), яка відзначилася в боях за 
м. Львів, у 02.1919 частини під коман
дуванням Г. спричинилися до успішно
го завершення першого етапу Вовчу- 
хів. операції. У 06.1919 очолив Самбір. 
бригаду ГА.

Розстріляний більшовиками в 
м. Одеса.

Літ.: Стецишин О. Ландскнехти Га
лицької армії. Львів, 2012.

Олег Стецишин

ГОШУВАТЮК
Денис (Діонізій) Іванович
(15.10.1892-28.12.1918) - сотник ГА, 

брат Ярослава Гошуватюка. Н. у м. Го- 
роденка (нині Івано-Франк. обл.). Здо
був освіту в початковій шк. в м. Горо- 
денка, у г-зії м. Коломия.

З поч. ПСВ призваний до австр. ар
мії. Навч. на старшин, курсах. Коман
дир сотні 1-го Босній. полку; відбув усю 
кампанію на Італ. фронті. Учасник бою 
за г. Monte Metella de Galio в Альпах 
(Тіроль, Австрія); зі своєю сотнею здо
був вершину, яку не могли здобути дві 
австр. бригади.

Після розпаду Австро-Угор. монар
хії в 11.1918 повернувся до краю і зго
лосився до ГА. У серед. 12.1918 виїхав 
з м. Коломия на чолі Коломий. куреня 
24-го піх. полку ім. гетьмана П. Доро
шенка на фронт під Львів.

Загинув у ході наступу на с. Кривчи- 
ці в бою з регулярним польс. військом, 
що прибуло з Кракова.

Літ.: Городенщина: історично-ме- 
муарний збірник / за ред. М. Г. Марун- 
чака. Ню-Йорк; Торонто; Вінніпеґ, 1978; 
Українська Галицька Армія / ред. Д. Ми
китюк. Т. 5. Вінніпеґ, 1976.

Богдан Якимович

ГОШУВАТЮК
Ярослав Іванович
(18.04.1900 - після 1976) - вій

ськовик, фармацевт. Н. у м. Городенка 
(нині Івано-Франк. обл.). Брат Дениса 
Гошуватюка. Військ, службу пройшов 
у 58-му піх. полку австр. армії. Навч. у 
старшин, школі в Єґерндорфі; гармат, 
вишкіл пройшов в армії.

Від 11.1918 в ГА. Командир 2-ї ба
тареї 1-го гармат, полку. Воював під 
Равою-Руською, брав участь у звіль
ненні м. Жовква від польс. окупан
тів. У 01-05.1919 служив у старшин, 
артилер. школі в м. Станиславів. Від
05.1919- під рум. окупацією на Покут
тю. Потрапивши до Польщі, деякий 
час служив у польс. війську в ранзі 
підхорунжого.

1931 закінчив фармацію у Познан. 
ун-ті. 1944 емігрував до Австрії, пере
бував в таборі в Ляндеку (Тіроль). 1949 
виїхав до Канади, працював за фахом

ГОШУВАТЮК
Денис (Діонізій) Іванович

ГОШУВАТЮК 
Ярослав Іванович
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ГРАБОВЕЦЬКИЙ Василь Дмитрович

ВасильГРАБОВЕЦЬКИЙ 
з дружиною і дітьми. 
1934 р.

на фармацевтичній ф-ці в м. Торонто. 
Брав участь у ветеран, орг-ціях.

П. і похований у м. Торонто.
Літ.: Городенщина: історично-ме

муарний збірник / за ред. М. Г. Марун- 
чака. Ню-Йорк; Торонто; Вінніпег, 1978; 
Українська Галицька Армія / ред. Д. Ми
китюк. Т. 5. Вінніпег, 1976.

Богдан Якимович

ГРАБОВЕЦЬКИЙ
Василь Дмитрович
(1885-1955) - стрілець УГА, громад.- 

культ. діяч, батько відомого укр. істо
рика Володимира Грабовецького. Н. у 
м. Печеніжин (нині смт Коломий. р-ну 
Івано-Франк. обл.) у багатодітній сел. 
родині. 1898 закінчив 6-річну почат
кову шк. в м. Печеніжин, після чого 
займався ткацьким ремеслом у місц. 
майстра М. Кузьменка.

1918 вступив стрільцем до лав Гуцул, 
куреня ГА, входив до складу 2-ї Самбір. 
бригади ГА. У кін. 1918 - на поч. 1919 во
ював під м. Львів у р-ні с. Зубра і Пасіки- 
Зубрицькі. У 07.1919 перейшов з військ, 
підрозділом р. Збруч, перебував на 
Поділлі. Восени 1919 в "чотирикутни
ку смерті" поблизу м. Вінниця захворів 
на тиф. Після повернення до Галичини 
перебував кілька місяців у польс. в'яз
ницях м. Чортків і Коломия.

На поч. 1920-х повернувся додо
му. 1926 навч. на місц. госп. курсах, 
займався ткацтвом. У 1920-30-х вів

активну громад.-культ. і політ, роботу 
в м. Печеніжин. 1926 - чл. Коломий. 
проводу УНДО. Чл. "Просвіти" з 1936 
очолив читальню греко-катол. т-ва 
"Скала" в м. Печеніжин; паламар місц. 
церкви.

П. і похований у смт Печеніжин Ста- 
ніславської (нині Івано-Франк.) обл.

Літ .: Королько А . Епістолярна 
спадщина Володимира Грабовецько
го // Життя, присвячене історії. Воло
димир Грабовецький: вчений, громад
ський діяч, людина. Івано-Франківськ,
2016. С. 141-151; Кугутяк М. Укра
їнська націонал-дем ократія 1918- 
1939. Т. 2. К.; Івано-Франківськ, 2004. 
С. 464-466; На вівтар історії України: 
Ювілейний збірник на пошану акаде
міка АН Вищої школи України, профе
сора В. В. Грабовецького. Івано-Фран
ківськ, 2008. С. 105-191.

Андрій Королько

ГРАБОВЕЦЬКИЙ
Іван
(1887-1958) - церк. і громад, діяч, 

капелан УГА. Дядько глави УГКЦ Лю- 
бомира Гузара. Навч. в духовній семі
нарії та богослов, ліцеї в м. Станисла
вів (1911-14). Одружений з А. Лабій. 
Висвячений на диякона 29.10.1916 в 
м. Перемишль, на священика 5.11.1916 
в м. Лаврів єпископом Г. Хомишиним. 
Адміністратор у с. Красноїлля Косів. 
деканату (15.11.1917-31.03.1918). Ад
міністратор парохії с. Джурин Чортків. 
деканату (1,04.1918-27.09.1919).

1918 вступив до ГА на службу капе
лана, в 07.1919 перейшов за р. Збруч. 
Учасник цілої воєн, кампанії УГА на 
Наддніпрян. Україні. Після роззброєн
ня УГА в 05.1920 повернувся до с. Джу
рин Чортківського пов. Зазнав пере
слідувань з боку польс. адміністрації; 
арештований, згодом звільнений.

А дм ін істратор  у с. Колиндяни 
(15.11,1920-28.02.1925) та с. Давидківці 
Скальського деканату (1920-1.03.1925). 
Парох у с. Слобідка Лісна Коломий. де
канату (1.03.1925-14.10,1937). Адміні
стратор (з 19.10.1937), згодом - парох 
у с. Сопів Пістин. деканату (1.05.1939- 
1947). 1939 організував буд-во і по
святив будинок читальні т-ва "Про-
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світа", очолив її, згуртував вірних для 
культ.-просвітницької праці.

У 05.1945 арештований НКВС, засу
джений на 10 р. Місце смерті невідоме. 
У 05.2016 у с. Сопів Коломий. єпархії 
УГКЦ єпископ Василій Івасюк освятив 
пам'ятну дошку на честь Г.

Літ.: Лебедович І. Полеві духов- 
ники Української Галицької Армії: У 
45-річчя участи у Визвольних змаган
нях (Матеріали до історії). Вінніпеґ, 
1963. С. 82, 241; Українська Галицька 
Армія / ред. Д. Микитюк. Т. !  Вінніпеґ,
1958. С. 313; Грабовецький Іван. URL: 
http://uk.rodovid.org/wk/3annc:930072; 
ЧавагаД. Добрий пастир, що сіяв зер
но любові між людьми (29.05.2016). 
URL: http://diocese.ko.if.ua/se/sites/ 
ер/58914/.

Ігор Пилипів, 
Руслам Делятинський

ГРАБОВСЬКИЙ
Олександр
(1874-23.03.1928) - лікар. Д-р ме

дицини. Навч. на мед. ф-ті Львів, ун-ту; 
в час студій очолював т-во "Академічна 
громада". Від літа 1903 мав власну лі
кар. практику в м. Тернопіль.

У період ЗУНР 22.12.1918 призна
чений начальником міськ. епідемічно
го шпиталю (в якому лікувалися також 
вояки ГА), санітарний інспектор Терноп. 
округи і в цьому статусі перевірявтакож 
військ, підрозділи, надавав їм допомогу 
щодо покращення медико-санітарного 
стану, б-би з епідеміями, забезпечення 
ліками. Після залишення частинами ГА 
м. Тернопіль продовжував працювати 
лікарем. Чл. укр. т-в, зокр. від 1900-х 
входив до виділу "Української бурси" і 
був її безоплатним лікарем. Викладав 
на курсах санітарії та гігієни для вчите
лів нар. шкіл, жертвував кошти на укр. 
установи і т-ва в Галичині, на Лемківщи- 
ні, Холмщині.

П. і похований у м. Тернопіль.
Літ.: Західно-Українська Народ

на Республіка 1918-1923. Документи 
і матеріали. Т. 2 / уклад.: О. Карпенко, 
К. Мицан. Івано-Франківськ, 2003; Шан
ковськийЛ. Українська Галицька Армія. 
Львів, 1999.

Петро Гуцал

ГРЕБЕНЮК
Семен Миколайович
(1885 - після 1945) - церк. і громад, 

діяч, капелан УГА. Н. у с. Порохова Бу- 
чацького пов. Навч. в духовній семіна
рії та богослов, ліцеї в м. Станиславів 
(1907-11). Одружений з М. Чубатою з 
м. Тернопіль. Батько Мирослави Гребе- 
нюк-Онуферко-Дерманчук (1918-96) - 
учительки, медсестри в УПА, політв'яз
ня, співачки і бандуристки, та Євгена 
Гребенюка (1923-41) - чл. підпілля ОУН, 
арештованого НКВС і розстріляного 
в м. Умань. Висвячений на священика 
10.03.1912 єпископом Г. Хомишиним. 
Пом. пароха в с. Іванків Скальського 
деканату (15.03.1912-1918), душпастир 
у с. Мушкатівка біля м. Борщів Кудри- 
нецького деканату (1912-20.06.1920).

1918 вступив до ГА. Служив по
льовим духівником при бригаді УСС. 
У 07.1919 в складі ГА перейшов за 
р. Збруч. Надавав духовну опіку воїнам 
при шпиталях УГА біля м. Кам'янець-По- 
дільський. Пройшов усю воєн, кампанію 
УГА на Наддніпрян. Україні; у 05.1920 
повернувся до Галичини. Арештований 
польс. поліцією, згодом звільнений.

Адміністратор у с. Білівці Ку- 
дринецького деканату (20.06.1920- 
19.03.1924). Парох с. Більче Золоте Скаль
ського деканату (20.03.1924-04.1945). 
Організував читальню т-ва "Просвіта", 
кооперативу "Поміч" т-ва "Християнсь
ка родина" "Охорона Хресної дороги", 
Апостольство молитви та імені Івана 
Милостивого. Віце-декан Скальського 
деканату (з 17.02.1938). У 07.1941 підтри
мав Акт відновлення Укр. д-ви. Адміні
стратор у с. Глубічок Скальського дека
нату (1942). У 10.1943 підтримав набір 
добровольців до д-зії "Галичина", яку 
вважав "зародком української армії". У 
09.1944 потрапив у "розробку" органів 
НКВС як "кадровий український націо
наліст", орг. референт окружного про
воду ОУН (псевдо Вася). Арештований 
УНКДБ по Станіслав, обл. у 04.1945 у 
м. Станіслав. Подальша доля невідома.

Літ.: Блажейовський Д. Історичний 
шематизм Станиславівської (Івано- 
Франківської) єпархії від її заснування 
до початку Другої світової війни (1885- 
1938) [англ. мовою]. Львів, 2002. С. 301;
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ГРЕКОВ (ГРЕКІВ) 
Олександр Петрович

Лебедович І. Полеві духовники Україн
ської Галицької Армії: У 45-річчя участи 
у Визвольних змаганнях (Матеріали до 
історії). Вінніпег, 1963. С. 82, 122, 241; 
Ліквідація УГКЦ (1939-1946). Докумен
ти радянських органів державної без
пеки. К., 2006. Т. 1. С. 223-224, 347-348, 
514; Реабілітовані історією. Тернопіль
ська область / упоряд. О. Г. Бажан та ін. 
Кн. 1. Тернопіль, 2008. С. 221-227; Кн. 2. 
Тернопіль, 2012. С. 18-19; Українська 
Галицька Армія / ред. Д. Микитюк. Т. 1. 
Вінніпег, 1958. С. 314; Уповноважений 
Ради у справах релігій у Львівській 
області. Алфавітний покажчик священ
нослужителів за 1945-1958 pp. URL: 
http://www.archivelviv.gov.ua/uploads/ 
media/Spiski_dukhovenstva.pdf,

Ігор Пилипів, 
Руслам Делятинський

ГРЕГОЛЙНСЬКИЙ
Дмитро
(1880-1944) -  педагог і журналіст. 

1919-29 -  співзасн. і ред. тижневика 
“Український Голос" у м. Перемишль 
(нині Польща). Автор статей на вихов
ну тематику.

1941 -  ред. газ. "Самостійна Украї- 
на"та "Українське Слово" в м. Станисла
вів.

Літ.: Коваль Л. Українські громад
ські культурно-освітні товариства в Пе
ремишлі у 1867-1939 pp.: історіографія
проблеми // Вісник Кам'янець-Поділь- 
ського національного університету 
імені Івана Огієнка. Історичні нау
ки. Вип. 4. 2011. С. 103; Редактор Іван 
Чепіга. URL: http://ptaha.info/posts/ 
essays/2352/.

Богдан Паска

ГРЕКОВ (ГРЕКІВ)
Олександр Петрович
(21.11.1875-02.12.1958)-військ. діяч 

ЗУНР. Н. у с. Сопич (нині Глухів. р-ну 
Сумської обл.). Здобув освіту в г-зії, на 
юрид. ф-ті Моск. ун-ту (1897), Моск. 
військ, уч-щі (1899), акад-ї Генштабу 
(1905). Офіцер 2-ї Маньчжурської ар
мії, учасник рос.-япон. війни 1904-05. 
Старший ад'ютант штабу військ гвардії 
Петербурзького військ, округу. У роки 
ПСВ - нач. штабу 24-ї піх. д-зії, ком. пол

ку 1-ї гвард. д-зії, нач. штабу 6-го армій
ського корпусу на Пд.-Зх. фронті.

В укр. армії з 1917, ком. 11-ї Сер- 
дюцької д-зії, нач. штабу Київ, військ, 
округу й укр. збройних сил у столиці 
в боях з більшовицькими військами. 
М. Муравйова. За часів УД - голова укр. 
військ, т-ва "Батьківщина", головноко
мандувач Пд. фронту армії УНР, голова 
військ, делегації на переговорах з ко
мандуванням франц. експедиційного 
корпусу і Добрармії в м. Одеса. 1919
- військ, міністр УНР, наказний ота
ман, командувач ГА (9.06-5.07.1919), 
підготував і блискуче провів Чортків. 
офензиву (8-28.06.1919), ген.-поруч- 
ник. У 07.1919 -  голова місії до Румунії, 
Австрії. З 1920 - ум . Відень, голова Укр. 
військ, т-ва, його представник на пере
говорах із дипломатами рад. України 
1922-23 щодо амністії та умов повер
нення вояків Армії УНР на Батьківщи
ну. Співпрацював із УВО, ОУН.

21.09.1948 викрадений у м. Відень 
органами НКВС. До 05.1949 перебував 
у Лук'янівській в'язниці. 6.07.1949 засу
джений на 25 p. ВТТ. Перебував у табо
рах м. Тайшет, Норильськ. Звільнений. 
23.12.1956 повернувся до Австрії.

П. у м. Відень. Похований на цвин
тарі Санкт-Андре-Вердерн (федераль
на земля Нижня Австрія).

Літ.:Литвин М. Р. Українсько-поль- 
ська війна 1918-1919 pp. Львів, 1998; 
Литвин М. P., Науменко К. Є Збройні 
сили України першої половини XX ст. 
Генерали і адмірали. Львів; X., 2007; 
Омелянович-Павленко М. Спогади укра
їнського командарма. К., 2002.

Микола Литвин

ГРЕКО -КАТО ЛЙ Ц ЬКА ЦЕРКВА
сформувалася внаслідок Берестейської 
унії 1596; відома як унійна, уніатська. 
Нову офіц. назву отримала 1772 відпо
відно до декрету Марії-Терезії Габсбург. 
1807-46 існувала у формі Галицької ми
трополії. До складу ГКЦ 1918 входили 
Львів, архієпархія (митрополит А. Шеп- 
тицький), Перемишл. єпархія (єпископ 
Й. Коциловський), Станиславів. єпархія 
(єпископ Г. Хомишин).

Участь духівництва в УНРаді 
ЗУНР, Листопадовому "зриві", Учас-
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никами Укр. конституанти, яка 19.10.1918 
в м. Львів проголосила Укр. д-ву, були 
митрополит А. Шептицький, станисла
вів. єпископ Г. Хомишин, перемишл. 
єпископ Й. Коциловський, протоігумен 
Галицької провінції П. Філяс, священики 
С. Онишкевич, О. Погорецький, О. Сте- 
фанович, І. Яворський, І. Капустинський 
та ін. До складу УНРади ввійшли також 
священнослужителі: А. Бандера (Калуш), 
С  Юрик (Золочів), С. Височанський (Пе- 
ремишляни), Є. Качмарський (Сколе), 
Т. Чайковський (Яворів), М. Цегельський 
(Кам'янка-Струмилова), П. Карпінський 
(Теребовля), С. Матковський (Борщів),
І. Лятишевський (Станиславів), О. Русин 
(Коломия), І. Чорнодоля (Заліщики) та ін.

Священики були організаторами 
перебрання влади на Золочівщи- 
ні, Брідщині, Сколівщині, Самбірщині, 
у містах і містечках Галичини (Доли
на, Рудки, Краковець, Збараж, Зборів, 
Угнів). Активну участь у Листопадово
му "зриві" на Яворівщині взяли свяще
ники: С. Венгринович (с. Наконечне), 
Горницький (с. Шкло), Волосянський 
(с. Краковець) та ін. 1 -2.11.1918 о. С. Да- 
шо з м. Самбір їздив до священиків 
повіту, скликав з ними нар. віча, про
голошував акти створення Укр. д-ви. У 
м. Турка 1.11.1918 перебрали владу 
о. І. Федевич, сільс. парохи Г. Мороз 
(с. Боринь) та Я. Мухнацький (с. Хащів).

3.11.1918 жителі сіл Лип'є, Лімна, Собор Св. Юра ГКЦ 
Бережок, Жукотин, Вовче Турківсько- ум. Львів 
го пов. під проводом пароха с. Лип'є 
Ю. Присташа і чет. Васильківа роззбро
їли жандармські постерунки в селах, 
здобули зброю та передали владу 
укр. представникові. У Заліщицькому 
пов. І. Чорнодоля призначив тимча
сового коменданта. Священик А. Бан
дера особисто організував мешканців 
Калуського пов. для походу на м. Ка
луш з метою зміни влади в місті. Па
рох с. Дора М. Ганушевський у 11.1918 
організував Гуцульську сотню, яка 
роззброїла потяги з угор. військом.
Зброю передали до м. Станиславів, у 
відомство уряду ЗУНР.

Греко-катол.священики очолювали 
повітові ради вм. Городенка (о. І. Пісець- 
кий), Кам'янка-Струмилова (о. М. Це
гельський), Лісько (о. В. Мисик), Пе
ченіжин (о. І. Майковський), Підгайці 
(о. І. Токар), Радехів (о. С. Петрушевич),
Стрий (о. О. Нижанківський), Сянок 
(о. П. Шпилька), Теребовля (о. С. Мох- 
нацький), Щирець і Збараж (о. В. Мо- 
гильницький). Важлива роль священи
ків у повітов. радах (у складі Косівської 
повітов. ради з 25 чл. було 4 священи
ки, Радехівської -  з 5 осіб 2 священики,
Бучацької -  з 10 осіб 4 священики). Ко
жен 10-й чл. УНРади був священиком.
Комісарами судових повітів Винники,
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Поморяни та м. Добромиль працюва
ли священики. У пов. Бережани, Доли
на, Зборів, Жовква, Радехів, Турка свя
щеники очолювали харчові управи, у 
м. Станиславів - госп. відділ.

За дорученням митрополита А. Шеп- 
тицького, конфінованого польс. вла
дою в м. Львів, станиславів. єпископ 
Г. Хомишин звернувся до мирян і ду
ховенства з пастир, листом "В перело- 
мову добу істориї українського народа 
з нагоди торжества Йорданського", у 
якому "доручив усім священикам зга
дувати в св. Літургіях президента Євге
на Петрушевича, Українську державу, її 
уряд і воїнство".

Держ.-церк. відносини. Гол. напря
мом політики ЗУНР у сфері реліг.-церк. 
відносин був принцип свободи сові
сті, віросповідання та рівноправності 
осн. реліг. конфесій у Сх. Галичині. У 
першій відозві "Український Народе!" 
від 1.11.1918 вказувалося, що всім 
громадянам Укр. д-ви без різниці на
ціональності й віросповідання гаран
тується "громадянська, національна 
і віросповідна рівноправність". Прак
тичної реалізації принцип свободи 
віросповідання набув при формуванні 
Тимчасового ДС, до складу якого пе
редбачалося ввести окремого секре
таря віросповідань. На внесення К. Ле- 
вицького секретарем віросповідань 
став відомий громад.-політ. діяч, лідер 
ХСП О. Барвінський. Через відсутність 
С. Смаль-Стоцького, який мав очолити 
окремий секретаріат освіти, О. Барвін
ський був змушений перебрати кер-во 
й цим відомством. Згодом, після від
ставки О. Барвінського (12.1918), се
кретарем освіти і віросповідань став 
безпарт. делегат Буковинської нац. 
ради А. Артимович. Урядовим рефе
рентом реліг. справ за рекомендацією 
єпископа Г. Хомишина обрано свяще
ника І. Лятишевського.

Істотний вплив на формування ре
ліг. політики ЗУНР справила радикалі- 
зація сусп.-політ. життя. Усі три партії 
(УНДП, УРП, УСДП) включили до своїх 
програм положення про "вивласнен- 
ня" великого поміщицького та церк. 
землеволодіння. Більшість із зако
нопроектів передбачала конфіскацію

церк. землеволодіння, посилилися ан
тиклерикальні виступи окремих діячів 
УРП та УСДП. 4.01.1919 на засіданні 
УНРади соціал-демократ С. Вітик крити
кував єпископа Г. Хомишина, вимагаю
чи проведення радикальної земельної 
реформи, що передбачала конфіскацію 
церк. землеволодіння. Конфлікт при
звів до того, що станиславівський вла
дика призупинив свою участь у роботі 
представницького органу.

У своєму виступі напередодні при
йняття земельного закону, 4.04.1919, 
делегат від Жовківського пов. прото- 
ігумен Галиц. провінції ЧСВВ о. П. Фі- 
ляс, висловив застереження, що "дер
жава не повинна бути господарем 
національного добра, тільки контро- 
льором прав" і закликав подбати про 
забезпечення духовенства. Прийнятий
14.04.1919 закон про аграрну реформу 
лише частково врахував інтереси і по
треби церкви, передбачив повну кон
фіскацію її землеволодіння. Аграрну 
реформу критично сприйняла більша 
частина духівництва.

Ідеї відокремлення церкви від д-ви 
та школи від церкви позначилися на 
культ.-просвітницькій діяльності духо
венства. На з'їзді вчителів середніх і 
вищих шкіл ЗОУНР 21-24.03.1919 учи
тель В. Бригідер висловився за скасу
вання обов'язкового предмету релігії. 
Незважаючи на те, що його пропозиція 
не знайшла підтримки в реліг.-церк. ко
лах, з'їзд ухвалив резолюцію. На думку 
станиславів. єпископа Г. Хомишина, в 
умовах "занепаду публічної морально- 
сти"в післявоєн. час відкидання дисци
пліни релігії з навч. планів загрожува
ло соціальними потрясіннями.

Сприятливіших практичних резуль
татів досягнув ДСОВ у регулюванні за
безпечення матеріального становища 
духовенства. У 01-05.1919 секретаріат 
розглянув і позитивно вирішив понад 
20 заяв про оплату праці священикам. 
На. засіданні Єпископської консисторії 
в м. Станиславів 10.05.1919 ухвалено 
видати звернення до єпархіального 
духовенства в справі співпраці укр. ду
ховенства в буд-ві д-ви.

Капеланство. Греко-катол. духо
венство взяло активну участь у форму
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ванні укр. війська, відіграло ключову 
роль у його духовній та моральній під
тримці. Розпорядженням військ, міні
стра полк. Д. Вітовського від 1.01.1919 
при ДСВС і НКГА засн. вищі духовні 
органи - Зарядче та Польове преподо- 
бництва, яким передавалося кер-во ді
яльністю військ, священиків. Першим 
начальним духівником ГА став М. їжак, 
колиш. польовий духівник Легіону УСС. 
Після його смерті в час епідемії тифу 
восени 1919 службу очолив о. В. Лаба. 
Серед польових духівників УГА були ві
домі священики: А. Базилевич, А. Банде- 
ра, І. Брикович, В. ГаницькийД. Горнике
вич, І. Лебедович, І. Озимкевич, Я. Фещак 
та ін. Велика група духівників працювала 
також у військ, шпиталях. Загалом в УГА 
служило бл. 100 духівників і кожен 3-й 
з них загинув під час бойових дій або 
в період епідемії тифу восени 1919. У 
складі штабів армії та корпусів ств. рефе- 
рентури духівництва, яким підпорядко
вувалися відділи духівників бригад, що 
обслуговували стрілец. курені й сотні, ін. 
підрозділи. Духівники УГА отримали ок
ремий однострій. Капелани вели облік 
полеглих, організовували їхні похован
ня, влаштовували стрілец. цвинтарі.

Репресії проти греко-катол. ду
хівництва. Після окупації Сх. Галичи
ни в 07.1919 репресій з боку польс. вла
ди зазнали і греко-катол. священики. їх 
звинувачували у ворожому ставленні 
до польс. д-ви. Пароха в м. Монастири
ська 73-літнього о. 3. Подляшецького 
закатовано через участь його синів в 
УГА, вбито священиків Ю.-А. Галібея,
О. Нижанківського, Й. Заторського, 
Ю. Сухаровського та ін. Пароха с. Дора 
Богородчанського пов. М. Ганушевсько- 
го заарештовано, оскільки в 11.1918 він 
організував Гуцул, сотню, проводив 
мобілізацію до лав ГА. Великий термін 
ув'язнення отримав о. Є. Тесля, якого
1919 поляки заарештували й заслали 
до табору полонених спочатку до Бук- 
шовець, біля м. Перемишль, а згодом 
Домб'є, де він пробув бл. 9 місяців. 
Багатьох священиків відправлено до 
табору полонених у Стшалково. Свя
щеники А. Сірецький і М. Сіменович у 
таборі полонених Стшалково організу
вали для інтернованих богослужіння,

випросивши в Єпископ, консисторії 
необхідні богослужбові предмети. Ре
пресій польс. влади 1919-21 зазнали 
понад 350 греко-катол. священиків.

У відповідь на репресії греко-катол. 
священиків митрополит А. Шептиць- 
кий, єпископи Г. Хомишин і Й. Коцилов- 
ський написали "Пастирський лист до 
духовенства і вірних", у якому зазначи
ли, що "п'ять священиків замордовано, 
а сотні вивезено або ув'язнено. Много 
церков, найчільніші монастирі зграбо- 
вані". Польс. спецслужби всім органам 
влади на місцях дали вказівку інфор
мувати уряд про вплив пастирського 
листа на нас. краю. За підтримки апо
стольського нунція в Польщі греко-ка
тол. ієрархи домагалися звільнення 
арештованих священиків.

Дж.: ЦДІАУЛ. Ф. 408. Оп. 1. Спр. 577; 
Там само. Ф. 581. Оп. 1. Спр. 96;Там само. 
Спр. 109; Там само. Ф. 667. Оп. 1. Спр. 86; 
Там само. Спр. 118; ДАІФО. Ф. 2. Оп. 14. 
Спр. 5а; Там само. Ф. 504. Оп. 1. Спр. 808; 
Вістник Державного секретаріату осві
ти і віроісповідань Західньо-Україн- 
ської Народної Республіки. Станиславів, 
1919; Крівава книга / упоряд. Я. Раде- 
вич-Винницький. Дрогобич, 1994.

Літ.: Вітвіцький О. Участь духовен
ства Української Греко-Католицької Цер
кви в державотворчих процесах на за
хідноукраїнських землях у 1 918-1921 pp. 
// Визвольний шлях. 2004. Кн. 11 (680). 
С. 74-88; Делятинський Р. Релігійна 
політика ЗУНР (листопад 1918 - ли
пень 1919 pp.) // Вісник Прикарпатсько
го університету. Історія. 2005. Вип. IX. 
С. 28-41; Західно-Українська Народна 
Республіка 1918-1923: Ілюстрована
історія / гол. ред. і кер. авт. кол. М. Ку- 
гутяк. Львів; Івано-Франківськ, 2008; 
Лебедович І. Полеві духовники Україн
ської Галицької Армії: У 45-річчя участи 
у Визвольних змаганнях (Матеріали до 
історії). Вінніпеґ, 1963. Марчук В. Укра
їнська греко-католицька церква. Істо
ричний нарис. Івано-Франківськ, 2001; 
Павлишин О. Соціально-політичний 
портрет українського проводу Галичи
ни та Буковини в революції 1918-1919 
років // Україна Модерна. Львів, 2000. 
Ч. 4-5. С. 187-245.
Олег Єгрешій, Руслан Делятинський
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ГРЕЧАНІВСЬКИЙ Григорій

ГРЕЧАНІВСЬКИЙ
Григорій
(д. і м. н. і с. н.) - військ, діяч. У пе

ріод ПСВ - штаб-ротмістр 8-го Лубен, 
гусар, полку рос. армії. У 07.1919 долу
чився до складу ГА у Вінниці; отримав 
звання сотника. Кер. Запасного коша і 
вишколу, чл. штабу 1-ї кінної бригади 
ГА. Організував пластун, курінь і гар
мат. кінну батарею з наддніпрян. укра
їнців. Запровадив у кінних частинах ГА 
тактику ведення бою "лавою", прита
манну для рос. кінноти.

Подальша доля невідома.
Літ.: Кучерук В. Українська Галиць

ка Армія: довідник. К., 2010. С. 91; 
Литвин М. Українсько-польська війна
1918-1919 pp. Львів, 1998. С. 173; Укра
їнська Галицька Армія / ред. Д. Ми
китюк. Т. 1. Вінніпег, 1958. С. 211, 214; 
Шанковський Л. Українська Галицька 
Армія. Львів, 1999. С. 287.

Богдан Паска

ГРИГОРОВИЧ
Антін
(24.01.1878-21.08.1959)-громад. діяч, 

сотник УГА. Батько Івана та Петра Гри
горовичів. Н. у м. Чернівці. 1894-1900 
навч. у вищій реальній шк. м. Чернівці, з 
1896 отримуючи від Чернів. магістрату 
тех. стипендію (80 гульденів щорічно). 
Студіював на філос. ф-ті Чернів. ун-ту.
1909 - чл. правління Академічного т-ва 
соціальних наук. Після закінчення ви
щих студій докторатом з філософії пра
цював педагогом у г-зіях, вів активну 
культ.-просвітницьку діяльність. Мобілі
зований до австр. армії, служив у військ, 
підрозділах ландштурму. В 12.1916 іме
нований хорунжим, у 03.1917 - лейте
нантом ландштурму.

Після розвалу Австро-Угор. монар
хії в 11.1918 повернувся в окуповані 
рум. військом Чернівці. Невдовзі пе
рейшов до ЗУНР, став на службу в укр. 
армію як поручник ГА, згодом імено
ваний сотником ГА. Навесні 1919 по
трапив до польс. полону, звідки втік, 
повернувся на Буковину, де, позбавле
ний права на держ. службу, змушений 
заробляти на життя приватним г-вом.

Організатор укр. життя в м. Чер
нівці. Підтримував політ, діяльність

своїх синів Івана і Петра - лідерів укр. 
націоналістичного руху на Буковині 
1930-х. Восени 1940 виїхав з родиною 
до Німеччини в рамках обміну нас 
між Німеччиною та СРСР. Кораблем з 
м. Бремен відплив 31.10.1949, прибув 
9.11.1949 до США як переміщена осо
ба (DP) з Польщі. З 1951 проживав у 
м. Нью-Йорк. Брав участь у діяльності 
Української Буковинської громади в 
Нью-Йорку та ОбВУА. Нагороджений 
Хрестом Симона Петлюри за участь у 
збройній б-бі за державність України.

П. у м. Нью-Йорк. Під час панахиди 
24.08.1959 прощальне слово виголо
сив голова Нью-Йоркського відділу 
ОбВУА, колиш. сотник УГА д-р І. Козак. 
Похорон відбувся 25.09.1959 з церкви 
Св. Володимира.

Літ.: З життя громад і організацій. 
Нюарк, Н. Дж. Буковинська зустріч // 
Свобода. 1952.9 жовт.; Помер д-р Антін 
Григорович // Свобода. 1959. 25 серп.; 
Ті, що відійшли // Голос Комбатанта.
1959. Ч. 3; Der Social-wissenschaftliche 
Akad. Verein // Bukowinaer Post. 1909.
28 Oktober.

Володимир Старик

ГРИГОРЯК
Семен Іванович
(1891-1959) - сотник Буковин. ку

реня, підполковник ДА УНР. Н. у с. Іспас- 
Діброва пов. Вижниця (нині с. Чорно
гузи Вижниц. р-ну Чернів. обл.) в ба
гатодітній сел. родині. Здобув освіту 
в укр. г-зії м. Вижниця. Навч. у Чернів. 
ун-ті; чл. укр. академічного козацтва 
"Запороже"в м. Чернівці.

З 04.1917 хорунжий піхоти 58-го 
полку піхоти.

Поручник ГА з поч. 11.1918. В боях 
за Львів 1-22.11.1918 командував пів- 
куренем, що складався зі 150 стрільців, 
які воювали на Італ. фронті. Поранений 
у боях 1 -15.11.1918; потрапив до польс. 
полону, звідки йому вдалося втекти.

Після переходу ГА за р. Збруч Г. ра
зом із сотнею стрільців-буковинців та
40 галичанами долучився до Буковин. 
куреня, відгукнувшись на заклик от. 
М. Топущака. Брав участь у всіх бойо
вих діях куреня, підпорядкованого 
командуванню 3-ї Залізної д-зії ДА УНР.
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26.09.1919 призначений командиром 
Буковин. куреня. 12.10.1919 Буковин. 
курінь наступав на м. Бершадь, яке за
йняв уночі того ж дня, та продовжував 
наступ у напрямку м. Ладижин. Уник
нувши денікінського оточення осн. 
сил 9-го Стрілець, полку в с. Клебань
30.10.1919, три сотні Буковин. куреня 
відійшли до м. Томашпіль, де влили
ся до складу новосформованого 9-го 
Стрілець, полку. Однак у р-ні м. Ста- 
рокостянтинів цей полк було оточено 
частинами польс. армії і взято в по
лон. Командир куреня Г. інтернова
ний поляками в таборі полонених у 
м. Берестя Литовське (нині м. Брест), 
звідки 1920 потрапив до 6-ї Січової 
д-зії Армії УНР, де, як командир 1-ї 
сотні, а згодом командир 46-го куре
ня 16-ї бригади, брав участь у боях з 
більшовиками. Належав до старшин, 
зарахованих на дійсну укр. військ, 
службу протягом 07.1920-07.1923, 
отримав підвищення до рангу підпол
ковника піхоти ДА УНР.

Один з ключових командирів ДА 
УНР, які брали участь у Другому зимо
вому поході Армії УНР 1921. Бойовий 
курінь під командою підполк. Г. відзна
чився 5.11.1921 в бою за м. Дорошівці 
біля м. Коростень. Командував під час 
хвороби полк. Р. Сушка 2-ю повстан- 
чою бригадою. Був полонений, однак 
зміг утекти біля м. Базар.

Після нелегального переходу кор
дону був інтернований у таборі Щип- 
йорно біля м. Каліш (Польща). Уклав і 
видав у м. Каліш зб. "На руїнах" (1922), 
присвячений Листопадовій повстанчій 
групі 1921 на Волині, в якому, зокр., 
надрукував і 2 власні вірші Свою літ. 
діяльність продовжив у ЧСР. Студіював 
філософію в м. Прага, де залишився на 
проживання. Остання документальна 
звістка про Г. датується 5.07.1955, коли 
він підписав у м. Острава (ЧСР) свою 
світлину, яку надіслав буковинській 
рідні. За ін. даними п. 1959.

Подвиги Г. та його бойових побра
тимів під м. Базар описано багатьма 
укр. письменниками, зокр. Ю. Кле
ном у поемі "Попіл імперій". Пошире
ні в л-рі версії про загибель підполк. 
Г. 1921 не мають документального під
твердження.

Те.: Григоряк С. Козак Сичук (вірш), 
Сотникові Володим. Стефанишинові 
(вірш) // На руїнах. Каліш. 1922. С. 24,47.

Літ.: Другий Зимовий похід або 
Листопадовий рейд / упоряд. О. Ве- 
ремійчук. К., 2006; Дуда А., Старик В. 
Буковинський Курінь в боях за укра
їнську державність 1914-1941-1944. 
Чернівці, 1994. С. 5-51; Емга (Корній 
Купчанко). Буковинський Курінь// Час. 
1933. 16 черв.; Клен Ю. Вибране. К., 
1991. С. 169; Кучерук В. Українська Га
лицька Армія: довідник. К., 2010. С. 295; 
Ліста втрат III // Діло. 1918. 21 листоп.; 
РогознийГ. Базар//Український вісник. 
1942. №13.1 листоп., № 14.15 листоп.; 
Самутин П. Командний склад Vl-ої Сі
чової стрілецької дивізії 1920 р. // Вісті 
Комбатанта. 1973. Ч. 3; Соколишин О. 
Запорозька одноднівка. Нью Йорк, 
1960. С. 5-6.

Володимир Старик

ГРИМАЛЮК
Данило Дмитрович
(21.12.1892 (за ін. даними -  1894) 

-12.12.1919) -  співак і диригент, під
хорунжий УСС, хорунжий СС, четар 
УГА, учасник нац.-демократ. револю
ції 1918 на ЗУЗ. Н. у с. Тишківці Горо- 
денківського пов. (нині Городенків. 
р-ну Івано-Франк. обл.) в багатодітній 
сімї. Навч. у початковій сільс. школі
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ГРИНЕВИЧ (ГРИНЕВИЧЕВА) Катерина Василівна

(1903) та укр. г-зії в м. Коломия (нині 
Івано-Франк. обл.), яку через хворобу 
закінчив лише 15.07.1914. Мріяв про 
вступ до Лісової акад-ї у м. Відень.

Під час ПСВ -  доброволець Легіону 
УСС з 1914, воював на Сх. фронті. Пред
ставлений до нагороди після боїв на 
г. Маківка, де був поранений. Брав 
участь у бойових діях поблизу м. Боле- 
хів (нині Івано-Франк. обл.) та на Тер
нопільщині. У 1-й пол. 1916 завершив 
навч. у старшин, школі біля с, Слов'я- 
тин (нині Бережан, р-ну Терноп. обл.). У 
бою на г. Лисоня поблизу м. Бережани 
(нині Терноп. обл.) 3.09.1916 потрапив 
до рос. полону. Перебував у табо
рі полонених у м. Саратов (нині РФ), 
після втечі з якого 1917 добрався до 
м. Київ, де вступив до Галицько-Буко- 
вин. куреня Січових стрільців, Служив 
при штабі, допомагав у дипломатич
них переговорах, оскільки володів 
іноз. мовами. Воював з більшовиками 
в м. Київ та його околицях. Навч. на 
фіз.-мат. ф-ті Київ, ун-ту.

Під час відпустки додому в 11.1918 
брав участь у встановленні укр, влади 
в Городенківському пов. Організував 
групу місц. хлопців, з якими у м. Львів 
вступив до ГА. Учасник боїв. З 1.03.1919
-  командант 7-ї сотні 2-го куреня 1-ї 
бригади УСС. Після відступу ГА за 
р. Збруч перейшов з нею на Наддні- 
прян. Україну. Чл. делегації, що вела 
переговори з головнокомандувачем 
ЗСПР ген. А.Денікіним.

П. від тифу в м. Ялтушків (нині Бар. 
р-ну Вінниц. обл,). На його честь бать
ки збудували каплицю. У 12.1992 сільс. 
громада встановила меморіальну до
шку, назвала одну з вулиць села та при
своїла звання почесного громадянина 
с.Тишківці.

Літ.; А ми тую стрілецькую славу 
збережемо... Ч. 1 / упоряд, Я. Пола- 
тайчук. Коломия, 1999. С. 119-121; За 
волю України: Історичний збірник УСС. 
1914-1964/за ред.С. Ріпецького. Нью- 
Йорк, 1967. С. 406; Лазарович М. В. Леґі- 
он Українських січових стрільців: фор
мування, ідея, боротьба. Тернопіль, 
2016; Українська Галицька Армія / ред. 
Д. Микитюк. Т. 2 . Вінніпеґ, 1960. С. 316.

Микола Лазарович

ГРИНЕВИЧ
(ГРИНЕВИЧЕВА)
Катерина Василівна
(дівоче прізв.: Банах; 19.11.1875- 

25.12.1947) - письменниця, громад, діяч
ка. Н. у м. Винники (нині м., підпоряд
коване Львів, міськраді) в учительській 
родині. Здобула освіту в Краків, учи

тельській жін. семінарії. Долучилася 
до гуртка демократ, польс. молоді
А. Гурського, Перші вірші писала польс 
мовою. 1894, після знайомства з В, Сте- 
фаником, почала вивчати укр. мову. 
Друкувала поезії та оповідання в час. 
"Буковина", "Неділя" "Мета" та ін. 1906 
Укр. пед. вид-во опублікувало зб. опові
дань Г. для молоді; за оповідання "Бать
ко Петро..."отримала нагороду від т-ва 
"Просвіта" 1910-12 редагувала дитячий
ж. "Дзвінок" Здійснила поїздку до Києва 
та Харкова, де познайомилася з Оле
ною Пчілкою, Л. Старицькою-Черняхів- 
ською, М. Заньковецькою та ін.

Під час ПСВ вчителювала в барако- 
вій шк. табору Гмюнд для виселенців з 
Галичини; про їхній жахливий стан на
писала зб. новел "Непоборні" (вид, 1926), 
яка, на думку Б. Лепкого, заслуговувала 
Нобелівської премії. Від 1918 працюва
ла в газ. "Українське слово" (Львів), від 
1922 - голова Союзу українок Галичини 
й Волині. Гол. тв. Г. -  істор. модерністські 
повісті "Шоломи в сонці" та "Шестикри- 
лець"(1929), ств. на основі фольклорних 
і літописних джерел. Г. співпрацювала з 
Є. Коновальцем, А. Мельником, С. Банде-
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ГРИНЕВИЧ Ярослав

рою, О. Новаківським та ін. діячами укр, 
нац.-визвол. руху.

У 01.1940 виїхала до Німеччини, 
потім до Австрії. Перебувала в ДП у 
м. Карлсфельд (біля м. Мюнхен), в "Ор
лику" в Баварських Альпах.

П. в м. Берхтесґаден (Австрія). 
Пам'ятник з білого мармуру на її мо
гилі зроблено за проектом проф. В. Сі- 
чинського. Після ДСВ всі тв. Г. були 
вилучені з 6-к УРСР і знищені. Деякі з 
рукописів Г. зберігаються в Ін-ті л-ри 
ім.Т. Шевченка (ф. 88) та ЦДІАУЛ (ф. 327), 
чимало матеріалів -  ум . Нью-Йорк.

Літ.: Гнатишак М. Жінки пишуть 
повісті // Наш час. 1936. № 2; ГоракР. По
кута Катрі Гриневичевої // Дзвін. 1990. 
№ 2; ГриневичЯ. Катря Гриневичева; Біо
графічний нарис. Торонто, 1968; Дер- 
жавин В. Катря Гриневичева. Шоломи 
в сонці // Червоний шлях. 1929. № 12; 
Дорошенко В. Катря Гриневичева // Сло
во і час. № 9/10; Кисілевська О. Жмут 
спогадів про Катрю Гриневичеву // 
Жіночий світ. 1973. № 2; Мишанич О. 
Повернення; Літературно-критичні стат
ті і нариси. К., 1993; /7epedup/uВ. Гриневи
чева Катря // Українська журналістика в 
іменах. Вип. 6. Львів, 1999;ПогребенникФ. 
Катря Гриневичева // Слово і час. 1994. 
№ 3; Харлан О.Д. Історична проза Катрі 
Гриневичевої. К., 1997; ЇЇ ж. Катря Грине
вичева. Життя і творчість. К., 1997.

Галина Герасимова

ГРИНЕВИЧ
Ярослав
(д. і м. н. і с. н.) -  військ, діяч, четар ГА. 

На поч. 11.1918 приділений до Канце
лярії команди Укр. держ. жандармерії. 
У серед. 11.1918 отримав звання підхо
рунжого. Згодом - четар ГА. На рубежі
1918-19 - командант групи "Яворів" у 
складі області ГА "Північ", що займала 
позиції на пд.-зх. і пн. від м. Яворів (нині 
Львів, обл.). Згодом - командант 1-го 
Яворів, куреня 6-го піх. полку Рава-Русь- 
кої доповнюючої округи ГА. У 03.1919 
брав участь у невдалому наступі ГА на 
Львів; на чолі Яворів, куреня здійснив 
атаку на польс. позиції у с. Бортятин 
(нині Мостиськ. р-ну Львів, обл.).

Згодом емігрував до США. 8.09.1955 
взяв участь у ініціативній нараді колиш.

старшин ГА під кер-вом Д. Микитюка, на 
якій було схвалено здійснити видання 
книги "Українська Галицька Армія (ма- 
теріяли до історії)"

Подальша доля невідома.
Літ.: Західно-Українська Народ

на Республіка 1918-1923. Документи 
і матеріали. Т. 2 / уклад.; О. Карпенко, 
К. Мицан. Івано-Франківськ, 2003. С. 23; 
Кучерук В. Українська Галицька Армія: 
довідник. К., 2010. С. 91; Українська 
Галицька Армія / ред. Д. Микитюк. 
Т. 1. Вінніпег, 1958. С. 7; Шанковський Л. 
Українська Галицька Армія. Львів, 1999. 
С. 51,132,279.

Богдан Паска

ГРИНІВ Володимир

ГРЙНІВ
Володимир
(д. н. н. -  1954) -  інженер, військ, 

діяч. Н. у с. Долина (нині Тлумац. р-ну 
Івано-Франк. обл.). 1910 здобув вищу 
освіту й фах інж.

Під час ПСВ - у складі австр. армії; 
потрапив у рос полон. 1918 повер
нувся до Києва; увійшов до складу Гол. 
ради галицьких, буковинських і угор
ських українців. 11.1918 - делегат Гол. 
ради галицьких, буковин. і угор. укра
їнців та ДСШ ЗУНР в м. Львів. 9.11.1918 
брав участь у засіданні УНРади з питан
ня утворення першого тимчасового ДС 
ЗУНР і затвердження її герба. Згодом 
вступив до ГА. Отримав звання хорун
жого. Був командантом 2-го куреня 2-ї 
Коломий. бригади Коломийської до
повнюючої округи ГА. У 07.1919 в скла
ді ГА перейшов на Наддніпрянщину.
1.08.1919 отримав звання четаря. Зго
дом -  поручник ГА.

У міжвоєн. період -  лідер кооп. 
руху в рідному селі.

П. у м. Самбір (нині Львів, обл.).
Літ.: Альманах Станиславівської 

землі. Збірник матеріялів до історії 
Станиславова і Станиславівщини. Нью- 
Йорк; Торонто; Мюнхен, 1975. С. 908- 
912; Західно-Українська Народна Рес
публіка 1918-1923. Документи і мате
ріали. Т. 1 / уклад.: О. Карпенко, К. Ми
цан. Івано-Франківськ, 2003. С. 408; 
Кучерук В. Українська Галицька Армія: 
довідник. К., 2010. С. 91.

Богдан Паска
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ГРИНІШАК Лесь (Олекса) Матвійович

г р и н іш Ак
Лесь (Олекса) Матвійович
(13,03,1895 - осінь 1919) -  хорун

жий УСС, музикант-аматор. Н. у м. На
двірна (нині Івано-Франк. обл.). Здобув 
освіту в Надвірнян. 6-річній нар. школі 
для хлопців та на гімназійних курсах 
при б-ці т-ва "Просвіта". 1913 з відзна
кою завершив навч. у Станиславів. г-зії. 
Діяльний у т-ві "Сокіл"

Під час ПСВ - доброволець Легіо
ну УСС від 1914, воював на Сх. фронті. 
Восени 1914 - розвідник. Співініціатор 
створення при читальні УСС Відчито- 
вого гуртка. Керував стрілец. хором; 
диригент струнного квартету, учасник 
духового оркестру та аматорського 
театру УСС, де виконував переважно 
сольні партії в оперному репертуарі. 
У 05-07.1917 навч. в старшин, школі 
м. Єґерндорф (нині м. Крнов, Чехія). 
Учасник польс.-укр. війни 1918-19. 
Дир. театру при НКГА. Після перехо
ду ГА на Наддніпрянщину боровся за 
визволення УНР від більшовиків і бі
логвардійців.

П. від тифу в м. Вінниця (за ін. вер
сією - осів у м. Черкаси, де організував 
свій театр; подальша доля невідома). 
2014 Надвірнян. міськрада присвоїла 
Г. звання "Почесний громадянин мі
ста Надвірни". На честь Г. на фронтоні 
міськ. будинку т-ва "Просвіта" встанов
лено меморіальну дошку.

Літ.: Андруняк Т., Мороз В. Один із 
"Пресової кватири"// Галичина. 2014.

26 черв.; За волю України: Історич
ний збірник УСС. 1914-1964 / за ред. 
С. Ріпецького. Нью-Йорк, 1967. С. 358, 
401; Лазарович М. В. Леґіон Українських 
січових стрільців: формування, ідея, 
боротьба. Тернопіль, 2016; Мелень Т. 
Шевченкове свято у Варпалянці // Віст- 
ник Союза визволення України. 1915. 
Май-червень. Ч. 19/20. С. 13; Українська 
Галицька Армія / ред. Д. Микитюк. Т. 4. 
Вінніпег, 1968. С. 139.

Микола Лазарович

ГРИНКЕВИЧ
Михайло Дмитрович
(чернече ім'я: Митрофан;
15.11.1887-28.08.1956) -  церк. діяч, 

ЧСВВ, капелан УГА. Н. у м. Тернопіль у 
сімТ міщан. До 1903 закінчив 4 класи 
укр. г-зії в рідному місті. 1904 вступив 
до ЧСВВ. Навч. в школі Лаврівського 
монастиря (нині с. Лаврів Старосамбір. 
р-ну Львів, обл.). Довічні обіти склав
1.08.1909. Дир. школи в Лаврівсько- 
му монастирі (1910-11), ієродиякон 
монастиря в Бучачі (1913), ієромонах 
монастиря в Дрогобичі (1914-18). Ру- 
коположений 14,02.1915. У 01.1919 
став духівником ГА, у складі однієї з її 
бригад перебував за р. Збруч,

У 05.1920 повернувся до Галичи
ни. Ігумен монастирів у м. Перемишль 
(1920-24) і Добромиль (1924-27). Ієро
монах монастиря і сотрудник парохії в 
м. Дрогобич, одночасно катехит г-зГГРід- 
ноїшколи"(1928-30), ієромонахмонасти- 
ря і сотрудник парохії у м. Кристинопіль 
(1930-31), ієромонах монастирів у 
м. Львів (1932-35) і Жовква (1935—45). 
Після заборони УГКЦ і ЧСВВ в рад. Украї
ні 1946 душпастирював у підпіллі.

П. у м. Тернопіль, де й похований на 
Микулинецькому цвинтарі.

Літ.: Блажейовський Д. Історичний 
шематизм Львівської архієпархії (1832- 
1944), Т. 2: Духовенство і релігійні згро
мадження [англ. мовою], Львів; К., 2004. 
С. 523; Його ж. Історичний шематизм 
Перемиської єпархії з включенням Апо
стольської Адміністратури Лемківщини 
(1828-1939) [англ. мовою]. Львів, 1995. 
С. 908; Його ж. Історичний шематизм 
Станиславівської (Івано-Франківської) 
єпархії від її заснування до початку Дру
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ГРИНКЕВИЧ Осип

гої світової війни (1885-1938) [англ, мо
вою]. Львів, 2002. С. 393; Лебедович І. По- 
леві духовники Української Галицької 
Армії: У 45-річчя участи у Визвольних 
змаганнях (Матеріяли до історії). Вінні
пег, 1963. С  82; Р. Я  Спис директорів-ва- 
силіян у Лаврівській школі від 1788/89 
до 1910/11 // Записки ЧСВВ. 1932. Т. 5. 
Вип. 1-4. С. 154; Шематизм всього клі- 
ру греко-католицької Станиславівської 
єпархії. 1913.С. 290.

Ігор Пилипів,
Руслан Делятинський

ГРИНКЕВИЧ
Осип
(13.1 1.1892-10.07.1973) -  адвокат, 

громад.-політ. діяч, поручник УГА. Н. у 
м. Тернопіль. Здобув освіту в укр. г-зії 
м. Тернопіль. Випускник правн, ф-ту 
Львів, ун-ту. Д-р права (1932).

Учасник польс.-укр, війни 1918-19. 
Від 1921 працював в екон. т-вах м. Тер
нопіль. Секретар повітов. орг-ції УНДО 
(від 1925).

1928-39 мав власну адвокат, конто
ру, захищав українців на політ, проце
сах у судах. 1941 -44 - посадник м. Тер
нопіль. Голова окружної комісії військ, 
управи д-зії'їаличина" в м. Тернопіль.

Від 1944 -  в Австрії, потім -  у Німеч
чині, де працював у Міжнар. орг-ції для 
біженців. 1950 виїхав до Австралії, за
ймався адвокат, практикою, налагоджу
вав укр. громад, життя. Голова суду Со
юзу укр. орг-цій Австралії (1960-63),

П. у м. Мельбурн (Австралія).
Літ.: Гринкевич О. За правильний 

організаційний принціп // Український 
Голос. 1932.15 трав.; Мельничук Б. Грин
кевич Осип // ТЕС. Т. 1. Тернопіль, 2004. 
С, 415; Українська Галицька Армія / ред. 
Д. Микитюк. Т. 2. Вінніпеґ, 1960. С. 313.

Микола Назарович, 
Богдан Мельничук

ГРИНЮК
Юрій Михайлович
(1892-20.11.1937) -  літератор, поет.

Н. у с. Воскресинці (нині Коломий. р-ну 
Івано-Франк. обл.) у сел. сімТ. Навч. у 
Коломий. г-зії, на юрид. ф-ті Львів, ун-ту.

На поч. ПСВ мобілізований до австр. 
армії. У 12.1914 за антивоєн. агітацію

засуджений на 6 місяців ув'язнення у 
військ, фортеці Куфштайн (Австрія).

У період ЗУНР брав участь у дер
жавотворчих процесах на Коло- 
мийщині. Під час рум. окупації Покуття 
(05-08.1919) видав у м. Коломия збірку 
поезій "В кривавому танці". Учасник ан- 
тирум. підпілля, заарештований. Після 
переведення до польс. тюрми у кін.
09.1919 втік до м. Кам'янець-Поділь- 
ський. За Директорії УНР -  в. о. нач. 
відділу політ, інформації у м. Вінниця. 
Після окупації міста рад. військами у
01.1920 перейшов на службу до біль
шовиків. Співробітник ред, газ. "Черво
ний стрілець", служив при штабі ЧУГА. 
Після закінчення воєн, дій працював 
учителем укр. мови у Вінниці. Вступив 
до літ. орг-ції "Західна Україна".

10.02.1933 заарештований ОДПУ 
за сфабрикованими звинуваченнями 
в кер-ві Подільським відділенням УВО 
та підготовці збройного повстання 
проти рад. влади; засуджений на 10 
р. ув'язнення. Розстріляний НКВС під 
м. Медвеж'єгорськ в ур. Сандормох 
(нині Республіка Карелія, РФ).

Літ.: Морозюк В. Пом'яник. Івано- 
Франківськ, 2005; Мельник І. Поет і 
тюрма //Україна молода. URL: http:// 
www .um oloda.kiev.ua/num ber/590/ 
164/21349/.

Богдан Паска

ГРИЦАЙ
Остап
(02.11.1881-07.05.1954) -  педагог, 

журналіст, письменник, громад, діяч, 
автор публікацій у часописах емігра
ційного уряду ЗУНР. Н. у с. Княжпіль 
Добромильського пов. (нині Старо- 
самбір. р-ну Львів, обл,). Навч, в ака
деміч. г-зіях м. Стрий і Львів (1902), на 
філос. ф-ті Віден. ун-ту. Викл. лат., нім. 
та польс. мов Академіч. г-зії м. Львів 
(1910-14).

1914-45 проживав у м, Відень. Пу
блікувався у газ. "Діло" (Львів, 1908-14). 
Автор публіцистичних та літ.-критичних 
статей в укр. еміграційній періодиці. 
Співпрацював з часописами уряду ЗУНР: 
"Український Прапор" (Відень, Берлін,
1919-27), "Український Скиталець" (Ві
день, Прага, 1922-23); журналом со-
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ГРИЦИН Михайло

ГРИЦИН Михайло

борницького напряму “Воля" (Відень,
1919-21), співробітник час."Визволення" 
(Відень, 1923). У 1920-1930-х публікував
ся в "Літописі Червоної Калини" "Вісни
ку" (Львів), "Українському Голосі" (Пере
мишль), "Свободі" (Нью-Йорк).

Співпрацював з укр. націоналіс
тичним рухом, голова віден. філії УНО 
(1938-44). Наприкінці ДСВ емігрував 
до Німеччини. 1945-46 перебував у 
таборах для біженців у м. Карлсфельд 
і Берхтесґаден. Співорганізатор літ.- 
мист. об'єднання та Спілки укр. пись
менників і журналістів. 3 1951 оселився 
в м. Мюнхен. Співпрацював з видання
ми "Християнський Голос" (Мюнхен"), 
"Українське Слово" (Париж).

П .ум . Мюнхен.
Літ.: Боднарук І. Стрийський Парнас 

// Стрийщина. Історично-мемуарний 
збірник Стрийщини, Скільщини, Боле- 
хівщини, Долинщини, Рожнітівщини, 
Журавенщини, Жидачівщини і Микола- 
ївщини / ред.: II. Пеленська, К. Баб'як. Т. 2. 
Ню Йорк, 1990. С. 68; Грицай О. Генерал 
Віктор Курманович Ювилянт. З приво
ду 60-ліття його уродин (1876-1936) // 
Літопис Червоної Калини. 1936. Ч. 7/8. 
С. 2-4; ІваничукН. Р. Грицай Остап // ЕСУ. 
Т. 6. К., 2006. С. 477-478; Остап Грицай: 
Бібліографічний покажчик. Дрогобич, 
2002; Павлишин О. Євген Петрушевич 
(1863-1940). Ілюстрований біографіч
ний нарис. Львів, 2013. С. 324,

Олег Павлишин

ГРИЦИН
Михайло
(23.10.1879-23.10,1942)-військ.діяч, 

педагог, четар ГА. Н. у с. Буцнів (нині 
Терноп. р-ну Терноп, обл.). Працював 
нар. учителем.

1914 мобілізований до австр. армії. 
Відбув старшин, вишкіл у м. Кошице 
(нині Словаччина). Під час ПСВ -  по
ручник на Італ. фронті. 1918-20 -  стар
шина інтендатури ГА, У міжвоєн. період 
продовжив педагог, працю.

П. у с. Шоломинь (нині Пустомитів. 
р-ну Львів, обл.).

Літ.: Українська Галицька Армія 
/ ред. Д. Микитюк. Т. 1. Вінніпег, 1958. 
С. 664,164.

Богдан Паска

ГРИЦИНА
Єронім Степанович
(31.10,1899-24.09.1965) -  старшина 

УГА, реліг. діяч. Н. у м. Тернопіль, де й 
здобув середню освіту.

Учасник польс.-укр. війни 1918-19. 
Випускник Краків, ун-ту (1924).

Від 1925 - у Канаді. 1926 висвяче
ний, згодом митрофорний протоієрей. 
1951-55 -  голова президії Духовної 
консисторії УГПЦ Канади. Учасник пе
реговорів з митрополитом Іларіоном 
(Огієнком) у справі запрошення його 
на предстоятеля УГПЦ Канади. Від 1954
- ред. газ. "Вісник". Дир. ради укр. шко
ли при Ін-ті ім. П. Могили в м. Саскатун. 
Очолював Союз українців-самостійни- 
ків, Т-во укр. самостійників. 1960-65 - 
на каф-рі ПресвятоїТрійці у м. Вінніпег. 
Автор кн. "Літургіка" (1955).

П. у м. Вінніпег (пров. Манітоба, Ка
нада).

Літ.: Буняк І., Волинський Б. Грици- 
на Єронім // ТЕС. Т. 1. Тернопіль, 2004. 
С. 419; Войценко О. Літопис українсько
го життя в Канаді. Т. 7 : Доба завершених 
консолідаційних процесів і змагання за 
конституційне визнання: 1960-1969. 
Едмонтон, 1986. С. 276; Листи громад
ських діячів, представників української 
науки, культури і церкви до Івана Огіє- 
нка (митрополита Іларіона) 1910-1969 
/ упоряд. І. Преловська та ін. К., 2011. 
С. 635; Баб'як А  Грицина Єронім Сте
панович // ЕСУ. URL: http://esu.com.ua/ 
search_articles.php?id=31789.

Микола Лазарович, 
Богдан Мельничук

ГРИЦИНА
Михайло
(д. і м. н. і с. н.) -  військ, діяч, сотник 

ГА. У 04.1919 призначений нач. стар
шинської школи ГА у м. Золочів (нині 
Львів, обл.).

Літ.: Кучерук В. Українська Галиць
ка Армія; довідник. К., 2010. С, 91; 
Литвин М. Українсько-польська війна 
1918-1919 pp. Львів, 1998. С. 168; Укра
їнська Галицька Армія / ред. Д. Ми
китюк. Т. 2. Вінніпег, 1960. С. 336; Шан- 
ковськийЛ. Українська Галицька Армія. 
Львів, 1999, С. 297.
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ГРИЦИШИН Петро

ГРИЦЙШИН
Петро
(22.02.1894-25.10.1981) -  десятник 

УГА, кооп. і просвіти, діяч. Н. у с. Перепе- 
льники (нині Золочів. р-ну Львів обл.); 
за ін. даними -  ус . Вовчківці (нині Збо
рів. р-ну Терноп. обл.). Початкову освіту 
здобув у сільс. школі, середню -  в Золо
чів. г-зії, під час навч. у якій мав зустріч 
і слухав виступ І. Франка, що й визначи
ла, як він згадував, його світогляд і жит
тєвий шлях.

У складі УСС перебував від 1917, 
пройшов увесь бойовий шлях з УГА, 
нагороджений Хрестом заслуги. У 
міжвоєн. період -  працівник Союзу 
укр. кооператив, згодом учителював.

П. і похований у с. Грабківці на Збо- 
рівщині.

Літ.: Золочівщина: минуле і сучас- 
не/упоряд. М. В. Дубас. Львів, 2006; Ла
зарович М. Легіон Українських Січових 
Стрільців: формування, ідея, боротьба. 
Тернопіль, 2016.

Богдан Якимович

ГРИЦКЕВИЧ
(д. і м. н. і с. н.) - військ, діяч, хорун

жий ГА. У 05.1919 -  командант батареї 
Гусятинської групи от. Мариновича на 
Надзбручан. фронті ГА проти більшови
ків. У 06.1919 в ході Чортків. офензиви 
батарея Г. переведена до артилер. гру
пи сот. Біркенава. У 07.1919 в складі ГА 
перейшов на Наддніпрянщину. З кін.
07.1919 -  командант 3-ї батареї 9-го гар
мат. полку Золочів. гармат, коша.

Літ.: КучерукВ. Українська Галицька 
Армія: довідник. К., 2010. С. 91; Україн
ська Галицька Армія / ред. Д. Микитюк. 
Т. 1. Вінніпег, 1958. С. 197;ШанковськийЛ. 
Українська Галицька Армія. Львів, 1999. 
С. 286.

Богдан Паска

ГРОБЕЛЬНИЙ
Осип
(1889-1957) -  військ, діяч, поруч

ник ГА, лікар. Н. у с. Милування (нині 
Тисмениц. р-ну Івано-Франк. обл.). Здо
був освіту в Станиславів. г-зії.

Під час ПСВ мобілізований до 
австр. армії. З 1918 -санітарний поруч
ник ГА, командант санітарного поїзда

ч. 2. 1 9 1 9 - у  польс. таборах для укр. 
військовополонених.

1925 завершив навч. на мед. ф-ті 
Празьк. ун-ту. 1926 відкрив приватну 
практику в м. Станиславів (нині м. Іва
но-Франківськ). Після рад. окупації ВУЗ
-  лікар у міськ. лікарні № 1.

П. і похований у м. Станіслав (нині 
м. Івано-Франківськ).

Літ.: Литвин М. Українсько-поль
ська війна 1918-1919 pp. Львів, 1998; 
Морозюк В. Пом'яник-2, Івано-Фран
ківськ, 2006; Українська Галицька Армія 
/ ред. Д. Микитюк. Т. 1. Вінніпег, 1958.

Богдан Паска

"ГРОМАДСЬКА ДУМКА" -  газета, 
офіц. періодичне видання повітової 
ради в м. Рудки (нині м. районного зна
чення Самбір. р-ну Львів, обл.). Перша 
укр. газета в місті. Виходила друком 
щотижня 30.01 -15.04.1919 (загалом 10 
чисел). Ред. - видавничий к-т (за спога
дами П. Голинського - М. Фещин), відп. 
ред. - 1. Роздольський.

Видання було покликане ширити 
серед містян і мешканців повіту ідею 
укр. державності, закликати їх до під
тримки укр. війська людськими й ма
теріальними ресурсами, інформувати 
про діяльність представницьких, ви
конавчих органів влади ЗОУНР (тек
сти ухвалених законів, розпоряджень 
тощо публікувалися в "Урядовому від
ділі"') та про події на фронтах. У "Г.д." 
друкували статті Ю. Кміта, К. Кульчиць- 
кого, Ю. Пастернака з актуальних пи
тань громад, життя повіту, фейлетони й 
вірші. Рубрики: "З Рудеччини","3 краю", 
"В ПольшГ/Зі світа"та "Новинки".

Літ.: Голинський П. Рудки у днях 1 
і 2 листопада 1918 р. // Українська Га
лицька Армія / ред. Д. Микитюк. Т. 5. 
Вінніпег, 1976. С. 48; Дроздовська О. 
Українські часописи повітових міст 
Галичини (1865-1939 pp.). Львів, 2001. 
С. 155-156.

Олеся Дроздовська

"ГРОМАДСЬКИЙ ГОЛОС" -  газе
та, друк, орган УРП (від 1926 - УСРП). 
Виходила 1895-1939 (з перервами) у 
м. Львів укр. мовою спочатку щомі
сячно, 1906—09 - як двотижневик, від
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ГРОМАДСЬКІ КОМІТЕТИ ДОПОМОГИ УКРАЇНСЬКИМ ВІЙСЬКОВИМ ТА ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИМ НА БУКОВИНІ (1914-21)

їм «W.M чи > нами w u  І .М1ІІИЧ а«і і г їм .:•«»*•> ім ім і*  о»»—«- М И)IW >|гиФ««
Ч. 1 - » . ____________________ Лідац, субота Ь. січам ___________________ !»• И* мц»*ц.

р о м а д ш а їи  А

SO от.
00ЦІ *Л  ̂  НО^АДИКА/»Н>ДГчАС0П»С УИУАШСЬМОГО ПРАЦЮЮЧОГО Ш Щ ГУ  

D O M T I C I  -  Л О S О М  т I I

1910 -  як тижневик (1904-05 під на
звою "Новий громадський голос"). 

Рубрики: "Новинки" "Вісти з краю 
і зі сьвіта", "Зо сьвіта", "Всячина" "Ві
сти з армії" "Бібліографія" "З коопе
ративного життя" "Робітнича справа" 
"Фейлетон" "Сьмішне", "Наука і Роз
вага" "Народне Господарство" "Голос 
Читачів" "Дописи" "Дописи з місць" 
"Організаційний рух" "Організаційні 
справи" та "Політичний і освідомлюю- 
чий рух" Редактори: В. Будзиновський 
(1895-96), І. Франко (1896-97), М. Пав- 
лик (1897-1901,1908—09) та ін. 1912-14 
при"ПГ."виходив місячник"Січові вісті"
1919 "ПГ." друкували вм. Коломия. 1922 
відновлено видання; гол. ред. став 
спочатку О. Павлів (1922-28), згодом 
(1929-39) -  М. Стахів. 1936-37 -  літ. до
даток "Сніп". Тираж 1920 -  поч. 1930-х
- 4000-20000 примірників

1895-99 значна увага приділялася 
проведенню виборчої і податк, реформ, 
від 1902 активізувалася пропагандист, 
робота щодо орг-ції страйків і демон
страцій; від 1918 вміщувала матеріали 
про хід військ, дій на польс.-укр. та рос.- 
укр. фронтах, повідомлення штабів УГА 
та Армії УНР, статті про громад.-політ. 
життя Наддніпрян. України.

З метою підвищення рівня політич
ної свідомості нас. краю на сторінках 
"ПГ" автори роз'яснювали переваги де
мократії та соціалізму (Коберський К. 
"Два напрями соціялізму", Стахів М. "Де
мократія, соціалізм та національна спра
ва") та згубність комунізму й фашизму 
(Бочковський О. "Диктатура - стара річ" 
"Наша відповідь большевикам" Феденко

П."Як ставиться до національної справи 
ленінізм-сталінізм"); вказували на потре
бу консолідації ("Консолідація народо- 
правних сил. Утворення Українського 
Соціялістичного Бльоку" "На дорозі зєд- 
нання соціалістичних сил"), потребу пе
ребудови сусп. устрою ("Правник "Фор
ма державного устрою в минувшині й 
теперішності"), залучення до активного 
політичного життя (Л. "Кілька заміток 
про політику", "Партійність і безпартій
ність"), відображали осн. етапи б-би га
лиц. радикалів за незалежність України 
("Великий спомин"), публікували заяви, 
звернення, промови активних членів 
УРП, комунікати, постанови та резолю
ції з'їздів, містили чимало розвідок про 
екон. (І. Блажкевич "До боротьби з ли
хвою"), культосвіт. (Власовський І.'Укра
їнське шкільництво в урядовім світлі на 
Волині" 'Українська шкільна справа в 
Польщі" "Як працює "Самоосвіта"?") роз
виток ЗУЗ.

Літ.: Животко А. Історія україн
ської преси. К., 1999; Періодика Захід
ної України 20-30-х pp. XX ст. Т. 4 / ред.: 
М. М. Рома н юк. Л ьві в, 2001; Шкраб'юкГІ. В. 
Громадський голос // ЕІУ. Т. 2. К., 2004. 
С .2 1 !

Мар'яна Мі щук

ГРОМАДСЬКІ КОМІТЕТИ ДОПО
МОГИ УКРАЇНСЬКИМ ВІЙСЬКОВИМ 
ТА ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИМ НА БУ- 
КОВЙНІ (1914-21) -  неформальні гро
мад. об'єднання, які діяли на Буковині 
від поч. ПСВ, організовуючи збір допо
моги укр. буковин. добровольцям у 
Легіоні УСС, а згодом воякам та стар
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ГРОМАДСЬКІ КОМІТЕТИ ДОПОМОГИ УКРАЇНСЬКИМ ВІЙСЬКОВИМ ТА ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИМ НА БУКОВИНІ (1914-21)

шинам УГА та ДА УНР. Вже під час пер
ших зборів Ради українців на Буковині 
наприкінці 08.1914 зібрано 352 крони 
на користь Бойової управи УСС. Рос. 
окупація Буковини унеможливила ді
яльність Ради українців на Буковині, а 
ініціатора її скликання М. Топущака ви
везено вглиб Росії до кін. війни як од
ного з чернів. заручників.

31.08.1915 в Укр. нар. домі м. Чер
нівці під проводом О. Кобилянської 
відбулися установчі збори Запомого- 
вого к-ту укр. жіноцтва в Чернівцях 
(Укр. жін. к-т). К-т (голова Я. Струтинсь- 
ка) вирішив почати роботу на користь 
поранених військових, відвідуючи їх у 
шпиталях та роздаючи їм книги й часо
писи рідною мовою, збираючи та роз
поділяючи подарунки для жовнірів, за- 
опікуючись їхніми родинами. Центром 
збору теплої білизни, полотна, теплих 
рукавиць, светрів та ін. дарунків для 
укр. жовнірів Укр. жін. к-т визначив 
розміщену в Нар. домі Укр. нар. канце
лярію. Тут же 31.10.1915 студентки 2-го 
курсу держ. учительської семінарії 
влаштували свято укр. герба з метою 
збору коштів для УСС та гуцулів-добро- 
вольців (загалом 1061 крона). Також 
розміщена в Нар. домі укр. друкарня 
т-ва "Руська рада" в 11.1915 подарува
ла гуцулам-добровольцям 1000, а для 
УСС 2000 поштових листівок польової 
пошти. Укр. жін. к-т налагодив збір ко
штів для потреб УСС та гуцулів добро
вольців і в багатьох селах та містах 
Буковини. Збором коштів для надання 
благодійної допомоги займалися і вій
ськові. Так, буковин. укр. військові 4-го 
куреня 24-го полку піхоти з ініціативи 
фельдфебеля Т. Станкевича і кадета 
М. Гнатюка зібрали і внесли у Фонд для 
вдів і сиріт по впавших гуцулах-добро- 
вольцях 515 крон. Укр. учнівська та 
студент, молодь 15.02.1916 організу
вала концерт у залі Муз. т-ва за участю 
К. Рубчакової, Н. Пігуляковоїта В. Ілю- 
ка, дохід із якого (1408 крон) призна
чався для УСС та гуцулів-доброволь- 
ців. З 1916 до опіки Г.к.д. додалися укр. 
нар. школи, відкриті на Волині за ак
тивної участі буковин. педагогів.

Після спричиненої рос. окупацією 
Буковини 1916 масової евакуації буко

винців на Захід заснований у м. Прага 
Укр. к-т (голова О. Попович) своєю ме
тою поставив підтримку укр. гімназій
них бурс у м. Прага та ін. шкіл для укр. 
дітей, а також матеріальну підтримку 
буковин. виселенців. Аналогічним чи
ном формулював свої завдання і Бу
ковинський к-т запомоговий у Відні. 
Однак навіть у бараках таборів для бу
ковин. виселенців не припинявся збір 
коштів для потреб УСС, на фонд вдів 
та сиріт полеглих гуцул, стрільців, на 
влаштування різдвяних та великодніх 
свят для поранених вояків-українців у 
шпиталях.

Відразу ж після звільнення Чернів
ців у 08.1917 від росіян заходами укр. 
жіноцтва під проводом О. Калужняцької 
ств. К-т для несення помочи раненим 
жовнірам (Укр. жін. к-т), який не лише 
матеріально підтримував поранених, 
але й вів серед них нац.-просвітницьку 
діяльність. Для збору потрібних коштів 
К-т організував благодійний концерт. 
Також Укр. жін. к-т узяв на себе відпові
дальність за утримання сиріт, притулку 
в Чернівцях, організованого ще за часів 
останньої рос. окупації, і провадив по
стійний збір коштів у різних місцевос
тях Буковини для 57 укр. сиріт війни з 
цього притулку.

Після окупації Буковини рум. армі
єю в 11.1918 гуманітарна акція укр. гро
мадянства краю зосередилася на на
данні допомоги укр. військовим австр. 
та рос. армій, інтернованим у рум. та
борах укр. військовополоненим, укр. 
політв'язням у Румунії. Цю діяльність 
координував К-т укр. пань для допомо
ги полоненим, поворотцям і жертвам 
війни (К-т укр. пань), який восени 1919 
заснували 11 укр. громад, активісток 
на чолі з чл. Буковин. делегації УНРади 
М. Левицькою. Для численних утікачів 
з Наддніпрянщини, колиш. козаків та 
старшин укр. армій надавали допомогу 
в полагодженні юрид. формальностей, 
визволенні з-під рум. арешту. Звільне
них укр. козаків і старшин К-т направ
ляв до таборів для інтернованих укр. 
військових у м. Брашів та Орадя Маре, 
де вони перебували під опікою К-ту й 
дипломатичного представництва УНР 
до ліквідації режиму інтернування в
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ГРОМНИЦЬКИЙ Володимир Петрович

ГРОМНИЦЬКИЙ 
Володимир Петрович

Румунії 1923. К-т укр. пань не обмежу
вав своєї діяльності лише м. Чернівці, а 
виїжджав до табору в м. Неполоківці з 
провіантом, білизною, одягом і грішми 
для інтернованих укр. військових. Та
кож допомагав укр. утікачам у Бесса- 
рабії, висилаючи до табору в м. Бєльці 
потрібні речі.

В умовах запровадженого в 01.1919 
в укр. місцевостях Буковини стану об
логи К-т укр. пань відроджував укр. 
нац. життя. В 12.1919 К-т укр. пань за 
підтримки укр. студентства влашту
вав перше після рум. окупації Букови
ни укр. свято св. Миколая в Нар. домі 
м. Чернівці. Ще масштабнішим було 
свято св. Миколая 18.12.1920, органі
зоване К-том укр. пань разом з т-вом 
"Жін. громада"та студент, т-вами "Союз" 
ГЗапороже".

У м. Чернівці грошові пожертви на 
користь К-ту приймав нотар М. Дрого- 
мирецькийусвоємуофісінапл.Ринок,а 
одяг, білизну та взуття приймала М. Ле- 
вицька у власному помешканні на вул. 
Кучурівській, 11-А. Маючи 3000 леїв на 
початку, К-т укр. пань витратив за 1,5 р. 
своєї діяльності майже 0,5 млн леїв для 
надання допомоги тисячам військових
і цивільних утікачів, кожен з яких отри
мав від К-ту харчі, одяг і невелику суму 
грошей. Після припинення своєї діяль
ності в 01.1921 К-т передав 10000 леїв 
на відкриття укр. дитсадка в м. Чер
нівці т-ву"Жін. громада", в якому про
довжили свою діяльність члени К-ту та 
його голова М. Левицька.

Літ.: Буковина, її минуле і сучасне. 
Париж; Філадельфія; Детройт, 1956. 
С. 838-840; До українського Грома
дянства 11 Воля Народа. 1920.19 груд.; 
Добржанський О., Старик В. Бажаємо 
до України. Змагання за українську 
державність на Буковині у спогадах 
очевидців (1914-1921). Одеса, 2008. 
С. 1082-1086; їх же, Змагання за укра
їнську державність на Буковині (1914- 
1921 pp.). Документи і матеріали. Чер
нівці, 2009. С. 314-334; Жертви для 
Українських Січових Стрільцїв // Буко
вина. 1916.10 листоп.; Жіночий Націо
нальний Фонд // Час. 1929. 24 лютого; 
Запомоговий комітет українського жі
ноцтва в Чернівцях // Народний Голос.

1915. 4 верес.; Збори Українок // Буко
вина. 1915.17 верес.; Концерт на дохід 
“Укр. Січ. Стрільцїв" і Гуцулів-добро- 
вольців // Буковина. 1916. 19 лютого; 
Михаліна Левицька (некролог) // Час. 
1932. 10 верес.; Присилайте жертви! 
// Буковина. 1915. 24 верес.; Приси
лайте жертви для Гуцулїв-доброволь- 
ців // Народний Голос. 1915. 30 жовт.; 
Приставайте до Україньских Січових 
Стрільців // Народний Голос. 1914.
30 серп.; Українське життя в Чернів
цях // Буковина. 1918. 23 серп.; Україн
ський комітету Празї// Буковина. 1916. 
18 жовт.; Українським Січовим Стріль
цям // Буковина. 1915, 20 листоп.; Ще
дрий дар наших жовнірів Українців на 
фонд для вдів і сиріт по впавших Гуцу- 
лах-добровольцях // Народний Голос. 
1915.18 верес.

Володимир Старик

ГРОМНЙЦЬКИЙ
Володимир Петрович
(1862-23.11.1938) -  церк. і громад, 

діяч. Н.ус. Красне Калуського пов. (нині 
Калуськ. р-ну Івано-Франк. обл.). Бать
ко Ізидора Громницького. Висвяче
ний на священика. Бл. 1892 прибув до 
м. Тернопіль, де здобув прихиль
ність парафіян. Від 1893 керував ад
міністрацією Терноп. парафії УГКЦ. 
9.03.1895 очолив парафію. Тривалий 
час служив парохом церкви Різдва 
Христового. Запровадив богослужін
ня до Серця Ісусового, реколекції, 
акафісти, Служби Божі для інтеліген
ції, учнів шкіл і г-зії. На богослужін
ня часто запрошував до храму хор 
“Боян" гімназійні хори, оркестр, відо
мих проповідників.

Патріот, фундатор та учасник майже 
всіх укр. інституцій. Як голова “Рідної 
школи" сприяв діяльності освіт, уста
нов: дівочої г-зії, т-ва “Просвіта", Русь
кого та Пед. т-в, “Української бурси". 
Дбав про розвиток Міщанського брат
ства, яке очолював 1895-1921, Ма
рійських дружин, був співініціатором 
створення Повітового т-ва кредитово
го (1899). Від 1914 очолював Орг-цію 
українців міста Тернополя тощо.

Під час ПСВ заарештований рос. 
окупац. владою; 1914-17 -  на засланні
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ГРОМНИЦЬКИЙ Ізидор (Ісидор) Володимирович

в м. Перм (нині РФ). 1917 митрополит
А. Шептицький, перебуваючи в м. Київ, 
установив 3 вікаріати - Станиславів- 
ський, Львівський та для вивезених 
рос. владою галиц. священиків і вір
них, екзархом якого призначив Г. Після 
повернення додому прикрасив чудо
творну ікону Терноп. Богоматері сріб
ними ризами.

18.11.1918 у церкві Різдва Христо
вого прийняв присягу на вірність ЗУНР 
співробітників Терноп. ОВК й коман
дирів підпорядкованих їй частин. Від
1926 -  чл. Укр. крайового т-ва опіки 
над інвалідами (від 10.06.1929 - Укр. 
т-во допомоги інвалідам); 1928 - спів- 
ініціатор створення терноп. відділення 
Т-ва опіки над емігрантами.

П. у м. Тернопіль, де й похований на 
Микулинецькому цвинтарі. На честь Г. 
названо одну з вулиць м. Тернопіль.

Літ.: Бойцун Я  Старовинні церкви 
Тернополя // У . Незалежний культу
рологічний часопис. Ч. 63. Львів, 2010. 
С. 36; Лазарович М. В. Активні діячі 
ЗУНР на Тернопільщині // Там само. 
С. 78-90; СтасюкА. Тернопільська па- 
рохія // Шляхами Золотого Поділля. 
Т. 2. Філядельфія, Пенсильванія, 1970. 
С. 21-28; Шляхами Золотого Поділля. 
Т. 3. Тернопільщина і Скалатщина: регі
ональний іст.-мемуарнийзб./ред. кол.: 
Р. Миколаєвич та ін. Філядельфія, Пен
сильванія, 1983. С. 18,19,156-161.

Микола Лазарович

ГРОМНИЦЬКИЙ
Ізидор (Ісидор) Володимирович
(1892-26.09.1957) -  четар УГА, гро

мад. діяч. Н. у м. Тернопіль у родині 
священика. 1901-10 навч. у Терноп. 
укр. г-зії.

У період ЗУНР - комендант залізн. 
станції в м. Тернопіль. Згодом емігру
вав до США. Діяльний у громад, житті; 
перший голова об'єднання "Тернопіль
щина"у м. Філадельфія (1957).

П. у м. Філадельфія (США).
Літ.: Волинський Б. Громницький 

Ісидор//ТЕС.Т.1.Тернопіль,2004.С.421; 
Українська Галицька Армія / ред. Д. Ми
китюк. Т. 2. Вінніпег, 1960. С. 35; Шляха
ми Золотого Поділля. Т. 1. Філядельфія,
1960. С. 186; Шляхами Золотого Поділ

ля. Т. З : Тернопільщина і Скалатщина. 
Філадельфія, 1983. С. 84,712,793.

Микола Лазарович, 
Богдан Мельничук

ГРОШ ОВЙЙ ОБІГ У ЗУНР-ЗОУНР
-  практика використання різновидів 
грошових знаків як платіжного засо
бу для виплати зарплати, пенсій та 
компенсацій, сплати податків, фінан
сових та торг, операцій на підкон
трольних укр. владі теренах Сх. Гали
чини.

У 11.1918-07.1919 на тер-ї ЗУНР- 
ЗОУНР в обігу та фінансових розра
хунках використовувалися банкноти 
колиш. Австро-Угорщини (корони). 
Укр. влада не здійснила нац. марку
вання австр. банкнот, за взірцем ін. 
нац. д-в, утворених на землях імперії 
Габсбургів. Для запобігання знецінен
ня австр. валюти уряд ЗУНР практи
кував заходи, що обмежували обсяги 
її ввозу та вивозу: було заборонено 
ввозити більше 500 корон на особу, 
а також вивозити суму, що перевищу
вала вказану. Готівку понад 500 корон 
конфісковували й здавали за протоко
лом у найближчий податковий уряд.

Унаслідок прибуття до Сх. Гали
чини військовослужбовців і цивіль
них фахівців з Наддніпрянщини та 
фінансової допомоги від уряду УНР, 
виникла потреба запровадження 
нац. валюти. НКГА розпорядженням
6.01.1919 впровадила в обіг карбо
ванці та гривні. Процес об'єднання
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УНР і ЗУНР сприяв інтеграційним за
ходам й у фінансово-грошовій сфері. 
УНРада 4.04,1919 ухвалила Закон про 
впровадження в обіг ЗОУНР гривень 
та карбованців. Офіційно встановили 
такий обмінний курс: 1 карбованець =
2 корони; 1 гривня = 1 корона. Через 
інфляційні процеси наплив у грошо
вий обіг ЗОУНР значної кількості ва
люти УНР та недовіру до цих банкнот
3 боку нацменшин, реальний обмін
ний курс гривень і карбованців був 
меншим. Вартість гривні була нижча, 
однак у різних місцевостях ЗОУНР 
не менша, ніж 80 австр. сотиків. Не
доліком упровадження гривні була 
відсутність купюр дрібних номіналів. 
В обігу переважали банкноти номі
налом 2000 грн, рідше -  1000 грн, ще 
менше - 500 грн. Грошові знаки номі
налом 100 грн були рідкістю. Дефіцит 
банкнот малих номіналів влада ЗОУНР 
намагалася вирішити через друк гро
шових бонів вартістю 1, 2, 5, 10, 25 та 
50 грн, які виготовили в низці пові
тов. центрів д-ви. Після відступу укр. 
влади за р. Збруч укр. грошові знаки 
вийшли з обігу на тер-ї Сх. Галичини. 
Укр. валюта, депонована 1918 урядом 
П. Скоропадського в банках м. Берлін, 
Будапешт і Відень, зберігала певну 
вартість у міжнар. фінансових інсти
туціях 1919-20. Польс. уряд 1920 об
говорював проекти обміну гривень, 
які залишилися в нас. Сх. Галичини, на 
гроші польс. д-ви. Однак такий обмін 
не було здійснено.

Літ.: Гнатишак М. Друковання 
українських грошей на галицькій зем
лі // Літопис Червоної Калини. Львів, 
1931. Ч. VII—VIII. С. 23-24; Західно-Укра
їнська Народна Республіка 1918-1923: 
Ілюстрована історія / гол. ред. і кер. 
авт. кол. М. Кугутяк. Львів; Івано-Фран
ківськ, 2008. С. 202-213; Нова спекуля
ція гривнами // Нова Рада. Львів, 1920.
29 січ. Ч. 20. С. 1; Павлишин О. Фінан
сова система та грошовий обіг у За
хідно-Українській Народній Республіці 
(листопад 1918 -  червень 1919 pp.) // 
Грошовий обіг і банківська справа в 
Україні: Минуле та сучасність. Львів, 
2005. С. 341-367.

Олег Павлишин

ГРОШОВІ БОНИ ЗОУНР - грошові 
знаки дрібних номіналів, надруковані 
місц. владою ЗОУНР навесні 1919. Бони 
друкувалися з метою ліквідації дефіци
ту дрібних банкнот гривень та карбо
ванців, які ввійшли в обіг на тер-ї ЗОУНР 
за Законом УНРади від 4.04.1919 про 
впровадження в обіг гривень та карбо
ванців. У м. Станиславів надрукували 
бон вартістю 5 грн. В обіг потрапила 
партія 5-гривневих бонів з помилкою 
на зворотній стороні: "Пять гивень". 
Місц. грошові знаки - бони друкували 
також у м. Броди (знак грошової варто
сті, еквівалентний 1, 2, 5, 10, 25 грн), 
Збараж (2, 5,10, 25, 50 грн), Золочів (5,
10 грн), Сокаль (1 ,2 ,6 ,10 ,2 0  грн) і Тер
нопіль (2, 10, 20, 50 грн). Органи місц. 
адміністрації ЗОУНР вимагали від меш
канців безумовного визнання грошо
вого еквівалента цих знаків. На бонах з 
м. Броди, датованих 15.04.1919, стоять 
підписи повітов. комісара І. Герасимо-
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ГРУПА УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОЛОДІ (ГУНМ)

вича, посадника міста С, Ріттелля та пе
чатка Бродів, магістрату. У м. Золочів 
бони друкували Комісаріат і ОВК. Тут 
номінали 5 і 10 грн мали по 2 друковані 
різновиди. Сокальські бони виготовле
ні в місц. друкарні М. Л. Ґпязера на "мі- 
ністеріяльному" папері, запаси якого 
залишилися ще з австр. часів. У 1-й 
пол. 1919 бони номіналом 10, 20 та 50 
австр. геллерів надрукувала (івритом) 
ЄНРада в м. Болехів.

Літ.: Гнатишак М. Державні гроші 
України 1917-1920 років. Ілюстрова
ний історично-іконографічний нарис. 
Клівленд, 1974. С. 60, 61; Західно-Укра- 
їнська Народна Республіка 1918-1923: 
Ілюстрована історія / гол. ред. і кер. 
авт. кол, М. Кугутяк. Львів; Івано-Фран- 
ківськ, 2008. С. 202-213; Павлишин О. 
Фінансова система та грошовий обіг у 
Західно-Українській Народній Респу
бліці (листопад 1918-червень 1919 pp.) 
// Грошовий обіг і банківська справа 
в Україні: Минуле та сучасність. Львів, 
2005. С. 341-367.

Олег Павлишин

ГРУПА УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬ
НОЇ МОЛОДІ (ГУНМ) - націоналістична 
opr-ція укр. молоді за кордоном. Вини
кла 1921 в таборах для інтернованих 
вояків УГА у ЧСР. Восени 1922 створила 
центр, орган у м. Прага. Мала осередки 
в м. Прага, Брно, Пшібрам, Ліберець та 
Йозефів (нині міста в Чехії), Відень і 
Леобен (Австрія). ГУНМ стояла на за
садах б-би за самостійну соборну укр. 
д-ву, відкидаючи орієнтацію на ін. 
д-ви. Складалася переважно зі сту
дентів, а також інтелігенції, військо
вих, робітників.

1924 на зТзді в м. Прага схвалено 
ідейно-політ. позиції ГУНМ, обрано 
керівний орган (екзекутиву) в складі 
С. Нижанківського, 3. Петріва, Л. Мар- 
куші, М. Коновальця, І. Гижі, О. Бойдуни- 
ка, Снігуровича. Від 04.1924 видавала
ж. "Національна думка" (ред. М. Ко- 
новалець), із 01.1928 - ж. "Розбудова 
Нації" (від 1929 - орган проводу ОУН). 
ГУНМ налічувала бл. 1000 чл. (70 % - зх. 
і 30 % -  сх. українців). Своєю орг. та пу- 
бліцистично-пропагандист. діяльністю 
зробила великий внесок у випрацю-

вання націоналістичної ідеології та 
створення ОУН, до якої увійшла 1929.

Літ.: Кучерук О., Червак 6. Матеріа
ли до історії ОУН. К., 1997; Мірчук П. На
рис історії ОУН. Т. 1. Мюнхен; Лондон; 
Нью-Йорк, 1968; Нижанковський С. Гру
па Української Національної Молоді // 
Розбудова Нації. 1928. Ч. 8.

Віктор Прилуцький 

ГРУШЕВСЬКИЙ
Михайло Сергійович
(29(17).09.1866-24.11.1934) - історик, 

літературознавець, публіцист, політ, і 
держ. діяч. Н. у м. Холм (нині м. Хелм, 
Польща). Батьки походили з укр. свя- 
щеницьких родин на Київщині. Дитин
ство Г. пройшло на Кавказі, де служив 
батько. Ідейний світогляд юнака фор
мувався під впливом батьків, поїздок 
на їхню малу батьківщину - Київщину, 
читання укр. л-ри. Випускник г-зії у 
м. Тифліс.

1886 став студентом істор.-філол. 
ф-ту Ун-ту св. Володимира. Перші 2 р.

ГРУШЕВСЬКИЙ 
Михайло Сергійович
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ГРУШЕВСЬКИЙ Михайло Сергійович

Г. наполегливо опановував програм
ні курси, зокр. студіював давні мови. 
Великий вплив на його формування 
як професійного історика мали про
фесори Ф. Фортинський, В. Іконников,
І. Лучицький. 1888 безпосереднім наук, 
консультантом Г.став видатний історик
В. Антонович. Під його кер-вом вийшла 
перша друкована праця молодого нау
ковця про пд.-руські госп. замки серед. 
16 ст. За монографію "Нарис історії Ки
ївської землі від смерті Ярослава до 
кінця XIV сторіччя" Г. отримав золоту 
медаль. Після завершення навч. 1890 
Г. залишений при ун-ті для підготовки 
до отримання професорського зван
ня. В. Антонович запропонував тему 
магістерської праці з історії Барського 
староства. Для її виконання Г. провів 
копітку роботу в архівах м. Варшава і 
Москва, соціологічні опитування се
ред нащадків подільської шляхти. У 
05.1894 успішно захистив дис. "Бар- 
ське староство. Історичні нариси (XV- 
XVIII ст.)" та отримав ступінь магістра 
рос. історії.

Ще під час підготовки магістер
ської праці Г. був рекомендований
B. Антоновичем на посаду керівника 
каф-ри всесвітньої історії, яка від
кривалася у Львів, ун-ті. У 04.1894 ре
скриптом імператора Австро-Угор
щини Франца-Йосифа І Г. був номіно- 
ваний ординарним професором цієї 
каф-ри. У 09.1894 Г. виступив з інавгу
раційною лекцією, присвяченою істо
рії Стародавньої Русі, де розкрив влас
не бачення початків укр. минувшини. Г. 
розглядав каф-ру як інструмент підго
товки дослідників історії України, вво
дячи спец, тематичні курси, семінари, 
колоквіуми. Саме завдяки цим занят
тям формувався наук.-істор. світогляд 
молодих науковців, які з роками скла
ли Львів, істор. школу Г. (І. Крип'якевич,
C. Томашівський, В. Герасимчук, М. Кор- 
дуба, І. Джиджора та ін.).

Г. розгорнув активну наук.-орг. ді
яльність у НТШ (спочатку як кер. Істо- 
рично-філософічної секції, з 01.1897 - 
голова т-ва). Докладав значних зусиль 
до подолання кризового стану НТШ, 
викликаного політ, розходженнями. 
Сподівався, спираючись на громад

ськість Галичини і Наддніпрян.України, 
домогтися поступового перетворення 
НТШ вУАН. Редаговані Г. "Записки НТШ" 
згодом стали найавторитетнішим укра
їнознавчим виданням, авторами якого 
були відомі вчені з обох боків р. Збруч
- І. Франко, О. Кониський, В. Гнатюк,
В. Липинський, К. Студинський, Ф. Вовк, 
О. Колесса та ін. Станом на 1914 видано 
112т. "Записок" загалом за час голову
вання Г. в НТШ вийшло 423 т. наукових 
публікацій. 1898 почав виходити реда
гований Г. "Літературно-науковий віст
ник" який за складом авторів і змістом 
публікацій набув рис заг.-укр. видання.

Одночасно Г. працював над реалі
зацією свого амбітного задуму - ство
рення узагальнюючої історії України. 
1898 вийшов 1-й т. "Історії України-Ру- 
си" а на межі століть - наступні книги. 
Ключовими елементами істор. концеп
ції видання була ідея про неперервний 
розвиток укр. нації, соборність у розу
мінні цілісного географічного ареалу 
укр. етносу. Ці положення Г. розвинув 
у статті "Звичайна схема руської історії 
й справа раціонального укладу історії 
східного слов'янства", опублікованій у 
наук, збірнику (СПб, 1904). Стаття мі
стила авторську концепцію самостій
ного укр. істор. процесу. Праця над 
багатотомним проектом "Історії Укра- 
Їни-Руси" тривала впродовж усього 
життя ученого і залишилася незавер
шеною. Останній 10-й том (1-ша ча
стина) вийшов 1936, уже після смерті 
автора.

Сталися зміни й у приватному жит
ті Г. - у 05.1896 одружився з М. Вояків- 
ською - учителькою, яка походила зі 
священицької родини на Тернопіль
щині. У 06.1901 у подружжя народила
ся донька Катерина. 1902 Г. завершив 
зведення власної вілли, що дало мож
ливість "управильнити свою наукову 
роботу й протиставитися упадку здо
ров'я". Маючи власне помешкання, Г. 
колекціонував предмети гуцул, побу
ту, маляр, праці І. Труша, М. Бойчука,
В. Кричевського та ін. З 1907 родина 
влітку відпочивала у власній садибі в 
с. Криворівня.

Революція 1905 в Росії, демокра
тизація сусп. життя, за словами Г., від
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крили перспективу "перестрою її на 
свобідніших і раціональніших осно
вах" Г. активно долучився до обгово
рення у пресі майбутньої конституції 
Росії, пропонував власний проект 
перетворення унітарної рос. д-ви на 
федеративну, з 2-палатним парламен
том, місц. сеймами, які б обиралися 
на основі рівного, прямого, таємного 
голосування і делегували би послів до 
федеральних зборів. Після виборів до
І Держ. думи Г. встановив тісні контакти 
з Укр. парламентською групою, до якої 
входили депутати від укр. губерній, 
пропагував свій федералістський про
ект держ. моделі Росії на базі нац.-те- 
ритор. автономії.

Після розгону І Держ. думи Г. при
їхав до м. Київ, де брав участь у ство
ренні УРДП, виданні газ. "Рада" пере
вів випуск "Літературно-наукового 
вістника" з м. Львів до м. Київ. 1907 Г. 
ініціював створення Укр. наук, т-ва за 
взірцем НТШ. Загалом, залишаючись 
на чолі університет, каф-ри, низки 
наук, осередків і видань у Галичи
ні, поширював свою діяльність і на 
Наддніпрянщину. Восени 1908 став 
одним з фундаторів надпарт. орг-ції
- ТУП, чл. якого гуртувалися на плат
формі федеративного устрою Росії.
1909 Г. разом з братом Олександром і 
сестрою Ганною звели на вул. Паньків- 
ській у м. Київ 6-поверховий будинок, 
оздоблений відомим худ. В. Кричев- 
ським. Активна діяльність Г. в м. Київ 
викликала негативну реакцію місц. 
монархічних орг-цій, які вимагали 
заборони його вТзду до Росії, недо
пущення на каф-ру рос. історії Ун-ту 
св. Володимира, відмови в затверджен
ні членом Київ, археографічної комісії. 
У цей період Г. активно популяризував 
історію укр. народу. 1904 рос. мовою 
вийшли "Очерки истории украинско- 
го народа" (перевидання 1906, 1911, 
1913), 1911 рос. та укр. - "Ілюстрована 
історія України" 1914- зб."Украинский 
народ в его прошлом и настоящем".

Г. менше уваги приділяв роботі 
НТШ. Серед його окремих членів ви
зрівала опозиція до голови т-ва, поши
рювалися нарікання на авторитарний 
стиль кер-ва, непоступливість, непро

зорість фінансових справ тощо. Були 
в колі невдоволених і його колиш. 
учні - С. Томашівський. І. Кревецький, 
С. Рудницький. Сам Г. визнавав, що х-р 
він мав "неврівноважений і згризли- 
вий". Певну роль відіграла також пу
блікація збірки ст. "Наша політика", у 
якій Г., зокр., звинуватив провід УНДП 
у безпринципності, угодовстві, зане
паді культосвіт. роботи в краї. У відпо
відь на сторінках газ. "Діло" з'явилася 
низка анонімних звинувачень Г. в ав- 
тократизмі, деспотизмі, занедбанні 
діяльності НТШ. У кін. 06.1913 на заг. 
зборах прихильникам Г. вдалося до
могтися обрання його головою т-ва, 
але до управи ввійшла більшість про
тивників, у т. ч. заступником голо
ви обрали С. Томашівського. За таких 
умов Г. склав обов'язки голови НТШ. 
Учений залишався у м. Львів, планую
чи у 09.1914 отримати цісар, пенсію, 
повернутися до Києва й зосередитися 
на наук, праці.

Початок ПСВ застав Г. на відпочин
ку в с. Криворівня. Родина з чималими 
труднощами дісталася м. Київ, але в 
кін. 11.1914 вчений був заарештований 
жандармерією, звинувачений у шпи
гунстві на користь Австрії та причетно
сті до формування загонів УСС. Тільки 
завдяки великому наук, авторитету, 
клопотанням рос. учених замість до 
м. Томськ Г. був висланий до м. Сим
бірськ, потім переведений до м. Казань, 
а у 09.1916 йому дозволили проживати 
під наглядом поліції у м. Москва, де Г. 
активно долучився до життя чималої 
укр. громади. На його 50-літній ювілей 
статтями в "Украинской жизни" від
гукнулися С. Єфремов, О. Лотоцький, 
М. Василенко, з'явилися публікації у 
"Вістнику Союзу Визволення України", 
львів. газ."Діло"та ін. виданнях.

Події 02.1917 в м. Петроград, зре
чення царя, наростання революц. 
процесів спонукали Г. залишити всі 
моск. справи й поспішати до м. Київ, де 
його заочно обрали головою щойно 
ств. УЦР. Ця довіра демократичної гро
мадськості України була визнанням за
слуг ученого в розвитку укр. нац.-виз- 
вол. руху. 13.03.1917 Г. повернувся до 
м. Київ. З його приїздом діяльність УЦР
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набула організованого х-ру, визначи
лися її ідейно-політ. орієнтири, стра
тегічний курс нац. відродження через 
нац.-територ. автономію українців у 
демократ, федеративній Росії. Прове
дений 6-8.04.1917 представницький 
Нац. конгрес надав УЦР статусу заг.- 
укр. орг-ції, обрав 115 членів Ради, 
які представляли 8 укр. губерній, а 
також Кубань, Дон, Бессарабію. Г. був 
обраний головою УЦР таємним голо
суванням (588 - за, 5 - проти). Його 
заступниками стали В. Винниченко і 
С. Єфремов.

Роз'ясненню стратегічної мети ре
волюц. руху (широка автономія України 
у федеративному зв'язку з демократ. 
Росією) Г. присвятив низку публіцис
тичних праць: "Якої ми хочемо автоно
мії і федерації", "Хто такі українці і чого 
вони хочуть", "Звідки пішло українство" 
та ін. З ініціативи голови президія УЦР 
сформулювала вимоги в справі авто
номії України, які мала подати Тимча
совому урядові спец, делегація на чолі
з В. Винниченком. Петроград, урядовці 
відкинули домагання УЦР, відносячи 
питання автономії України до пред
мету розгляду майбутніх Всерос. уста
новчих зборів. Спираючись на широ
ке прагнення автономії, висловлене 
всеукраїнськими військовими і се
лянським з'їздами, численними резо
люціями місц. громад, УЦР 10.06.1917 
ухвалила 1-й Універсал. У цьому мо
рально-правовому акті укр. влади за
являлося: "Хай буде Україна вільною. 
Не відділяючись від всієї Росії, не роз
риваючи з державою російською, хай 
народ український на своїй Землі має 
право сам порядкувати своїм життям". 
Услід за проголошенням автономії, 
к-т УЦР створив крайовий уряд - Ген. 
секретаріат на чолі з В. Винниченком. 
Занепокоєний "українським сепара
тизмом" Тимчасовий уряд прислав до 
м. Київ повноважну делегацію в складі 
міністрів О. Керенського, І. Церетелі, 
М. Терещенка, М. Некрасова. В резуль
таті складних переговорів, у яких укр. 
сторону представляв В. Винниченко, 
вдалося досягти певного компромісу. 
Результати переговорів були викла
дені в 2-му Універсалі УЦР, зміст і то

нальність якого істотно відрізнялися 
від попереднього. Заходи Тимчасового 
уряду з управління Україною до Уста
новчих зборів уже кваліфікувалися як 
рука, простягнута укр. демократії, Ген. 
секретаріат мав затверджуватися у 
м. Петроград, передбачалося форму
вання укр. частин у рос. армії з дозволу 
військ, міністра. Г. пізніше визнавав, що 
він у цій справі зайняв позицію "сто
роннього обсерватора", оскільки весь 
цей час "жив у безустанній свідомості 
можливого урядового наскоку - трусу, 
арештування, заслання і т. д.".

Головування у Малій Раді, гострі 
міжфракційні дискусії, напружені відно
сини з Тимчасовим урядом, намагання 
займатися наук, і публіцист, працею ви
явилися виснажливими для Г. На поч. 
08.1917, відзвітувавши про діяльність 
к-ту Ради, він попросив звільнити його 
від обов'язків голови. Дійсно, майже
4 місяці Г. важко працював, узявши на 
себе тягар і відповідальність лідера 
укр. нац.-визвол. руху. Врешті Мала 
Рада схвалила його звіт і не прийняла 
відставку. Г. продовжив працювати над 
втіленням ідеї федеративного устрою 
Росії і навіть намагався взяти ініціати
ву у свої руки. У 09.1917 він ініціював 
скликання у Києві З'їзду народів Росії, 
на який прибуло 90 делегатів.

Г. сприйняв жовтневий держ. пере
ворот у Петрограді вкрай негативно. 
УЦР не визнала більшовицький РНК, 
поширила владу Ген. секретаріату на 
решту укр. тер-й, оновила його склад, 
зуміла погамувати протиборство політ, 
сил у м. Київ. 7.11.1917 на засіданні Ма
лої Ради Г. оголосив 3-й Універсал про 
утворення УНР. Цим актом передбача
лися широкі соціальні перетворення, 
скасування смертної кари, амністія 
політв'язнів, вибори до Укр. установ
чих зборів тощо. Незважаючи на при
сутність у тексті Універсалу тез про 
перспективу демократ, федеративної 
Росії, ленінський РНК 4.12.1917 наді
слав УЦР ультиматум, звинувативши 
її в "нечуваній зраді революції", і вису
нув низку вимог, за невиконання яких 
погрожував війною. 5.12.1917 Мала 
Рада під головуванням Г. схвалила 
відповідь Генерального секретаріату
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урядові РСФРР і доручила вжити всіх 
заходів, щоб уникнути кровопролиття. 
УНР відрядила дипломатичну місію до 
Бреста-Литовського, де велися мир
ні переговори між д-ми Четверного 
союзу й РСФРР. Голова УЦР особисто 
інструктував укр. делегацію, націлю
ючи на відстоювання соборності укр. 
земель. Відсутність власних збройних 
сил для відсічі інтервенції червоних 
військ, необхідність отримання пра- 
восуб'єктності на мирних перегово
рах стали підставою проголошення у
01.1918 4-м Універсалом повної держ. 
самостійності УНР, підписання мирно
го договору з країнами Четверного со
юзу і запрошення їх військ, допомоги.

03-04.1918 у діяльності Г. були 
складними й напруженими. УЦР про
голосила чинність непопулярних со
ціаліст. засад соціально-екон. життя, 
управлінська керованість краєм була 
мінімальною, виконання досить об
тяжливих зобов'язань УНР з поставок 
продовольчих продуктів до країн-со- 
юзниць опинилися під загрозою. Г. уни
кав контактів з представниками нім. 
командування у Києві, передоручивши 
це молодому прем'єрові В. Голубовичу. 
У цей час Г. глибоко осмислив уроки 
більшовицького нашестя, узагальнив
ши їх у зб. ст. "На порозі Нової України", 
лейтмотивом якого став "кінець мос
ковської орієнтації". Він також завер
шив опрацювання проекту Конституції 
УНР, яка була ухвалена в останній день 
функціонування УЦР. Нач. штабу Обер- 
команди у м. Київ ген. В. Гренер і посол 
Німеччини А. Мумм переконали вище 
кер-во Рейху в необхідності заміни 
правління "катедер-соціалістів" більш 
правим урядом.

29.04.1918 до влади прийшов 
гетьман П. Скоропадський. Г. якийсь 
час переховувався у знайомих, потім 
проживав напівлегально в родинному 
флігелі, уникаючи будь-яких публічних 
проявів. Як зазначав сам учений, він 
відпочивав від важких переживань, 
знаходячи відраду в наук, праці. Були 
підготовлені рукописи підручників 
"Всесвітня історія", "Старинна історія. 
Античний світ", "Середні віки Європи". 
Г. під час зустрічі з В. Вернадським від

мовився від участі у створенні УАН, від
криття якої відбулося у 11.1918. Після 
падіння гетьманату домагався відміни 
її статуту і заснування нової академії 
на базі осередків УНТ. Г. зробив спробу 
повернутися у політику, запропону
вавши відновити діяльність УЦР, але не 
дістав підтримки Директорії. На Трудо
вому конгресі навіть не був обраний 
до президії. У зв'язку з наступом чер
воних військ наприкінці 01.1919 виїхав 
до м. Кам'янець-Подільський, а звідти 
як глава Закордонної делегації УПСР 
(центральної течії) перебрався до 
м. Прага.

В еміграції Г. активно займався 
парт, справами - представляв укр. есе
рів у зносинах з ін. партіями, проводив 
закорд. конференції УПСР, опікувався 
прийняттям її до Соцінтерну, разом з 
представниками ін. лівих партій орга
нізував видання ж.Т'Еигоре Orientale". 
Восени 1919 Г. у м. Женева заснував 
Укр. соціологічний ін-т, який потім пе
ремістився до м. Прага і Відень. Залучив 
до співпраці відомих учених - В. Ста- 
росольського, М. Шрага, М. Шаповала, 
П.Христюка та ін.

Г. критично поставився до Варшав. 
угоди УНР з Польщею 1920, водночас 
схилявся до пошуку компромісу з рад. 
владою за умови участі УПСР у держ. 
житті України. У цей період відбулися 
його перші контакти з рад. представ
никами за кордоном, написання листів 
до керівників УСРР, поїздки його емі
сарів до України з метою обговорен
ня умов повернення активних діячів 
УПСР. Врешті тільки в кін. 1923 Г. пішов 
на компроміс із рад. владою; заочно 
обраний дійсним чл. ВУАН, отримав 
урядові охоронні грамоти, запевнен
ня у сприянні наук, діяльності й дозвіл 
Політбюро ЦК РКП(б) повернутися до 
СРСР. У 03.1924 родина Г. прибула до 
м. Київ.

Г. очолив Істор. секцію ВУАН, на- 
ук.-дослідну каф-ру історії України, 
Археографічну комісію, створив низ
ку тематичних дослідницьких комісій 
істор. профілю, відновив видання ж. 
"Україна", започаткував кілька непе
ріодичних видань. При каф-рі історії 
України діяла аспірантура, випускни
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ки якої склали ядро Київ. наук, школи 
істориків. Г. працював над "Історією 
України-Руси" та багатотомною "Істо
рією української літератури" Активна 
наук.-організаторська діяльність глави 
Історичної секції, намагання вирішува
ти в урядових колах фінансові питан
ня в обхід, а то й за рахунок бюдже
ту ВУАН, старі взаємні неприязності 
створювали напруження у відносинах 
з віце-президентом С. Єфремовим та 
неодмінним секретарем А. Кримським. 
ЦК КП(б)У і ДПУ намагалися викори
стати ці протиріччя для ослаблення 
кер-ва ВУАН, пропонуючи Г. посаду 
президента. Він дістав підтримку парт, 
органів при обранні дійсним чл. АН 
СРСР. Коли ж відпала потреба у Г. як 
противазі "буржуазному" кер-ву ВУАН, 
проти нього була розгорнута бруталь
на кампанія ідеологічного таврування, 
нищення наук, установ та репресії спів
робітників Історичної секції. ОДПУ роз
робило сценарій викриття масштабної 
контрреволюц. орг-ції "Український на
ціональний центр", очолюваної колиш. 
головою УЦР. У 03.1931 Г. був заарешто
ваний і під тиском слідчих визнав свою 
вину. Згодом за нез'ясованих обставин 
його звільнили і дозволили проживати 
в м. Москва.

П. у м. Кисловодськ. Похований у 
м. Київ на Байковому кладовищі. Після 
його смерті були репресовані й заги
нули в таборах донька Катерина, брат 
Олександр, племінник Сергій.

Те.: Із літературної спадщини. Нью- 
Йорк; К., 2000; Ілюстрована історія 
України. К., 1990; Історія України-Руси. 
Т.1-11(12 кн.). К., 1991 -98; Історія укра
їнської літератури.! 1-6. К., 1993-96; На 
порозі Нової України. К., 1991; Твори у 
50 т. Львів, 2002-17 (видання триває).

Літ.: Винар Л. Михайло Грушев- 
ський: історик і будівничий нації. Стат
ті і матеріали. Нью-Йорк; К.; Торонто, 
1995; Гирич І. Михайло Грушевський: 
конструктор української модерної на
ції. К,, 2016; Кучеренко М., Панькова С, 
Шевчук Т Я був їх старший син (Рід Ми
хайла Грушевського). К., 2006; Пиріг P., 
Тельвак В. Михайло Грушевський: біо
графічний нарис. К., 2017; Плохій С. 
Великий переділ. Незвичайна історія

Михайла Грушевського. К., 2011; При- 
стайко В., Шаповал Ю. Михайло Гру
шевський і ГПУ-НКВД. К., 1996; ТельвакВ, 
Творча спадщина Михайла Грушев
ського в оцінках сучасників (кінець XIX
- 30-ті роки XX століття). К.; Дрогобич, 
2008; Шаповал Ю.г Верба І. Михайло 
Грушевський. К., 2005.

Руслан Пиріг, Віталій Тельвак

ГРУШКЕВИЧ
Ярослав
(26.09.1873-23.07.1 9 6 4 )-л ікар - 

офтальмолог, культ, і громад, діяч. Н. у 
м. Дрогобич (нині Львів, обл.). Випус
кник природничого та мед, ф-тів Львів, 
ун-ту (1900). Працював у заг. шпиталі 
м. Львів. З 1905 проживав у м. Ста
ниславів (нині м. Івано-Франківськ), 
викладав гігієну в Укр. гол. г-зії. Голо
ва місц. філії т-ва "Укр. бесіда". З 1911
-  кер. філії Т-ва укр. наук, викладів 
ім. П. Могили та Укр. гігієнічного т-ва. 
Очолював Ювілейний к-т зі святку
вання 100-ліття від дня народження 
Т. Шевченка у м. Станиславів (1914).

Під час ПСВ та в період ЗУНР - 
військ, лікар. 3 1923 - голова укр. турис
тичного т-ва "Чорногора". Чл. Окружної 
Пластової ради. Вивчав проблеми про
філактики і лікування трахоми; автор 
кн."Про трахому" (1911).

П. і похований у м. Івано-Фран
ківськ.

Літ.: Морозюк В. Пом'яник. Івано- 
Франківськ, 2005; Ганіткевич Я. Грушке- 
вич Ярослав // ЕСУ. URL: http://esu.com. 
ua/search_artides.php?id=32136.

Богдан Паска

ГУБЕР
Артур
(д. і м. н. і с. н.) -  сотник УГА. Німець 

за національністю. 03.1919 - коман
дант кінного підрозділу групи Ляє- 
ра, 05.1919 - нач. штабу цієї групи.
5.02.1920 займався тех. забезпеченням 
переходу частин ЧУГА через Дністер 
на тер-ю Румунії. 04-08.1920 - нач. 
Опер, відділу штабу 2-ї стрілец. брига
ди 5-ї Херсон, д-зії ДА УНР.

Літ.: Стецишин О. Ландскнехти Га
лицької армії. Львів, 2012.

Микола Вітенко
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ГУБЕР Бернґард

ГУБЕР
Бернґард
(д. і м. н. і с. н.) -  отаман УГА. Німець 

за національністю. Нач. штабу 9-ї Угнів. 
бригади 1-го Галиц. корпусу.

Літ.: Стецишин 0. Ландскнехти Га
лицької армії. Львів, 2012.

Микола Вітенко 

ГУБЕР
Борис Олександрович
(21.03.1891 -05.02.1919) -  полковник 

ГА. Походив з дворян (мабуть, зросій- 
щених німців) Московської губ. Здобув 
освіту в Псков, кадет корпусі, Вілен- 
ському військ, уч-щі (1913), військ, шко
лі пілотів-спостерігачів (1916), Севасто- 
пол. військ, авіац. школі (1917).

З поч. ПСВ служив у 20-му стрілец. 
полку, був контужений. Після лікуван
ня - пілот-спостерігач 19-го авіазагону. 
За збитий ворожий літак (24.08.1916) у 
повітряному бою нагороджений орде
ном Св. Георгія 4-го ступеня. В рос. ар
мії дослужився рангу штабс-капітана.
1918 служив в Одес. авіадивізіоні Ар
мії УД. Кер. авіац. загону Армії УД, який 
у 11.1918, згідно з наказом гетьмана 
П. Скоропадського, відбув зі складу 
Одес. авіац. дивізіону в розпоряджен
ня ДСВС ЗУНР. Кер. вишкільної летун. 
групи старшин і підстаршин Летун. 
відділу ГА.

Загинув у м. Красне на Львівщи
ні разом з групою курсантів (загалом 
8 осіб: поручники В. Томенко, О. Гу- 
мецький, Лупул, А. Бассан, хорунжі 
X. Кануков, М. Нестор, О. Швець) під 
час розбирання трофейної бомби, яку 
сам напередодні розібрав і склав. По
хований у братській могилі в м. Красне.

Літ.: ТинченкоЯ. Офіцерський Кор
пус Армії Української Народної Респу
бліки (1917-1 921). Кн. 1. К., 2007;ХарукА. 
Крила України: Військово-повітряні 
сили України 1917-1920 pp. К., 2009; 
Якимович Б. Збройні Сили України: на
рис історії. Львів, 1996.

Богдан Якимович

ГУБЕР
Густав
(д. і м. н. і с. н.) -  отаман ГА. Німець 

за національністю. Обер-лейтенант 
1-го фельд'єгерського батальйону ав
стро-угор. армії. Прибув до ГА напри
кінці 03.1919.

Літ.: Стецишин О. Ландскнехти Га
лицької армії. Львів, 2012.

Микола Вітенко

ГУБЕР
Оттон
(д. і м. н. і с. н.) - сотник ГА. Німець 

за національністю. До 8.06.1919 - нач. 
штабу 10-їЯнів. бригади.

Літ.: Стецишин О. Ландскнехти Га
лицької армії. Львів, 2012.

Микола Вітенко 

ГУБЧАК
Михайло
(02.12.1880-15.07.1977)- педагог, гро

мад, діяч. Н.ус.Смолянка (ниніТерноп. 
обл.) в заможній сел. сім'ї*. Здобув осві
ту в Терноп. г-зії. Випускник філол. ф-ту 
Львів, ун-ту (класичні мови). Навч. у 
старшин, школі м. Відень. Учителював у 
г-зіях м. Коломия (1908-10), Тернопіль 
(1910-14,1916-17).

1917 мобілізований до австро- 
угор. армії. Воював на Італ. фронті. Лей

ГУБЕР
Борис Олександрович

ГУБЧАК Михайло

Борис Олександрович ГУБЕР 
та його літак "Nieuport"
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ГУЗАР
Лев Дмитрович

тенант. Доброволець ГА, сотник. Пра
цював у секторі військ, постачання. 
Перехворів на тиф у ''чотирикутнику 
смерті".

1920 повернувся до м. Тернопіль. 
Учитель, з 1925 дир. у жіночій, згодом у 
чол. г-зіях УПТ"Рідна школа". Диригував 
хором. Очолював терноп. т-во "Бесіда", 
Т-во опіки над сиротами ім. кн. Острозь
кого. Зазнав переслідувань польс. вла
ди. 1930 переведений працювати до 
м. Пйотрков Трибунальський, згодом до 
м. Ловіч (Польща), де організував укр. 
т-во. 1942 повернувся до м. Тернопіль.

У 03.1944 виїхав до м. Криниця 
(Польща), згодом до м. Хемніц та Мюн
хен (Німеччина). Учителював у школі 
при таборі для переміщених осіб. 1949 
переїхав до м. Чикаго (США). Працював 
у школі українознавства "Учительської 
громади"

П. у м. Чикаго (США), де й похова
ний на цвинтарі Св. Миколая.

Літ.: Гаврильцьо В., Чайковський В. 
Губчак Михайло // TEC. Т. 1. Тернопіль, 
2004. С. 427; Завадович Р. Подзвінне сл. 
п. дир. Михайлові Губчакові // Свобода. 
1977. Ч. 212.28 верес С. 4.

Микола Вітенко

ГУЗАР
Лев Дмитрович
(26.12.1858-29.07.1923) - нотаріус, 

громад.-культ, діяч. Дід митрополита 
УГКЦ кардинала Любомира Гузара.

Н. у с. Завалів на Бережанщині в ро
дині священика. Навч. у Бережан, г-зії. 
Вищу освіту здобув на юрид. ф-ті Львів, 
ун-ту. Працював нотарем у м. Печені- 
жин; згодом перебрався до м. Галич, де 
й проживав до кін. життя. Брав участь у 
культосвіт. житті, очолював місц. "Про
світу", належав до ін. громад, культ, т-в. 
Під час ПСВ виїхав із сім'єю до Австрії; 
повернувся після вигнання рос. військ, 
поселився ус . Крилос.

На поч. 11.1918 за його участі в 
м. Галич організовано тимчасовий к-т, 
до складу якого ввійшли також його 
син, хорунжий УСС Ярослав Гузар, де
сятник УСС Василь Мирон, гімназист 
Богдан Макарушка, селяни Василь і 
Роман Дирдіви. К-т перебрав до своїх 
рук владу в м. Галич, збройний загін

під проводом дес. В. Мирона захопив 
у місті станицю держ. жандармерії, ра
тушу та залізн. станцію. Був обраний 
тимчасовим головою Галича та Галиц. 
судової округи. Після приходу польс. 
війська заарештований, ув'язнений у 
Станиславів. тюрмі.

П. і похований у м. Галич.
Літ.: Альманах Станиславівської 

землі. Т. 1. Нью-Йорк; Торонто; Мюнхен, 
1975; Гембарська В. Родина Гузарів-зв'я
зок поколінь. До 70-х уродин Блажен- 
нішого Любомира Кардинала Гузара // 
Поступ (Львів). 2003. 23 лютого; Герої 
стрілецького чину. До 100-річчя Січово
го стрілецтва. Івано-Франківськ, 2014.

Степан Кобута

ГУЗАР
Любомир
(26.02.1933-31.05.2017) -  реліг. діяч, 

верховний архієпископ УГКЦ. Син хо
рунжого УСС та старшини УГА Яросла
ва Гузара. Н .ум . Львів.

1944 виїхав до Австрії, 1949 - до 
США. Навч. у Вашингтон, катол. ун-ті 
Америки, Великій духовній семінарії 
св. Йосафата. Провадив душпастир- 
ську діяльність у США, Італії. 1972 всту
пив до монастиря Св. Теодора Студита 
в Італії. 1993 повернувся до України.

2001-11 - верховний архієпископ 
УГКЦ, Під час дискусії щодо відбудови 
Польс. військ, меморіалу на Личаків, 
цвинтарі ініціював польс.-укр. діалог. У
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ГУЗАР Роман Євгенович

06.2002 в пастирському листі закликав 
вірних у молитві "схилити голови над 
українськими і польськими могилами 
наЛичаківському цвинтарі" У 07.2002 Г. 
та М. Яворський у відкритому листі за
кликали всіх людей доброї волі допо
могти у вирішенні незгоди, звернувши 
увагу на те, що "кожен, хто проливає 
кров за свою вітчизну, заслуговує на 
повагу і пам'ять" 1.11.2002 взяв участь 
у міжконфесійному молебні на військ, 
похованнях 1918-20 на Личаків, цвин
тарі в м. Львів. 24.05.2017 - співучасник 
урочистого відкриття Польс. військ, 
меморіалу та Меморіалу воїнів УГА на 
Личаків, кладовищі в м. Львів,

П, у с. Княжичі Бровар, р-ну Київ
ської обл, Похований у Патріаршому со
борі Воскресіння Христового в м. Київ.

Літ.: Хахула Л. "Різуни" чи побра
тими? Сучасні польські дискурси про 
Україну. Львів, 2016; Щоткіна К. Лю- 
бомир Гузар. Хочу бути Людиною. К., 
2017; Kardynat Liubomyr Huzar. Mogity 
niedoskonatosci // Gazeta Wyborcza. 
2002. № 168.20-21 lipca.

Любомир Хахула

ГУЗАР
Роман Євгенович
(08.08.1888-17.09.1930) - старшина 

УГА, Н. у с. Завалів (нині Підгаєц. р-ну 
Терноп. обл.) в сім'ї священика. Се
стра Р. Гузара Любов вийшла заміж за 
отамана УГА Я. Воєвідку. Від 1891 про
живав у м. Львів, де його батько був 
катехитом у виділовій шк. і вчитель
ській семінарії. Здобув освіту в Акаде
міч, г-зії м. Львів (1907), призваний на 
однорічну військ, службу. Залишився в 
австро-угор. армії старшиною.

Під час ПСВ воював на Італ, фрон
ті, 4 рази поранений; іменований по
ручником. У ніч із 30,10 на 1.11.1918 
брав участь у роззброєнні 41-го піх. 
полку в м. Львів; надалі служив у штабі 
укр. війська. 1.01.1919 отримав військ, 
звання сотника. Був старшиною опер, 
відділу НКГА (в м. Бережани й Ходо- 
рів), Від 20.06.1919 - пом. начальника 
опер, штабу НКГА В. Льобковіца; після 
переходу за р. Збруч перебував у шта
бі уповноваженого військ, справ при 
Диктаторі ЗУНР в м. Кам'янець-Поділь-

ський. У бойових діях не брав участі. 
Чл. спільної делегації Армії УНР та ГА 
на переговорах у Варшаві (08.1919) з 
представниками уряду Польщі.

1920 повернувся до м. Львів, пра
цював в управі "Народної торгівлі".

П. у м, Львів, де й похований на Ли
чаків. цвинтарі.

Літ.: Посмертні згадки. Роман Гузар 
// Діло. 1930. 20 верес. Ч. 209. С. 6; По
смертні згадки. Сот. Роман Гузар //Літо
пис Червоної Калини, 1930. Ч, 10. С. 22.

Петро Гуцал

ГУЗАР
Ярослав Левович
(26,1 1.1897 (за ін. даними - 1896) 

-  02.12.1963) - інженер, хорунжий 
УСС, четар УГА, учасник нац.-демократ. 
революції 1918 на ЗУЗ, подвижник 
хорового мист-ва, громад, діяч. Н. у 
м. Станиславів (нині м. Івано-Фран
ківськ). Батько митрополита УГКЦ Лю- 
бомира Гузара. ВипускникСтаниславів. 
г-зії (1915). Учасник гімназійного хору й 
оркестру, яким часто сам диригував.

Під час ПСВ - доброволець Легіо
ну УСС від 1915, воював на Сх. фронті. 
Навч. у старшин, школі в м, Братислава 
(Словаччина). На поч. 11.1918 разом 
з батьком та ін. патріотично налашто
ваними громадянами став співоргані- 
затором тимчасового к-ту, який уста
новив укр. владу в м. Галич. Певний 
час виконував обов'язки коменданта 
залізн. вокзалу м. Галич. Як старшина 
3-го гармат, полку ГА та ад'ютант ко
мандира цього полку сот. Ю. Шепаро- 
вича брав участь у польс.-укр. війні 
1918-19, До кін, 04.1919 перебував на 
фронті біля залізн. ст. Глинна-Наварія 
(нині в межах м. Пустомити Львів, обл.).

ГУЗАР
Роман Євгенович

ГУЗАР
Ярослав Левович

Старшини гарматного полку 
отамана Ю. Шепаровича.
1-й ряд (угорі, зліва 
направо): хор. СЛЮСАРЧУК, 
чет. Я. ГУЗАР, пор. С0Р0ХАН, 
чет. ГАНКЕВИЧ.
2-й ряд: четарі Е. ЯЦКЕВИЧ, 
К0СТИК, В. ПЕТРАЧЕК,
ЯШУН, хор.ГИЖИЙ,
сот. 0. БІЛИНСЬКИЙ, 
от.Ю. ШЕПАР0ВИЧ, 
поручники МАЦЬКІВ, 
ПОПОВИЧ, ЕЛЕКТР0ВИЧ, 
чет.О.УСТРИСКО, 
пор. ІЛЬНИЦЬКИЙ, 
пор. С0Р0КЕВИЧ.
Сидять: булавний ДІТРІХ, 
сотники СКАЦЕЛЬ, МАТІШІЦ, 
В.ЗУБРИЦЬКИЙ, 
бунчужний Б0ЙЧУК

т ч
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ГУЙН Карл-Георг

На поч. 06.1919 -  учасник Чортків. 
офензиви. Після переходу ГА в серед.
07.1919 на Наддніпрянщину боровся 
за визволення УНР від більшовиків і бі
логвардійців. Під час перебування 3-го 
гармат, полку на постої в с. Яланець 
Могилівського пов. (нині Томашпіл. 
р-ну Вінниц. обл.) вояки протягом кіль
кох місяців 1919-20 розвинули серед 
місц. нас. культосвіт. працю; муз. су
провід вистав і концертів здійснював Г. 
У 08.1920 повернувся додому.

Виїхав до м. Відень, де закінчив 
студії міжнар. торгівлі (1920-25). Ді
яльний у студент, житті, належав до 
т-ва "Січ", брав участь у хорі в м. Відень. 
18.09.1926 одружився з Р. Демчук. 
До ДСВ працював книговодом (бух
галтером) в Укр. земельному банку в 
м. Львів; виступав у тамтешньому хорі 
Хурма", був чл. управи хору.

1944 переїхав до Австрії, де після 
закінчення війни (1945) як адміністра
тор мистецької групи "Муза" влаштував 
бл. 120 концертів у тодішніх амер., англ. 
і франц. зонах окупації. Відтак із роди
ною емігрував до США. 1949 заснував у 
м. Нью-Йорк хор "Думка" в якому також 
співав і був чл. його управи. В останні 
роки життя працював касиром Союзу 
укр. хорів Америки. Належав до низки 
громад, орг-цій, зокр. Братства УСС.

П. у м. Детройт (США).
Літ.: Гембарська В. Родина Гузарів

-  зв'язок поколінь: до 70-х уродин Бла- 
женнішого Любомира Кардинала Гуза- 
ра І  і Поступ. 2003.27 лютого; ГуцулякМ. 
Перший Листопад 1918 року на За
хідних Землях України зі спогадами й 
життєписами членів Комітету Виконав
ців Листопадового Чину. Нью-Йорк; 
Ванкувер, 1973. С. 156,283; О. У Пам'яті 
інж. Ярослава Гузара (Посмертна згад
ка) // Свобода (США). 1964.3 черв. С. 3; 
Українська Галицька Армія / ред. Д. Ми
китюк. Т. 3. Вінніпег, 1966. С. 92.

Микола Лазарович

ГУЙН
Карл-Георг
(Karl Georg Huyn;
18.11.1857-12.02.1938) - австр. військ, 

і держ. діяч, останній австр. намісник 
Кор-ва Галичини та Лодомерії. Н. у

сімгі військового в м. Відень. З відзна
кою завершив навч. у військ, уч-щі 
в м. Санкт-Пельтен (1875) і Терезіан- 
ській військ, акад-ї м. Вінер-Нойштадт 
(1879). 24.04.1879 -  лейтенант дра
гун. полку. 2.08.1880 переведений у 
полк уланів. 1881-83 навч. у вищій 
військ, школі м. Відень. Лейтенант у 
м. Марібор (нині Словенія). З 1884 - у 
м. Львів, 1887 - капітан у м. Перемишль. 
16.03.1892 призначений військовим 
аташе в м. Бухарест (Румунія). 1892 очо
лив штаб полку кавалери у м. Краків.
1896 -  підполковник. 1899 - полков
ник 2-го Галиц. полку уланів ім. князя 
К. Шварценберга, укомплектованого з 
поляків. 1905 - командир 17-ї кавале- 
рійс. бригади. З 1907 -  ген.-майор, ко
мандир 10-ї кавалерійс. бригади. 04.1909
- командир 7-ї кавалерійс. д-зії у м. Кра
ків. 1910 - фельдмаршал-лейтенант.

1914 очолив 17-й кавалерійс. кор
пус 4-ї армії. Після кількох невдалих 
військ, операцій відправлений у від
ставку. Проживав у м. Відень. 1.03.1917 
імператором Карлом І призначений на
місником Галичини.

28.10.1918 ПЛК у м. Краків оголоси
ла про перебрання влади в країурядом 
у Варшаві й про намір перейняти вла
ду в намісника 2.11.1918. Польський 
уряд оголосив ген. комісаром Галичи
ни Т. Розвадовського і зобов'язав його 
перебрати владу в Г. 30.10.1918 з наміс
ником зустрівся міністр варшав. уряду 
С. Ґпомбінський, 31.10.1918 - кер. ПЛК
В. Вітос. 31.10.1918 до нього прибула 
делегація УНРади -  К. Левицький, І. Ки-
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ГУКАЛО Андрій

велюк, І. Голубович, С. Баран, Л. Цегель- 
ський, О. Стефанович, В. Сінгалевич. 
Вони, апелюючи до Маніфесту Карла І 
від 16.10.1918, вимагали передати вла
ду в краї УНРаді. Г. відмовив усім, по
силаючись на відсутність інструкцій, і 
застеріг від "незаконних" дій.

У ніч на 1.11.1918 будинок наміс
ництва зайняли укр. стрільці на чолі 
з хор. Сендецьким. Г. було взято під 
домашній арешт; 1.11.1918 Г. передав 
повноваження своєму заступникові
B. Децикевичу, який підписав урядо
вий акт про передачу влади УНРаді. 
З укр. сторони документ підписали 
К. Левицький, О. Барвінський, С. Голу
бович, Л. Цегельський. Увечері 1.11.1918 
Г. покинув м. Львів. 1.12.1918 подав у 
відставку з усіх держ. посад. Отриму
вав пенсію від уряду Австрії.

П. у с. Роттенбух, що біля м. Больца- 
но (нині Італія).

Літ,: Гуцуляк М. Перший листопад
1918 на Західних землях України. К., 
1993. С. 49; Західно-Українська Народ
на Республіка 1918-1923. Документи 
і матеріали. Т. 1 / уклад.: О. Карпенко, 
К.Мицан.Івано-Франківськ,2001 .С. 176, 
246, 265, 280, 292, 301-303, 529-530; 
Тищик Б. Західно-Українська Народна 
Республіка (1918-1923). Львів, 2004.
C. 271-290; Huyn Karl Georg Graf von // 
Osterreichisches Biographisches Lexikon 
1815-1950 (OBL). Bd. 3. Wien, 1965, S. 21; 
Schmidt-Brentano A. Die K. K bzw. K. u. K 
Generalitat 1816-1918. Osterreichisches 
Staatsarchiv. Wien, 2007. S. 77; Karl Georg 
Reichsgraf von Huyn. URL: http://www. 
austro-hungarian-arm y.co .uk/b iog/ 
huyn.htm.

Микола Вітенко, Микола Кугутяк

ГУКАЛО
Андрій
(08.12.1901 -10.1980) - вістун УГА, 

громад.-політ. діяч. Н. у м. Яворів (нині 
Львів, обл.). Здобув освіту в Пере- 
мишл. г-зії.

З 11.1918 в ГА. З четою доброволь- 
ців 21.11.1918 невдало намагався захо
пити залізн. станцію в м. Судова Вишня 
(нині Мостиського р-ну Львів, обл.).
13.12.1918 переїхав до м. Жовква. Теле
фоніст у команді групи “Північ". Згодом

при 14-й бригаді УГА на р. Дністер на 
кордон із Румунією. Пройшов "чотири
кутник смерті". Воював у кінній бригаді 
Ю. Шепаровича. Підпоручник кінного 
пол ку Запорізької д-зії Литвиненка. Во
ював з більшовиками. 12.1919—05.1920
-  учасник Першого зимового походу. 
Після роззброєння ДА УНР поляками 
інтернований у таборі Вадовиці, зго
дом у Домб'є.

1921 емігрувавдоКанади.Чл.СБУВК. 
Ініціатор, багатолітній голова відділу 
Конгресу українців Канади в м. Монре
аль; 1979 очолював його управу.

П.у м. Монреаль.
Літ.: КучерукВ. Українська Галиць

ка Армія: довідник. К 2010. С. 92; Укра
їнська Галицька Армія / ред. Д. Ми
китюк. Т. 5. Вінніпеґ, 1976. С. 162.

Микола Вітенко

ГУМЕЦЬКИЙ
Орест
(10.02.1891 -05.02.1919) -  льотчик, 

поручник ГА. Н. у с. Далява (нині Дро- 
гобиц. р-ну Львів, обл.). Здобув вищу 
тех. освіту, авіапілот.

На поч. ПСВ мобілізований до ав
стро-угор. армії. Воював у складі 27-го 
ландверського полку. 1.12.1918 всту
пив до ГА. Старшина Летун. відділу ГА 
у м. Красне.

Загинув під час навчань від вибуху 
авіабомби разом з полк. Б. Губером та 
хорунжими X. Кануковим, М. Несто- 
ром, О. ІІІвецем.

Похований у м. Красне.
Літ,: Кирея В. В. Кадрове забезпе

чення військово-повітряних сил Захід
но-Української Народної Республіки 
1918-1919 pp. // Плея: науковий віс
ник. 2015. Вип. 94. С. 34; ТинченкоЯ. Ге
рої Українського неба. К., 2010. С. 123; 
Українська Галицька Армія / ред. Д. Ми
китюк. Т. 1. Вінніпеґ, 1958. С. 219-221.

Микола Вітенко

ГУРАЛЬ
Василь Григорович
(1894 -  д. і м, с. н.) -  військ, діяч, ря

довий ГА. Н. у с. Колбаєвичі (нині Сам
бір. р-ну Львів, обл.) у сім'ї селянина.

Під час ПСВ 1916 мобілізований 
до австр, армії. 1919 - рядовий ГА.

ГУКАЛО Андрій
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ГУРАЛЬ Іван

У 07.1919 перейшов на Наддніпрянщи
ну. З 12.1919 проживав у м. їиврів (нині 
смт Вінниц. обл.). 27.02.1921 прийняв 
рад. громадянство.

Подальша доля невідома.
Дж.: ДАВО. Ф. Р-197. Оп. 11. Спр. 25. 

Арк. 1-6.
Богдан Паска

ГУРКО
Іван Андрійович

ГУРАЛЬ
Іван
(1894 - д. і м. с. н.) -  четар УГА. Н. у 

с. Гумниська (нині Буськ. р-ну Львів, 
обл.). Студент юрид. ф-ту Львів, ун-ту, 

Артилер. референт НКГА. 13.11.1919 
в м. Вінниця свідчив на процесі М. Тар- 
навського на користь начального 
вождя УГА; у своєму виступі детально 
описав катастрофічне становище УГА, 
зокр. з артилерією, забезпеченням не 
лише продовольством, фуражем, але 
й боєприпасами та амуніцією. Вказу
вав на потребу заміни гармат, помилки 
кер-ва УНР в орг-ції постачання УГА.

Літ.: Денник Начальної Команди 
Української Галицької Армії. Нью-Йорк, 
1974. С. 268.

Микола Вітенко

ГУРКЕВИЧ
Володимир
(27.07.1880-23.12.1937) -  адвокат, 

громад.-політ. і культ, діяч, депутат 
УНРади. Н. у с. Корничі Самбірського 
пов. в сім ї священика. Навч. у Самбір.

г-зії та Укр. держ. чол. г-зії у м. Пере
мишль (1899), на правн. ф-ті Віден.ун-ту. 
Адвокат, практику відбув у м. Стрий і 
Тернопіль. Адвокат у м. Самбір (1913-
14,1920-37). Діяч, чл. Гол. управи УРП.

У роки ПСВ служив у слідчому від
ділі для політ, справ Польового суду 
австр. армії у м. Стрий. У 11-12.1918 ор
ганізовував мобілізацію до ГА у Сколів- 
ському пов. Депутат УНРади від м. Сам
бір. Чл. законодавчої та військ, комісій 
УНРади. Заст. голови Харчового уряду 
ЗУНР (01-05.1919). Не виїхав з м. Ста
ниславів під час відступу укр. влади в
05.1919, позбавлений свободи пересу
вання польс. владою. Ініціатор реформ 
у Міжпарт. раді в м. Львів. У м. Самбір 
засн. Сел. каси (1918), голова філії т-ва 
"Просвіта", співзасн. і 1-й голова музей
ного т-ва "Бойківщина".

Відп. ред. час. "Літопис Бойківщини" 
(Самбір, 1931). Автор праць з етнографії 
Бойківщини. Заповів свої статки НТІІІ.

П. і похований у м. Самбір.
Літ.: Гловацький і. Ю. Українські 

адвокати Східної Галичини в світлі 
архівних джерел та некрологів (1800- 
1939 pp.). Львів, 2008. С. 55; Українська 
державна чоловіча гімназія у Переми
шлі. 1895-1995 / упоряд. І. Гнаткевич. 
Дрогобич, 1995. С. 137-138.

Олег Павлишин

ГУРКб
Іван Андрійович
(16.03.1896-25.02.1986) -  адвокат, че

тар УГА, громад.-політ. діяч. Н. у с. Красне 
(нині Турків, р-ну Львів, обл.) в родині 
лісничого. Здобув освіту в Самбір. г-зії,

У роки ПСВ працював перекладачем 
зі слов'ян, мов при штабі 75-їУгор. д-зії. 
Навч. у старшин, школі в м. Тропау (нині 
м. Опава, Чехія). 1916 завершив студії в 
Перемишл. г-зії. Воював на Італ. фронті.

З 2.11.1918 в ГА. Організував сотню 
добровольців. Воював у групі "Круке- 
ничі" під м. Мостиська. У 05.1919 зму
шений відступити зі своїм підрозділом 
на тер-ю ЧСР. Інтернований у м. Ні
мецьке Яблонне.

Навч. у Празьк. ун-ті. Д-р права 
(06.1923). Пом. адвоката в м. Тячів на 
Закарпатті. Організатор хору. У 03,1927 
повернувся до Галичини. З 1928 пра
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цював адвокатом у м. Богородчани 
(нині Івано-Франк. обл.), м. Турка (нині 
Львів, обл.). На судовій практиці в 
м. Дрогобич і Стрий. 1934 відкрив ад
вокат. контору в м. Заліщики (нині Тер
ноп. обл.). У 10.1939 перебрався в нім. 
зону окупації. Від 7.12.1939 працював 
суддею в м. Лежайськ; 07.1941 -08.1942
- кер. суду в м. Дукля (нині Польща). 
З 08.1942 -  суддя в м. Чортків, з 10.1942 
-суддя вм. Дрогобич.

1944 емігрував до м. Реґенсбурґ 
(Німеччина). До 1948 перебував у та
борі для переміщених осіб. У 06.1949 
переїхав до м. Карнегі, згодом до м. Фі
ладельфія (США). З 28.08.1952 працю
вав на ф-ці в м. Клівленд. 11.05.1952- 
25.05.1969-ведучий радіопрограм для 
українців. Учасник ОбВУА. У 04.1970 в 
газ. "Свобода" ініціював дискусію про 
бойовий шлях окремих підрозділів 
УГА.

П. у м. Парма (шт. Огайо, США), де й 
похований.

Літ.: Кікта С. В пам'ять чотаря УГА 
д-ра І. Гурка // Свобода. 1986. 12 квіт.
Ч. 69. С. 3; Мовчан Ю. Д-р І. Гурко - 
чотар УГА, керівник радіопрограми // 
Свобода. 1996.13 груд. С. 4; Українська 
Галицька Армія / ред. Д. Микитюк. Т. 5. 
Вінніпег, 1976. С. 162.

Микола Вітенко

ГУСАРЕК
Макс фон Генлейн
(Max Hussarek von Heinlein;
03.05.1865—06.03.1935)—австро-угор. 

держ. діяч, міністр-президент Ціслей
танії. Н. у м. Пресбург (нині м. Бра
тислава, Словаччина) в родині австр. 
військових і держ. чиновників. Навч. у 
г-зіях, м. Львів, Сібіу та Відень (Терезі- 
анум). З 1883 вивчав канонічне право 
у Віден. ун-ті. Д-р права (1889). Стажу
вався у фінансових органах Нижньої 
Австрії. Проводив колоквіуми в Тере- 
зіанумі з церк. права. Наставник май
бутнього віце-султана Єгипту Аббаса 
Хільмі. З 1892 працював у Мін-ві к-ри 
і віросповідань Ціслейтанії; водночас 
доц., з 1895 проф. церк. права Віден. 
ун-ту. Засн. Віден. школи церк. права.

1911-17 міністр освіти Ціслейтанії.
1917-барон.25.07-27.10.1918-міністр-

президент Ціслейтанії. Автор тексту 
Маніфесту Карла І 16.10.1918 про пе
ретворення Австро-Угорщини на фе
дерацію з широкою автономією для 
окремих народів. Займав пропольс. 
позиції. Виступав проти поділу Галичи
ни на польс. й укр. частини. 19.10.1918 
пообіцяв піти на поступки УНРаді в 
цьому питанні, а також призначити 
спец, намісника в справах українців. 
Затягував переговори з Виконавчою 
делегацією УНРади, сприяючи ПЛК.

25.10.1918 подав у відставку, піс
ля чого працював професором Віден. 
ун-ту. Брав активну участь у роботі 
Австр. Червоного Хреста.

П. у м. Відень (Австрія), де й похова
ний на центр, цвинтарі.

Літ.: Західно-Українська Народна 
Республіка 1918-1923. Документи і 
матеріали. Т. 1 / уклад.: О. Карпенко, 
К.Мицан.Івано-Франківськ,2001.С. 133, 
169, 175, 253, 485; Західно-Українська 
Народна Республіка. 1918-1923: Істо
рія / кер. авт. кол. й відп. ред. О. Кар
пенко. Івано-Франківськ, 2001. С. 84- 
94; Sowie Hussarek von Heinlein Max 
Frh. // Osterreichisches Biographisches 
Lexikon 1815-1950 (OBL). Bd. 3. Wien, 
1965, S. 16; WillibaldM. Plochl: Hussarek 
von Heinlein, Max Freiherr // Neue 
Deutsche Biographie (NDB). Bd. 10. 
Berlin, 1974.

Микола Вітенко,
Микола Кугутяк
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ГУЦАЛЮК Василь Сидорович

ГУЦАЛЮК
Василь Сидорович
(1891 -1955) - громад.-політ. діяч.

Н. у с. Супранівка Скалатського пов. 
(нині Підволочис. р-ну Терноп. обл.) в 
родині священика. Здобув освіту в Тер
ноп. г-зії. Навч. на фіз.-мат. ф-ті Львів, 
ун-ту. Під час навч. розповсюджував 
революц. л-ру. Учасник дрогобицьких 
подій 06.1911, коли австр. війська роз
стріляли демонстрацію під час виборів 
до парламенту.

Наприкінці 1916 перейшов рос.- 
австр. кордон. Заарештований цар
ською "охранкою", висланий до м. Яд- 
рине Казанської губ.

З 1918 на підпільній роботі у м. Ста
ниславів. Чл. КПЗУ з 1919. Учасник 1-ї 
конф. КПСГ (02.1919), Дрогобицького 
повстання (1919).

1920 працював спочатку лектором 
військ.-політ. курсів 12-ї армії у м. Київ 
та Конотоп. Згодом заст. секретаря Гал
бюро при ЦК КП(6)У. 12.1920-04.1921
- завідував канцелярією ВУЦВК, пра
цював у Наркоматі закорд. справ УСРР. 
1921-29-зав. канцелярією, іноз. відді
лом НКВС УСРР.

З 1929 - секретар райвиконкому, ін
спектор облвно на Харківщині. Далі про
живав у м. Полтава, де працював на ф-ці.

5.05.1938 в м. Полтава заарешто
ваний і засуджений Особливою на
радою при НКВС СРСР 11.10.1939 "як 
соціально небезпечний елемент" на 
З р. позбавлення волі. Після повернення 
додому 1952 працював у рідному селі.

П. у с. Супранівка, де й похований. 
Реабілітований Полтавською обл. про
куратурою 19.01.1990.

Л/т.:Україна - Польща 1920-1939 pp.: 
З історії дипломатичних відносин УСРР 
з Другою Річчю Посполитою: Доку
менти і матеріали. К., 2012. С. 233-236; 
Інтернет-проект "Національний банк 
даних жертв політичних репресій ра
дянської доби в Україні". URL: http:// 
www.reabit.org.ua /nbr/?ID=162768.

Сергій Дерев 'янко

ГУЦУЛЬСЬКА ЗАПАСНА КОЗАЧА 
СбТНЯ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКбВИЧА
сформована на базі Кінної козацької 
сотні. В основному складалася з гуцу

лів і дислокувалася у м. Коломия. Офіц. 
назву - 1-ша Гуцул, козацька сотня - 
присвоєно 4.12.1918. Козаки Гуцул, ко
зачої сотні ім. Ю. Федьковича 13.12.1918 
присягнули на вірність укр. народові.

Її вояками були старший дес. М. По
тяти нник, вістун О. Мосійчук, старший 
стрілець І. Григорчукта ін.

Із зайняттям 25.05.1919 м. Коломия 
румунами цей підрозділ разом з ін. 
військ, частинами подався до с. Ниж- 
нів, згодом за р. Дністер і Збруч.

Дж.: ЦДІАУЛ. Ф. 861. Оп. 1. Спр. 146. 
Арк. 38.

Л/т.:Заприсяження походних куре
нів // Нове життя. 1918.13 груд. С. 2; Но
вини//Нове життя. 1918.19 груд. С. 2.

Петро Сіреджук

ГУЦУЛЬСЬКА НАРОДНА ОБОРб- 
НА (ГНО) - напіввійськ. формування 
Гуцульської (Укр.) нар. ради, згодом 
Гуцул, республіки. Ств. на поч. 11.1918 
як міліційний підрозділ Гуцульської 
нар. ради з метою охорони громад, 
спокою і майна прикордонного с. Ясі- 
ня на Закарп. Гуцульщині від вояків ав
стро-угор. армії, які поверталися з 
фронтів ПСВ. Спочатку її очолив булав- 
ний І. Гундєк, а після приїзду з м. Прага
- С. Клочурак - старшина, згодом пре
зидент Гуцул, республіки.

Спочатку підрозділ становив 80 осіб
з числа колиш. військовиків; упродовж 
кількох днів чисельність довели до 
200 осіб, назвавши її ГНО. Силами нар. 
міліції роззброєно колиш. австро-угор. 
військ, формування і замість угорця 
призначено старостою Ясіні українця 
Д. Іванюка. З приходом угор. військ, ча
стин (600 вояків і 20 офіцерів) у 2-й пол.
12.1918 ГНО перейшла на напівлегаль
не становище, сформувавши 6 відділів 
оборони за територ. принципом (кер.:
В. Кувік (Лазещина), В. Клочурак-стар- 
ший (Чорна Тиса), булавний І. Гундєк 
(центр), Ю. Гафіяк (Стебний), І. Клим- 
пуш (Лопушанка), І. Дячук (Долішній 
кінець)). Кур'єрський зв'язок з м. Ста
ниславів, Коломия та Хуст забезпечу
вав Д. Німчук.

На поч. 1919 сформовано штаб ГНО 
в складі Степанів Клочураків (батька 
й сина), братів Климпушів, Д. Німчука,
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ГУЦУЛЬСЬКА НАРОДНА ОБОРОНА (ГНО)

М. Сабадюка, який запланував здійсни
ти повстання проти угор. каральної за
логи в ніч із 7 на 8.01.1919, не залежно 
від надходження добровольців, зброї 
та харчів із Галичини. В разі успіху ма
йор €. Пуза повинен був відпрацювати 
план оперативних і тактичних дій ГНО 
зі звільнення Мараморощини.

Штаб ГНО розділив повстанців на
4 групи: перша в складі 43 осіб мала 
завдання роззброїти угор. залогу, роз
квартировану в колиш. воєн, лікарні та 
римо-катол. шк. Ясіні, друга -  захопити 
залізн. ст. Лазещина та Ясіня і припи
нити сполучення з м. Рахів, ін. дві - 
роззброїти жандармів і прикордонни
ків, зайняти пошту, громад, уряд.

О 1-й год. ночі 8.01.1919 на остан
ній станції Галичини (Дебря) гуцули зу
стріли допомогу з м. Коломия -  23 во
яки. Попри малу заг. чисельність (109 
супроти 620 угор. вояків, жандармів, 
прикордонників), штаб ГНО ухвалив 
не відкладати повстання на наступний 
день, щоб не допустити розголосу про 
його підготовку. Захопивши ст. Лазе
щина, 4 групи ГНО почали виконувати 
свої завдання. Напад був раптовий. У 
перестрілці поранено 11 угор. і 8 укр.

вояків. До 3-ї год. ранку всі окупац. 
сили в с. Ясіня було нейтралізовано.

Після проголошення Гуцул, респу
бліки 8.01.1919 ГНО реорганізовано в 
регулярне військо, до якого вступи
ли й галиц. стрільці. Незважаючи на 
допомогу від уряду ЗУНР, чисельність 
його не перебільшувала 1 тис. чоловік. 
Більшість чл. напіввійськ. формування 
брали участь у Сігет. військ, операції
01.1919.

Літ.: КлочуракС. До волі: Спомини. 
Ужгород, 2009; Королько А., ГіавлючокЯ. 
Гуцульська Республіка 1918-1919 pp. 
До питання організації "січневого зри
ву" і становлення української влади 
на Закарпатській Гуцульщині // Вісник 
Прикарпатського університету. Історія. 
Вип. 17. Івано-Франківськ, 2010. С. 17= 
25; Мушинка М. Лицар волі. Життя і по
літично-громадська діяльність Степа
на Клочурака. Ужгород, 201 '\;ТимчукВ., 
Тимчук Н., Якимчук Р. Військово-по
літичні аспекти діяльності Степана 
Клочурака у 1914-1919 роках // Укра
їна: культурна спадщина, національна 
свідомість, державність. 2012. Вип. 21. 
С. 913-923.

Андрій Королько

Варта Гуцульської 
республіки. 1919 р.
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ГУЦ УЛ ЬСЬКА НАРОДНА РАДА  
(ГНР) - представницький орган влади 
українців Закарп. Гуцульщини. У 11-
12.1918 на тер-ї Закарпаття розпочав
ся процес створення самоврядних 
нар. рад, які перебирали владу на міс
цях. 8.11.1918 в с. Ясіня було скликане 
заг. віче мешканців округи, на якому 
нач. міліції С. Клочурак проголосив, що 
"на нашій землі ми хочемо стати госпо
дарями". Підсумком усенар. віча гуцу
лів стало створення Гуцульської нар. 
ради (ГНР). В політ, аспекті проголоше
но курс новоутвореного представ
ницького органу -  возз'єднання За
карп. Гуцульщини з Україною.

Склад ГНР становили 42 чл., з них 
38 представників місц. укр. проводу. 
Крім українців, до ГНР входили 4 пред
ставники від німців, євреїв та угорців. 
Головою обрали С. Клочурака, секре
тарем -  М. Сабадюка. Виконавчим 
органом ГНР стала Гол. управа, яка 
налічувала 12 осіб. Згодом створено 
комісії; шкільну комісію очолив І. Па- 
сулька, лісову-1.'Тимчук, лісових робіт- 
c. Клочурак-старший, торг. - В. Клим- 
пуш, харчову - Ю. Кабалюк, адм. -  Д. Іва- 
нюк, військ. -  С. Клочурак.

На засіданні 8.11.1918 ГНР виріши
ла негайно встановити контакт із уря
дом ЗУНР і передати йому ухвалу збо
рів про злуку з Україною. 13,11.1918 до

м. Станиславів відправили делегацію 
ГНР, яка передала ухвалу зборів укр. 
нас. Ясінянщини про приєднання до 
України.

Відповідні нар. ради за прикладом 
с. Ясіня створювали на всій тер-ї Закар
паття, де мешкали українці й станови
ли відносну більшість. Зокр., ради у 
с. Кваси й Білин, як і більшість нар. рад 
Закарп. Гуцульщини і Мараморощини, 
координували свою діяльність із ГНР.

Створення нар. рад на всій тер-ї За
карпаття стурбувало угор. уряд, який 
для запобігання радикалізаціїукр. нац. 
руху вдався до переговорів з місц. нас. 
З цією метою було створено окреме 
мін-во для русинів, яке очолив угрофіл 
д-р О. Сабов. Воно розробило законо
проект про "Руську країну" який пе
редбачав автономні права українців на 
тер-ї, де вони становили відносну біль
шість. Для обговорення цього законо
проекту 10.12.1918 скликано Будапешт, 
конгрес, у якому взяли участь 8 чл. ГНР.

На засіданні ГНР в с.Ясіня 14.12.1918 
вирішено поповнити ГНР представни
ками всіх сільс. рад на Гуцульщині від 
с. Бичків до с. Ясіня, щоб ГНР могла "за
ступити всю нашу Гуцульщину". До ГНР 
увійшли голова, секретар та 2 чл. від 
кожної місц. громади.

Представники ГНР взяли участь у 
роботі Сігет. конгресу делегатів Мара-
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мороської жупи 18.12.1918, на якому 
відкинуто проект угор. уряду щодо 
створення автономної"Руської країни" 
та входження її до Угор. кор-ва.

На проведення переговорівз ГИР до 
с. Ясіня ще в 11.1918 направлено пред
ставника угор. уряду С. Тівадара, який 
закликав місц. нас. до громадянського 
спокою і запропонував гуцулам, що, за 
умови повернення угор. жандармерії, 
"до всіх урядів, де замешкують гуцули, 
будуть призначені гуцули" Однак уря
дову пропозицію було відкинуто.

Угорська влада застосувала сило
вий метод розв'язання питання держ. 
належності Закарпаття. 20.12.1918 при
був ін. представник уряду - К. Фізеши- 
рі. На його прохання 21.12.1918 відбу
лося чергове засідання ГНР, на якому 
він закликав гуцулів до порозуміння з 
угор. владою. Проте така пропозиція 
була відкинута.

Тверда і незалежна нац. позиція 
гуцулів у кін. 12.1918 спричинила оку
пацію Закарп. Гуцульщини угор. вій
ськами. ГНР було ліквідовано, а її чле
ни пішли в підпілля.

Літ.: Західно-Українська Народна 
Республіка 1918-1923: Ілюстрована 
історія / гол. ред. і кер, авт. кол. М. Ку
гутяк. Львів; Івано-Франківськ, 2008. 
С. 156-164; КлочуракС. До волі Споми
ни. Ужгород, 2009; Королько А. Гуцуль
ська Народна Рада у Ясіні: структура, 
ідеологія, практична діяльність (при
свячується 90-й річниці Гуцульської 
республіки) // Зоря Рахівщини. 2009. 
16 січ.; Муииинка М. Лицар волі. Життя 
і політично-громадська діяльність Сте
пана Клочурака. Ужгород, 2011.

Андрій Королько

ГУЦУЛЬСЬКА РЕСПУБЛІКА (ГР),
0 1-06 .19 19  -  держ. утворення україн
ців Закарпаття з центром у с. Ясіня. 
Проголошенню ГР передувала підго
товка зі звільнення Закарп. Гуцульщи
ни від угор. панування та збройне пов
стання в с. Ясіня у ніч із 7 на 8.01.1919, 
організоване Гуцул, нар. обороною і 
підрозділами ОВК м. Коломия.

8.01.1919 Гуцул, нар. рада провела 
своє засідання, на якому було ухвале
но проголосити Гуцул, республіку. її

виконавчим органом стала Укр. нар. 
рада в с. Ясіня, яку очолив С. Клочурак.

Д ізнавш ись про переміщ ення 
рум. військ із м. Байя-Маре до м. Сі- 
гет, 13.01.1919 Гуцул, нар. оборона ГР 
спільно з підрозділом 400 вояків та 
20 старшин ГА, який надійшов з м. Ко
ломия, розпочала Сігет. військ, опера
цію. Впродовж кількох днів узяті під 
контроль Кваси, Білин, Устєріки, Рахів, 
Богдан, Луги, Відричка, Розтоки, Три- 
бушани (нині с. Ділове), Вишово, Луг, 
Великий Бичків та ін. населені пункти 
Закарп. Гуцульщини. Тут ств. нові ор
гани управління ГР; обирали старост, 
призначали військ, командантів. Під 
контроль ГР перейшла тер-я всього су
часного Рахів. р*ну Закарп. обл. (окрім 
рум. сіл Біла Церква і Середнє Водяне) 
та укр. населені пункти на лівобереж
жі р. Тиса (нині тер-я Румунії). Однак 
проугор. сили с. Трибушани та м. Рахів 
вчинили заколоти. 19.01.1919 в м. Рахів 
убито укр. старосту П. Попенка та ще
11 гуцулів. Надалі передові пости ГР до 
поч. 06.1919 перебували в передмісті 
м. Рахів -  с. Устєріки. У її межі входили 
містечка і села: Ясіня, Чорна Тиса, Ла- 
зещина, Стебний, Кевелів, Кваси, Білин, 
Устєріки, Богдан, Луги, Відричка, Розто
ки та ін. Рахів, Берлебаші (нині с. Кости- 
лівка) та Трибушани стали буферною 
зоною між ГР та рум, військом, котре 
окупувало Сігет, Великий Бичків, Луг, 
Вишово.

Незважаючи на короткочасність 
свого існування, ГР включилася у процес 
укр. державотворення. Організовано 
адміністрацію. Структурно ГР поділено 
на 4 секції: військ, і зовн. зв'язків (голова
-  С. Клочурак, заступники -  В. Климпуш, 
Д. Німчук); внутр. (Д. Іванюк, комендант 
міліції М. Мочернак); госп. (І. Тимчук, під
секція лісова - С. Клочурак-старший); 
харчова (Ю. Кабалюк). Усі справи ГР об
говорювалися на відкритих засіданнях 
Укр. нар. ради в с. Ясіня.

Напіввійськ. формування Гуцул, 
нар. оборона ГР мало відзнаки укр. 
армії. Запроваджено стройові та ін. ви
школи, які здійснювали галиц. старшини.

Велася відбудова мостів, доріг, лі
сових промислів. Дерево, буд. матеріа
ли, потрібні для ремонту зруйнованих

Повідомлення в газеті 
"Земля і Воля" про 
святкування 20-річчя 
Гуцульської республіки. 
1937 р.

Кілька слів міот 
„Г уиулье*«<*
республіки**
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Гуцульська народна
рада в с. Ясіня. 
Січень 1919 р.

війною будинків, паливо можна було 
отримати за спец, картками, які видава
ли органи влади. Функціонувала торгів
ля із ЗОУНР. В обмін на ліс із УНР (зокр. 
з м. Жмеринка) надходили продукти 
харчування, нафта, сірники, книги та ін. 
товари. До м. Станиславів і Коломия що
дня курсували поїзди, залізн. сполучен
ня налагоджене також із м. Рахів.

В установах та школах ГР запро
ваджено укр. мову. Підтримувалися 
найменш забезпечені верстви: солдат, 
удовам і багатодітним сім'ям безко
штовно передавали худобу, продукти з 
військ, магазинів-складів. Пенсіонери 
отримували пенсію.

ГР виконувала роль форпосту укр. 
нац.-визвол. руху на Закарпатті. Із 
с. Ясіня відправляли десятки агітаторів, 
які несли із собою листівки та ін. про
пагандистські матеріали. Так, підготов
лену Укр. нар. радою в с. Ясіня відозву 
"Брати Русини" від 10.01.1919 надру
ковано тиражем 1 тис. примірників і 
розповсюджено серед українців За
карпаття секціями пропаганди. Кер-во 
ГР підтримувало постійний зв'язок 
з Центр. Руською (Укр.) нар. радою в 
м. Хуст і сільс. радами. Вісім її делега
тів узяли участь у роботі Всеукр. кон
гресу в м. Хуст 21.01.1919. З ініціативи 
ГР відбувся з'їзд закарп. українців у 
м. Станиславів 29.04-01.05.1919.

Існувала до 11.06.1919, коли рум. 
війська окупували с. Ясіня. Більшу ча
стину кер-ва ГР заарештовано.

Літ.'.КлочуракС. До волі: Спомини. 
Ужгород, 2009; Королько А, ПавлючокЯ. 
Гуцульська Республіка 1918-1919 pp.

До питання організації "січневого зри
ву" і становлення української влади 
на Закарпатській Гуцульщині // Вісник 
Прикарпатського університету. Істо
рія. Вип. 17. Івано-Франківськ, 2010. 
С. 17-25; Піпаш В. Гуцульська респу
бліка -  предтеча Карпатської України 
// Матеріали міжнародної наукової 
конференції "Українські Карпати: ет
нос, історія, культура". Ужгород, 1993. 
С. 413-419; РинажевськийБ. Гуцульська 
республіка 1918-1919 pp. і її правовий 
статус // Вісник Львівського універси
тету. Серія юридична. 2003. Вип. 38. 
С. 128-135; KudejZ. Horalska Republika. 
Praha, 1933; Maly V. Huculska respublika 
// Pravo lidu. Praha, 1937.

Андрій Королько

ГУЦУЛЬСЬКЕ ПОВСТАННЯ 1920 -
масовий збройний виступ проти 
польс. окупац. властей селян Косів
ського та ін. повітів Станиславів. в-ва 
(нині в межах Івано-Франк. обл.) 16.04- 
3.05.1920. Спричинене репресіями 
польс. окупаційної адміністрації проти 
укр. нас., закриттям укр. політ, і культ, 
орг-цій, витісненням укр. мови з гро
мад. життя краю. Г.п. охопило 11 насе
лених пунктів; у ньому взяло участь 
понад 10 тис. осіб, переважно селян 
Косівського, а також Коломийського, 
Снятинського, Печеніжинського та Го- 
роденківського пов.

У 02.1920 під кер-вом колиш. учас
ника УСС М. Горбового розпочалася 
підготовка до Г.п., створення повстан
ських к-тів. Виступом керував штаб, 
очолюваний колиш. військовополо
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неними, які повернулися з Росії. Пов
стання розпочалося 16-17.04.1920 
збройним виступом у с. Жаб'є (нині 
смт Верховина), який підтримали 
жителі с. Зелене, Голови, Красноїлля 
(нині с. Верховин, р-ну) та ін. Повстан
ці нападали на постерунки (відділи) 
поліції та жандармерії, роззброюва
ли їх, виганяли представників польс. 
окупац. властей, захоплювали л іс 
ництва, виступали за возз'єднання з 
Україною. Група повсталих у с. Голови 
на чолі з В. Шекериком та Д. Караб- 
чуком вступила в бій з батальйоном 
польс. армії, який прибув зі Львова, 
проте зазнала поразки, відступила в 
гори й згодом перейшла на тер-ю ЧСР. 
У с. Зелене повсталими командував
О. Мартищук.

Регулярне військо й поліція до
3.05.1920 придушили Г.п., заарешту
вали 286 осіб, більшість із яких було 
засуджено до тривалого ув'язнення.
22.04.1920 польс. влада запровадила 
на тер-ї Галиц. Гуцульщини військ, стан, 
який тривав 2 р.

Літ.: Арештування // Вперед. 1920.
13 мая. С. 2; "Большевизм" на Гуцуль- 
щині в правдивому світлі // Вперед. 
1920. 14 мая. С. 3; Бурнаииов Г. Гуцуль
ське повстання. Івано-Франківськ,
1998. С. 8-29; Виїмковий стан і "боль

шевизм" на Гуцульщині // Вперед. 
1920. 24 цвітня. С. 1; Гуцули в тюрмі // 
Вперед. 1921. 11 серп. С. 1; Гуцули пе
ред судом //Вперед. 1921.31 серп. С. 2;
14 верес. С. 3; Домб'є // Вперед. 1921.
10 серп. С. 3; 3 країни голоду і нужди 
// Вперед. 1920. ЗО мая. С. 2; 3 чолобит- 
нею // Вперед. 1921.20 верес. С. 1; Крі- 
вава книга. Ч. 2. Українська Галичина 
під окупацією Польщі в pp. 1919-1920. 
Відень, 1921; Ломацький М. Гуцульське 
повстання. 1920 р. // Гуцульський світ. 
Вибрані твори. Косів, 2005. С. 233-265; 
На Гуцульщині кипить // Український 
стрілець. 1920. 31 груд. С. 14; Події на 
Гуцульщині // Вперед. 1920. 28 мая. 
С. 1; Слідство в справі заворушень на 
Гуцульщині // Вперед. 1920.15 лип. С. 3; 
Спис інтернованих українців у табо
рі в Домб'ю коло Кракова // Вперед. 
1920. 15 серп. С. 3; 19 серп. С. 4; Шеке- 
рик-Доників П. Гуцульщина в польсько
му ярмі. Вибрані твори // Його ж. Рік у 
віруваннях гуцулів. Верховина, 2009. 
С. 217-256; Dziennik ludowy. 1920. 8 
maja; Gazeta Lwowska. 1920. 22 kwiec.
S. 3; Kurjer codzienny. 1921. 12 wrzes.
S. 3; Kurjer Lwowski. 1920. 23 kwiec.; 
Сливка Ю. Гуцульське повстання. 
URL: http://esu.com.ua/search_articles. 
php?id=25032.

Петро Сіреджук
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Учасники повстання 
разом із членами 
Ратункового 
українського комітету, 
м. Коломия, 1921 р.
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ГУЦУЛЬСЬКИЙ КУРІНЬ ГАЛИЦЬКОЇ АРМІЇ

Старшини
Гуцульського куреня

ГУЦУЛЬСЬКИЙ КУРІНЬ ГАЛИЦЬ
КОЇ АРМІЇ -  військ, підрозділ у складі
11 -ї Самбір. бригади ГА (1918-19) та Ар
мії УНР (осінь 1919). В істор. джерелах 
згадується як Гуцул, курінь УСС у складі 
ГА і як Гуцул, курінь ГА. Сформований у
11.1918 в м. Коломия, у 12.1918 вирушив 
на фронт. Складався з 4 сотень піхоти та 
тех. відділу. Заг. чисельність особового 
складу бл. 1000 вояків.

Г.к. ГА воював на відтинку фрон
тів Хирів-Перемишль на Львівщині 
(15.02-12.03.1919), у Чортків. офензи
ві (06.1919), у поході на м. Київ проти 
більшовицьких військ (19-31.08.1919), 
на Вапнярському відтинку фронту в 
складі Армії УНР в б-бі проти денікінців 
(24.09-19.11.1919).

5.03.1919 Г.к. ГА прибув до м. Руд- 
ки, де був долучений до бойової гру
пи "Рудки". 8.03.1919 відбив у поляків 
с. Долиняни і зайняв с. Вовчухи, здо
бувши при цьому 6 гармат, 22 скоро- 
стріли, 2 міномети, взяв у полон 250 
польс. жовнірів разом з майором. З
11.03.1919 ГК ГА разом з 2-м куренем 
УСС вів кількаденний важкий бій під 
м. Городок. Перебуваючи в м. Стрий, 
отримав поповнення з Коломий. ОВК.

З м. Стрий Г.к. ГА прибув до м. Дро
гобич, де придушив заколот ліворади
кальних сил. Найбільших втрат (бл. 500 
вояків) зазнав Г.к. ГА під час оборони 
с. Підкамінь. У ході Чортків. офензи- 
ви в 06.1919 Г.к. ГА через брак набоїв 
і постійні багнетні атаки втратив май
же половину особового складу. Од
нак мужні стрільці-гуцули змушували

польс. війська відступати. ДСВС ЗУНР 
підніс Г.к. ГА до лицар, чину.

Після розбиття Вапнярської біль
шовицької групи Г.к. ГА у результаті 
кількаденних боїв з ЧА, в т. ч. кінно
тою Г. Котовського, здобув м. Бершадь. 
Унаслідок епідемії тифу чисельність 
Г.к. ГА скоротилася до 350 вояків піхоти
і 147 у скорострільній сотні.

Пізніше Г.к. ГА перебуваву м. Гнівань, 
звідки 2.01.1920 відійшов у напрямку 
м. Одеса. Незмінним командиром Г.к. ГА 
був Г. Голинський, розстріляний біль
шовиками 1941 в м. Станиславів.

Г.к. ГА є символом героїчної б-би за 
незалежність у період ЗУНР. Поет О. Ба
бій присвятив воякам-гуцулам поему 
"Гуцульський курінь".

Літ.: Енциклопедія Коломийщини. 
Зшиток 4, літери Г, Ґ, Коломия, 2006. 
С. 180-181; Кузич І. До історії Гуцуль
ського куреня // Гуцулія. Чікаго, 1969. 
Ч. 2. С. 12-17; Кучерук В. Українська 
Галицька Армія. Довідник. Львів, 2010. 
С. 93; Сулятицький С. 1 -ий Пробоєвий 
Гуцульський Курінь // Українська Га
лицька Армія / ред. Д. Микитюк. Т. 2. 
Вінніпег, 1960. С. 103-104,

Василь Бурдуланюк

ГУЦУЛЬСЬКИЙ ПЕРШИЙ ПОЛК
сформований з юнаків -  вихідців з гуцул, 
повітів наприкінці 1918 для надання 
військ, допомоги уряду УНР. Новобранці 
прибули до м. Київ 3.01.1919 і були підпо
рядковані Київському гарнізону.

Літ.: Нове життя. 1918.16 січ. С, 2.
Петро Сіреджук

ГУЦУЛЬСЬКИЙ ПОЛК МОРСЬКОЇ 
ПІХОТИ УНР ств. 24.03.1919 за нака
зом № 1 морського міністра УНР М. Бі- 
линського у порозумінні з ДСВС ЗОУНР. 
Командиром призначено сот. В. Гемпе- 
ля. Полк був покликаний забезпечува
ти оборону Чорномор. узбережжя для 
підходу туди військ УНР й ГА.

Формування полку розпочало
ся 3.02.1919 в м. Вінниця, але через 
наступ більшовиків перенесено до 
м. Коломия. Осн. особовий склад -  це 
добровольці гуцули. Командний склад
- з 34-го Лубен, полку та ін. військ, ча
стин. Місця постою полку -  м. Коломия,
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Станиславів, Броди, Тернопіль, Кам'я- 
нець-Подільський, околиці м. Одеса.

При формуванні полку планува
ли зібрати 2000 гуцулів-доброволь- 
ців, однак через окупацію Галичини 
поляками й румунами цього досягти 
не вдалося. У 04.1919 полк складався
3 700 вояків, у т. ч. 300 піхотинців і 50 
вершників. Наприкінці 04.1919 підроз
діл передислокували до м. Рівне, потім
- до м. Тернопіль. 5.05.1919 полк упер
ше вступив у бій з польс. окупантами 
біля р. Збруч.

1920 поляки інтернували вояків 
полку в табори на тер-ї Польщі.

Літ,: Енциклопедія Коломийщини. 
Зшиток 4, літери Г, Ґ. Коломия, 2006. 
С. 181; Петренко І. Де-що з історії 1-го 
Гуцульського полку морської піхоти // 
Літопис Червоної Калини. Львів, 1934. 
№ 2. С. 3.

Василь Бурдуланюк

ГУЦУЛЯК
Михайло Васильович
(15.07.1894-28.08.1976)-військовик, 

географ, науковець і публіцист, громад, 
діяч. Н. у с. Новоселиця (нині Снятин. 
р-ну Івано-Франк. обл.). Початкову 
освіту здобув у школах с. Новоселиця і 
м. Снятин. Гімназійні студії розпочав у 
м. Коломия, закінчив ум. Вижниця 1916. 
1916 призваний до війська, служив у 
80-му Золочів. полку; після вишколу 
служив у сотенній канцелярії, військ, 
цензурі в м. Львів. Від осені 1916 навч, 
на правн. ф-ті Львів, ун-ту (закінчив
4 семестри). Від весни 1918 служив у 
м. Львів пропагандистом для україн
ців, які поверталися з рос. полону.

Брав активну участь у подіях Ли
стопадового чину в м. Львів, роззбро
ював польс. боївки, чужоземних во
яків Львів, залоги; був поранений. 
Після відступу зі столиці краю опи
нився в с. Куровичі; хорунжий у тодіш
ній групі "Схід" (після реформування 
ГА стала 4-ю Золочів. бригадою ГА). Від
26,07.1919 -  четар, перебув усю воєн, 
кампанію після злуки УГА з ДА УНР. Під 
час осінньої трагедії 1919 - в "чотири
кутнику смерті". Потім у польс. полоні, 
у таборі в Тухолі, звідки звільнений у
01.1921.

Продовжив правн. студії в Укр. та
ємному ун-ті м. Львів та Віден. ун-ті,
який закінчив 1926, здобув ступінь д-ра 
філософії (спеціальність географія). Під 
час навч. у м. Відень був обраний секре
тарем і скарбником студент, допомого- 
вого Т-ва прихильників освіти.

Учителював в укр. г-зіях у м. Рівне 
(від 1926) і Калуш (від 1940, у рад. де
сятирічці). 1941, після приходу нім. 
військ, організував і керував торг, шко
лою. 1943 - уповноважений військ, 
управи д-зії "Галичина" в окрузі Галич- 
Калуш-Долина.

1944 емігрував до м. Відень, де до
мігся відкриття укр. г-зії та 2 нар. шкіл; 
був зв'язковим між цими закладами та 
нім. шкільною владою. 1945-48 про
живав у Баварії, провадив торг, школу 
в громаді Карлсфельд біля м. Мюнхен. 
Згодом у таборі в м. Берхтесґаден.

Навесні 1948 переїхав з родиною 
до Канади, поселився у м. Ванкувер. 
Організував Об'єднання укр. педаго
гів, вів курси українознавства. 1954 
заснував К-т поширення укр. книжки, 
дарував укр. видання Наук, бібліотеці 
Ун-ту. 1961 заснував у м. Ванкувер від
діл НТШ, який розвинув в осередок, а 
також ювіл. К-т виконавців Листопадо
вого чину. Дійсний чл. НТШ й УВАН.

Автор низки праць з географії та іс
торії: "Дніпро та його басейн" (нім. мо
вою), "Асиметрія берегів українських 
рік" (польс. мовою"), "Українець - спів
творець кордонів Канади й Аляски" 
(1967), "Українці Брітанської Колюм-
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бії і їх вклад в культурне і економічне 
життя провінції" "When Russia Was in 
America: The Alaska Boundary Treaty 
Negotiations,1824-5" і "The Rolle of 
Pierre de Poletica" (1971), "Перший Ли
стопад 1918 року на Західніх Землях 
України. Зі спогадами і життєписами 
членів Комітету виконавців Листопа
дового Чину" (1973). Як колекціонер 
організував низку виставок гуцул, 
мист-ва в м. Ванкувер, Вікторія та Вінні
пег. Осн. частину власної гуцул, колек
ції передав до Нац. музею в м. Оттава, 
доповнював її до кін. життя. Одруже
ний з М. Скоробагатою, в родині два 
сини -  Ераст (фармацевт за фахом, ві
домий укр. публіцист і громад, діяч) і 
Любомир (юрист).

Похований у м. Ванкувер (Канада).
Літ .: Марунчак М. Біографічний 

довідник до історії українців Канади. 
Вінніпег, 1986; Encyclopedia of Ukraine 
/ ed. by V. Kubijovyc. Vol. 2. Toronto; 
Buffalo; London, 1988. P. 262-263.

Богдан Якимович

ГУЦУЛЯК
Михайло Максимович
(31.10.1888-18.12.1946) -  педагог, 

дитячий письменник, громад, діяч, по
ручник УГА. Н. у с. Воскресинці (нині 
Коломий. р-ну Івано-Франк. обл.) в сім'ї 
хлібороба Максима Гуцуляка та Тетяни 
Якимівни Гринюк (донька сільс. війта, 
сестра укр. письменників Л. та Ю. Гри- 
нюків). Здобув освіту в Коломий. г-зії,

заробляв на життя репетиторством. 
Призваний до австро-угор. війська. 
Служив у гуцул, підрозділі цісар, по
чесної варти в м. Відень. Вільно воло
дів нім. та польс. мовами.

З поч. ПСВ - на фронтах в Італії та 
Славонії, в електробатальйоні. Був дві
чі поранений. Після демобілізації всту
пив до ГА, перебував у "чотирикутнику 
смерті" перехворів під час епідемії 
тифу (10-11.1919). Після інтернування 
підрозділів УГА поляками втік з табору 
полонених.

Як інваліду-комбатанту ПСВ польс. 
влада дозволила йому вчителювати від 
т-ва "Рідна школа" в с. Задубрівці, Іллін- 
ці та Келихів, що на Снятинщині. Керу
вав місц. аматор, театр, гуртками, був 
художником-декоратором. Належав 
до кола авторів ж. "Дзвіночок" (1931- 
39), у якому опублікував літ. казки: 
"Повість про князенка Бориса" (1934), 
"Петрусь шукає княжої корони" (1935, 
ч. 39-43) і "Павло Соловей" (1936). Пи
сав також повість про слов'ян-антів, 
але з приходом 1939 рад. влади на Зх. 
Україну рукопис знищив. Підтримував 
приятельські стосунки з письменника
ми Ю. Шкрумеляком та В. Костащуком 
(1896-73), автором книги про В. Сте
фаника "Володар дум селянських". Ве
лику домашню б-ку (в ній було багато 
німецькомовних видань) 1939 кон
фіскували співробітники НКВС.

П. і похований у с. Келихів Снятин. 
р-ну (нині Івано-Франк, обл.). Діти: Бо
рис (17,07.1927-20.11.2015) -  укр. хімік, 
д-р хімічних наук, проф.; Орест (1930- 
S I), працював продавцем магазину в 
с. Тулуків, учасник націоналістичного 
молодіжного підпілля, покінчив із со
бою пострілом у скроню під час обла
ви МГБ на мосту між с. Келихів і Зібра- 
нівка.

Літ: Гуцуляк Михайло 11 Морозюк В. 
Пом'яник-7. Івано-Франківськ, 2008. 
С. 12; Могили відомих діячів краю. Село 
Келихів. Гуцуляк Михайло // Пам'яттю 
серця зігріті: Історія Снятинщини в лі
тературно-мистецьких пам'ятках 1914— 
2004 pp. Снятин, 2004. С. 139 ;ХаритонВ,, 
Романюк Я. Снятинщина: люди, події, 
факти. Снятин, 2003. С. 175.

Олег Гуцуляк
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ҐАБА
Іван
(25,05.1895-25.05.1960) - військо

вик. Н. у с. Кути Золочівського пов. 
(нині Буського р-ну Львів, обл.).

Під час ПСВ -  доброволець Легіону 
УСС. Як стрілець тех. сотні воював на 
Сх. фронті. Учасник польс.-укр. війни
1918-19. 20.11.1918 пораненим потра
пив до польс. полону. До кін. нац.-виз
вол. змагань перебував у таборі вій
ськовополонених у м. Вадовиці (нині 
Польща).

1927 емігрував до Канади, де спо
чатку проживав у м. Вінніпег, згодом
2 р. у м. Саскатун; 1934 перебрався до 
м. Садбері, 1948 - до м. Торонто, 1958 
повернувся до м. Садбері. З 1930 нале
жав до УСГ.

П. ум . Садбері.
Літ.: За честь, за славу, за народ!: 

зб. на золотий ювілей Української стрі
лецької громади в Канаді 1928-1978 / 
за ред. 3. Книша; передм. від вид-ва.То
ронто, 1978. С. 524-525; Лазарович М. В. 
Леґіон Українських січових стрільців: 
формування, ідея, боротьба. Терно
піль, 2016; Українські Січові Стріль
ці 1914-1920 / за ред. Б. Гнатевича, 
Л. Лепкого, І. Мірчука. Монтреаль, 1955. 
С. 155.

Микола Лазарович

ҐАБА
Петро
(18.06.1896-03.02.1970) -  військо

вик, вістун УГА, громад, діяч. Н. у с. Кути 
(нині Буського р-ну Львів, обл.). Брав 
активну участь у громад, житті рідно
го села.

Зголосився добровольцем до Легі
ону УСС, був важко поранений у боях 
за г. Ключ на Сколівщині (28.10.1914). 
Після одужання служив вістуном 4-ї 
Золочів. бригади ГА (1918). Разом з УГА 
перебував на Наддніпрянщині, пере
жив "чотирикутник смерті". Був інтер
нованим у польс. таборах.

1928 емігрував до Канади. Активіст 
УСГ та ін. укр. орг-цій м. Вінніпег.

П. у м. Вінніпег, де й похований на 
цвинтарі "Всіх Святих".

Літ.: Золочівщина: минуле і сучас
не / упоряд. М. В. Дубас. Львів, 2006;

МарунчакМ. Біографічний довідник до 
історії українців Канади. Вінніпег, 1986.

Богдан Якимович

Га в а н с ь к и й
Олександр
(1858-30.09.1920) -  офіцер австр. 

жандармерії, жандармерії ЗУНР. Пол
ковник - референт укр. жандармерії 
(1.11.1918). Після окупації Покуття рум. 
військами проживав у с. Отинія Коло
мийського пов.

У 07.1920 арештований польс. жан
дармерією, вивезений до концтабору 
в Домб'є поблизу Кракова. П. від че
ревного тифу в таборовому шпиталі.

Літ.: Посмертні вісти. Олександр 
Гаванський // Вперед! Львів, 1920. 
13 черв. Ч. 234. С. 3; Реєстр Старшин 
УГА, піднесених о один ступінь вище // 
Українська Галицька Армія / ред. Д. Ми
китюк. Т. 2. Вінніпег, 1960. С. 324.

Олег Павлишин

ҐАДЗІНСЬКИЙ
Володимир Антонович
(псевд.: Йосиф Гріх, Оскар Редінг, 

Трильський; 21.08.1888-1 1.08.1932)
-  поет, прозаїк, публіцист, літературо
знавець, літ. критик, журналіст, пере
кладач, поручник УСС, сотник УГА. Н. 
у м. Краків (Польща) в сім'ї* службовця. 
Навч. у Львів, політехніці (1906-09), на 
фіз.-мат. ф-ті Віден. ун-ту (1910-13). Від 
1908 друкував поезії в галиц. періо
диці. 1909-10 служив в австро-угор. 
армії.

Під час ПСВ - доброволець Ле
гіону УСС від 08.1914, воював на Сх. 
фронті. Як заст. команданта залізн. ку
реня ГА брав участь у польс.-укр. війні
1918-19. Поборник держ. об'єднання 
УНР і ЗУНР, використовував собор- 
ницьку ідею як засіб тиску на кер-во 
ЗУНР. На поч. 1919 - співзасн. СРС, гол. 
ред. (від 11.01.1919) його друкованого 
органу- тижневика "Республіканець". 
Від 03.1919 належав до редакції орга
ну УГА газ. "Стрілець". У 1-й пол. 1919 
брав участь у перемовинах із біль
шовиками щодо закупівлі амуніції та 
зброї для ГА. На поч. 1920 - учасник 
делегації, скерованої НКГА до Києва 
на переговори з більшовиками, зокр.

ҐАДЗІНСЬКИЙ
Володимир Антонович
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ҐАЗДАЙКА Петро

з чл. Воєнради В. Затонським. Чл. рев
кому і революц. воєнного трибуналу 
Польового штабу ЧУГА.

Перейшов на бік рад. влади, всту
пив до компартії. Виступав проти стар
шин. відзнак, нац. прапора й тризуба. У 
07-09.1920 працював у "Всегалвидаві" 
в м. Тернопіль. 1920 - зав. Київ, губнар- 
освіти, ред. ж. "Пролетарська освіта" 
в рад. Україні. Від 1921 - у м. Москва, 
співзасн. літ. групи "Село і місто" ("СІМ") 
та однойменного вид-ва. 1923 висту
пав проти формального методу в літе
ратурознавстві. Від 1925 - викл. одес. 
вишів: проф. Худож. ін-ту, доц. Ін-ту 
інженерів цивільного та комунального 
буд-ва, голова одес. філії Держ. вид-ва 
України.

Чл. Спілки пролетарських письмен
ників "Гарт", спілки революц. пись
менників "Західна Україна" літ. орг-цій 
"Арена", ВУСПП, засн. і ред. неперіо
дичного ж. "Блиски" (1928-29). Один 
з піонерів "наукової" поезії в рад. л-рі. 
Виявив себе як публіцист під час літ. 
дискусії 1925-28. Перекладав з нім., 
польс., франц. та ін. мов. Автор кн."Ре- 
волюционное движение в Восточной 
Галиции (конец 1918 и начало 1919 гг.)" 
(Москва; Петроград, 1923), низки наук, 
досліджень про творчість Є. Григору- 
ка, Г. Михайличенка, В. Чумака, зб. по
езій "З дороги" (1922), "Неабстракти" 
поем "Земля", "УСРР" і "Айнштайн" (усі 
1925), "Заклик Червоного Ренесансу" 
(1926), "Розум" (1929), фантастичної 
повісті "Кінець" (1927), зб. статей і ре
цензій "Фрагменти стихії" (1927) та ін. 
У рукописі залишився роман-трилогія 
"Визволена Україна"; підготовлені до 
друку "Нотатки з історії української лі
тератури" зникли.

П.ум.Одеса від хвороби. Посмертно 
його звинуватили в належності до контр- 
революц. націоналістичної орг-ції 
разом з дружиною, котру розстріляли 
23.09.1938.

Літ.: Лазарович М. В. Леґіон Україн
ських січових стрільців: формування, 
ідея, боротьба. Тернопіль, 2016; Укра
їнська Галицька Армія / ред. Д. Ми
китюк. Т. 1. Вінніпеґ, 1958. С. 332, 412, 
535; Т. 2. Вінніпеґ, 1960. С. 223,249,340, 
377-380; Т. 5. Вінніпеґ, 1976. С. 57-59,

65, 92-93, 131, 135; Герасимова Г. П. 
Ґадзінський Володимир Антонович 
// ЕСУ. URL: http://esu.com.ua/search_ 
artides.php?id=25465.

Микола Лазарович

ҐАЗДДЙКА
Петро
(19.04.1881 -1979) - сотник УГА. Н. у 

с. Красна Кросненського пов. на Лем- 
ківщині (Польща) в сім'ї селян. Бать
ко протягом 12 р. був війтом. Здобув 
освіту в СШ м. Коросно, г-зії у м. Новий 
Санч. Однорічну військ, повинність і 
старшин, вишкіл відбув 1913-14 в Тріє
сті. Опісля вступив на правн. ф-т Львів, 
ун-ту, однак через поч. ПСВ студії не 
розпочав.

У лавах 87-го піх. полку від поч. 
ПСВ брав участь у боях на Сх. фронті, 
де поранений. Після переїзду на Серб, 
фронт, як командант скорострільної 
чети, поранений вдруге. За виявлену 
надзвичайну хоробрість і відвагу 7 раз 
відзначений найвищими бойовими 
хрестами заслуги і піднесений до сту
пеня поручника.

Розвал Австро-Угор. імперії застав 
його на відпустці вдома. В 11.1918 
зголосився до укр. війська у Львові. 
Якийсь час вів із сот. Рудницьким виш
кіл скорострілів 4-ї бригади в Соловій. 
НКГА призначила його командантом 
одного з найбільш важливих бойових 
відтинків у Львові - оборони пошти. 
Після відходу укр. військ зі Львова був 
командантом скорострільного вишко
лу в групі "Схід". Згодом командант 9-го 
куреня 4-ї Золочів. бригади. В період 
Чортків. офензиви відзначився у боях 
за Поморяни. В часі боїв за м. Проску
рів здобув більшовицький бронепоїзд, 
брав участь у боях за Старокостян- 
тинів і Коростень. У "чотирикутнику 
смерті" пережив тиф.

Після роззброєння галиц. військ 
поляками полонений у Тухолі. Втік, 
перебував у таборі для інтернованих 
у Йозефові (ЧСР). На запрошення ко
манди табору 1921-24 був комен
дантом робітн. відділу УГА в м. Берн 
(Швейцарія). Згодом переїхав та осе
лився у м. Франкфурт-на-Майні (Ні
меччина).
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П. у м. Франкфурт-на-Майні.
Літ.: Українська Галицька Армія / 

ред. Д. Микитюк. Вінніпеґ, 1958.
Ігор Любчик

ҐАЛАҐАН
Микола Михайлович
(24.11,1882 - після 1955) -  держ. і 

громад.-політ. діяч, дипломат і публі
цист. Н. у с. Требухів Чернігівської губ.

ҐАЛАҐАН Микола Михайлович

(нині село Бровар, р-ну Київ, обл.) у 
сім ї правосл. священика з козацько
го роду. Здобув освіту в колегії Павла 
Ґалаґана (1902). Студіював на природ
ним. ф-ті Київ, ун-ту (1909); фізик за фа
хом. Належав до укр. студент, громади.
1903 вступив до РУП. За революц. ді
яльність заарештований 1904, півро
ку відсидів у Лук'янів. в'язниці. 1905
- один із засн. Укр. соціал-демократ, 
спілки (УСДС).

Учасник ПСВ - прапорщик рос ар
мії. Після Лютн. революції -  учасник від
новлюваної конф. УСДРП (4-6.06.1917).
Всупереч пропозиціям колиш."спілчан" 
відновити діяльність УСДС на старих за
садах, обстоював позицію співпраці та 
злиття з УСДРП. З 6.06.1917 -  прапор
щик 1-го Укр. полку ім. Б. Хмельниць
кого. Делегат 2-го і 3-го Всеукр. військ, 
з'їздів. На 3-му Всеукр, військ, з'їзді 
кооптований до Всеукр. ради військ, 
депутатів та УЦР. Від фракції УСДРП 
входив до складу Малої Ради. 6.12.1917
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разом з Є. Онацьким за дорученням 
УЦР вів переговори з регіональними 
урядами Кубані й Дону про створен
ня федеративного уряду Росії. 1918
-  представник УНР при урядах Пд.-Сх,
Союзу, Дону, Закавказзя. 5.04.1918, 
як дипломатичний представник УНР, 
виїхав до Румунії. У період УД очо
лював департамент Мін-ва здоров'я.
Чл. УНС, брав безпосередню участь у 
підготовці повстання проти гетьмана
П. Скоропадського в Києві. 14.12.1918 Володимир 
призначений комісаром Мін-ва військ, 
справ Директорії УНР. 22.01.1919 очо
лив надзвичайну дипломатичну місію 
УНР в Угорщині. Дорогою до місця при
значення 30.01-9.02.1919 перебував у 
Станиславові, проводив консультації, 
в т. ч. з Є. Петрушевичем, щодо спів
праці дипломатичних місій УНР і 
ЗОУНР у Будапешті,

Після підписання урядом УНР Вар- 
шав. договору 26.08.1920 подав у від
ставку й емігрував до Відня, згодом
- до Праги. У ЧСР був організатором 
і головою укр. громад, орг-цій на емі
грації: 1929-38 очолював Укр. громаду, 
викладав вУВУ.

У 05.1945 вивезений рад. контр
розвідкою з Праги до Києва, де засу
джений до позбавлення волі на 10 р.
Термін покарання відбував у Сиблазі 
ГУЛАГу. За деякими свідченнями, по
вернувся до ЧСР. 14.05.1992 реабіліто
ваний. Автор мемуарів "З моїх споми
нів" (1930), книг на сусп.-політ. теми й 
низки наук, публікацій з фізики.

Літ.: Верстюк В., Осташко Т. Діячі 
Української Центральної Ради. К,, 1998.
С. 79-80; Наріжний С. Українська емігра
ція: Культурна праця української емі
грації, 1919-1939. К., 1999. С. 24, 35, 82;
Осташко Тч Соловйова В. Микола Ґала
ґан: біографічний нарис // Микола Ґа
лаґан. З моїх споминів 1880-ті - 1920-ті 
роки. К., 2005. С. 3-44.

Тетяна Осташко

ҐАЛАН
Володимир
(Gallan Walter; 03.04.1893-05.07.1978)

- сотник артилерії УГА, громад, діяч у 
США, публіцист, мемуарист, банкір. Н. 
у м. Гпиняни (нині Золочів. р-ну Львів.



ҐАЛЕНЗОВСЬКИЙ Євзебій

обл.). Початкову освіту здобув у Глиня- 
нах. Навч. у Золочів. г-зії. Студіював в 
в ун-тах Львова, Відня, Праги, де 1922 
здобув наук, ступінь д-ра права та сусп. 
наук. У Празі закінчив також Високу 
торг, школу й Школу дипломатії та кон
сульської служби.

В австр. армії служив у ранзі по
ручника при артилерії, досяг посади 
ад'ютанта артилер. групи. Поранений 
у боях під Луцьком; потрапив, до рос. 
полону, де пробув до 01.1918.

1.11.1918 вступив до лав ГА, брав 
участь в облозі Львова. Спочатку 
ад'ютант 4-го гармат, полку, потім
-  командир батареї 5/4 і командир 
артилер. групи "Південь" у Підбірцях 
(військ, підрозділ за героїзм отри
мав назву "Батерія смерти"). Після 
реорг-ції УГА 5-та батарея 4 гармат, 
полку стала складовою 10-го гармат, 
полку. Разом з ГА перейшов р. Збруч, 
брав участь у наступі на Київ, пере
жив трагедію ГА в "чотирикутнику 
смерті".

Від 1923 - у США. Здобув вищу екон. 
освіту в Пенсільван. ун-ті. Організатор 
допомоги для укр. емігрантів у Європі 
після ДСВ, організатор і виконавчий 
дир. Злученого Укр.-Америк. допомо- 
гового к-ту (голова 1929-40), Допомо- 
гового к-ту Карпат. Україні (1938-39), 
організатор УСГ, ін. укр. ветеран, стр-р 
у США. Автор численних статей на гро
мад. і військ, теми: "Спомини із укра
їнсько-польської й українсько-біль
шовицької війни", "Значення України у 
світовому господарстві" та ін., кн. ме
муарів "Батерія смерти" (1968). Брав 
участь у підготовці 1-го Світового кон
гресу українців у Нью-Йорку.

П. у м. Філадельфія, де й похований.
Літ.: Енциклопедія Української Ді- 

яспори. Т. 1: Сполучені Штати Аме
рики. Кн. 1 / гол. ред. В. М аркусь, 
співред. Д. Маркусь. Нью-Йорк; Чіка- 
ґо, 2009; Ткачук П. Сухопутні війська 
України доби революції 1917-1921 pp. 
Львів, 2009; Українська Галицька Ар
мія / ред. Д. Микитюк. Т. 1. Вінніпеґ, 
1958; Encyclopedia of Ukraine / ed. by 
V. Kubijovyc. Vol. 2. Toronto; Buffalo; 
London, 1988. P. 2.

Богдан Якимович

ҐАЛЕНЗОВСЬКИЙ
Євзебій
(1882 - д. і м. с. н.) -  педагог, держ. 

секретар внутр. справ УНРади в м. Кіц
мань (Буковина). Н. у с. Добринівці (нині

Заставнів. р-ну Чернів. обл.). 1896-1904 
навч. в 1-й держ. г-зії в Чернівцях. 1908 
завершив студії (укр. та франц. філоло
гія) на філос. ф-ті Чернів. ун-ту. Чл. укр. 
академічного т-ва "Союз" у Чернівцях 
аж до його закриття рум. владою 1922: 
чл. правління (1905-06), голова (1907). 
З 09.1908 призначений суплентом (заст. 
учителя), 3 01.1914- дійсним учителему 
держ. укр. г-зії в м. Кіцмань.

11.1918- чл, Кіцман. повітовоїУНРа- 
ди. 4,11.1918 разом з Ярошинським, 
Є. Жуковським, А. Руснаком, К. Костин- 
чуком здійснив перебрання влади в 
повітов, старостві в м. Кіцмань. Чл. укр. 
наглядової ради, яка контролювала ді
яльність службовців повітової ради. У 
сформованому через кілька днів укр. 
уряді отримав посаду держ. секретаря 
внутр. справ. Викривав випадки ко
рупції службовців повітов. староства, 
організував роздачу продовольства 
населенню м. Кіцмань. 17.11.1918 рум. 
окупац. війська, захопивши Кіцмань, 
арештували Ґ. та ін. членів укр. уряду. 
Після звільнення з ув'язнення переве
дений на роботу до держ. укр. ліцею в 
м. Чернівці (згодом ліцей № 4).

У 2-й пол. 1920-х переведений на 
службу до корінної Румунії. 1.09.1942

4SZ



ҐАРДЕЦЬКИЙ Сидір Семенович

вийшов на пенсію як проф. лат. і грец. 
мов ліцею в м. Ботошани (Румунія). В 
останньому офіц. списку членів т-ва 
"Укр. нар. дім"у Чернівцях, укладеному 
заступником голови т-ва І. Карбулиць- 
ким 15.06.1943, згадано Ґ. як про про
фесора в м.Терґовіште (Румунія).

Чл. т-ва "Укр. нар. дім" у Чернівцях 
аж до його закриття рад. владою 1944.

Автор прозових і поетич. творів, 
які публікувалися в буковин. пресі. Був 
одружений із сестрою І. Карбулицько- 
го Євгенією.

Те.: Galenzowski Е. Die prosodischen 
Funktionen inlautender "muta cum 
liquida" in den Punica des Silius Italicus 
// Primitiae Czernovicienses. Vol. 2. 
Czernowitz, 1911. P. 116-131.

Літ.: Добржанський О., Старик В. 
Бажаємо до України. Змагання за укра
їнську державність на Буковині у спо
гадах очевидців (1914-1921). Одеса, 
2008. С. 930-949; їх же. Змагання за 
українську державність на Буковині 
(1914-1921 pp.). Документи і матеріа
ли. Чернівці, 2009. С. 314-334; Збройна 
допомога Буковині // Нова Рада. 1918. 
24 (11) груд.

Володимир Старик

ҐАРДЕЦЬКИЙ
Сидір Семенович
(13.08.1889-19.09.1975) - учитель. 

Н. у с. Струсів (нині Теребовлян. р-ну 
Терноп. обл.) в сім'ї селян. 1911 завер
шив навч. у Терноп. вчител. семінарії, 
працював учителем на Підгаєччині.

Під час ПСВ воював в австро-угор. 
армії на фронті, став четарем. У кін.
1918 в Підгайцях вступив до ГА; слу
жив в інтендатурі під час боїв за Львів 
і Чортків. офензиви. Після переходу за 
р. Збруч - в обозництві Команди етапу 
армії; 1.08.1919 отримав військ, звання 
поручника.

Від 1923 - управитель школи в 
с. Голгоча (нині Підгаєц. р-ну Терноп. 
обл.), один з організаторів укр. громад, 
життя на Підгаєччині. Під час нім. оку
пації 1941 -44 - бургомістр Підгайців.

Виїхав на Захід навесні 1944. Від
1945 проживав у Швейцарії; останні 
роки життя провів у притулку для лю
дей похилого віку в м. Штанс (кантон

Нідвальден). Залишив спомини про 
обозництво в УГА (не опубліковані).

П. у м. Штанс (Швейцарія).
Петро Гуцал

ҐАРДЗІЛЕВИЧ
Пилип Іванович
(24.11.1894-06.07.1919) - четар ГА.

Н. у с. Синьків на Радехівщині. Здобув 
освіту в сільс. нар. шк. та виділовій шк. 
в м. Радехів. Навч. в учительській семі
нарії м. Сокаль, студії в якій завершив 
напередодні ПСВ.

Воював на Італ. фронті. В період 
ЗУНР - кер. жандармерії в Радехові, ко
мандант сотні 3-го куреня групи "Схід". У
05.1919 отримав відпустку й прибув до 
с. Синьків, де захворів на тиф.

Захоплений польс. військом. Зго
дом його перевезли до Бродів, де про
понували як римо-католику перейти 
на службу до поляків. Після відмови 
засудили польовим судом до розстрі
лу. Вирок виконано поблизу Піщаної 
гори на околиці Бродів. Похований на 
цвинтарі м. Броди в дільниці військ, 
поховань 1914-20.

Могила Ґ. в Бродах була і є місцем 
ушанування Борців за волю України. 
За її впорядкування польс. поліція 
переслідувала місц. активістів, а саму 
могилу руйнувала. В рад. час похован
ня було забуте. 1989 могилу четаря ГА 
відновлено, 1998 встановлено новий 
пам'ятник.

Дж.: ДАТО. Ф. 274. Оп. 1. Спр. 182. 
Арк. 4 зв.

Літ.: Кур Д. Могила четара У.Г.А. 
Ґардзілевича//Літопис Червоної Кали
ни. 1930. Жовтень. Ч. 10. С. 22;Левиць- 
ка-Загоруйко М. У кожного своя доля... 
(Спогади учасниці бойових дій Україн
ської повстанської армії]. Новий Роз
діл, 1994. С. 150-151; ТимчукВ. Загинув 
за волю України // Броди і Брідщина. 
Історично-мемуарний збірник. Кн. 2 / 
ред. Б. Зробок. Броди, 1998. С. 340-341.

Василь Стрільчук

ҐДУЛЯ
Іван
(04.07.1877-11.12.1921) - педагог, стар- 

шина УГА. Н. у м. Лежайськ (нині Під- 
карпат. в-ва, Польща) в сім'ї міщан.
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ҐЕЛЬБЕР (Gelber) Натан Міхаель

ҐЕНИК-БЕРЕЗОВСЬКИЙ
Михайло Васильович

Здобув освіту в укр. г-зії м. Перемишль 
(1896). Студіював природничі науки на 
філос. ф-ті Львів, ун-ту. Від 1906 викла
дав математику і фізику в г-зії м. Сня
тин. Чл. т-ва "Боям" виділів повітов. філій 
"Просвіти" і "Народної торгівлі"

З поч. ПСВ служив в австро-угор. 
армії. Восени 1914 в Карпатах потра
пив у рос. полон, з якого повернувся в 
кін. 1917. Знову служив у війську, став 
поручником. У 11.1918 призначений 
директором держ. реальної шк. (від
01.1919 -  г-зія) в Снятині. У 02.1919 
мобілізований до ГА, служив у Коло
мий. ОВК; 1.03.1919 отримав військ, 
звання сотника. У 06.1919 потрапив 
у польс. полон, до осені 1920 перебу
вав у таборі для військовополонених. 
Після звільнення роботи за фахом не 
отримав.

П. у м. Снятин (нині Івано-Франк. 
обл.).

Літ.: Бажанський М. Вічно жити
муть... Постаті від зарання історії аж 
до найновіших часів. Біографічний 
словник. Детройт, 1984. С. 105-107.

Петро Гуцал

ҐЕЛЬБЕР (Gelber)
Натан Міхаель
(ЗЛІ frON1? ї ) т \; 1891-1966) -  єврейс. 

історик і громад, діяч, дослідник іс
торії євреїв Галичини. Навч. в г-зії у 
м. Броди, Берлін, та Віден. ун-тах (док- 
торат 1914).

Під час ПСВ - офіцер австро-угор. 
армії. На поч. 1919 належав до групи 
радників віден. представництва ЄНРа- 
ди Галичини, що діяла при уряді ЗУНР 
у Станиславові (нині м. Івано-Фран
ківськ).

1933 переїхав з Відня до Палести
ни. Був діячем громад, орг-цій сіоніст, 
напряму. Автор праць "Євреї і поль
ське повстання 1863" (нім. мовою, Ві
день; Лейпциг, 1923), "Історія євреїв 
Станіслава" (мовою іврит, Єрусалим, 
1952), "Броди, 1584-1943" (мовою ів
рит, Єрусалим, 1955), "Історія сіоніст
ського руху в Галичині" (мовою іврит, 
т. 1-2. Єрусалим, 1958), упорядник зб. 
статей з історії єврейс. громади Львова 
(ч. 1,1956), автор істор. нарисів у енци
клопедіях і колективних працях з істо
рії євреїв міст Галичини - Стрий, Буськ, 
Тернопіль та ін. На підставі документів 
і власних спогадів написав працю про 
нац, автономію євреїв у ЗУНР.

П. у м. Єрусалим.
Те.: Gelber N. Die Juden und der 

polonische Aufstand 1863. Wien; Leipzig, 
1923; Idem. The national Autonomy 
of Eastern-Galician Jewry in the West- 
Ukrainian Republic, 1918-1919 // A 
History of Polish Jewry During the 
Revival of Poland. New York, 1990.

Ярослав Ісаевич

ҐЕНИК-БЕРЕЗОВСЬКИЙ
Михайло Васильович
(06.09.1879-16.03.1959) -суддя,адво

кат, громад.-політ. діяч, держ. повітов. 
комісар ЗУНР, старшина ГА. Н. у с. Бе- 
резів Вижний Печеніжинського пов. 
(нині Верхній Березів Косів. р-ну Іва
но-Франк. обл.). Навч. у Коломий. г-зії 
(1901), правн. ф-ті Празьк. ун-ту (1906). 
Перед війною працював у судових 
установах Стрия, Коломиї, Яблунева та 
Печеніжина.

У роки ПСВ за службу в австр. армії 
нагороджений австр. медаллю"Бідпит 
Laudis" Держ. повітов. комісар ЗУНР у 
Печеніжині (21.11.1918-06.1919). По
ручник ГА. Після встановлення польс. 
влади в Галичині - активний діяч т-в 
"Просвіта", "Рідна школа", укр. кооп. 
установ, наставник укр. молоді. 1932 за 
участь в укр. т-вах звільнений з держ.
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ҐЕРЕТА Петро (Олесь, Петро-Олександр) Федорович

служби. Адвокат у м. Журавно та Коло
мия (1932-39).

У часи ДСВ - прокурор Коломий. 
окружного суду. 1944 емігрував до 
Німеччини, звідти - до Канади (1948). 
Викладав в укр. школі в м. Вінніпег, за
робляв на життя фізичною працею у 
фермер, г-вах.

П. і похований у м. Торонто.
Те.: Ґеник-Березовський М. "Пече- 

ніжинська республіка". Спогад із 1919 
року // Коломия й Коломийщина. Збір
ник споминів і статей про недавнє ми
нуле. Філадельфія, 1988. С. 815-818.

Літ.: Андрухів І., Арсенич П. Україн
ські правники в національному відро
дженні Галичини: 1848-1939 pp. Іва
но-Франківськ, 1996. С. 32; КочержукМ. 
Українська державна гімназія в Коло
миї 1892-1944. Коломия, 2011. С. 269; 
Наші втрати // Правничий Вісник. Нью- 
Йорк, 1963. Кн. 2. С. 217.

Олег Павлишин

ҐЕРЕТА
Петро (Олесь, Петро-Олександр)
Федорович
(22.06.1902-01.05.1974) -  священик, 

культ, діяч. Батько археолога І. Ґерети 
та музиканта О. Ґерети. Н. у м. Козова 
(нині Терноп. обл.) в родині бондаря. З
1904 проживав у м. Бережани. 1912-14, 
1917-19 навч. в Бережан, г-зії.

1919 вступив до ГА. Перейшов з 
нею р. Збруч. Перехворів тифом.

Після повернення на Тернопільщи
ну 1921 завершив навч. в учительській 
семінарії. Здобув освіту в Академіч. 
г-зії у Львові (1923). 1924-25 навч, у 
Львові на мед. ф-ті Укр. таємного ун-ту, 
Торг, акад-ї. 1928-33 студіював у Львів, 
богослов, акад-ї.

На парафіях у с. Скоморохи та Ве
лика Березовиця біля Тернополя. Засн. 
низки хорів. 1944-46 - парох у с. Буц- 
нів. У Тернополі 1958-61 -  настоятель 
церкви Успіння Пресвятої Богородиці, 
1961-63 -  священик при церкві Різдва 
Христового. Зазнав переслідувань за 
"уніатство й українство". 1968-74 - па
рох у с. Курівці. Автор муз. творів, вір
шів, пісень на реліг.-патріотичну тема
тику, церк. проповідей і мовознавчих 
досліджень, збирач фольклору. Друку

вав твори в ж. "Наш приятель" "Амери
ка" (м. Філадельфія, США), "Жіноча доля" 
(м. Коломия), "Місіонар" (м. Жовква), 
"Світ дитини" (м. Львів), "Українська лас
тівка" (м. Чернівці), "Український голос" 
(Вінніпег, Канада). Музичні твори Ґ. ви
дані у Варшаві на поч. 1970-х.

П. у м. Тернопіль. Похований у 
с. Велика Березовиця. Посмертно вийш
ли збірки віршів "Молитва" (1991), "Бо- 
гославень" (1994), "Не плач Україно" 
(1996), "Воскресні звуки" (1997).

Літ.: Литвин М. Ґерета Олесь-Пе- 
тро Федорович // Тернопілля'96: Ре
гіональний річник. Тернопіль, 1997.
С. 680; Його ж. Ґерета Петро Федорович 
// ТЕС. Т. 1. Тернопіль, 2004. С. 447-448.

Микола Литвин

ҐЕЦ
Лев Львович
(13.04.1896-16.12.1971) -  живопи

сець, графік, педагог, громад, діяч, 
військовик, учасник нац.-демократ. ре
волюції 1918 на ЗУЗ. Н. у багатодітній

родині друкаря у м. Львів. Початкову 
освіту здобув у заг. школі ім. М. Шаш- 
кевича. Навч. в укр. г-зії та виділовій 
школі св. Мартина, де розвинув талант 
художника (спеціалізувався в рисун
ку олівцем та акварелі). Студіював на 
курсі декоративного малярства Про
мислової шк. (1912) та в мистецькій шк.
О. Новаківського уЛьвові (1913-15).

Доброволець Легіону УСС з 1915, 
стрілець тех. сотні. Діяльний чл. Пресо

ҐЕРЕТА Петро
(Олесь, Петро-Олександр) 
Федорович
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ҐЖИЦЬКИЙ Володимир Зенонович

ҐЖИЦЬКИЙ
Володимир Зенонович

вої кватири УСС, один з її художників; 
автор понад 300 рисунків і акварелей 
на воєн, тематику ("Отаман УСС Гриць 
Коссак","Віч-на віч смерти" "Могила" та 
ін.). Співукладач "Антольоґії стрілець
кої творчости" (1917), оригінал якої 
виконано рукописно на взірець ста
ровинних книг, прикрашено великою 
кількістю заставок та ілюстрацій. На
лежав до пресового гуртка УСС, який 
готував до видання час. "Шляхи"

Учасник Листопадового повстан
ня 1918 у Львові. З 31.10 на 1.11.1918 
разом з вістуном С. Паньківським та 
стрільцем М. Пачовським підняв си
ньо-жовтий прапор на вежі Львів, ра
туші. 2.11.1918 поранений в обидві 
ноги. Після 10-місячного лікування
1919 потрапив до табору інтернованих 
у Домб'є (нині р-н м. Кракова), де ство
рив альбом рисунків і спогадів про пе
ребування у цьому таборі.

1925 завершив студії в Краків, 
акад-ї мист-в (викл. Я. Войнарський - 
графіка, С. Дембіцький - малярство).
1926 склав іспит, отримав диплом 
учителя середніх шкіл. Закінчив навч. 
курс реставрації на базі реставрацій
ної майстерні в Нац. музеї у Львові. 
Чл. Асоціації незалежних укр. митців 
(1932). Із 01.1925 проживав у м. Сянок 
(нині Польща), де викладав рисунок у 
місц. г-зії ім. Королеви Софії, заснував і 
очолював (1930-44) т-во й етнографіч
ний музей "Лемківщина", зібрав понад 
8 тис. музейних експонатів - ікон, руко
писів, стародруків, предметів побуту, 
знаряддя с.-г. техніки, творів нар. про
мислів і мист-ва. Одночасно проводив 
розкопки в Бахірі, Боську, Межиброді 
(Польщі), реставрував ікони. Діяльний 
у громад, житті: соліст місц. хору, бі
бліотекар та активний діяч "Просвіти" 
учасник зїздів укр. музейників.

1944 переїхав на постійне прожи
вання до Кракова. 1950-61 - проф. 
Краків, акад-ї мист-в. Автор понад 3200 
рисунків, акварелей, олійних картин, 
дереворитів. Низку худож. творів при
святив УСС, концтаборові Домб'є, Лем- 
ківщині, Кракову. Учасник худож. ви
ставок від 1928. Персональні -  у Львові 
(1934; 1996 і 1998 - посмертні), Щеціні 
(Польща, 1965). Його твори зберігають

у 20 музеях світу, зокр. у Львові, Києві, 
Сяноку, Кракові, Софії, Римі. їх вистав
ляли в Україні, Польщі, ЧСР, Австрії, 
Франції, Німеччині, Італії, США, Відні. 
1958 видав альбом "Давні майдани та 
подвір'я Кракова в рисунках Лева Ґеца" 
(Краків).

П. у м. Краків, де й похований на Ра- 
ковицькому цвинтарі. 1993 на честь Ґ. 
названо одну з вулиць Львова.

Літ.:Галайчак Т. Ю. Ґец Лев Львович 
// ЕІУ. Т. 2. К., 2004. С. 268-269; Лазаро
вич М. В. Леґіон Українських січових 
стрільців: формування, ідея, боротьба. 
Тернопіль, 2016; Fax І. Олівець і уголь 
жили в його руках. До 120-літнього 
ювілею Лева Ґеца 11 Zbruch. 2016.4 лю
того. URL: http://zbruc.eu/node/47215; 
ГоловацькийІ.Д. Ґец Лев Л ьвович //ЕСУ. 
URL: http://esu.com.ua/search_articles. 
php?id=25596.

Микола Лазарович

ҐЖИЦЬКИЙ
Володимир Зенонович
(15.10.1895-19.12.1973) - старшина 

УГА, письменник, публіцист, перекла
дач. Н. у с. Острівець (нині Теребовлян. 
р-ну Терноп. обл.) в сім'ї вчителя. Від
1910 проживав у с. Довге на Теребов- 
лянщині. 1907-14 навч, в г-зіях у Ста
ниславові, Чорткові й Теребовлі; ви
пускні іспити склав восени 1917 в укр. 
г-зії м. Тернопіль.

Мобілізований до австро-угор. ар
мії; 1918 закінчив підстаршин. школу. 
У 12.1918 у Тернополі вступив до ГА, 
служив у штабі ОВК. Перебував за 
Збручем; 1.08.1919 отримав військ, 
звання четаря.

Залишився в рад. Україні. Прожи
вав у Харкові, був робітником на різ
них підпр-вах. 1926 завершив навч. 
в Ін-ті с. г-ва і лісівництва, працював 
у Наркоматі освіти, згодом у Нарко
маті продовольства УСРР. Одночасно 
займався літ. творчістю. Видав збірку 
поезій "Трембітні тони" (1924), повість 
"Муца" (1928), роман "Чорне озеро" 
(1929), зб. новел "Цісарське право" і на
рисів "Комуни в степах" (1930), роман 
"Захар Вовгура" (1932) й ін. Входив до 
Спілки сел. письменників "Плуг", літ. 
орг-ції "Західна Україна". Був чл. редко
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ҐІҐЕЙЧУК Василь

легії час. "Західна Україна" і ред. ради 
однойменного вид-ва.

Заарештований 8.12.1933 у Києві за 
безпідставним звинуваченням у "при
належності до контрреволюційної ор
ганізації УВО"; слідство велось у Хар
кові. За постановою трійки при Колегії 
ДПУ УСРР від 23.02.1934 ув'язнений на 
10 р. У 12.1943 під час перебування у 
ВТТ в Інті (нині Республіка Комі, РФ) 
термін ув'язнення продовжено. За
арештований 5.04.1945 і засуджений
3.10.1945 спеціальним судом при Інта- 
табі МВС СРСР на 4 р. позбавлення волі, 
починаючи від 7.12.1943. Звільнений 
7.12.1947 і відправлений на заслання 
на ст. Кожва Печорської залізниці Комі 
АРСР (Росія), де працював у відділенні 
комбінату "Воркутавугілля".

Після звільнення 1956 оселився у 
Львові. Цього ж року реабілітований 
і прийнятий до Спілки письменників 
України. Опублікував збірку оповідань 
"Повернення" (1958), істор. романи 
"Опришки" (1962) і "Кармелюк" (1971), 
повість "Слово честі" (1968), споми
ни "Мої побратими" (1973) й ін. книги, 
чимало статей і перекладів. Свій жит
тєвий шлях 1914-56 відтворив в авто
біографічній трилогії "У світ широкий" 
(1960), "Великі надії" (1963) та "Ніч і 
день" (1963; в авторській редакції ця 
повість, у якій ідеться про поневіряння 
в рад. концтаборах, вийшла 1989).

П. у м. Львів, де й похований на Ли
чаків. цвинтарі.

Літ.: Лубківський Р. Книга болю // 
Ґжицький В. Ніч і день: роман. Львів, 
1989. С. 9-16; Мельник В. Дні і ночі 
Володимира Гжицького // СіЧ. 1995. 
№ 9-10. С. 17-21.

Петро Гуцал

ҐІҐЕЙЧУК
Василь
(1882-18.10.1959) - церк. і громад, 

діяч. Н. у с. Свидова (нині Чортків. р-ну 
Терноп. обл.). Від 1903- у  Канаді. 1914 за
вершив теологічні студи, єпископ Н. Буд
ка благословив його в сан священика 
(перший укр. катол. священик у Канаді).

1922 - учасник двох делегацій до 
прем'єр-міністра Канади М. Кінґа: у 
справі незалежності ЗУНР та від імені

Укр. центр, к-ту. Чл. президії К-ту укра
їнців Канади, УНС, посідав чільні пости 
в ін. укр. орг-ціях.

П .ум . Оттава (Канада).
Літ.: Вісти з Дієцезії // Українські 

вісти (Канада). 1938. 5 лип. С. 1; Гав- 
рильцьо і. Ґіґейчук Василь // ТЕС. Т. 1. 
Тернопіль, 2004. С. 450; Уніят В., Фе- 
дечко М. Свидова // Тернопільщина. 
Історія міст і сіл. Т. 3. Тернопіль, 2014.
С. 501-502.

Микола Лазарович, 
Богдан Мельничук

ҐІНЧЙЦЬКИЙ
Карло Йосипович
(05.02.1901-14.01.1974) -  педагог, де

сятник ГА. Н. у м. Коломия (нині Іва
но-Франк. обл.). Навч. в учительській 
семінари м. Заліщики (нині Терноп. обл.).

Під час польс.-укр. війни 1918-19 
воював у ГА.

Учитель, дир. Виноградської (1939- 
41) і Пилипівської (1941-44) шкіл Коло
мий. р-ну. 1944 заарештований органа
ми НКДБ, засуджений на 25 р. ВТТ. 1954 
повернувся до Коломиї, зазнав політ, 
переслідувань.

Автор наук.-практ, праць. Нагоро
джений Хрестом Симона Петлюра за 
участь у збройній б-бі за державність 
України 1917-21.

П .ум . Коломия.
Літ.: Мельничук Б., Полатайчук Я. 

Ґінчицький Карло Йосипович // ТЕС. 
Т. 4. Тернопіль, 2009. С. 180; ТинченкоЯ. 
Офіцерський корпус Армії Української 
Народної Республіки (1917-1921). Кн. 2. 
К., 2011. С. 328.

Микола Лазарович, 
Богдан Мельничук, 

Ярослав Полатайчук

ҐОЙ
Михайло Якович
(11.11.1892-22.02.1920) - старшина 

УГА. Н. у с. Михайлівка (нині Підгаєц. 
р-ну Терноп. обл.) в сім'ї селян. Здобув 
освіту в г-зії в Бережанах (1912). 2 р. 
студіював право у Львів, ун-ті.

Під час ПСВ мобілізований до ав
стро-угор. армії, відбув навч. у стар
шин. школі. Воював у 39-му піх. полку 
на фронті. Іменований поручником.

ҐОЙ Михайло Якович
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ҐОЛЕМБЙОВСЬКИЙ Іван

ҐОЛЕМБЙОВСЬКИЙ
Іван

Учасник боїв у Львові в 11.1918; по
тім командант 1-го куреня 3-ї бригади. 
Перебував за Збручем. Восени 1919 
призначений обозним референтом 3-ї 
бригади.

П. від тифу в с. Печера (нині 
Тульчин, р-ну Вінниц. обл.).

Літ.: Гуцал П. Підгаєччина в період 
Західно-Української Народної Респу
бліки // Підгайці та Підгаєччина. На- 
ук.-краєзн. збірник. Вип. 2. Тернопіль,
2017. С. 186.

Петро Гуцал

ҐОЛЕМБЙОВСЬКИЙ
Іван
(04.06.1896-14.10.1978) - старшина 

УГА, педагог, громад, діяч. Н. у м. Жи- 
дачів (нині Львів, обл.). Здобув освіту в 
Станиславів. г-зії,

З весни 1915 на військ, службі в 
9-му піх. полку австро-угор. армії, че
тар. Воював на Сх., Рум. та Італ. фронтах. 
Важко поранений у 05.1917. Лікувався 
у Відні. Вивчав філософію і філологію у 
Віден. ун-ті. 20.10.1918 відправлений 
на мед. комісію.

31.10.1918 отримав доручення від 
повітової нац. ради роззброїти австр. 
жандармів у м. Жидачів та с. Цуцилів- 
ці, а також зайняти військ, склади в 
м. Жидачів. З допомогою священиків
І. Головкевича та І. Щербанюка й мо
лоді з їхніх парафій успішно виконав 
наказ. 1.11.1918 -  тимчасовий військ, 
командант у м. Жидачів; розпочав під
готовку сотні, з якою в 12.1918 виру
шив на фронт біля м. Львів. Поранений 
під с. Скнилів (01.1919). Лікувався в 
м. Станиславів. Чл. мобілізаційної ко
місії. У 03.1919 повернувся на фронт. 
Поручник УГА, воював у складі 3-ї Бе
режан. бригади біля Кам'янця-Поділь- 
ського, Проскурова, Старокостянтино- 
ва, Житомира, Коростеня, Бершаді до 
весни 1920.

Продовжив навч. у Віден. ун-ті. 
06.1922-06.1939 - учитель укр. г-зії у 
м. Станиславів. 1939-41 працював в 
облвно, згодом в Ін-ті удосконалення 
учителів у м. Станиславів. 1941 -44 -  по
садник у м. Станиславів. Рятував україн
ців від керівника гестапо Ф. Крюгера та 
комісара Бо.

Після 03.1944 в еміграції. З 03.1950 
проживав у м. Нью-Гейвен (шт. Коннек- 
тикут, США).

П. у м. Нью-Гейвен, де й похований 
на цвинтарі Св. Бернарда.

Літ.:А. Б. Проф. Іван Ґолембйовський
- педагог, посадник м. Станиславова // 
Альманах Станиславівської землі: збір
ник матеріялів до історії Станиславова і 
Станиславівщини. Т. 1. Нью-Йорк; Торон
то; Мюнхен, 1975. С. 650-651; Логаза М. 
Світлій пам'яті проф. Івана Ґолембйов- 
ського // Альманах Станиславівської 
землі: збірник матеріялів до історії 
Станиславова і Станиславівщини. Т. 2 . 
Нью-Йорк; Париж; Сідней; Торонто, 
1985. С. 429-432; Українська Галицька 
Армія / ред, Д. Микитюк. Т. 1. Вінніпеґ, 
1958. С. 664-665.

Микола Вітенко

ҐбЛЬДБЕРҐ
Жиґмонд (Зиґмунд)
(24.03.1895-27.11.1937) - старшина 

УГА. За національністю єврей, Н. у м-ку 
Грималів (нині смт Гримайлів Гусятин. 
р-ну Терноп. обл.) в сім'ї торгівця Мой- 
зеса (Мауриція) Ґольдберґа. З дитячих 
літ проживав у Тернополі. Здобув осві
ту в польс. г-зії (1913). Вчився на апте
каря у Львові.

Під час ПСВ служив в австро-угор. 
армії. В ГА -  від весни 1919. Після пе
реходу за р. Збруч був у Команді етапу 
армії; 1.08.1919 отримав військ, зван
ня четаря-аптекаря. 1920-21 інтерно
ваний у польс. таборах. Згодом після 
звільнення виїхав до СРСР. Проживав у 
м. Вязьма (нині Смоленської обл., РФ), 
завідував аптекою.

Заарештований 2.08.1937. На під
ставі сфабрикованого звинувачення у 
"шпигунстві на користь Польщі"та "са
ботажі з контрреволюційною метою" 
за постановою наркома НКВС і проку
рора СРСР від 21.09.1937 розстріляний 
у м. Смоленськ.

Петро Гуцал

ҐбЛЬДЕЛЬМАН
Соломон Ізраїлевич
(справжнє ім'я: Хаїм-Шолом Сру- 

льович; 18(05).12.1885-03.01.1974) - 
відомий єврейс. наук., громад, і політ.
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діяч, учасник Укр, революції 1917-23.
Н. у м. Сороки (нині Республіка Молдо
ва). Здобув освіту в середній приватній 
реальній шк. і комерційній шк. в м. Ки
шинів (нині Республіка Молдова). Навч. 
у комерційному ін-ті в Києві (1907-13).

1917-18 -  викл. Єврейс. нар. ун-ту 
в Києві. Входив до складу УЦР від єв
рейс партії Поалей-Ціон, секретар 
праці, виконував обов'язки секретаря 
нац. меншин. 10.12.1918 Директорія 
прийняла його пропозицію про від
новлення нац.-персональної автономії 
для нацменшин.

1919 - товариш міністра торгівлі і 
промисловості, товариш міністра пра
ці. На цій посаді, разом з М. Шаповалом, 
відвідав у 04.1919 м. Станиславів, про 
що залишив лист "Українсько-жидів
ські відносини у Галичині", які ввійшли 
до зб. "Листи жидівського соціял-демо- 
крата про Україну" (Відень, 1921) укр., 
нім. та ідишем. У ньому є згадки, що під 
час нац.-демократ. революції 1918 на 
ЗУЗ "серед наших товаришів найшлись 
такі, які під час листопадового перево
роту робили спроби організації жидів
ських військових частин для боротьби 
на боці Українців", а також про євреїв
- вояків УГА, діяльність ЄНРади.

З 1920 - на еміграції у ЧСР, займав
ся наук, і пед. діяльністю. Викладав в 
Укр. госп. акад-ї в Подебрадах (з 1922). 
1933 заснував у Празі Сіоністську висо
ку школу (Єврейс. вечірній ун-т). Роз

робив план заснування Укр. тех.-госп. 
ін-ту, в якому працював (1932-39) до 
виїзду в Палестину.

В Єрусалимі організував Заочний 
ін-т сіоністської освіти (1940-60), ак
тивно листувався з представниками 
укр. еміграції, критикував антисемі
тизм в СРСР.

За заслуги перед укр. наукою об
раний дійсним чл. укр. наук, установ - 
ВУАН (1964), НТШ (1966).

П. і похований у м. Єрусалим (Ізраїль).
Те.: Ґольдельман С. Жидівська на

ціональна автономія в Україні 1917- 
1920. Мюнхен; Париж; Єрусалим, 1967.

Літ.: Биковський Л. Соломон Ізра- 
їлевич Ґольдельман, 1885-1974: біо- 
бібліоґрафічні матеріяли. Денвер; Єру
салим, 1976; Гай-Нижник П. Соломон 
Ґольдельман (Нарис життєвого шля
ху політика-сіоніста, державного ді
яча УНР і дослідника українського 
єврейства) // Десятьіе запорожские 
еврейские чтения. Запорожье, 2006.
С. 419-423; Довідник з історії України 
(А-Я) / за заг. ред. І. Підкови, Р. Шуста. К.,
2001. С. 170; ЕУ / гол. ред. В. Кубійович.
І  2. Мюнхен, 1957. С. 477; Павлишин О.
Єврейське населення Східної Галичини 
у 1918-1919 pp.: соціальний аспект //
Галичина. Ч. 12-13. Івано-Франківськ,
2006-07. С. 103-117; Погребинська /.,
Тон М. Євреї в Західноукраїнській На
родній Республіці (до проблеми укра- 
їнсько-єврейських взаємин). К., 1997.
С. 52; Станиславів у часи Західно-Укра
їнської Народної Республіки. Докумен
тальні свідчення, спогади, оголошення, 
накази революційної доби / упоряд.
І. Монолатій. Івано-Франківськ, 2008.
С. 165-172.

Іван Монолатій

ҐОНСЬОРОВСЬКИЙ
Генрік-Еразм Леонардович
(G^siorowski Henrik Erasm;
01.04.1878-17.01.1947) -  польс. гео

граф, педагог, мандрівник, етнограф, 
військовик. Н.у м.Заліщики(ниніТерноп. 
обл.). Здобув освіту в г-зії м. Станиславів 
(1893), учительській семінарії м. Львів 
(1898); іспит на вчителя склав у м. За- 
ліщики (1903). Учителював у с. Нижнів 
(нині Тлумац. р-ну) та м. Тлумач і Коло

ҐОНСЬОРОВСЬКИЙ Генрік-Еразм Леонардович



ҐОРЕЦЬКИЙ Іван Степанович

мия (нині всі три Івано-Франк, обл.). Ді
яльний у т-ві "Сокіл"

Учасник ПСВ; 1918-20 - капітан 
(від 1923 - майор) Війська Поль
ського. До кін. життя мешкав у м. Ґру- 
дзьондз, де служив у піх, полку, ви
кладав у т. зв. жовнірському ун-ті, 
співпрацював з Військ, геогр. ін-том, 
займався картографією.

Після виходу у відставку створив 
у місті відділ Польс. краєзнавчого 
т-ва. Автор статей і світлин у ЗМІ та 
збірниках. Нагороджений Золотим 
хрестом заслуги і Золотою гірською 
туристичною відзнакою (1936).

П. у м. Ґрудзьондз (Польща). Після 
смерті Ґ. його чималу етнографічну 
збірку передали до місц. музею; іме
нем Ґ. названо вулицю в м. Ґрудзьондз.

Літ.: Мельничук БС ав ч ук  М. Ґон- 
сьоровський Генрік-Еразм Леонардо- 
вич // ТЕС. Т. 4. Тернопіль, 2009. С. 182.

Микола Лазарович, 
Богдан Мельничук, Микола Савчук

ҐОРЕЦЬКИЙ
Іван Степанович
(26.01.1891-26.02.1980) -  священик, 

капелан УГА. Н. у с. Дятьківці (нині нале
жить до м. Коломия Івано-Франк. обл.) 
в багатодітній сел. сім'ї. Здобув освіту 
в початковій сільс. шк., Коломий. г-зії, 
греко-катол. семінарії м. Станиславів, 
Віден. духовній акад-ї (1914).

Під час ПСВ -  капелан-старшина 
австро-угор. армії, згодом Легіону 
УСС і УГА.

Викладач релігії в навч. закладах 
м. Коломия. 1920-30-ті - священик у 
с. Устечко, м-ку (нині смт) Товсте (оби
два нині Заліщиц. р-ну), м. Бучач на 
Тернопільщині. Після ДСВ -  в храмі 
Архангела Михаїла с. Верхній Вербіж 
(1944-58) та Нижньому Вербіжі. Діяль
ний в укр. т-вах.

П. у с. Нижній Вербіж Коломий. р-ну 
Івано-Франк. обл. Похований у с. Дять
ківці.

Літ.: А ми тую стрілецькую славу 
збережемо... Ч. 1 / упоряд. Я. Полатай
чук. Коломия, 1999. С. 128; Мельничук Б., 
Полатайчук Я. Ґорецький Іван Степа
нович //ТЕС. Т. 4. Тернопіль, 2009. С. 181 ; 
Храм Архангела Михаїла с. Верхній 
Вербіж Коломийської єпархії УПЦ КП. 
URL: http://kolornija.eom/106-hram-arh- 
mihayila-s-verhny-verbzh.html.

Микола Лазарович, 
Богдан Мельничук, 

Ярослав Полатайчук

ҐОРУК
Семен(Сень)Васильович
(13.09.1873-08.1920) - сотник УСС, 

отаман УГА, громад.-політ. діяч. Н. у 
м. Снятин (нині Івано-Франк. обл.) в
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ҐОСПОДИН Андрій Дмитрович

багатодітній сел. сім'ї. Здобув освіту в
7-річній нар. шк. м. Снятин (1887), г-зії 
м. Коломия (нині Івано-Франк. обл.), 
де допомагав диригентові міськ. т-ва 
"Боян" писати ноти для хору (1895). 
Студіював на філос. ф-ті Львів, ун-ту 
(1903). Навч. в австр. військ, старшин, 
школі. Діяльний у громад.-політ. житті. 
Під час студій в ун-ті -  співзасн. та один 
із кер. "Молодої України". Мав зв'язки
з РУП, таємно друкував її брошури й 
разом з ін. членами орг-ції переправ
ляв їх у підрос. Україну. Чл. проводів 
"Просвіти", УПТ, Змагового союзу, ХСП, 
ред. її друкованого органу "Руслан" 
(від 1905). Належав до Гол. управи т-ва 
"Сокіл-Батько", заснував та очолив 
стрілец. відділ при т-ві "Сокіл"у Львові, 
т. зв. сокільських стрільців.

На поч. ПСВ, як старшина запасу 
австро-угор. війська, призначений до 
Легіону УСС; співорганізатор і чл. Укр. 
бойової управи. Як командант сотні, з
11.1914 - куреня брав участь у похо
дах і боях на Сх. фронті. Відзначився на 
г. Маківка, поблизу с. Синьовидне (нині 
Львів, обл.), Соколів і Семиківці над 
р. Стрипа, на г. Лисоня (нині Терноп. 
обл.). 13.06.1916 нагороджений військ. 
Хрестом заслуг 3-го класу. Ініціював 
упорядкування документообігу та адм. 
роботи штабу. У бою поблизу с. Поту- 
тори (нині Бережан, р-ну Терноп. обл.)
30.09.1916 потрапив до рос. полону, 
який 1916-17 відбував у м. Симбірськ 
(нині РФ). Тоді отримав звістку про 
смерть 28-річної дружини Стефанії 
(у дівоцтві Гузар).

У 10.1918 повернувся до Львова. 
Під час Листопадового "зриву" 1918 
очолював штаб Укр. ген. команди. 
Учасник польс.-укр. війни 1918-19 та 
визвол. змагань у Наддніпрян. Україні. 
Посідав керівні посади в ГА, зокр. 5.11-
10.12.1918 - нач. штабу НКГА, 01-06.1919
- командир 3-ї Бережан, бригади, зго
дом - нач. відділу кадрів штабу УГА.

У ніч на 24.04.1920 заарештова
ний у Києві органами ВЧК і вивезе
ний до концтабору в с. Кожухово 
(нині мікрор-н м. Москва, РФ), звідти
16.07.1920 - до м. Архангельськ, по
близу якого, за однією з версій, разом
з багатьма ін. ув'язненими укр. стар

шинами більшовики затопили на бар
жі, котру підірвали в Білому морі.

На честь Ґ. названо вулиці в м. Ко
ломия і Снятин, встановлено меморі
альну дошку на будинку, де він провів 
дитячі роки.

Літ.: А ми тую стрілецькую славу 
збережемо... Ч. 1 / упоряд. Я. Пола- 
тайчук. Коломия, 1999. С. 129-133; За 
волю України: Історичний збірник УСС. 
1914-1964 / за ред. С. Ріпецького. Нью- 
Йорк, 1967. С. 235-236, 461-462, 410; 
Лазарович М. В. Леґіон Українських сі
чових стрільців: формування, ідея, бо
ротьба. Тернопіль, 2016; Науменко К. Є 
Сень і Стефанія // Наше життя (США).
1999. №11.С. 1-5.

Микола Лазарович

ґоспбдин
Андрій Дмитрович
(29.12.1900-21.01.1998) - військо

вик, громад, і кооп. діяч, письменник.
Н. у с. Палашівка (нині Чортків. р-ну 
Терноп. обл.).

Під час польс.-укр. війни 1918-19 - 
доброволець ГА.

Після визвол. змагань виїхав до 
ЧСР, вивчав бібліотекознавство та 
кооперацію в м. Ліберець і Брно. Від
1923 - в Канаді (Вінніпег). Співзасн. і 
кер. (1947-52) кредитної кооперативи 
Пн. Вінніпега. Голова Т-ва учителів укр. 
рідних шкіл, Т-ва укр. к-ри, заст. голови 
К-ту оборони укр. політ, в'язнів.

Автор оповідань, п'єс (одноактні 
"Щасливий день", "Чоловік, що жінку 
переміг", "Непорозуміння"), віршів (де
які опубліковані в "Антології україн
ського письменства", 1941), статей на 
громад., істор., літ. та кооп. теми, роз
відок "Соломія Крушельницька у Вінні
пегу та її праця", "Спотворення Мазепи 
Пушкіном", "Червона Москва нищить 
українську культуру", "Микола Косто- 
марів"та ін. Співред. "Ювілейного аль
манаху 80-ліття Товариства читальні 
«Просвіта» у Вінніпезі"(1985). Автор кн. 
"Творці культури і науки" (1988), "Про 
кооперативний рух та інші спогади" 
(1994). Нагороджений військ, медал
лю (1920), Почесними грамотами т-ва 
"Просвіта", УВАН, Конгресу українців 
Канади.

4В1



ҐОШКО Микола Михайлович

П. у м. Вінніпег (Канада).
Літ.: Волинський Б. Господин Ан

дрій // ТЕС. Т. 1. Тернопіль, 2004. С. 453; 
Мельничук Б. /. Ґосподин Андрій Дми
трович // ЕСУ. URL: http://esu.com.ua/ 
search_articles.php?id=25742,

Микола Лазарович, 
Богдан Мельничук

ҐОШКО
Микола Михайлович
(06.10.1890-14.04.1941) -  сотник УГА, 

військ, комендант м. Стрий та Ста
ниславів періоду ЗУНР. Н. у с. Стариська

(нині с. Старичі) на Яворівщині. Навч. у 
виділовій школі м. Яворів та держ. чол. 
учительській семінарії м. Львів (1907- 
12). Випускник Терезіанської військ, 
акад-ї (м. Вінер-Нойштадт, Австрія). 
Як поручник австро-угор. армії брав 
участь у ПСВ. Відзначений нагородами 
(хрестом "За військові заслуги" двома 
медалями "За хоробрість").

Учасник Листопадового чину 1918.
26.12.1918 призначений військ, комен
дантом м. Стрий, де забезпечив належ
не функціонування стратегічного ти
лового міста ЗУНР. 1.03.1919 поручник
3-го Галиц. корпусу Ґ. підвищений до 
ступеня сотника. Згодом призначений 
комендантом столиці ЗУНР -  м. Ста
ниславів. Потрапив до польс полону, 
перебував у таборі інтернованих у 
Стшалково (Зх. Польща).

У 08.1919 повернувся до м. Бро
ди, де проживала його сім'я. Закінчив 
Концесійований заклад для торг, наук
б Бродах (1923). Склав практичний 
іспит на рахунково-касові вміння на 
держ. службі при торгово-пром. па
латі у Львові (1924). Працював в уряді 
акцизів і держ. монополій у м. Броди. 
Як колиш. старшина укр. армії був під 
наглядом польс. поліції.

Зі встановленням рад. влади при
значений завідувачем фінансового 
відділу при Тимчасовому управлінні в 
Бродах, згодом -  працівник райфінвід
ділу.

6.08.1940 заарештований більшо
виками в Зимній Воді (біля Львова) за 
те, що "намагався перетнути кордон із 
шпигунською метою". Ін. версія -  шу
кав тіло сина Володимира (1919-40), 
чл. ОУН, який загинув у бою з органами 
НКВС 3.03.1940. Засуджений у "Процесі 
59". Місце поховання невідоме.

Літ: Ґошко-Кіт А. Жертви за не
залежність. Львів, 2009; Муравський
B. Микола Ґошко - військовий комен
дант Стрия // "ї". Незалежний культу
рологічний часопис. Ч. 70. Львів, 2012.
C. 168-179; Стрільчук В. Життєвий шлях 
Миколи Ґошка - коменданта Стрия ча
сів визвольних змагань 1918-1919 pp. // 
Стрийщина: історія та сучасність. Мате
ріали науково-практичної конференції. 
Вип. 3. Стрий, 2014. С. 163-168.

Василь Стрільчук

ҐРАБСЬКИЙ
Владислав
(Grabski Wtadystaw Dominik;
07.07.1874-01.03.1938) - польс. по

літик, економіст, історик, представник 
Польщі на Паризькій мирн. конф. Брат
С. Ґрабського, Н. в давній аристокра
тичній, але збіднілій родині в м. Вар
шава, де 1883-92 навч. у СШ, 1892-94
- у Школі політ, наук за спеціальністю 
"Історія". Водночас вивчав економіку 
в Паризьк. ун-ті (1892-95). Студіював 
агрономію в м. Галле. Прихильник лі
бералізму.

1897 повернувся до Польщі. 1899 
заснував с.-г. станцію. Активно працю
вав у с-мі польс. кооперативів. 1905 
заарештований рос. владою. Восени
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ҐРАБСЬКИЙ Владислав

1905 обраний до Держ. думи. Пере
обраний до II та III Думи,

На поч. ПСВ займав пророс. пози
цію. 1915 переїхав до м. Петроград. 
24.08.1915 створив Центр, к-т грома
дян Царства Польського для захисту 
польс. в'язнів. У 03.1917 вступив до 
складу Ліквідаційної комісії Царства 
Польського.

У 01.1918 виїхав з м. Петроград до 
Польщі. Заарештований та ув'язне
ний німцями в м. Модлін. 26.10.1918 
звільнений, декілька днів міністр сільс. 
госп-ва в уряді Ю. Свежинського.

1919 - посол до польс. сейму. Очо
лив Центр, офіс ліквідації. Чл. польс. 
делегації на Паризькій мирн. конф. 
Відповідав за питання виплати репа
рацій. Вимагав від Німеччини 20 млрд 
золотих марок компенсації за окупа
цію Польщі,

З 13.12.1919 - міністр фінансів в 
уряді Л. Скульського. Проводив праг
матичну фінансову політику, обмежив 
держ. видатки, залучав іноз. (пере
важно франц.) кредити. Певні здобут
ки його роботи втрачено в результаті 
польс.-рад. війни.

З 30.06.1920 прем'єр-міністр Поль
щі. Ініціатор прийняття законів про 
Земельний банк, викуп землі, осад
ництво. Прихильник політики інкорпо
рації укр, земель, побудови однонац. 
польс. д-ви.

6.07.1920 очолював польс. делега
цію на конф. в Спа. Осн. темою конф, 
стала виплата Німеччиною репарацій. 
Також Польща прагнула підтримки Ан
танти на переговорах з більшовиками. 
Під тиском Великої Британії та Франції 
Ґ. погодився на передачу Вільно Лит
ві, Ґданська Німеччині та поділ Сілезії. 
Змушений визнати право делегації 
ЗУНР на участь у роботі конф, В обмін 
Антанта зобов'язалася надати мате
ріальну та військ, допомогу. Його по
зицію на конф. критикували. Подав у 
відставку 24.07.1920. Про участь конф. 
залишив спогади.

Восени 1920 - міністр фінансів в 
уряді В. Вітоса. 1921-22 - комісар з ре
патріації поляків з рад. Росії,

З 17.12.1923 - прем'єр-міністр, мі
ністр фінансів Польщі. Отримав над
звичайні повноваження від парламен
ту для подолання екон. кризи. Провів 
грошову та фіскальну реформи. Запро
вадив польс. злотий, акцизні збори на 
алкоголь, цукор, сірники, податок на 
нерухомість. Здійснював приватизацію 
держ. майна, скоротив видатки держ
бюджету. Створив Госп. банк, Польс. 
нац. банк, Держ. банк реконструкції.

10.02.1925 уклав конкордат із Ва- 
тиканом. 13.11.1925 подав у відставку. 
Відійшов від політики, займався наук, 
діяльністю, очолював Варшав. с.-г. ун-т. 
Автор бл. 150 наук, праць з історії та 
економіки, спогадів про роботу в уряді.

Обіймаючи найвищі посади, про
водив послідовну антиукр. політику 
"заспокоєння". Обмежував нац.-культ., 
госп. й політ, права укр. нас.

П. від раку в м. Варшава. Похова
ний на Повонзківському цвинтарі.

Те.: Grabski W. Historia Towarzystwa 
Rolniczego. T. 1-2. 1904; Idem. Historia 
wsi w Polsce. 1929; Idem. Kryzysy rolnicze 
swiatowe і kryzys w Polsce. 1930; Idem. 
Spoteczne gospodarstwo agrarne w 
Polsce. 1923; Idem. Wies polska na tie 
ewolucji dziejowej. Wst^p do historii 
wsi w Polsce. 1939 (усі видані у Варша
ві); Idem. Wspomnienia ze Spa / wst^p і 
przypisy oprac. S. Kirkor. Londyn, 1973.

Літ.: КугутякМ. В. Галичина: сторін
ки історії: нарис суспільно-політично
го руху (XIX ст. -  1939 p.). Івано-Фран
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ҐРАБСЬКИЙ Станіслав

ҐРАБСЬКИЙ
Станіслав

ківськ, 1993. С. 167; Його ж. Історія 
української націонал-демократи (1918— 
1929). Т. 1. Івано-Франківськ, 2002. 
С. 257-258; Drozdowski М. М. Wtadystaw 
Grabski. 2002; Morawski W. Wtadystaw 
Grabski -  polityk, m^z stanu, reformator. 
2004; Przechodzeh Z. J. Wtadystaw Grabski
-  jego zycie, prace spoteczne і naukowe. 
2004 (усі видані у Варшаві); Wtadystaw 
Grabski -  uczony і m^z stanu. Lublin, 
2005; Зашкільняк Л. О. Ґрабський Вла- 
дислав // ЕСУ. URL: http://esu.com.ua/ 
search_articles.php?id=25754.

Микола Вітенко 

ҐРАБСЬКИЙ
Станіслав
(Grabski Stanistaw;
05.04.1871-06.05.1949) -  польс. прав

ник, економіст і політик, один з кер. 
Нар.-демократ. партії (ендеків). Брат
В. Арабського. Проф. Львів. (1910-39) та 
Варшав. (1946-49) ун-тів, Госп. акад-ї у 
м. Дубляни.

Співзасн. ПСП 1892. Від 1905 учас
ник та ідеолог Нар.-демократ. партії 
(ендеків), комісар Народової таємної 
ліги в Галичині. 1917-19 - чл. Польс. 
нац. к-ту в м. Париж. 1919-27 посол до 
польс. сейму. 1923,1925-26 - міністр у 
справах релігії і публічної освіти.

Прихильник пророс. напряму в 
польс. політ, русі, виступав за об'єд
нання всіх польс. земель у складі Рос. 
імперії. В роки ПСВ активно діяв з ме
тою недопущення укр. впливів на ЗУЗ. 
Категорично заперечував право укра
їнців на власну д-ву.

Відомий як автор т. зв. закону Lex 
Grabski, прийнятого сеймом 31.07.1924. 
Закон передбачав перетворення окре
мих укр. шкіл на двомовні (утраквістич
ні), фактично польськомовні. Внаслідок 
запровадження цього закону кількість 
укр. шкіл у Польщі істотно скоротилася: 
з 2426 у 1921 до 745 у 1928. На 1934 у 
Польщі залишилося 457 україномовних 
шкіл, де навчлише 5 % укр. дітей.

Після 1926 відійшов від політики. 
1939 заарештований органами НКВС, 
засуджений на 5 р. ВТТ. Звільнений 
1941, виїхав до Лондона. 1942-44 - го
лова Нац. ради в м. Лондон (Тимчасо
вого парламенту Польщі).

1.07.1945 повернувся до Польщі. 
1945-47 -  віце-президент Крайової 
нац. ради. 1947 очолив каф-ру сусп. 
устроїв на юрид. ф-ті Варшав. ун-ту. Ав
тор спогадів, низки праць.

П. у с. Сулєювек, що біля м. Варша
ва. Похований у м. Варшава на Повонз- 
ківському цвинтарі.

Те.: Grabski S. Ekonomia spoleczna. 
Т. 1-10. Warszawa, 1927-33; Idem. Mysli
o dziejowej drodze Polski. Warszawa, 
1944; Idem. Na nowej drodze dziejowej. 
Warszawa, 1946; Idem. Pami^tniki. 1-2 t. 
Warszawa, 1989; Idem. Zarys rozwoju 
idei spoteczno-gospodarczych w Polsce. 
Krakow, 1903.

Літ.: Wojdylo W. Stanistaw Grabski 
(1871-1949). Biografia polityczna.Torun, 
2003; Зашкільняк Л. О. Ґрабський Ста
ніслав // ЕСУ. URL: http://esu.com.ua/ 
search_articles.php?id=25756.

Микола Вітенко 

ҐРЕНДЖА-ДОНСЬКИЙ
Василь Степанович
(23.04.1897-25.11.1974) -  поет, гро

мад. і культ, діяч. Н. у с. Волове (нині 
смт Міжгір'я Закарп. обл.). Закінчив 6

класів нар. школи в рідному селі. Пра
цював помічником дяка, листоношею.

Учасник ПСВ.
На поч. 1923 видав першу зб. пое

зій "Квіти з терням", передмову до якої 
написав В. Пачовський. У поезії Ґ.-Д. 
переважала сусп.-політ. та патріотична
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ҐРИҐОРІЙ Філемон

лірика. Його цікавила істор. тематика.
1922 опублікував істор. поему "Червона 
скала" 1925 -  драму "Сотня Мочаренка".

Нац.-визвол. змаганням українців 
на Закарп. Гуцульщині 1918-19 при
святив кілька віршів, поем та опові
дань. Зб. оповідань "Назустріч волі" 
(1930) (1-ше вид. 1928 - "Покрив туман 
співучі ріки") містить 8 творів, побудо
ваних на конкретних фактах існування 
Гуцул, республіки. Найвизначнішою у 
зб. є новела "Від Ясіня до Сиготу", в якій 
описано перебіг Сігет. військ, операції
01.1919 під командуванням С. Клочура- 
ка. В одному з підрозділів ("Гуцульська 
республіка") описано держ. утворення 
українців, роботу Гуцульської ради, 
становлення війська, судівництва, за
корд. зв'язків тощо.

У 1930-х -  чл. гол. осередку т-ва 
"Просвіта" в м. Ужгород. Організатор 
всепросвітянського з'їзду в Ужгороді 
(1937). Друкувався в закарп. час."Наша 
Земля" "Пчілка", "Русин" "Неділя" "Сво
бода", "Українське слово". 1938-39 ре
дагував газ. "Нова свобода"-урядовий 
щоденник Карпат. України. 1939 - чл. 
УНО й кер. відділу преси і пропаганди. 
17.03-5.07.1939 перебував в угор. тюр
мах і таборах.

У 07.1939 переїхав до Словаччини, 
продовжував працювати як драматург, 
публіцист, літ. критик, автор худож. 
творів для дітей. Упорядковував що- 
денник"Щастя і горе Карпатської Укра
їни" І "Спомини". Протягом останніх 
років готував роман "Сини Верховини".

П. у м. Братислава, де й похований 
на цвинтарі "Славічіє удоліє".

Літ.: Вегеш М., Токор М,, Босараб М. 
Карпатська Україна в контексті укра
їнського державотворення. Ужгород,
2009. С. 174-176; Мушинка М. Лицар 
волі. Життя і політично-громадська ді
яльність Степана Клочурака. Ужгород, 
2011. С. 68-69; Тези доповідей та пові
домлень першої наукової конференції, 
присвяченоїжиттюідіяльностіВ.С.Грен- 
джі-Донського. Ужгород, 1995; ФедакаД. 
Василь Ґренджа-Донський // Карпат
ська Україна: Документи і матеріали. 
Хроніка подій. Персонали'. Т. 2. Ужгород,
2010. С. 615-623.

Андрій Королько

ҐРИҐОРІЙ
Філемон
(17.06.1883-25.03.1925) -  церк. і гро

мад. діяч, чл. Буковин. делегації УНРа
ди. Н. у с. Глинниця пов. Вашківці (нині 
Кіцман. р-ну Чернів. обл.). У Чернівцях 
навч. в 2-й держ. нижчій укр.-нім. г-зії 
та 1-й держ. вищій г-зії, де склав з від
знакою матуральні іспити (09.1904). 
1898-1903 отримував стипендію імені 
А. Ґафенка, яку надавав буковин. кра
йовий виділ у сумі 100 корон щорічно. 
З 1904 студіював теологію на богослов, 
ф-ті Чернів. ун-ту, 9.02.1909 отримав 
абсолюторіум на юрид. ф-ті. Завершив 
свої вищі студії докторатом теології.

Автор низки богослов, праць, які 
переважно залишилися в рукописі. 
Після завершення навч. 1910 отримав 
дияконські та ієрейські свячення. Су- 
плент (допоміжний учитель) релігії; 
08.1911 -  постійний учитель релігії в
2-й держ. нім.-укр. г-зії в Чернівцях, де 
працював як постійний штатний проф, 
до кін. життя. Проф. релігії приватної 
учительської семінарії для дівчат т-ва 
"Українська школа" в Чернівцях від 
поч. 1911 до літа 1912, а також 1920-21 
до закриття семінарії рум. окупац. вла
дою.

Чл. укр. академічного т-ва "Союз". 
Чл.-засн. т-ва укр. студентів-богословів 
Чернів. ун-ту "Православна академія" 
обраний членом правління на пер
ших заг. зборах 4.07.1907, головою на 
заг. зборах 14.11.1907, іменований по
чесним членом т-ва 30.10.1922. Актив
ний учасник укр. культ.-просвіт. руху. 
9.10.1910 разом з депутатом австр. 
парламенту М. Спинулом узяв участь 
у відкритті укр. читальні в с. Молодія. 
Підтримував очолюване М. Васильком 
політ, середовище, учасник і чл. прези
дії установчих зборів УНДП Буковини в 
Нар. домі в Чернівцях 1.06.1914.

Чл. Т-ва укр. правосл. священиків 
на Буковині, з 23.03.1921 -  чл, правлін
ня та господар т-ва. Чл. т-ва "Укр. нар. 
дім" у Чернівцях, чл. надзірної комісії 
т-ва. На поч. 1920-х ініціатор заснуван
ня укр. чол. хору, т. зв. Вісімки, (дири
гент Д. Руснак).

Один з ініціаторів скликання спіль
них довірочних зборів укр. священиків

ҐРИҐОРІЙ Філемон
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ҐРОДЗІЦЬКИЙ Петро

та студентів-теологів в "Укр. нар. домі" в 
Чернівцях 14.07.1913. Виступив з про
позицією територ. поділу Буковин. пра
восл. митрополії на укр. та рум. частини.

Учасник 3-го з'їзду укр. правосл. 
духовенства Буковини 1.11.1918, де 
розглянув питання ставлення укр. 
правосл. священиків Буковини до про
голошення укр. державності у Льво
ві 18-19.10.1919. Обраний до складу 
Буковин. делегації УНРади (разом зі 
С. Смерекою та І. Щербановичем) як 
представник укр. правосл. духовен
ства Буковини.

Як один з 6 укр. делегатів на церк. 
конгресі Буковин. архідієцезії в Чер
нівцях 3-15.10.1921 захищав не лише 
права українців на буковин. правосл. 
церкву, а й права українців на Букови
ну загалом.

П. у м. Чернівці, де й похований у 
35-му секторі Руського цвинтаря.

Літ.: Буковина, її минуле і сучасне. 
Париж; Філадельфія; Детройт, 1956. 
С. 373; Від гімназії до колегіуму. До 
100-річчя української середньої за
гальноосвітньої школи на Буковині. 
Чернівці, 1996; Звідомленє з дїяльности 
'Товариства руских православних свя
щенників на Буковині" за час від 19. 
червня (2. липня) 1906 до 1.(14. мая) 
1914. Чернівці, 1914; Карпович В. Укра
їнський Муж. Хор // Буковина (Торонто). 
1980. Ч. 2 (4). Липень; На зустріч волі. 
Альманах у пам'ять 15-их роковин існу
вання укр. акад. тов. гр.-пр. богословів 
"Православна Академія" в Чернівцях. 
Чернівці, 1922; Третій сьогорічний зїзд 
українського православного духовен
ства Буковини // Буковина. 1918.10 ли- 
стоп.; Українська православна церква 
на Буковині в румунськім ярмі // Свобо
да. 1921.14 черв.

Володимир Старик

ҐРОДЗІЦЬКИЙ
Петро
(1889-17.03.1921) - адвокат, громад.- 

політ. діяч. Н. у с. Заріччя (нині Надвір- 
нян. р-ну Івано-Франк. обл.) в бідній 
сел. родині. Випускник Коломий. г-зії. 
Здобув вищу освіту. Правник. Восени
1914 як "ворог" австр. д-ви опинився в 
Талергофі.

1915 призваний до австр. війська. 
Воював на Сх. фронті. Потрапив у рос 
полон. Місяць просидів у рос. тюрмі, 
де захворів на запалення легень. 1917 
повернувся додому інвалідом.

З проголошенням ЗУНР зголосив
ся до ГА, був старшиною укр. війсь
ка. Взимку 1919 лікувався в шпиталі. 
Перед приходом поляків спробував 
перейти польс.-рум. кордон, щоб ді
статись на Наддніпрян. Україну, однак 
був спійманий польс. прикордонни
ками, відправлений до тюрми "Бригід- 
ки" у Львові, де просидів 9 місяців, з 
них 3 місяці прохворів на тиф.

П.у с. Заріччя.
Літ.: Посмертні згадки Петро Ґрод- 

зіцький // Український вістник. 1921. 
5 квіт. С. 6.

Петро Сіреджук

ҐРОССМАН
(д. і м. н. н. -  08.1920) - старшина 

Жидів, куреня УГА. За національністю 
єврей.

Розстріляний за рішенням Галиц. 
надзвичайної комісії у Тернополі. По
хований в одній з братських могил, які 
розкопали за розпорядження польс. 
влади після втечі більшовиків з Терно
поля.

Літ.:МаксимчукІ. Тернопіль у серп
ні й вересні 1920 року // Українська 
Галицька Армія / ред. Д. Микитюк. Т. 5. 
Вінніпеґ, 1976.

Богдан Якимович

ҐУДЗЯК
Олександр
(25.03.1889-22.07.1982) - військовик, 

дослідник у галузях садівництва і го
родництва, громад, діяч. Н. у с. Саран- 
чуки (нині Бережан, р-ну Терноп. обл.). 
У складі ГА брав участь у польс.-укр. 
війні 1918-19.

1941-44 -  дир. шк. городництва в 
м. Заліщики (нині Терноп. обл.). Згодом 
навчав городництва в Польщі та Бава
рії (Німеччина).

Від 1949 - в Канаді (м. Вінніпег). 
1956-72 - викладач і наук, дослідник 
у Манітоб. ун-ті. Провідний чл. відділу 
Конгресу українців Канади, Укр. нац. 
ради, Осередку укр. к-ри й освіти, ін.
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нац. орг-цій. Автор кн. "Ілюстрована 
техніка очкування і щеплення" (1981) 
та низки статей.

П. у м. Вінніпег (Канада).
Літ.: Волинський Б. Ґудзяк Олек

сандр //ТЕС. Т. 1. Тернопіль, 2004. С. 457; 
МарунчакМ. Біографічний довідник до 
історії українців Канади. Вінніпег, 1986.

Микола Лазарович, 
Богдан Мельничук

ҐУЖКОВСЬКИЙ
Казимир
(1864-1919) -  землевласник у Га

личині, офіцер австр. армії, повітов. 
староста, військ, діяч ЗУНР. Походив 
зі сполонізованого укр. шляхетського 
роду Наддніпрянщини, який у 18 ст. 
оселився в Галичині. Майор уланів 
австр. армії. Під впливом В. Липин
ського скріпив свою укр. ідентичність.

У роки ПСВ військ, комендант Сам- 
бора та Перемишля, австр. староста в 
Дрогобичі й Сокалі. Ініціатор встанов
лення у Дрогобичі символічної скульп
тури т. зв. Лицаря у залізі. Свої зв'язки в 
австр. урядових колах використовував 
в інтересах укр. руху. Сприяв створен
ню Легіону УСС. Співпрацював з Віль- 
гельмом Габсбургом у плані підтримки 
нац. аспірацій українців Галичини, Був 
посередником ерцгерцога в контак
тах з €. Олесницьким, €, Петрушеви- 
чем, Ю. Романчуком та митрополитом
А. Шептицьким. Підтримував ідею пе
ретворення Австро-Угорщини у феде
ративну д-ву.

Наприкінці 1918 вступив до ГА, до
клав зусиль до її орг-ції. Чл. делегації 
ЗУНР на переговорах з місією Антанти 
уЛьвові (02.1919).

Літ.: Гірняк Н. Львів у воєнних 
1914-1918 роках // Наш Львів. Нью- 
Йорк, 1953. С. 139-140; Гужковський 
Казимир // Хліборобська Україна. Ві
день, 1921. Ч. II, III і IV. С. 186-190; Те- 
рещенко Ю., Осташко Т. Український 
патріот із династії Габсбургів: науко
во-документальне видання. К., 2011. 
С. 7, 17-29, 32, 59, 148-198, 205-206, 
327-329; ШанковськийЛ. Українська Га
лицька Армія. Львів, 1999. С. 122.

Олег Павлишин

ҐУЛЯЙ
Іван
(30.01.1890-04.08.1963) -  четар УГА, 

громад, діяч. Н. у с. Гологори. Початко
ву освіту здобув у рідному селі. Випус
кник Академіч. г-зії у Львові. Правн. 
студії розпочав у Львів, ун-ті, закінчив 
докторатом у Празьк. ун-ті. 1912-13 
відбув однорічну військ, службу при 
артилерії.

З поч. ПСВ -  в австр. армії, воював 
на Італ. фронті. Під час Листопадового 
"зриву" роззброїв австр. жандармерію, 
організував укр. міліцію в Гологорах, 
зголосився до ГА. Брав участь у боях за 
Львів у лавах 10-го гармат, полку. Був у 
польс. концтаборах.

1924 виїхав до Карпат. України.
1926 емігрував до Канади, оселився у 
Вінніпезі. Співзасн. УСГ, УНО. Був по
стійним співробітником "Нового Шля
ху", активістом укр. громади Канади. 
1930-43 -  голова Гол. управи УСГ.

П. у м. Вінніпег, де й похований на 
цвинтарі "Всіх Святих".

Літ.: Золочівщина; минуле і сучас
не / упоряд. М. В. Дубас. Львів, 2006; 
МарунчакМ. Біографічний довідник до 
історії українців Канади. Вінніпег, 1986.

Богдан Якимович

ҐУЖКОВСЬКИЙ Казимир

ҐУЛЯЙ Іван
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ДАВИДОВИЧ
Теодор

Теодор ДАВИДОВИЧ 
(попереду) 
за прапором -  
Ярослав РЕДЧУК, 
праворуч -  
Іван КОРОЛЬ 
на святкуванні 50-річчя 
УСС ум . Монреаль

ДАВИБІДА
Михайло
(1893-27.10.1956) -  поручник УГА. 

Н. у м. Бучач (нині Терноп. обл.). Четар, 
після 1.01.1919 -  поручник. Команду
вав сотнею, після реорг-ції в 07.1919
-  1-м куренем 9-ї Белз. бригади ГА. Во
ював у ДА УНР.

П. у м. Джерсі-Сіті (США), де й похо
ваний.

Літ.: БречкаД. До історії 9-ої Белзь- 
кої бригади УГА (спогад) // Свобода. 
1962.17 січ. Ч. 10. С. 2; КучерукВ, Укра
їнська Галицька Армія. К., 2010. С. 94; 
Українська Галицька Армія / ред. Д. Ми
китюк. Т. 1. Вінніпеґ, 1958. С. 104-105.

Микола Вітенко

ДАВЙД
Гриць (Григорій) Кирилович
(08.07.1888-07.1920) -  правник, стар

шина УГА. Н. у с. Колодруби (нині Ми
колаїв. р-ну Львів, обл.) в сімТ селян.
1907 завершив навч. в Академіч. г-зії

у Львові. Випускник правн. ф-ту Львів, 
ун-ту (1911). Після однорічної військ, 
служби працював помічником адвока
та, здобув ступінь д-ра права.

Від 1914 воював в австро-угор. ар
мії на Серб, та Італ. фронтах. Учасник 
Листопадового чину у Львові. Опісля 
служив у Золочівській ОВК. 1.01.1919

отримав військ, звання поручника ар
тилерії. В 12.1918 разом з Д. Левиць- 
ким, П. Волосенком та Є. Коновальцем 
входив до виконавчого к-ту Гол. ради 
галиц., буковин. і закарпат. україн
ців, яка закликала міжнар. спільноту 
допомогти ЗУНР в б-бі проти польс. 
агресії. Надалі командував батареєю 
в артполку 5-ї бригади; відзначився в 
боях у Галичині й Наддніпрян. Украї
ні. Від 11.1919- командант польового 
шпиталю 2-го корпусу. Перший голова 
ревкому УГА у Вінниці в кін. 12.1919; 
залишив цю посаду через висипний 
тиф. Підписав разом з от. Н. Гірняком у
01.1920 договір УГА з ЧА, служив у шта
бі ЧУГА.

Влітку 1920 перебував у с. Козинці 
(нині Тростянец. р-ну Вінниц. обл.). Там 
заарештований чекістами внаслідок 
організованої ними провокації і за 
сфабрикованим звинуваченням. Роз
стріляний ум . Вінниця.

Петро Гуцал

ДАВИДОВИЧ
Теодор
(01.03.1896-01.09.1992) -  хорунжий 

УГА, педагог. Н. у м. Тернопіль у багато
дітній родині.

Учасник ПСВ, вістун УСС. Воював на 
г. Маківка. Учасник боїв за м. Львів. Піс
ля 1,01.1919 -  хорунжий ГА. З 07.1919
-  хорунжий ДА УНР. Нагороджений 
Хрестом УСС, Воєнним хрестом УНР, 
Хрестом Симона Петлюри. Перебував 
у таборах інтернованих у Польщі. Піс
ля звільнення учитель, директор шко
ли с. Бірки Великі на Тернопільщині.

1940-44 -  учитель в укр. школах 
с. Шістка, м. Володава на Підляшші. 
1944 виїхав до Німеччини. Вчителював 
у таборі для переміщених у м. Міттен- 
вальд (земля Баварія, ФРН). Наприкін-
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ДАВИДОВСЬКИЙ Людомил Петрович

ці 1948 переїхав до Канади. Працював 
робітником. Після інфаркту займався 
розумовою працею. Чл. ОбВУА.

П. у м. Монреаль (Канада), де й по
хований на укр. катол. цвинтарі.

Літ.: Н. Н. Св. п. Т. Давидовим // Сво
бода. 1992.21 лист. С. 4.

Микола Вітенко

ДАВИДбВСЬКИЙ
Людомил Петрович
(20.02.1896-1925) -  лінгвіст, учений- 

правник, дипломат, Н. у м. Львів у ро
дині фінансового урядника. Здобував 
освіту в 2-й (нім.) г-зії Львова, де ви
явив здібності до вивчення іноз. мов. 
Опанував англ., італ., нім., рос., чес. 
та франц. мови, вивчав арабську та 
японську.

У роки ПСВ служив офіцером в 
австр. армії. Студіював право у Львів, 
та Празьк. ун-тах. Д-р права. Закін
чив Консульську й Торг, акад-ї у Празі 
(1919). Доц. УВУ в Празі (1921-25). Се
кретар посольства ЗУНР у Празі (1922— 
23), чл. делегації ЗУТЛН на конф. Між
нар. Унії Т-в Ліги Націй у Празі (1922) 
та Відні (1923). Влітку 1924 разом з 
М. Лозинським перебував з політ, візи
том у Лондоні. Автор праці "Міжнарод
на охорона національних меншостей".

П.у м. Прага.
Літ.: Старосольський В. Передмо

ва // Збірник Правничої Комісії при 
Історично-Філософській секції Науко
вого Товариства імени Шевченка / під 
ред. В. Вергановського. Львів, 1929. 
4 .3 .C .1-3 ,

Олег Павлишин

ДАВИДЯК
Євген Васильович
(23.04.1879-28.03,1962) -  правник, 

громад, і військ, діяч. Н. у с. Гребенів 
(нині Сколів, р-ну Львів, обл.). Випуск
ник Академіч. г-зії у Львові (1897) та 
Львів, ун-ту (1903). Д-р права (1908). 
Працював у Львові помічником адво
ката (1904-12); 1912 відкрив власну 
адвокат, канцелярію.

Під час ПСВ -  у складі австр. армії. 
У період ЗУНР -  старшина ГА, служив в 
інтендатурі при ДСВС. Отримав зван
ня поручника, 1.03.1919 -  сотника. У

06.1919 при Диктаторі ЗОУНР; приділе
ний до військ, екон.-адм. відділу. У кін.
10.1919 Є. Петрушевичем призначений 
учасником місії для переговорів з А. Де- 
нікіним, які було скасовано. Після закін
чення воєн, дій інтернований у ЧСР.

Повернувся до Львова, 1921 -39 пра
цював адвокатом у власній канцелярії. 
Брав участь у багатьох політ, процесах, 
зокр. справі УВО (1922), Святоюрській 
справі (1922-23), процесах Аброзюка 
(1929) і Бандери (1936). Викл. в Укр. та
ємному ун-ті у Львові; 1923-27 -  рек
тор. Співзасн. і чл. правління Союзу укр. 
адвокатів (1923-39). Дійсний чл. НТШ 
(1937); чл. правління НТШ (1937-39). 
1939-41 -  в. о. проф. каф-ри криміналь
ного права і процесу; 1944-58 -  доц.,
в. о. проф., в. о. зав. каф-ри криміналь
ного права і процесу Львів, ун-ту.

П .у м. Львів.
Літ.: Великий процес ОУН у Льво

ві (Подано за львівським часописом 
"Діло") // Свобода. 1936.10 лип. С. 3; За
гальні збори Союза українських адво
катів у Львові // Свобода. 1925.9 берез. 
С. 3; Західно-Українська Народна Респу
бліка 1918-1923. Документи і матеріа
ли. Т. 4 / уклад.: О. Карпенко, К. Мицан. 
Івано-Франківськ, 2008. С. 484; Україн
ська Галицька Армія / ред. Д. Микитюк. 
Т. 1. Вінніпег, 1958. С. 494; Т. 2. Вінніпег, 
1960. С. 323; Андрусяк Т. Давидяк Євген 
Васильович // ЕСУ. URL: http://esu.com. 
ua/search_articles.php?id=26004.

Богдан Паска

ДАНИЛОВИЧ
Северин Теофілович
(05.10.1860-16.11.1939 (за ін. да

ними 1942)) -  правник, громад, і політ, 
діяч. Н. в с. Петрів (нині Тлумац. р-ну

ДАВИДЯК 
Євген Васильович

Северин ДАНИЛОВИЧ 
(стоїть посередині), 
праворуч від нього 
Іван ФРАНК0,
Михайло ГРУШЕВСЬКИЙ 
(сидить)
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ДАНИЛЮК Дмитро

ДАНИЛЮК Дмитро

Івано-Франк. обл.) в родині свяще
ника. Здобув освіту в Станиславів. 
г-зії (1878), Львів, ун-ті (1885), захи
стив докторську дис. (1892). У студент, 
роки допомагав І. Франку випускати 
газ. "Світ", згодом ж. "Народ", "Хлібо
роб" та часопис УРП "Громадський 
Голос". Один з фундаторів РУРП, напи
сав статут цієї партії, а згодом став її 
гол. правником. Працював адвокатом 
у Станиславові (1885-86), Коломиї 
(1886-96), Кутах (1896-1900), Терно
полі (1896-1907) та ін, Виступав на ві
чах, закладав екон. "нар. спілки". 1885 
обраний секретарем Гуцул, пром. 
спілки в Коломиї. Опублікував понад 
40 статей, досліджень з питань полі
тики, статистики й економіки краю. 
Окремими брошурами вийшли його 
"Юзефінський патент з 1786 року" 
з власними коментарями та праця 
"В справі реформи" (1909).

Після проголошення ЗУНР -  пові
тов. комісар Долинського пов. Делегат 
УНРади від УРП. 18.05.1919 обраний 

ДАНИШ Никифор головою Гол. управи УРП. 3.04.1919 Д. у
своїй промові заявив про потребу про
ведення земельної реформи еволюцій
ним, а не революц. шляхом, визнаючи 
слушність того, що земля має належати 
селянам без викупу. Ув'язнений польс. 
окупац. властями в Краків, тюрмі.

На поч. 1920-х один із засн. та кер. 
пропольського сел. союзу та друкова
ного органу цієї орг-ції "Рідний край" 
(1920-29).

1926 відійшов від політики. 1927 
перемістив адвокат, канцелярію до 
м-ка Більшівці Галицького пов. 1935 
висував свою кандидатуру на виборах 
до сейму в окрузі Тернопіль-Зборів, 
однак обраним не був.

П. у м. Станиславів.
Літ.: Гуцол /7., Матейко Р. Данило

вич Северин Теофілович // ТЕС. Т. 1. 
Тернопіль, 2004. С. 463; ЕУ / гол. ред.
В. Кубійович. Т. 2. Париж; Нью-Йорк, 
Львів; К., 2003. С. 488; 3 життя пар
тій. Зїзд УРП // Діло. 1924. 22 квіт, С. 3; 
Литвин М., Науменко К. Історія ЗУНР. 
Львів, 1995. С. 84; Новинки // Народ. 
1919. 21 мая. Ч. 29. С. 4; Полєк В. Дани
лович Северин Теофілович // ЕСУ. Т. 7. 
К., 2007. С. 211; Політична і суспільна

революція // Народ. 1919. 13 квіт. Ч. 8 . 

С. 2-4; Шкраб'юк П. В. Данилович Севе
рин // ЕІУ. URL: http://www.history.org 
ua/?termin=Danylovych_S.

Мар'яна Мі щук

ДАНИЛЮК
Дмитро
(24.05.1891 -01.01.1961) -  булавний 

УГА. Н. у с. Княже (нині Снятин. р-ну Іва
но-Франк. обл.).

Під час ПСВ мобілізований до 24-го 
Коломий. піх. полку. Воював у Карпа
тах, на Серб, та Італ. фронтах. Поране
ний. Булавний 2-ї Коломий. бригади 
УГА. Воював у ДА УНР. Інтернований.

1924 виїхав до Канади. Проживав 
у шт. Альберта, займався с. госп-вом. 
Постійний меценат укр. громад, т-в. Чл. 
СБУВК.

П. і похований у м. Альберта.
Літ.: Відійшли у вічність. Старший 

десятник Дмитро Данилюк // Бюлетень 
Союзу бувших українських вояків у Ка
наді. Торонто. 1961. Січень-червень. 
Ч. 6-7. С. 18-19; Українська Галицька 
Армія / ред. Д. Микитюк. Т. 1. Вінніпег, 
1958. С, 665,

Микола Вітенко

дАниш
Никифор
(1877-02.1954) -  педагог, громад.- 

політ. діяч, держ. міськ. комісар ЗУНР.
Н. у с. Іллінці Снятинського пов. Навч. 
у Коломий, г-зії, на філос. ф-тах Чернів. 
та Львів, ун-тів. Викладав математику 
в польс. г-зіях Галичини, у Держ. г-зії з 
укр. мовою навч. в Коломиї (1909-14,
1916-17).

На поч. ПСВ виїхав до Відня, де пра
цював в укр. харитативних установах; 
екзаменував укр. вояків, які складали 
гімназійні іспити -  т. зв. матуру (1914— 
15). Представляв укр. спільноту Коло
миї на похороні І. Франка уЛьвові.

Викл. (1917-18) і дир. (1918-19) 
Держ. г-зії у Чорткові. Держ. міськ. комі
сар ЗУНР у Чорткові (11.1918-06.1919). 
Налагодив конструктивну співпрацю 
з міськрадою Чорткова, в якій перева
жали поляки та євреї. Учасник Надзви
чайного зТзду УНДП у Станиславові 
(28-29.03.1919).
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ДАЦИКІван

Влітку 1919 переїхав на постійне 
проживання до Станиславова. Засн. 
і дир, Дівочої г-зії т-ва "Рідна школа" в 
Станиславові (1921-27), Проф. матема
тики та фізики Держ. г-зії з укр. мовою 
викладання у Станиславові (1930-ті). 
Голова фундації ім. Альбіни Яконович, 
Голова Станиславів. філії Укр. т-ва опі
ки над воєн, могилами. Сприяв упо
рядкуванню могил укр. вояків у селах 
Станиславівщини. Чл.-засн. УКС (1931). 
У період нацист, окупації викладав ма
тематику в укр. школах Станиславова. 
Автор нарису з історії Коломий. г-зії 
(1913). Був приятелем Василя Стефа
ника та Марка Черемшини (І. Семаню- 
ка). Під їх впливом опублікував кілька 
новел про життя селян Покуття. 1944 
емігрував до Німеччини.

П. і похований біля табору біженців 
у Баварії.

Літ.: Кочержук М. Українська дер
жавна гімназія в Коломиї 1892-1944. 
Коломия, 2011. С. 41-43; Полек В., Дзвін- 
чукД., Угорчак Ю. Відомі педагоги При
карпаття. Біографічний довідник (до 
1939 року). Івано-Франківськ, 1997. С. 51.

Олег Павлишин

дАцик
Іван
(31.03.1897-29.07.1983)-громад. діяч, 

кооператор, військовик. Н. у с. Козів- 
ка (нині Терноп. р-ну Терноп. обл.). До 
ПСВ навч. у Терноп. г-зії.

Під час польс.-укр. війни 1918-19 - 
доброволець ГА. Після визвол. змагань 
навч. в учительській семінарії.

1928 прибув до Канади. Чл. УСГ, ба
гаторазовий голова її філії, засн. б-ки 
УСГ. Голова і чл. управи філії Укр. нац, 
орг-ції в м. Садбері (Канада). Фунда- 
тор-меценат "Енциклопедії україно
знавства"; фінансово підтримував укр. 
громад, орг-ції.

П. у м. Садбері (нині м. Грейтер-Сад- 
бері).

Літ.: Мельничук Б. Дацик Іван // 
ТЕС. Т. 1. Тернопіль, 2004, С. 467; Уні- 
ят-Карпович В. Козівка // Тернопіль
щина. Історія міст і сіл. Т. 3. Тернопіль,
2014. С. 389-390.

Микола Лазарович, 
Богдан Мельничук

ДАЦКІВ
Михайло
(28.05.1887-16.09.1935) -  четар ГА.

Н. у с. Віняви (нині Пустомитів. р-ну 
Львів, обл.). Навч. у Львів, г-зії. У Львів, 
ун-ті студіював теологію,

Учасник ПСВ у складі австр. ар
мії. Від 1.11.1918 -  в ГА, Служив у 7-й 
Стрийській бригаді. Учасник походу на 
Київ, пройшов "чотирикутник смерті".
11.1919- учасник переговорів зі ЗСПР. 
Згодом ДА УНР. 1920 в складі бригади
А. Кравса перейшов на Закарпаття.

1923 виїхав із ЧСР до Німеччини. 
Проживав у м. Мюнхен, Кенігсберг, з
1925 -  ум . Берлін.

Учасник низки укр. т-в. Залишив 
спогади, опубл. у "Літописі Червоної 
Калини"(1933. Ч. 10), та щоденник.

П.у м. Берлін.
Літ.: Думін О. Посмерті згадки. Ми

хайло Дацків //Літопис Червоної Кали
ни. 1935. Ч. 12. С. 24.

Микола Вітенко

ДАЦКІВ
Михайло Олександрович
(21.11.1893-10.02.1938) -  військо

вик, театр, діяч, учасник Укр. революції
1917-23. Н. у с. Городниця (нині Підво- 
лочис. р-ну Терноп, обл.), Навч. у Тер
ноп, укр. г-зії, на правн. ф-ті Львів, ун-ту.

Зі студент, лави на поч. ПСВ мобілі
зований до австр. армії. Від 11.1918 -  в 
ГА. Четар на польс., більшовицькому і 
денікін. фронтах.

У 01.1920 в складі частин УГА пе
рейшов на бік ЧА. У 04.1920 заарешто
ваний органами ЧК й направлений до 
підмосковного концтабору Кожухо
во, звідти -  до Казані, де формувалися 
галиц. частини ЧА; служив у 402-му 
стрілец. Галиц. полку. Від 07.1920 пе
ребував на польс. фронті: командир 
батальйону, полку 45-ї стрілец. д-зії. 
Після демобілізації восени 1921 зали
шився в УСРР.

Працював худож. керівником Київ, 
драм, театру Л. Курбаса, від 1926 -  дир, 
театру "Березіль" у м. Харків, з 1928 - 
дир. Харків, обл, філармонії, згодом - 
працівник ВУСПП.

Заарештований органами ДПУ в 
11.1933. Відбував покарання в Ухтпечла-

ДАЦКІВ
Михайло Олександрович
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ДАЦКІВ Теодор

ДАЧИШИН 
ВитовдІванович

зі. Повторно заарештований 9.12.1937. 
25.12.1937 засуджений до страти. Роз
стріляний ум. Чиб'ю.

Літ.: Архів Розстріляного Відро
дження: матеріали архівно-слідчих 
справ українських письменників 1920— 
1930-х років / упоряд., перед., прим, та 
комен. О. й Л. Ушкалових. К., 2010; Борці 
за возз'єднання: Біогр. довідник / ред- 
кол.: Ю. Ю. Сливка (кер.) та ін.; упоряд. 
Ю. Ю. Сливка. Львів, 1989. С. 90; Гасай Є. 
Дацків Михайло Олександрович //ТЕС. 
Т. 1. Тернопіль, 2004. С. 467; Наумен- 
ко К. Є. Дацків Михайло Олександро
вич/ / ЕСУ. Т. 7. К., 2007. С. 241.

Сергій Дерев'янко

ДАЦКІВ
Теодор
(09.03.1888-23.06.1956) -  старшина 

УГА, редактор, громад, діяч. Н. у с. Ва
силів (нині Василів Великий ґміни Уль- 
гівок Томашів. пов. Люблін, в-ва, Поль
ща) в сім ї селян; ріс сиротою. Навч. в

укр. г-зії м. Перемишль, 1906-09 -  в 
Академіч. г-зії у Львові. Студіював пра
во у Львів. і Віден. ун-тах.

У час ПСВ воював в австро-угор. ар
мії, іменований четарем. До ГА вступив 
у Золочеві в кін. 1918; 1.03.1919 отри
мав військ, звання поручника. Надалі 
служив харчовим старшиною в 4-й 
бригаді; перейшов за р. Збруч.

У кін. 08.1920 прибув до ЧСР, пере
бував у таборі в Йозефові.

1923 виїхав до Канади; спочатку 
проживав у м. Едмонтон, де працював 
в імміграційному бюро й одночасно до
1927 був редактором укр. тижневика 
"Наш поступ". Згодом поселився у Він
ніпезі, 1932-40 редагував газ."Канадій- 
ський фермер", після 1945 працював 
у держ. бюро посередництва праці. 
Один зі співзасновників К-ту українців 
Канади, чл. його екзекутиви (1940), де
легат Першого конгресу українців Ка
нади (1943); впродовж тривалого часу 
провідний діяч Союзу гетьманців-дер- 
жавників. В останні роки життя в гро
мад. діяльності участі не брав.

П. ум . Вінніпег.
Літ.:МарунчакМ. Біографічний до

відник до історії українців Канади. Він
ніпег, 1986. С. 195-196.

Петро Гуцал

дАцко
Антін
(1876-25.01.1938) -  громад.-політ. 

діяч, поручник УГА. Н. у м. Миколаїв 
(нині Львів, обл.). Старшина інтендатури
4-го кавалерійс. дивізіону австр. армії. 
Під час ПСВ польовий суддя.

11.1918- відповідальний за військ, 
склади на Підзамчу, згодом у Борисови
чах, при 4-й бригаді ГА, 2-й інтендатурі 
Галиц. корпусу. Після 07.1919 при ін
тендатурі 1-ї бригади ГА. Навесні 1920
- на польс.-більшовицькому фронті 
біля м. Володимир-Волинський у скла
ді ЧУГА. Перейшов до армії УНР. Пом. 
інтенданта 5-ї Херсон, д-зії у Гвіздці. З 
групою А. Кравса перейшов до ЧСР. До
10.1921 перебував у таборі в Ліберці, 
згодом у Йозефові.

1926 повернувся до Галичини. З
1927 до кін. життя працював у "Масло- 
союзі"

П. і похований у м. Львів.
Літ.: Посмертні згадки. Антін Да- 

цко // Діло. 1938.30 січ. С. 14; Посмерт
ні згадки. Пор. УГА Антін Дацко // Літо
пис Червоної Калини. 1938. Ч. 4. С. 21.

Микола Вітенко

ДАЧЙШИН
ВитовдІванович
(07.07.1902-05.12.1918) -  вістун ГА.

Н. у м. Мостиська (нині Львів, обл.) в
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ДАШИНСЬКИИ Іґнацій-Еварист

родині дир. місц. школи. Навч. в місц. 
школі, г-зіях м. Городок, Відень, Пере
мишль.

Разом з батьком та гімназійними 
друзями брав участь у Листопадово
му "зриві" в м. Мостиська, Роззброїв 
австр. жандармерію. Працював на те
лефоні і телеграфі. Брав участь у пере
можному бою за м. Судова Вишня. За 
відвагу іменований вістуном ГА.

Загинув під час оборони м. Горо
док, де й похований. За незалежність 
України продовжили б-бу його молод
ші брати Юрій та Євген, учасники ОУН. 
Юрій за напад 30.07.1930 на поштовий 
віз під м. Бібрка був засуджений на 20 р. 
ув'язнення. Батько, довідавшись про 
катування сина в польс. поліції, п. від 
інфаркту. Родина зазнала пересліду
вань польс., нім. та рад. владою.

Літ.: С. К. Св. п. Є. Дачишин // Сво
бода. 1984.15 груд. Ч. 239. С. 3; Україн
ська Галицька Армія / ред. Д. Микитюк. 
Т. 5. Вінніпеґ, 1976. С. 102.

Микола Вітенко

ДАШЙНСЬКИЙ
Іґнацій-Еварист
(Daszyriski Ignacy Ewaryst;
псевд.: Daszek, Zegota і Ignis;
26.10.1866-31.10.1936) -  польс. держ. 

і політ, діяч, прем'єр першого польс. 
уряду, маршал сейму. Н. у м. Збараж у 
шляхетській сім'ї урядовця староства. 
З 1872 навч. у школі оо. бернардинців.

Після смерті батька 1875 сім'я пе
реїхала до Станиславова, де Д. здобу
вав освіту в г-зії. 1882 виключений з 
г-зії за антидерж. діяльність, переїхав 
до Львова, згодом до Дрогобича, од
нак його не приймали до жодної г-зії. 
Займався самоосвітою, здав матуру 
1888. Недовго навч. на філос. ф-ті Кра
ків. ун-ту, природничому ф-ті Цюріх, 
ун-ту.

Займався орг. діяльністю у Львові 
й Кракові, співзасн. і голова Робітни
чої партії (7.11.1890), Соціал-демократ, 
партії в Галичині (1892), з 1897 - Польс. 
партії соціал-дем. Галичини і Сілезії 
(ППСД)). Брав участь в установчому 
з'їзді РУРП (4.10.1890), делегат на кон
гресі II Інтернаціоналу, 1897-1918 -  де
путат австр. парламенту, голова парла
ментської соціал-демократ, фракції.

Напередодні ПСВ ППСД ввійшла в 
порозуміння з ППС ~ Революц. фракці
єю щодо підтримки в майбутньому кон
флікті д-в Четверного союзу та орг-ції 
парамілітарних формувань "Стріль
ця". На поч. ПСВ Д. був прихильником 
австро-польс. концепції, критикував 
Акт 5.11.1916 за розмежування справи 
Польс. кор-ва і Галичини. Поступово 
посилював опозиц. настрої стосовно 
Австро-Угорщини. 28.10.1918 ввійшов 
до президії ПЛК в Кракові, протидіяв 
спробам підпорядкування її Регент
ській раді.

У ніч 6/7.11.1918в Любліні, на тер-ї 
колиш. Польс. кор-ва, звільненій від 
австро-угор. окупації, сформував Тим
часовий нар. уряд Польс. Республіки - 
регіональний орган влади з амбіціями 
на всепольс. масштаб. До уряду ввійш
ли тільки представники лівих і ліво- 
центрист. партій (ППС -  3, Польс. нар. 
партія "Визволення"-З, ППСД-2 , Пар
тія нац. незалежності -  2). Маніфест 
уряду (редагований, зокр., заст. міні
стра інформації і пропаганди Т. Голув- 
ком) проголошував Польщу демократ, 
парламент, республікою, передбачав 
націоналізацію великої власності, 
декларував рівноправ'я без різниці 
походження, віри і національності, де
мократ. свободи: совісті, друку, слова, 
зібрань, страйків, 8-годинний робочий 
день. Концепція сх. політики позначе
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ДАШКЕВИ4
Роман-Микола Іванович

на еклектизмом - спробою реалізації 
соціаліст, ідеалів, незалежності й рів
ноправності в поєднанні з відновлен
ням істор. кордонів, що можна оцінити 
як наслідок нерозробленості концеп
ції сх. політики, розгубленості перед 
новими політ, реаліями та спробою 
залучити підтримку ширшого політ, 
спектра польс. сусп-ва. Поляків, які 
населяли колиш. Литов. князівство, 
закликали в братерській згоді з литов. 
і білорус, народами до відбудови ли
тов. д-ви в її істор. кордонах. Поляків 
Сх. Галичини й України - до "мирного 
влаштування спірних питань з україн
ським народом аж до їх остаточного 
врегулювання компетентними органа
ми обох народів": "Вас, братні народи: 
литовський, білоруський, український, 
чеський і словацький, закликаємо до 
мирного з нами співжиття і взаємопід- 
тримки в великій справі творення сою
зу вільних і рівних народів". 14.11.1918 
Тимчасовий нар. уряд підпорядкував
ся Ю. Пілсудському, який повернувся 
з Магдебурзького ув'язнення, Місія 
формування нового загальнопольс. 
уряду, яку доручив Д. фактичний глава 
д-ви, провалилася внаслідок небажан
ня правих партій підтримувати лівого 
політика.

Депутат Установчого сейму (1919- 
22), голова парламент, фракції Союзу 
польс. соціаліст, послів, один з ліде
рів об'єднаної ППС. У роки польс.-рад. 
війни - чл. Ради оборони д-ви і ві- 
це-прем'єр уряду В. Вітоса (24.07.1920- 
4.01.1921).

Під час обговорення варіантів роз
в'язання справи Сх. Галичини цілко
вито підтримував концепцію територ. 
автономії М. Нєдзялковського. Кан
дидат на президента Польщі (1922), 
віце-маршал сейму 1-го скликання 
(26.11.1925-28.11.1927). Негативно ста
вився до перевороту Ю. Пілсудського, 
захищаючи принципи парламента
ризму. Маршал сейму 2-го скликання 
(27.03.1928-29.08.1930), однак робота 
законодавчого органу була заблокова
на застосуванням табором санаціїт. зв. 
конституційних прецедентів. На цей 
період відмовився від посади кер. Гол. 
ради ППС. Один з лідерів Центроліву

-  об'єднання політ, сил, опозиційних 
до Ю. Пілсудського та Безпартійного 
блоку співпраці з урядом. В останні 
роки, внаслідок проблем зі здоров'ям, 
не брав участі в активній політичній 
діяльності, хоча на XXII конгресі ППС 
25.03.1931 обраний кер. Гол. ради пар
тії, на XXIII конгресі 5.02.1934 -  почес
ним головою ППС.

П. у с. Бистра Шльонська в Сілезії. 
Похований на Раковицькому цвинтарі 
в м. Краків.

Те.: Daszyhski I. Cztery lata wojny : 
szkice z dziejow polityki Polskiej Par- 
tyi Socyalno-Demokratycznej Galicyi 
і Sl^ska. Krakow, 1918; Idem. O n^dzy 
galicyjskiej: mowa wygtoszona w Ra- 
dzie Panstwa na posiedzeniu z dnia 17 
listopada 1897 r. Krakow, 1897; Idem. 
Pami^tniki. Warszawa, 1957. T. 1-2; 
Idem. Sejm, rz^d, krol, dyktator: uwagi 
na czasie. Warszawa, 1926; Idem. Teksty / 
wybrat, oprac. oraz wst^pem poprzedzit 
J. Myslinski. Warszawa, 1986; Idem. W 
pierwsz^ rocznic^ przewrotu majowego: 
studjum polityczne. Warszawa, 1927.

Літ.: Ignacy Daszyhski o paristwie, 
demokracji і parlamentaryzmie / wst^p, 
wybor і oprac. M. Sliwa. Warszawa, 1997; 
Ignacy Daszyhski -  zycie і dziatalnosc: 
materialy sesji naukowej і wystawy, 
5 listopada 1986 / red. nauk. B. Dymek. 
Warszawa, 1987; Mowa Ignacego Da- 
szynskiego o sprawie polsko-ruskiej: 
wygtoszona w Izbie Postow dnia 21 maja
1908 roku w dyskusyi nad wnioskiem na- 
gtym w sprawie administracyi politycz- 
nej w Galicyi. Krakow, 1908; Najdus W. 
Ignacy Daszyhski: 1866-1936. Warsza
wa, 1988; Prochnik A, Ignacy Daszyhski: 
zycie, praca, walka. Warszawa, 1946; 
Z burzliwej doby : mowy sejmowe posta 
Ignacego Daszynskiego, wygtoszone w 
czasie od pazdziernika 1918 do sierpnia
1919 roku, wedle protokotow stenogra- 
ficznych. Lwow, 1920.

Микола Ґеник

ДАШКЕВИЧ
Роман-Микола Іванович
(06.12.1892-12.01.1975) -  правник, 

громад., політ, і військ, діяч, гене- 
рал-хорунжий Армії УНР. Н. у с. Туста- 
новичі (нині в складі м. Борислав Львів.
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ДАШКЕВИЧ Ярослав Романович

обл.). Здобув освіту в укр. г-зії м. Пере
мишль (1911). 1911-14 навч. на юрид. 
ф-ті Львів, ун-ту, був головою студент, 
гуртка при львів. філії "Просвіти" й 
культ.-освіт. комісії Укр. студент, союзу. 
Брав участь в орг-ції і роботі "Січей". 
У 03.1913 обраний кошовим повітов. 
"Січі" у Львові, у 01.1914 -  голова воєні
зованого т-ва "Січові стрільці II".

З поч. ПСВ - офіцер артилерії австр. 
армії. 1915 потрапив у рос. полон, ін
тернований на Забайкалля. Після Лют
невої революції (1917) втік з табору та 
приїхав до Києва. Восени 1917 -  один 
із організаторів Галицько-Буковин. ку
реня Січових стрільців, у складі яко
го в 01-03.1918 брав участь у боях із 
більшовиками за Київ. Від 05.1918 -  ко
манд. 4-ї стрілец. батареї Запорозько
го корпусу на Харківщині; від 08.1918
- гарматної батареї у складі відновле
ного полку Січових стрільців у Білій 
Церкві; у 03-12.1919 -  гарматної бри
гади корпусу УСС. Відзначився у боях з 
більшовиками та денікінцями.

Після саморозпуску корпусу УСС у
12.1919 виїхав до Відня, брав участь в 
орг-ції УВО. 1921 повернувся до Льво
ва й завершив навч. в ун-ті. Д-р права 
(1922). За завданням УВО 1921-22 від
новив діяльність т-ва "Січ" у Галичині; 
1922-24- ред. вид. "Січові вісти" Після

заборони "Січей" польс. владою ство
рив на ЗУЗ мережу т-в "Луг" (1926-39), 
став ред. час. "Вісті з Лугу".

Після рад. окупації Галичини восе
ни 1939 виїхав до Лемківщини; 1941-43 
продовжив адвокат, практику у Львові. 
З 1943 -  на еміграції в Австрії, отримав 
звання ген.-хорунжого Армії УНР.

П. у м. Куфштайн (Австрія). Перепо- 
хований 2008 у м. Львів.

Літ : Дашкевич Я. Постаті: нариси 
про діячів історії, політики, культури. 
Львів, 2007. С. 588-590; Колянчук О., 
Литвин М , Науменко К. Генералітет 
українських визвольних змагань: біо- 
грами генералів та адміралів україн
ських військових формацій першої по
ловини XX століття. Львів, 1995. С. 62; 
Олена Степанів -  Роман Дашкевич: 
спогади і нариси / упоряд. Г. Сварник,
А. Фелонюк. Львів, 2009. С. 559-564.

Богдан Паска

ДАШКЕВИЧ
Ярослав Романович
(13.12.1926-25.02.2010) -  історик, 

сходознавець, публіцист, політв'язень, 
громад, і культ, діяч. Н. у м. Львів у сім ї 
адвоката, військового та сусп.-політ. ді
яча, полковника Армії УНР, командира 
Гарматної бригади київських Січових 
стрільців, керівника спортивного т-ва 
"Луг" Романа Корибута-Дашкевича 
(1892-1975) та хорунжої УСС, четарки 
УГА, вченої-географа, педагога, гро
мад. діячки Олени Степанів (1892- 
1963). 1944 завершив студії в Академіч. 
г-зії у Львові, екстерном склав іспити 
на атестат зрілості у Львівській СШ № 4. 
Навч. у Львів, мед. ін-ті, 1944-49 -  на фі- 
лол. ф-ті Львів, держ. ун-ту ім. І. Франка 
(спеціальність: укр. мова і л-ра). Під час 
навч. працював старшим бібліотека
рем рукописного відділу, старшим біб
ліотекарем та бібліографом кабінету
І. Франка, в. о. завідуючого бібліогра
фічним відділом Львів, б-ки АН УРСР 
(08.1944-12.1949). 1949 навч. на заоч
ному відділенні екон. ф-ту Нафтового 
ін-ту ім. І. Губкіна в Москві.

10.12.1949 затриманий органа
ми МДБ. Згідно з заочним рішенням 
Особливої наради при МДБ в м. Мо
сква, засуджений на 10 p. ВТТ. 1949-56

ДАШКЕВИЧ 
Ярослав Романович
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відбував ув'язнення в тюрмах МДБ у 
Львові, МВС у Золочеві, у пересильних 
в'язницях Львова, Києва, Харкова, Пе
тропавловська, пересильному таборі 
в Карабасі (18-те табірне відділення 
Карлагу), спец. Піщаному таборі (Песч- 
лаг) у Спаську та Караганді (2-ге і 9-те 
табірні відділення). У Песчлагу працю
вав лікарем. Звільнений з ув'язнення у 
06.1956, повернувся до Львова, виму
шено безробітний.

08.1957-04.1966 - бібліограф від
ділу історії України Ін-ту сусп. наук АН 
УРСР. У 02.1963 в Ін-ті історії АН Вірмен
ської РСР у м. Єреван по монографії 
захистив кандидатську дис. "Вірмен
ські колонії на Україні в джерелах та 
літературі XV-XIX ст.". Звільнений з 
роботи за вказівкою КДБ (формаль
на причина - "скорочення посади"), 
понад рік вимушено безробітний.
Н. с., ст. н. с., в. о. завідуючого відділом 
етнографії Держ. музею етнографії та 
худож. промислу АН УРСР (11.1967- 
09.1972). Звільнений у зв'язку "з недо
статньою кваліфікацією". У 01-05.1973
- м. н. с., нач. відділу допоміжних істор. 
дисциплін Центр, держ. істор. архіву 
УРСР у Львові. У 06.1973-10.1974 ви
мушено безробітний. 10.1974-03.1980
- м. н. с., старший охоронець фондів, 
ст. н. с., старший палеограф Центр, 
держ. істор. архіву УРСР у Львові. Звіль
нений з праці у зв'язку з "порушенням 
трудової дисципліни". Зазнав переслі
дувань парт, та каральних органів рад. 
влади за нонконформізм, участь в укр. 
дисидент, русі. 1965, 1972, 1981 спів
робітниками КДБ проведено обшуки в 
помешканні Д., понад 10 р. вимушено 
безробітний.

1987-89 брав участь у підготовці 
укр. самвидаву: час. "Український віс
ник", "Кафедра", альманаху "Євшан-зіл
ля". 11.1990-08.1992 - пров. н. с. Ін-ту 
сусп. наук АН України, засн. та кер. Львів, 
відділення Археографічної комісії АН 
УРСР. 09.1992-02.2010 - кер. Львів, від
ділення та заст. дир. Ін-ту укр. археогра
фії та джерелознавства ім. М. С. Грушев- 
ського НАН України. У 05.1994 у формі 
доповіді захистив докторську дис. "Стан 
і напрями джерелознавчих та історич
них досліджень історії України (друга

половина ХІХ-ХХ ст.)". Викл. каф-ри 
давньої історії України та спец, істор. 
дисциплін істор. ф-ту Львів, держ. ун-ту 
ім. І. Франка (09.1995-06.2000). 1996 при
своєно вчене звання професора. Кер. 
експертної комісії з істор. наук ВАК Укра
їни (1996-97). Від 06.1998 зав. каф-ри 
сходознавства філол. ф-ту Львів, нац. 
ун-ту ім. І. Франка.

Від 1974 -  чл. Міжнар. асоціації іс
ториків паперу (ФРН, Швейцарія), 1986
- дійсний чл. Геогр. т-ва СРСР (Моск. 
відділення), 1986 - чл. Рос. палестин, 
т-ва (Ленінгр. відділення), 1989 - Рад. 
соціологічної асоціації в Москві, 1990
- Всесоюзного добровільного істори- 
ко-просвітницького т-ва "Меморіал" 
(СРСР), 1991 - Укр. істор. т-ва (США). 
1991-2010 - чл. Президії, голова Істо- 
рично-філософської секції НТШ в Укра
їні, дійсний чл. НТШ (1992). Від 1994 
дійсний чл. УВАН (США).

За багатолітню наук, творчість і гро
мад. діяльність нагороджений багать
ма держ. та ін. нагородами, серед них: 
медаллю М. Грушевського НТШ (1994), 
міжнар. премією ім. Антоновичів (США) 
за археографічні праці (1995), орденом 
"За заслуги" 3-го ступеня (1997), орде
ном Св. Саака і Св. Месропа (Вірменія, 
1998), почесним званням заслуженого 
діяча науки і техніки України (2001), 
премією ім. А. Кримського НАН Украї
ни (2006), орденом Ярослава Мудрого
5-го ступеня (2006), званням почесного 
доктора Національної академії наук 
Республіки Вірменія (2007), почесним 
громадянством м. Львова (1997).

Сфера наук, зацікавлень Д. - істо
рія України, сходознавство (зв'язки 
України з країнами Сходу, сх. народи 
на тер-ї України), історія вірмен, коло
ній в Україні 11-20 ст., археографія, іс
торіографія та джерелознавство, спец, 
істор. дисципліни (істор. картознав
ство, істор. топографія, істор. іконо
графія, істор. географія, історія паперу, 
філігранологія, дипломатика, сфрагіс
тика, геральдика, емблематика, век- 
силологія, генеалогія, просопографія 
та ін.). Автор бл. 2000 наук, та наук.-по- 
пулярних праць. Завдяки працям та 
наук, контактам став відомий у колах 
сходознавців (зокр. вірменістів) Євро
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пи й Америки. Неодноразово був за
прошений до Гарвард, ін-ту укр. студій 
на викладання та наук, роботу, однак 
через переслідування КДБ не отримав 
дозволу на виїзд із СРСР.

Поміж наук, спадщини Д. є низка 
праць, що стосуються історії Листопа
довому чину 1918 і ЗУНР. З спец, студії 
з цієї теми Д опублікував 1990, 1993 і 
1998. У нац.-визвол. русі українців ЗУЗ 
поч. 20 ст. Д. виокремлював 4 скла
дові: політ, провід, територ. орг-цію, 
силовий блок та інформаційний фронт. 
Позитивно оцінював діяльність зх.- 
укр. політиків, які, на його думку, мак
симально використали свій досвід, 
здобутий в умовах австр. парламен
таризму, і будували д-ву, керуючись 
нац. ідеєю. У політиків ЗУНР соціальні 
питання, на відміну від очільників УНР, 
були на 2-му плані, тому реалізація 
соборницьких прагнень, поєднання 
обох укр. політ, проводів (зх.-укр. і сх.- 
укр.) в одному "виявилося справою не 
лише важкою, але й неможливою". Нац. 
політика уряду ЗУНР, на думку Д, ґрун
тувалася на європ. цінностях, адже її 
творці сповідували ідеали нац. та ре- 
ліг. толерантності, завдяки чому мали 
підтримку нім. та єврейс. нас. Галичи
ни й частини поляків. Це твердження 
Д. підкріплював багатьма прикладами 
з політ, та військ, історії ЗУНР. Запере
чував трактування подій 11.1918 як пе
ревороту, про що часто пишуть окремі 
польс. історики, адже передача в Гали
чині австрійцями влади до рук укра
їнців відбувалася мирн. шляхом. На
томість збройним повстанням польс. 
меншості Д. вважав події у Львові 
1-22.11.1918. Д. констатував високий 
рівень орг-ції та дисциплінованість 
цивільної і військ, влади на місцях. Як 
верховну й місц. владу, так і ГА згурто
вувала нац. ідея. Тому армія ЗУНР, на 
думку Д., виявила високі бойові якості 
протягом усіх етапів збройної б-би -  як 
у Галичині, так і на Наддніпрян. Украї
ні. У ній не було заколотів, на відміну 
від Армії УНР, існувала міжнац. злаго
да, один із виявів котрої - Жидівський 
курінь. Д. дійшов висновку, що ЗУНР 
"програла боротьбу за незалежність 
не політично, а військово..." Адже по

літично д-ва розвивалася повноцінно 
завдяки передпарламенту, який діяв 
фахово і компетентно, зокр. в умовах 
польс.-укр. війни протягом короткого 
часу прийняв низку законодавчих ак
тів. Одним із проявів зрілості політики 
передпарламенту ЗУНР в умовах війни 
Д. вважав зміну стр-ри верховної вла
ди - проголошення в 06.1919 Дикта
тором Є. Петрушевича. Серед причин 
поразки нац. державності в Зх. Україні 
Д. називав дипломатичну та інформац. 
ізоляцію ЗУНР в Європі, де її вважали 
комуніст, утворенням, тому надавали 
військ, підтримку полякам.

Усі ці питання держ. буд-ва ЗУНР і її 
збройної б-би Д. розглядав у контексті 
політ, реалій укр. державності 1990-х, 
проводив паралелі, шукав відповідь 
на політ, проблеми сучасності, опира
ючись на істор. досвід зх.-укр. держа
вотворення 1918-19.

П. у м. Львів, де й похований на Ли
чаків. цвинтарі.

Те.: Дашкевич Я. Майстерня істо
рика. Джерелознавство та спеціальні 
історичні дисципліни. Львів, 2011; Його
ж. Україна на перехресті світів: релігіє- 
знавчі й соціокультурні студії. Львів, 
2016. С. ІХ-ХІІІ.

Літ.: Богачевська-Хом'як М. Ма
ленька драма про Дашкевича у трьох 
діях // Україна модерна. К., 2011. 
Вип. 18. С. 329-336; Гирич І., Дядюк М. 
Ярослав Дашкевич: кілька штрихів до 
портрета історика // Історіографічні 
дослідження в Україні. К., 2010. Вип. 20. 
С. 170-178; Капраль М. Пам'яті про
фесора Ярослава Дашкевича // Бю
летень Західного наукового центру.
2010. Львів, 2010. С. 218-222; Листу
вання Ярослава Дашкевича та Івана 
Бутича (1960-1986) / упоряд. А. Фе- 
лонюк. Львів, 2012; Сварник Г. Дашке
вич Ярослав Романович // Українські 
архівісти: Біобібліографічний довід
ник. К., 2002. Вип. 2: 1940-1960-ті pp. 
С. 70-72; Скочиляс І. Дашкевич Яро
слав Романович [Некролог] //УІЖ. 2010. 
№ 5. С. 232-233; Українське джере
лознавство та спеціальні історичні 
дисципліни на порозі XXI ст. Матері
али Міжнар. конф., присвяч. 85-літтю 
від дня народ. Ярослава Дашкевича /
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упоряд. М. Капраль, Н. Кіт, А. Фелонюк. 
Львів, 2013; Українські історики XX 
століття: Біобібліографічний довідник. 
К.; Львів, 2003. С. 92-94; ФедорукЯ. На 
перехресті століть. Ярослав Дашкевич 
та історичне середовище. Спогади. 
К.# 2017; Фелонюк А. Схід у науковій 
спадщині Ярослава Дашкевича // Даш
кевич Я. Україна і Схід. Львів, 2016. 
С. 7-76.

Андрій Фелонюк 

ДЕВОССЕР
Михайло
(21.07.1895-15.04.1973) - інж.-агро- 

ном, педагог, громад, діяч, четар УСС, 
сотник УГА, учасник нац.-демократ. 
революції 1918 на ЗУЗ. Н. у с. Пізнан-

/
ка Скалатського пов. (нині с. Поділля 
Підволочис. р-ну Терноп. обл.). 1913 
завершив навч. у г-зії в м. Станиславів 
(нині м. Івано-Франківськ). Студіював у 
Львів, ун-ті.

Доброволець Легіону УСС з 1914. 
Учасник боїв у Карпатах. 30.05.1915 по
ранений у бою під с. Гузіїв на Болехів- 
щині (нині Івано-Франк. обл.), втратив 
праве око. Після лікування, незважа
ючи на те, що мав право звільнитися з 
військ, служби, вдруге зголосився до
бровольцем до УСС. 08.1915-11.1918
- у вишколі УСС; був одним з кращих 
старшин-вишкільників. Належав до 
"Лицарства залізної остроги". Учасник 
Листопадового чину 1918 та боїв за

йЖг'

Львів, командував частиною фронту на 
Персенківці та на ін. пд. відтинках під 
Львовом. Після поразки в польс.-укр. 
війні 1918-19 у складі ГА брав участь у
б-бі проти рос. військ на Наддніпрян
щині. Очолював окремий вишкільний 
курінь, розташований на Гайсинщині 
(нині Вінниц. обл.).

Після повернення з війни інтерно
ваний поляками в таборі с. Пикуличі 
неподалік м. Перемишль (нині Поль
ща), згодом кілька разів ув'язнений 
польс. владою за нац. переконання.
1920 одружився зі С. Вітошинською - 
учасницею визвол. змагань зі Львівщи
ни, Закінчивши агрономічні студії, не 
мав змоги працювати на укр. землях 
як "політично неблагонадійний". Тому 
трудився учителем та інструктором- 
агрономом у с.-г. шкільництві й укр. 
кооперації на Помор'ї (Польща). Через 
9 р, повернувся до Галичини, працю
вав управителем рільничого ліцею в 
с. Черниця (нині Бродів, р-ну Львів, обл.).

1944 емігрував до Тіролю (Австрія), 
звідти - до Тунісу. З 29.05.1951 проживав 
у Канаді; активно займався громад, ро
ботою, зокр. у Братстві УСС, УСГ, ін. укр. 
об'єднаннях. Автор спогадів про УСС та 
кількох статей з проблем агрономії.

П. у м. Торонто (Канада).
Те.: Девоссер М. Шляхами вишко

лу Українських січових стрільців // За 
волю України: Історичний збірник УСС.
1914-1964 / за ред. С. Ріпецького. Нью- 
Йорк, 1967. С, 249-252.

Літ.: За честь, за славу, за народ!: 
зб. на ювілей Української Стрілецької 
Громади в Канаді 1928-1978 / за ред.
3. Книша. Торонто, 1978. С. 526; Лаза
рович М. В. Леґіон Українських січових 
стрільців: формування, ідея, боротьба. 
Тернопіль, 2016; Гарасимів Ю. Сотник 
УСС інж. аґр. Михайло Девоссер // Ві
сті Комбатанта. 1973. № 4. URL: http:// 
komb-a-ingwar.blogspot.eom/2013/06/ 
blog-post_25.html.

Микола Лазарович

ДЕВОССЕР
(Вітошинська) Степанія
(13.01.1900 - д. с. н.) -  громад, діячка, 

старший стрілець УГА. Н. у с. Стрілиська 
Нові Бібрського пов. (нині с. Нові Стрі-
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лища Жидачів. р-ну Львів, обл.). Навч. в 
г-зії сестер василіанок уЛьвові.

Учасниця польс.-укр. війни 1918— 
19. У 05.1919 вступила добровольцем 
до "Залізного загону" ГА під команду
ванням І. Бистрина, що обороняв від
тинок Калуш-Станиславів від наступу 
польс. війська. Після переходу в се
ред. 1919 на Наддніпрянщину брала 
участь у всіх боях загону проти дені- 
кінців і рад. військ, зокр. в 08.1919 під 
м. Тараща на Київщині з денікінцями 
та 11.09.1919 під с. Володарівка (нині 
Старокостянтинів. р-ну Хмельн. обл.) з 
більшовицькою кіннотою. Певний час 
працювала канцеляристкою у військ, 
штабі. Після того, як захворіла на тиф у 
м. Бар на Вінничині, потрапила під опі
ку стрілец. підрозділу УГА.

1920 одружилася з сот. УГА М. Де- 
воссером з Тернопільщини. Разом з 
ним 9 р. перебувала на Поморї (Поль
ща), згодом - у Галичині, зокр. в с. Чер
ниця (нині Бродів, р-ну Львів, обл.).

1944 разом емігрували до Тіролю 
(Австрія), звідти -  до Тунісу. З 29.05.1951 
проживала в Канаді. Займалася гро
мад. роботою, зокр. належала до Т-ва 
укр. ветеранів у Філадельфії (США), з
11.01.1966 - чл. УСГ в м. Торонто.

П., імовірно, в Канаді.
Літ.: За честь, за славу, за народ!: 

зб. на ювілей Української Стрілецької 
Громади в Канаді 1928-1978 / за ред.
3. Книша. Торонто, 1978. С. 526-527; 
Список жінок, які служили в УГА // 
Українська Галицька Армія / ред. Д. Ми
китюк. Т. 1. Вінніпег, 1958. С. 341; Про- 
пам'ятна книга гімназії Сестер Василія- 
нок у Львові / ред. колегія : В. Лев (гол. 
ред.) та ін. Нью-Йорк; Париж; Сидней; 
Торонто, 1980. С. 112.

Микола Лазарович

ДЕКЛАРАЦІЯ ДИПЛОМАТИЧНОЇ 
МІСІЇ УНР У ВАРШАВІ ВІД 2.12.1919 -
документ, який зафіксував результати 
переговорів дипломатичної місії, очо
люваної заст. голови РНМ УНР А. Лі- 
вицьким, з делегацією польс. уряду 
(10-11.1919).

У центрі дискусій опинилося пи
тання встановлення кордонів між обо
ма д-вами. Попередньо місія отримала

наказ уряду відкласти розгляд цього 
питання до звільнення тер-ї України, 
але на випадок, якщо цю проблему 
все-таки буде порушено на перегово
рах, дипломатичній місії надавалися 
повноваження погодитися на умовне, 
до скликання укр. парламенту, підпо
рядкування Польщі лише Холмщини 
та Підляшшя, а щодо статусу Сх. Га
личини, то цю справу мали переда
ти на розгляд Паризькій мирн. конф.
1919-20. Однак польс. сторона, ско
риставшись тогочасним катастрофіч
ним військ.-політ. становищем України, 
змусила місію УНР піти на істотні по
ступки. У декларації висловлено згоду 
місії на те, що переговори з Польщею 
вестимуться на основі визнання кор
дону між обома д-вами по р. Збруч, а 
далі - через пн.-зх. Волинь. У результаті 
Україна зазнала значних політ., екон. та 
територ. втрат.

Згода місії на ведення перегово
рів за визначеними вище умовами 
фактично означала втрату Україною 
контролю над Сх. Галичиною. Декла
рація гарантувала забезпечення прав 
громадян польс. національності в 
Україні за умов захисту прав грома
дян укр. національності в Польщі. Зе
мельну справу віддавали на розгляд 
майбутнього парламенту України. А до 
того становище землевласників-поля- 
ків обумовлювалося спец, угодою, яка 
давала їм змогу повертатися до сво
їх маєтків на Правобережній Україні. 
Були визначені умови розташування 
та утримання військ, частин укр. армії, 
держ. установ та окремих громадян на 
тер-ї Польщі. Низка положень декла
рації суперечила настановам, які місія 
отримала у 09.1919 від уряду УНР. Тому 
документ тримали в таємниці, але й 
скупі повідомлення про його зміст, 
що з'явилися в пресі, викликали різко 
негативну реакцію в укр. колах. На ос
нові декларації було укладено Варшав. 
договір 1920 і військ, конвенцію між 
Польщею та УНР.

Дж.: ЦДАВОВУ. Ф. 3696. Оп. 1. Спр. 30. 
Арк. 52-53; Там само. Ф. 1065. Оп. 5. 
Спр. 2. Арк. 8,16,102.

Літ.: Трудова громада. 1919.11 груд.; 
Лісевич /. Політичні аспекти україн

479



ДЕЛЬВІҐ Сергій Михайлович

сько-польського союзу 1920 р. // Polska і 
Ukraina. Sojusz 1920 roku і jego nast^mp- 
stwa.Toruri, 1997.

Аделіна Гриценко

ДЕЛЬВІҐ
Сергій Михайлович
(04.07.1866-1944) -  військ, діяч УНР.

Н. у м. Москва у дворян, родині. Ви
пускник 2-го Моск. кадет, корпусу,

Михайлівського артилер. уч-ща, Ми
хайлівської артилер. акад-ї. З 9.01.1919
-  ген.-лейтенант. З 19.04.1915 - комен
дант фортеці Перемишль. З 20.10.1915
- команд. 40-го армійського корпусу. 
З 12.1917 гол. інспектор артилер. військ 
ЦР, згодом ДА УНР, Армії УД.

З 1.06.1919 кер. укр. мирної делега
ції у Польщі. З 08.1919 уповноважений 
представник УНР у Румунії. 1944 виїхав 
з Румунії до Єгипту.

П. і похований у м. Каїр. 
Тв.:ДельвіґС. М. Нариси із натури // 

Табор, Варшава, 1927. Ч, 3. С. 66-69, 
Літ.: ТинченкоЯ. Офіцерський кор

пус Армії Української Народної Респу
бліки. К., 2007.

Микола Литвин

ДЕЛЬВІҐА МІСІЯ -  військ, місія УНР 
під проводом генерал-поручика С. Дель- 
віґа, направлена до м. Львів урядом

УНР для переговорів про припинен
ня бойових дій з польс. делегацією на 
чолі з ген. Е. Родзєвічем. Переговори 
проводились у розпал Чортків. офен- 
зиви ГА.

Місія УНР виїхала з Тернополя
1.06.1919. Становище обох укр. армій 
було катастрофічним. 2.06.1919 Тер
нопіль був здобутий ворогом. ДА УНР 
та ГА опинилися в "чотирикутнику 
смерті" (поміж агресорів - Польщі, Ру
мунії, армії Денікіна та більшовиків). 
У такій ситуації Д.м. мала домогти
ся якнайвигідніших умов перемир'я 
з Польщею. Поспіхом Д.м. 3.06.1919 
була переправлена поляками до Льво
ва, де її ізолювали від командування. 
С. Дельвіґ мав доручення обстоюва
ти перед поляками насамперед лінію 
Бартелемі як лінію перемир'я; посту
питися міг тільки на лінію, наближену 
до неї.

Легковажачи перші здобутки Чорт
ків. офензиви ГА, польс. верховне ко
мандування у надісланій 12.06.1919 
інструкції для ведення переговорів 
сформулювало жорсткі вимоги. Укра
їнці могли сподіватися на можливе пе
ремир'я, лише визнавши демаркаційну 
лінію р. Збруч "від джерел аж до гир
ла". ГА слід було найкоротшими шля
хами негайно відступити на сх. берег 
р. Збруч. їй дозволялося вивезти тіль
ки військ, спорядження та продоволь
ство з розрахунку на час, необхідний 
для маршу до р. Збруч, та запас на 2 
доби. Для контролю обозних валок 
створювали спільну польс.-укр. комі
сію. Українці повинні були звільнити 
всіх польс. полонених та інтернова
них, натомість поляки обіцяли звіль
нити укр. полонених. 13.06.1919 укр. 
сторону поінформували, що "на випа
док недотримання умов угоди загона
ми українського війська, які перебу
вають на тер-ї Сх. Галичини, польське 
верховне командування залишає за 
собою право застосувати до них санк
ції, які вважатиме необхідними, не 
порушуючи, водночас, умови про при
пинення бойових дій із формування
ми, які перебувають на лівому березі 
Збруча (якщо ці останні зберігатимуть 
нейтралітет)".
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ДЕЛЬВІҐА МІСІЯ

Втрата Тернополя і вимушений 
відступ різко змінили позицію Вар
шави. Польс. делегати наполегливо 
вимагали письмового підтверджен
ня, що ген. М. Омелянович-Павленко 
підлягає наказам Головного отамана 
С. Петлюри та щоб йому наказали не
гайно припинити наступ. Майже одно
часно з Чортків. офензивою ГА ДА УНР 
розпочала комбіновану наступальну 
операцію в напрямку м. Проскурів, 
унаслідок чого відсунула фронт з біль
шовиками до м. Жмеринка. Про цей 
факт Д.м., на відміну від поляків, не 
знала.

У відповідь на закиди поляків 
С. Дельвіґ зауважив, що укр. сторона 
може зупинити бойові дії лише од
ночасно з польською на попередньо 
визначеній лінії тимчасового роз
межування обох армій. Він запропо
нував вважати такою лінією позиції, 
які польс. військо займало о 16 год.
1.06.1919. Такий його вибір поясню
ється штучно створеною інформа
ційною ізоляцією, внаслідок якої укр. 
делегація не могла регулярно отриму
вати вказівки командування та звістки 
про події на фронтах. У розпорядженні 
С. Дельвіґа була лише інформація, 
отримана членами його делегації в 
штабі ДА УНР ввечері 9.06.1919. Не 
уявляючи масштабу змін, виклика
них Чортків. офензивою, С. Дельвіг 
вважав, що 15.06.1919 позиції гали
чан знаходяться значно ближче до 
р. Збруч, ніж обрана ним лінія.

Польс. сторона погодилася з цією 
пропозицією і о 14 год. 16.06.1919 за
пропонувала відповідний проект. Піс
ля нетривалого обговорення о 23 год.
30 хв. 16.06.1919 Д.м. без консультацій 
і погодження з урядом ЗОУНР укла
ла з представниками польс. делегації 
"Умову про припинення бойових дій" 
яка мала вступити в силу з 21.06.1919. 
Демаркаційна лінія (т. зв. лінія Дельві
ґа) встановлювалася таким чином: За
лізці - р. Серет - Тернопіль - Острів
- Літятин - р. Золота Липа - р. Дністер
- Незвисько. Підписаним у м. Львів 
документом передбачалося: тимча
сове припинення бойових дій, роз
межування військ обох сторін уздовж

лінії Дельвіґа та продовження уже в 
м. Варшава переговорів про укладен
ня перемир'я, від результату яких за
лежало подальше дотримання перших 
двох пунктів. Тимчасове припинення 
бойових дій позбавляло польс. ко
мандування ризику втратити м. Львів
і надавало дорогоцінний час для без
перешкодної підготовки до майбутніх 
операцій за участю сил, знятих із зх. 
кордону після підписання мирного 
договору з Німеччиною. Крім того, 
розмежування вздовж лінії Дельвіґа 
дозволяло безкровно повернути знач
ну частину втраченої під час Чортків. 
офензиви ГА тер-ї, включаючи Терно
піль і Нижнів.

Для ЗОУНР тимчасове припи
нення бойових дій означало провал 
узгодженого 13.06.1919 вищим полі
тичним і військ, кер-вом плану б-би. 
Вмотивовану і вичерпну відмову 
ЗОУНР польс. командування одержа
ло 19.06.1919. С. Петлюра сподівався, 
що підписання такої умови дасть йому 
змогу перекинути ГА на б-бу з більшо
виками та підтримку з боку Польщі й 
Антанти. Голова РНМ УНР Б. Мартос та 
виконувач обов'язків міністра закорд. 
справ А. Лівицький 21.06.1919 інфор
мували командувача ГА ген. О. Тре
кова, що Гол. отаман у згоді з урядом 
УНР не вважає за можливе затвердити 
підписану 16.06.1919 ген. Дельвіґом 
"Умову про припинення бойових дій". 
Тож спроба зупинити Чортків. офен- 
зиву поляками на лінії Дельвіґа не 
вдалася.

Літ.:Дєдик О. Чортківська офензи- 
ва. Част. 2. Львів, 2015; Кучабський В. 
Західна Україна у боротьбі з Поль
щею та більшовизмом у 1918-1923 
роках. Львів, 2015; Литвин М. Україн
сько-польська війна 1918-1919. Львів, 
1998; Омелянович-Павленко М. Спога
ди командарма (1917-1920) / упоряд. 
М. Ковальчук. К., 2007; ПінакЄ., Чмир М. 
Військо Української революції 1917- 
1921 років. Харків, 2017; Стахів М. 
Західна Україна: Нарис державного 
будівництва та збройної і дипломатич
ної оборони в 1918-1923 pp. Т. 6. Кн. 1. 
Скрентон, 1961.

Євген Лизень
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ДЕМОКРАТИЧНІ ПРАВА І СВОБОДИ ГРОМАДЯН ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

ДЕМОКРАТИЧНІ ПРАВД і СВОБО
ДИ ГРОМАДЯН зАх ід н о -у к ра їн с ь- 
КОЇ НАРбДНОЇ РЕСПУБЛІКИ. Законо- 
давство ЗУНР гарантувало низку прав і 
свобод громадян: свободу слова, дру
ку, мітингів і зборів, свободу пересу
вання, недоторканість особи, свободу 
орг-ції союзів, т-в і партій, свободу пре
си і видання л-ри, рівність перед зако
ном; встановлювало заг., рівне, пряме 
виборче право, таємне голосування, 
пропорційну виборчу с-му.

Ще до проголошення ЗУНР в уста
новчих документах УНРади в основу 
майбутнього державотворення стави
лися демократ, принципи. ЗУНР мала 
стати демократичною парламентською 
республікою. Установчі збори, а зго
дом парламент, органи місц. самовря
дування мали формуватися на основі 
заг., рівного, прямого, таємного вибор
чого права.

Такі ж принципи утверджено "Тим
часовим основним законом" ЗУНР
13.11.1918. Передбачалося обрання 
всіх представницьких органів влади 
(УНРада, місц. органи самоврядуван
ня) на основі заг., рівного, прямого 
виборчого права при таємному го
лосуванні, за пропорційною с-мою. 
Виборче право надавалося і жінкам 
(на той час лише в 14 д-вах світу жінки 
мали виборче право). Законодавство 
заохочувало політ, плюралізм. Грома
дяни ЗУНР отримували право участі у 
виборах, зборах, не залежно від статі, 
національності, переконань чи віро
сповідання. На повітов. зборах та вічах 
обирали повітові нац. ради та повітов. 
комісарів.

У Законі про тимчасову адміні
страцію від 15.11.1918 чітко визна
чалися стр-ра і компетентція органів 
місц. адміністрації, їхня підконтроль- 
ність і підзвітність, контроль за вико
нанням рішень. За розпорядженням 
РДС від 16.11.1918"Про державну адмі
ністрацію" державні чиновники, судді, 
жандарми зберігали за собою місце 
праці, але лише після присяги на вір
ність укр. д-ві.

Законодавство ЗУНР фіксувало низ
ку прав і свобод парламентарів, ад
вокатів, журналістів, чим додатково

гарантувалася свобода слова, друку. 
Членів УНРади не можна було притя
гати до відповідальності за те чи ін. 
голосування, їх звільняли від військ, 
обов'язку на час сесії. Члени УНРади 
отримували на час роботи в Раді добо
ві - 50 корон, їм оплачували вартість 
проїзду до парламенту, встановлено 
безкоштовний проїзд залізницею. У 
Законі про скликання Сойму ЗОУНР від 
15.04.1919 аналогічні права закріплю
валися за послами парламенту. На них 
поширювалася на час виборчої каден
ції депутатська недоторканість.

15.02.1919 ухвалено Закон Україн
ської Національної Ради про мови, яким 
встановлено державною укр. мову, але 
в § 3 залишено нацменшинам право 
вживати усно й письмово рідну мову у 
взаєминах з держ. органами, публічни
ми інституціями і держ. підпр-вами. На
цменшинам гарантувалося право мати 
свої школи, б-ки, публікувати власні пе
ріодичні видання.

8.04.1919 ухвалено Закон Україн
ської Національної Ради про права 
горожанства (громадянства). Всі меш
канці ЗОУНР на момент ухвалення за
кону проголошувалися громадянами 
УНР. Той, хто не бажав приймати нове 
громадянство, повинен був звернути
ся з відповідною заявою в адм. органи. 
Іноземці мали право вільно виїхати за 
межі ЗОУНР. їх права захищалися зако
нодавством ЗОУНР. 10.04.1918 закон 
про набуття громадянства було допов
нено розпорядженням РДС. Ним до ро
боти в держ. органах влади і самовря
дування допускалися лише громадяни 
УНР. Громадяни Наддніпрян. України 
визнавалися повноправними грома
дянами ЗОУНР.

Виборчий закон 14.04.1919 нада
вав активні й пасивні виборчі права 
всім громадянам ЗОУНР "на основі за
гального, без ріжниці пола, рівного, 
безпосереднього, тайного, пропорці- 
онального виборчого права". Право 
голосу надавалося з 21 p., а право бути 
обраним - з 25 р. Позбавлялися вибор
чих прав душевнохворі, злочинці в міс
цях ув'язнення, засуджені за вбивство, 
розбій, зґвалтування, крадіжку, обман, 
торгівлю людьми, особи, які порушу-
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вали виборчі права інших і виборче 
законодавство, особи, які впродовж
2 р. напередодні виборів були не мен
ше 2 разів засуджені за пияцтво.

Виборчий закон не лише фіксував 
порядок проведення виборів і проце
дуру формування виборчих комісій, 
висунення кандидатів, формування 
виборчих списків, але й встановлю
вав ін-т"мужів довіри"- представників 
громадськості, політ, партій, громад, 
орг-цій, які могли бути спостерігачами 
на виборчих дільницях під час вибо
рів, підрахунку голосів, підписували 
документи разом із членами виборчих 
комісій. Виборчий закон фіксував нац. 
пропорційні квоти, що відповідали 
даним перепису нас. 1910. Закон роз
поділяв 226 місць у соймі: 160 - укр. 
послам, 33 -  польс., 27 - єврейс. і 6 - 
нім. З цією метою тер-ю ЗОУНР було по
ділено на нац. виборчі округи: 12 укр., 
5 польс., 5 єврейс., 1 нім.

УНРада в 11.1918 висувала пропо
зицію створити в складі РДС додаткові 
секретаріати: польс., єврейс. та нім., але 
через позицію нацменшин ідею не вда
лося реалізувати. Водночас із дозволу 
укр. влади уЛьвові, Гусятині, Станисла
вові, Тернополі, Щирці, Чорткові та ін. 
діяли підрозділи єврейс. міліції.

10.03.1919 УНРада проголосила ам
ністію для осіб, засуджених за політ, 
злочини проти Австро-Угорщини, від
мову служити в австро-угор. армії.

Законодавство ЗУНР передбачало 
діяльність суду присяжних, але, з ог
ляду на військ, дії, впровадження в дію 
закону відкладалося до 2.03.1920. Чіт
ко регулювалися питання затримання 
громадян, арештів, проведення обшу
ків. Д-ва гарантувала захист приватної 
власності й приватного життя, таємни
цю листування.

В законах, ухвалених УНРадою у
04-05.1919, гарантувалися права гро
мадян на освіту, науку, мед. захист.

Літ,: Західно-Українська Народна 
Республіка 1918-1923. Документи і 
матеріали. Т. 2 / уклад.: О. Карпен
ко, К. Мицан. Івано-Франківськ, 2003; 
Західно-Українська Народна Республі
ка. 1918-1923: Історія / кер. авт. кол. 
й відп. ред. О. Карпенко. Івано-Фран

ківськ, 2001; Литвин М., Науменко К. 
Історія ЗУНР. Львів, 1995; Тищик Б. За
хідно-Українська Народна Республіка 
(1918-1923). Історія держави і права,
Львів, 2004.

Микола Вітенко, 
Микола Кугутяк

ДЕМЧУК
Володимир Павлович
(04.03.1891 -08.02.1971) -  церк. і гро

мад. діяч, капелан УГА. Н. у м. Терно
піль у родині ремісника. Навч. в г-зії 
м. Перемишль, на мед. ф-ті Краків, ун-ту, 
у духовній семінарії у Перемишлі. 
Одружився з М. Крук. Висвячений на 
священика 1917 єпископом Г. Хомиши- 
ним. Душпастирську працю розпочав

сотрудником у с. Вигнанка біля Львова, 
відтак - адміністратор у с. Конюшків 
Бродівського пов. (1917-19), водночас 
адміністратор у с. Брюховичі Львів
ського пов. (1918). Зарахований капе
ланом австр. армії у резерві на період 
ПСВ.

У 01.1919 добровольцем вступив 
до ГА, капелан у 10-й Янів. бригаді 1-го 
Галиц. корпусу, створеній на основі ча
стин групи "Північ". Учасник Вовчухів., 
Чортків. та ін. операцій ГА. Після пере
ходу ГА за р. Збруч брав участь у визво
ленні Києва, де надавав духовну опіку 
пораненим у шпиталі УГА, потім у від-

Лічниця УГА
в м. Київ у травні 1920 р. 
Сидять (зліва направо): 
пор.д-рЛеонтій 
МАКСИМОНЬКО, 
пор. БУРКГАРТ, 
підхор. ЛЕЖИГУБСЬКИЙ. 
Стоять (зліва направо): 
пор. ЖИ РУК, пор. д-р 
Володимир ГАМЕРСЬКИЙ, 
капелан
Володимир ДЕМЧУК 
та невідомий стрілець
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ступі на Вінницю, де захворів на тиф. 
Після одужання, як колиш. студент-ме- 
дик, включений до складу Санітарної 
місії, очолив лабораторію досліджен
ня крові та канцелярію шпиталю; про 
свою працю згодом опублікував спо
гади. Після розпуску Санітарної місії та 
роззброєння УГА в 05.1920 повернувся 
додому.

Адміністратор у с. Ферліїв Рогатин- 
ського пов. (1920-24), відтак - парох у 
с. Побук Стрийського пов. (1924-30), 
де заснував читальню т-ва "Просвіта" й 
осередок Союзу українок, організував 
буд-во дерев'яної церкви за проектом 
архіт. Нагірного. Згодом парох у с. Га- 
личанів Городоцького пов. (1930-44), 
де очолив читальню т-ва "Просвіта", а 
його дружина Марія - осередок Сою
зу українок. У 07.1941 підтримав Акт 
відновлення Укр. д-ви. На прохання ін
телігенції м. Городок і за дозволом ми
трополита А. Шептицького став голо
вою міської управи, організував місц. 
адміністрацію та поліцію, відновив 
роботу млинів, хлібопекарень, мас- 
ло- і спиртзаводу, 43 магазинів. 1943 
в Городку його старанням відкрито 
пам'ятник Січовим стрільцям за проек
том архіт. Р. Степаняка. На поч. 1944 від 
митрополита А. Шептицького отримав 
направлення на парафію у Баварії, але 
вирішив залишитися з вірними.

Арештований 15.03.1945 органами 
УНКДБ у Львівській обл. Військовий 
трибунал 16.03.1945 засудив його за 
ст. 54-1 а КК УРСР на 20 р. каторги та 5 р. 
заслання. Покарання відбував у Казах
стані, пізніше у Воркуті. Звільнений за 
амністією 31.10.1955, направлений на 
поселення у м. Анжеро-Судженськ Ке
меровської обл. 1956 з родиною повер
нувся в Україну. Поселилися в с. Брюхо- 
вичі біля Львова.

П. у с. Брюховичі. Похований на 
Янів. цвинтарі в м. Львів. У 12.1993 по
становою Львівського обл. суду попе
редній вирок лише перекваліфікували, 
але священика не реабілітували.

Те.: Демчук о. Володимир. Жертва 
власних наказів // Літопис Червоної 
Калини. 1939. 4.5. С. 11-12; Його ж. Са
нітарна місія УГА для поборення поше- 
стей на Україні //Там само. Ч. 6. С. 8-13.

Літ.: Блажейовський Д. Історичний 
шематизм Львівської архієпархії (1832— 
1944). Т. 2: Духовенство і релігійні згро
мадження [англ. мовою]. Львів; К., 2004. 
С. 84; Лебедович І. Полеві духовники 
Української Галицької Армії: У 45-річчя 
участи у Визвольних змаганнях (Ма
теріали до історії). Вінніпег, 1963. С. 18, 
82,89,300; Ліквідація УГКЦ (1939-1946). 
Документи радянських органів дер
жавної безпеки. Т. 1. К., 2006. С. 22, 201, 
393, 415-417, 512-513, 587-588, 614; 
Мартирологія Українських Церков. Т. 2: 
Українська Католицька Церква / упо
ряд. О. Зінкевич і о. Т. Р. Лончина. Торон
то; Балтимор, 1985. С. 121; Українська 
Галицька Армія / ред. Д. Микитюк. Т. 1. 
Вінніпег, 1958. С. 107,290,314; Демчук В. 
Духівник УГА Володимир Демчук. URL: 
http://nezboryma-naciya.org.ua/show. 
php?id=143.

Ігор Пилипів, 
Руслан Делятинський

ДЕМЧУК
Михайло
(1881-29.11.1941)- педагог, громад.- 

політ. діяч, депутат УНРади. Н. на Со- 
кальщині. Навч. в Академіч. г-зії м. Львів, 
на філос. ф-ті Львів, ун-ту. Викл. мате
матики у Сокал. держ. г-зії. Викл., проф. 
Перемишл. держ. чол. г-зії з укр. мовою 
навч. (1907-18).

Заст. голови повітов. ради в м. Пе
ремишль (кін. 10-11.11.1918). Делегат 
до УНРади від пов. Перемишль (Ста
ниславів, 01-05.1919). Гість ("госпі- 
тант") радикального клубу УНРади.

Організатор укр. середнього шкіль
ництва на Закарпатті (1919-22). Провід
ник "Пласту" в м. Берегово (1921-22).

Дир. г-зії при Ін-ті для дівчат у Пе
ремишлі (1922-24). Проф. Переми
шл. держ. чол. г-зії з укр. мовою навч. 
(1922-34). Організатор укр. робітни
цтва. Сприяв заснуванню укр. пекарні 
"Надія" та бурси для укр. молоді, яка 
здобувала професійну освіту. Праців
ник відділу нар. освіти в Перемишлі 
(1940-41). Чл. Укр. допомогового к-ту 
в Перемишлі (1941). Опікувався місц. 
сиротинцем та військовополонени
ми червоноармійцями в концтаборі 
м. Перемишль.
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П. від тифу, похований у м. Пере
мишль.

Літ.: Павлишин 0. Доля і недоля 
діячів Перемиської Української Наці
ональної Ради (1918-1919) // Пере
мишль і Перемиська земля протягом 
віків. Т. 3: Інституції. Перемишль; Львів, 
2003. С. 107-117; Пап-Пугач С. Пласто
вий альманах. З нагоди п'ятдесятиріч
чя українського Пласту на Закарпатті
1921 -1971. Рим, 1976. С. 18; Українська 
державна чоловіча гімназія у Пере
мишлі. 1895-1995 / упоряд. І. Гнатке- 
вич. Дрогобич, 1995. С. 76-77; Україн
ський Інститут для дівчат у Перемишлі. 
1895-1995. Ювілейна книга Пам'яті до 
100-річчя заснування / упоряд. І. Гнат- 
кевич. Дрогобич, 1995. С. 64.

Олег Павлишин

ДЕМЧУК
Осип
(04 (за ін. даними - 01).01.1888- 

25.10.1965) - адвокат, громад, діяч, хо
рунжий УСС, сотник УГА, редактор. Н. у 
м. Сокаль (нині Львів, обл.) в міщанській 
родині. Здобув освіту в г-зії м. Львів. 
Студіював право у Львів, ун-ті; магістр 
права (бл. 1910). Займався адвокат, 
практикою. 1907 - писар повітов. т-ва 
"Січ"у Сокалі; 1910-11 -  організатор т-в 
"Січ"на Сокальщині; разом з О. Семеню- 
ком написав 1-й військ, підручник укр. 
мовою "Правильник піхотинця" (Львів, 
1914).

Під час ПСВ - організатор УСС у 
Сокальському пов. Доброволець Легі
ону УСС, воював на Сх. фронті. 1916-17 
разом з ін. УСС займався орг-цією укр. 
шкільництва на Волині. Згідно з умо
вами Брест, мирн. договору (1918), у 
складі Легіону УСС побував в УНР, зокр. 
на Єлисаветградщині (нині Кіровоград, 
обл.). Як командант групи "Північ" ГА від 
перших днів брав участь у польс.-укр. 
війні 1918-19. Організатор 5-ї Сокал. 
бригади, нач. її штабу, згодом коман
дант. Певний час очолював штаб 4-ї 
Золочів. бригади. Після переходу ГА на 
Наддніпрянщину боровся за визволен
ня УНР від більшовиків і білогвардійців. 
У 02-04.1920 -  в складі ЧУГА. Кер. пов
стання проти більшовиків 23.04.1920 в 
м. Вінниця, яке було придушено. Інтер

нований в укр. військ, таборі в Йозефо
ві, де 1921-22 - ред. та один з авторів ж. 
"Український Скиталець".

1923 повернувся до Галичини, пра
цював адвокатом у м. Сокаль. Під час 
нім. окупації -  голова Укр. к-ту Сокаль- 
ського пов.

1944 емігрував до Німеччини, 1950
- до Франції. Працював робітником на 
амер. військ, базі в м. Орлеан.

П. у м. Орлеан (Франція), де й похо
ваний.

Син Д. Володимир - чл. ОУН, вояк 
д-зії "Галичина" поет.

Літ.: Лазарович М. В. Леґіон Укра
їнських січових стрільців: формуван
ня, ідея, боротьба. Тернопіль, 2016; 
Остап'юк Б. Теофіль Демчук // Шля
хами Золотого Поділля. Т. З : Терно
пільщина і Скалатщина. Філядельфія, 
Пенсильванія, 1983. С. 647-648; Україн
ська Галицька Армія / ред. Д. Микитюк. 
Т. 5. Вінніпеґ, 1976. С. 110-111; Якимо
вич Б. Збройні Сили України: нарис 
історії. Львів,1996; ПокотюкА. С. Дем
чук Осип // ЕСУ. URL: http://esu.com.ua/ 
search_articles.php?id=21537.

Микола Лазарович

ДЕМЧУК
Петро Іванович
(11.06.1900-03.11.1937) -  правник, 

філософ, громад, діяч, чл.-кор. ВУАН.
Н. у м. Городенка в сел. сім'ї. Добро
волець Легіону УСС, вістун у 6-й сотні
А. Мельника. З 11.1918 в ГА, брав 
участь у польс.-укр. війні, двічі потра
пляв і втікав з польс. полону, воював з 
денікінцями на Наддніпрянщині.

З 1920 навч. у Віден. ун-ті, 1925 
закінчив правн. і філос. ф-ти. Брав 
участь у громад, житті; чл. КПСГ, КПЗУ; 
працював секретарем консульської 
частини рад. дипломатич. представни
цтва у Відні. Переїхав до УСРР; від 1929
- проф., зав. каф-ри діалект, та істор. 
матеріалізму Харків, ін-ту рад. буд-ва і 
права. Брав участь у підготовці першої 
рад. філос. енциклопедії, автор низки 
праць з історії філософії.

1933 заарештований за звинува
ченням у зв'язках з УВО, засуджений 
на 5 р. позбавлення волі, відправлений 
на Соловки. 9.10.1937 винесено вирок

ДЕМЧУК Осип

ДЕМЧУК 
Петро Іванович

ДЕМЧУК Осип
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смертної кари, розстріляний в ур. Сан- 
дормох. Реабілітований 1961.

Літ.: Квятковський А. 64 розстріля
них галичанина // Збруч. URL: https:// 
zbruc.eu/node/72646; Шевченко С. Укра
їнські політв'язні 1930-х років про
тистояли сваволі влади в alma mater 
ГУЛАГу. Частина 2, Мережеве видан
ня "Vector News" www.vnews.agency. 
Київ, Україна. 15.09.2016. URL: http:// 
www.solovki.ca/ukrainskie_solovki/kak- 
ukraintsi-protivostoiali-proizvolu-vlasti_
ua.php.

Степан Кобута

ДЕМЧУК
Теофіль Семенович
(20.09.1896-1992) - актор, стрілець 

УСС, вістун ГА, театр, діяч, історик теа
тру, педагог. Н. у м. Тернопіль. 1908-11 
навч. в укр. держ. г-зії у Тернополі.

1915-17 -  актор і адміністратор 
театру'Тернопільські театральні вечо
ри". 1918 працював у Держ. нар. театрі 
П. Саксаганського (м. Київ). Завдяки 
хор. УСС О. Демчукові вступив до Ле
гіону УСС, що, згідно з умовами Брест, 
мирн. договору (1918), перебував в 
Україні, зокр. на Єлисаветградщині 
(нині Кіровоград, обл.).

На поч. 11.1918 повернувся до 
Тернополя, де призначений телефо
ністом залізн. станції. Під час польс.- 
укр. війни 1918-19 - вістун ГА (до 
кін. 12.1918). Разом з М. Бенцалем 
заснував Укр. театр (1918-19), який у
03.1919 перетворено на Новий Львів, 
театр під кер-вом А. Бучми. У цьому 
театрі працював актором і адміні
стратором (1919-20). У 01.1920 у Він
ниці -  співзасн. Нового драм, театру 
ім. І. Франка, очолюваного Г. Юрою. У
07.1920 повернувся до окупованого 
більшовиками Тернополя, де на до
ручення Галревкому разом з М. Кру- 
шельницьким заснував драм, театр. 
1921-22 -  актор театру т-ва "Україн
ська бесіда" у Львові.

1921 склав іспит зрілості. Навч. на 
ф-ті права Укр. таємного ун-ту у Львові.
7 місяців перебував у польс. в'язницях 
Тернополя і Львова, де захворів тифом. 
Після хвороби, за порадою лікарів, за
лишив театр. 1925 склав іспити на ди

ДЕМЧУК
Теофіль Семенович

плом педагога, вчителював у центр. 
Польщі, після ДСВ -  ум . Валбжих.

Зіграв у театрі бл. 50 ролей, пере
важно епізодичних, характерних і ко
мічних, серед яких: Скорик, Скворцов 
("Сватання на Гончарівці" "Шельмен- 
ко-денщик" Г. Квітки-Основ'яненка), Гу- 
паленко, Націєвський ("Суєта", "Мартин 
Боруля" І. Карпенка-Карого), Шинкар 
("Украдене щастя"!. Франка), Скакунець 
("Пошилися в дурні" М. Кропивницько- 
го). Автор документальних статей з істо
рії укр. театру, спогадів про митців сце
ни - А. Бучму, Я. Бортника, М. Бенцаля,
B. Калина, К. та І. Рубчаків, С. і Й. Стад- 
ників, Г. Юрчакову, Г. Юру та ін, Спогади 
Д. вміщені в збірниках "Лесь Курбас", 
"Мар'ян Крушельницький" та ін. Зібрав 
велику колекцію афіш і світлин акторів 
'Тернопільських театральних вечорів" 
та Нового драмтеатру ім, І. Франка, га
зетних вирізок про їхню працю. Видав 
спогади. Рукописи своїх статей передав 
до Нац. музею у Львові, ЛНВ, НТШ, Тер
ноп. краєзнавчого музею.

П. у м. Валбжих (Польща).
Те.:Демчук Т. Тернопільські театраль

ні вечори // Шляхами Золотого Поділля. 
Т. 1. Філядельфія, 1960. С. 207-212.

Літ.: Мельничук Б. Двоє у світлі сце
ни: [В. Калин та Т. Демчук] // Тернопіль 
вечірній. 1996. 25 верес.; Остап'юк Б. 
Теофіль Демчук // Шляхами Золотого 
Поділля. Т. З : Тернопільщина і Скалат
щина. Філядельфія, Пенсильванія, 1983.
C, 647-648; Театральна Тернопільщина: 
бібліограф, покажчик/уклад.: П. К. Мед- 
ведик, В. Я. Миськів, Н. К. Іванко. Терно
піль, 2001. С. 75-77.

Микола Лазарович, 
Богдан Мельничук

ДЕМ'ЯНЧУК
Дмитро
(09.10.1888-19.10.1968) -  політ, і гро

мад. діяч, журналіст. Н. у с. Княгинин 
(нині в межах м. Івано-Франківськ). 
Навч. у Станиславів. г-зії; належав до 
таємного драгоманівського гуртка. 1912
- організатор виступів Гуцул, театру 
Г. Хоткевича. 1913-14 проживав у Ка
наді, видавав час. "Канадійські вісті" і 
"Наша сила" Згодом повернувся до 
м. Станиславів (нині м. Івано-Франківськ).
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Після проголошення ЗУНР у 12.1918 
очолив утворену в м. Станиславів опо
зиційну до влади орг-цію лівого спряму
вання СРС. У 01-04.1919 -  ред. друк, ор
гану СРС "Републиканець" (із 6.03.1919 
-"Республіканець"). 16.02.1919 провів 
нараду повітов. керівників СРС, на якій 
схвалено програму та статут орг-ції. Ви
ступав за революц. методи б-би проти 
влади ЗУНР-ЗОУНР Був близький до лі
дерів УСДП; 28-29.03.1919 брав участь 
у партійній конф. УСДП у Станиславові.
30.03.1919 провів з7зд СРС, на якому 
обрано 61 делегата для включення до 
УНРади. На нараді СРС 3.04.1919 обра
ний головою виконкому для реалізації 
рішень з'їзду, проте відмовився від від
критого протиборства з УНРадою. Піс
ля польс. окупації Галичини у 08.1919 
очолив угодовський щодо нової влади 
К-т руський у м. Станиславів. У 11.1920 
заявляв про необхідність співпраці з 
польс владою; планував видавати часо
пис угодовського спрямування. 1964-65 у 
м. Івано-Франківськ мав зустрічі з укр. 
дисидентом В. Морозом.

П. і похований у м. Івано-Фран- 
ківськ.

Літ.: Західно-Українська Народ
на Республіка 1918-1923. Документи 
і матеріали. Т. 3. Кн. 1 / уклад.: О. Кар
пенко, К. Мицан. Івано-Франківськ, 
2005; Т. 5. Кн. 2 / уклад.: О. Карпенко, 
К. Мицан. Івано-Франківськ, 2011; Мо- 
розюк В. Пом'яник. Івано-Франківськ, 
2005; Райківський І. Євген Петрушевич 
в оцінці галицьких соціал-демократів 
(1918-1920 pp.) // Галичина. Ч. 25-26. 
Івано-Франківськ, 2014. С. 114-126.

Богдан Паска

ДЕМ'ЯНЧУК
Михайло
(17.11.1890-13.08.1975) -  військ., гро

мад. і культ, діяч, краєзнавець, хорунжий 
ГА. Н, у м. Надвірна (нині Івано-Франк. 
обл.).

Під час ПСВ -  у лавах Легіону УСС. 
У період ЗУНР -  хорунжий ГА. Учас
ник боїв з поляками на Підзамчі у 
м. Львів, за с. Миклашів під Львовом, 
Чортків. офензиви в сотні чет. М. Кре- 
ховецького. Був писарем бюро ДСВС у 
Станиславові. У 07.1919 в складі ГА пе

рейшов на Наддніпрянщину. У 08.1919 
учасник спільного походу ГА і ДА УНР 
на Київ; пом. нач. канцелярії штабу
3-го корпусу ГА. У 11.1919 разом з УГА 
перейшов на сторону білогвардійців. 
У 01-03,1920 дислокувався в Одесі; з
02.1920 -  в ЧУГА. У 03.1920 -  учасник 
Шевченківських святкувань в Одесі.

У 1920-х -  чл. УВО. Згодом емігру
вав до США. Автор спогадів "Добро
вольці з Надвірної до УСС", "Надвірна" 
"Українська торгівля і промисел у На
двірній і Надвірнянщинґ'та статей у зб. 
"Альманах Станиславівської Землі".

Те.: Дем'янчук М. Жовтоблакитні 
прапори в Одесі (Спомин) // Свобода. 
1952. Ч. 125. С. 5.

Літ.: Морозюк В. Пом'яник. Івано- 
Франківськ, 2005; Сіреджук П. Гуцули
-  воїни і старшини УГА (Спроба скла
дання поіменного списку) // Галичи
на. Ч. 25-26. Івано-Франківськ, 2014. 
С. 242-270; Українська Галицька Армія 
/ ред. Д. Микитюк. Т. 1. Вінніпеґ, 1958; 
Т. 2. Вінніпеґ, 1960.

Богдан Паска

ДЕНІКІН
АнтонІванович
(16.12.1872-07.08.1947)-рос. військ, 

і політ, діяч. Н. у передмісті м. Влоцла- 
век Варшавської губ. (нині Польща). 
Здобув освіту в Ловичському реально
му уч-щі (1890), Київ. піх. юнкер, уч-щі 
(1892), акад-ї Генштабу (1899).

В роки ПСВ -  генерал-лейтенант, 
командувач військами Пд.-Зх. фрон
ту. Учасник виступу ген. Л. Корнілова 
в 08.1917, 08-11.1917 -  під арештом у 
Бихові.З поч. 1918- командувач 1-ї До
бровольчої д-зії, учасник 1-го Кубан
ського ("Крижаного") походу Добрар- 
мії, заст. ген. Л. Корнілова.

13,04.1918 очолив Добрармію.
8.01.1919-4.04.1920 -  головнокоман
дувач ЗСПР, які включали Доброволь
чу, Донську та Кавказьку армії, війська 
Новоросійської та Київської областей, 
а також Пн. Кавказу, Чорноморського 
узбережжя тощо. Після відставки з по
сади -  в еміграції: 04-08.1920 -  в Анг
лії, до 05.1922 -  в Бельгії, з 06.1922 -  в 
Угорщині, з весни 1926 -  у Франції, з 
1945- у  США.

ДЕМ'ЯНЧУК Михайло

ДЕМ'ЯНЧУК Михайло
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1919, після відставки донського от. 
П. Краснова, відбулася уніфікація іде
ології, політ, та військ, тактики й стра
тегії Білого руху. Існуюче гасло віднов
лення єдиної неподільної Росії було 
доповнене поняттями -  децентраліза
ція д-ви, надання обласної автономії 
деяким тер-ям, культ, самовизначення 
народів.

Зважаючи, що Сх. Галичина ніколи 
не була частиною Рос. імперії, УГА та 
ЗУНР знаходилися в ін. політ, категорії 
і альянс із ними не порушував принци
пу територ. цілісності Росії.

Категорично відкинув усі спроби 
Антанти створити антибільшовиць
кий альянс на основі порозуміння з 
УНР взимку-влітку 1919. Оголосив 
"Звернення головнокомандувача до 
населення М алоросії" (25.08.1919), 
де виклав основи політики щодо укр. 
питання. Однак практичні кроки су
перечили цьому: накази військ, ад
міністрації про заборону викладання 
укр. мови, історії та географії Укра
їни, шкіл з укр. мовою викладання; 
численні факти переслідування на
віть побутових проявів укр. культу
ри. Після окупації частини України в
08.1919 тер-я, підконтрольна ЗСПР, 
була поділена на Київську, Харків
ську, Новоросійську області.

У розпорядженнях Д. йшлося про 
потребу дружнього ставлення до ча
стин УГА (накази 21.08 і 22.09.1919 по 
ЗСПР, накази військам Полтавської гру
пи), як наслідок -  у 08.1919 командири 
з'єднань ЗСПР, домовляючись із пред
ставниками частин ГА про встановлен
ня демаркаційної лінії, категорично 
відкидали такі ж переговори з делега
тами від ДАУНР.

У 09.1919 прийняв рішення про 
поч. військ, операцій проти ДА УНР та 
ГА, що стало поштовхом для проголо
шення УНР та ЗУНР війни проти ЗСПР 
(24.09.1919). Несприятливий, загалом, 
для укр. військ перебіг конфлікту при
вів до переходу в 11.1919 УГА на бік 
ЗСПР.

Здійснював заходи, спрямовані на 
посилення взаємної недовіри в укр. 
русі. Згідно з розпорядженням штабу 
ЗСПР, роззброєних у 08.1919 в Києві 
вояків ГА було звільнено, у 10.1919 
з'являлися заклики переходити на бік 
ЗСПР (відозва "До всіх чинів Галицького 
війська" Я. Слащова). У м. Катеринодар 
(ставці А. Денікіна) знаходився емісар 
Рос. виконавчого к-ту (ств. у 12.1918 у 
Львові), який протестував проти того, 
що УНРада виступало від імені нас. 
Сх. Галичини і заявляв про бажання ос
таннього з'єднатися в одне ціле з Рос. 
д-вою. Про це ж заявляв створений у 
м. Київ восени 1919 Карпато-рос. к-т.

У складі Добрармії (згодом у ЗСПР) 
існував Карпато-рос. загін, переважну 
частину особового складу якого ста
новили вихідці з Галичини. Загін, ств. у
01.1918 у м. Ростов, у 11.1918 став окре
мою ротою у Чехословацькому піх. ба
тальйоні. У 07.1919 на базі батальйону 
сформовано Слов'ян, стрілец. полк, 
який, як складова військ Новоросій
ської обл., активно використовувався 
для агітації у лавах УГА.

Те.: Деникин А. И. Очерки русской 
смутьі. М., 2003.

Літ.: Карпенко С. В. Очерки истории 
белого движения на юге России (1917-
1920 гг.), М., 2002; Procyk A. Russian 
Nationalism and Ukraine.The Nationality 
Policy of the Volunteer Army during the 
Civil War. Edmonton;Toronto, 1995.

Ярослав Штанько
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ДЕННИК НАЧАЛЬНОЇ КОМАНДИ УКРАЇНСЬКОЇ ГАЛИЦЬКОЇ АРМІЇ (ДЕННИК НКГА)

ДЕННИК НАЧАЛЬНОЇ КОМАНДИ
у к р а ї н с ь к о ї  г а л и ц ь к о ї  А р м ії
(ДЕННИК НКГА) - важливий документ 
з історії укр. нац.-визвол. змагань
1917-23, частина джерельного архіву 
польового штабу УГА. Автором вважа
ється сот. Г. Кох.

Денник 
Начальної Команди 

Української Галицької Армії

Таємно переданий ген. М. Тарнав- 
ському в Києві в 05-06.1920. Переве
зений Ліквідаційною комісією УГА до 
с. Жабинці біля Кам'янця-Подільсько- 
го, де 28.06.1920 А. Гладієм з нього 
було зроблено машинописну копію. 
Рукописний оригінал не зберігся. Текст 
викладено чітким, військовим стилем. 
Містить численні терміни нім. мовою 
поряд з їх укр. відповідниками. Окре
мі фрагменти друкувалися у "Літописі 
Червоної Калини" 1935-38. На них по
кликалися Є. Яворівський, Л. Макаруш- 
ка, М. Дольницький. Повний текст опу
бліковано 1976 у м. Нью-Йорк (США) 
вид-вом"Червона калина"(всамій кни
зі вміщено дату друку 1974). У цьому 
виданні подано й протокол судового 
процесу 13-14.11.1919 над М. Тарнав- 
ським у м. Вінниця, записаний також 
Г. Кохом. Друковане видання "Денника" 
можна було придбати за передплатою, 
у книгарнях НТШ або через редакцію 
газ. "Свобода"у м. Джерсі Сіті (США).

Документ хронологічно охоплює 
історію УГА від 7.06.1919 до 3.04.1920,

хоча має пропуски. Описує 2 військ, 
операції ГА -  Чортків. офензиву й похід 
на Київ 1919. Подає детальні відомості 
про втрати УГА, повідомлення про си
туацію у військ, госпіталях, матеріаль
не забезпечення, озброєння військ. 
Детально проаналізовано зміни в стр- 
рі УГА після угод з білогвардійцями та 
більшовиками.

Вивчення "Денника" має певну спе
цифіку. Текст насичений тогочасною 
військ, термінологією, діалектизмами, 
германізмами і полонізмами. Значна 
кількість геогр. власних назв спотво
рена, оскільки запозичена з карт рос. 
та австро-угор. генштабів.

Літ.: Денник Начальної Команди 
Української Галицької Армії. Нью-Йорк, 
1974; ЛуцівЛ. Про нові видання // Сво
бода. 1976. 21 трав. Ч. 95. С. 2, 4; Поя
вився друком "Денник Начальної Ко
манди УГА" і Х уд  над ген. Тарнавським" 
// Свобода. 1976.10 берез. Ч. 45. С. 1.

Микола Вітенко

ДЕРЕШ-НИКОЛЙШИН
Йосиф Петрович
(31.03.1897-10.05.1958) - стрілець УГА.

Н. у с. Добряни (нині Стрий, р-ну Львів, 
обл.). Брат Петра, Миколи та Олександра 
Дерешів. Доброволець УГА.

П. у м. Нью-Йорк. Похований на 
цвинтарі "ІКальварія".

Літ.: Бл. п. Йосиф Дереш-Николи- 
шин // Свобода. 1958.13 трав. С. 3.

Володимир Комар

ДЕРЕШ-НИКОЛЙШИН
Микола Петрович
(12.12.1893-13.12.1970) - поручник 

УГА, ветеринар, священик. Н. в с. Доб
ряни (нині Стрий, р-ну Л ьвів, обл.). Брат 
Петра, Йосифа та Олександра Дерешів. 
Випускник Львів, ветеринарної акад-ї. 
Чл. т-ва "Ватра"укр. лікарів-ветерина- 
рів. Нач. ветеринарної служби 1-ї кін
ної бригади. Очолював 10 підстаршин 
і 20 санітарів, ветеринарний обоз. Ко
мандант 3-го притулку Збірної станиці 
УГА в м. Одеса.

7,04.1921 висвячений на священи
ка. Парох с. Мелодичне біля м. Ходорів.

Чл. УНДО, входив до ТНК. Під час 
виборів до польс. сейму 1927 про
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ДЕРЕШ-НИКОЛИШИН Олександр Петрович

ДЕРЕШ-НИКОЛИШИН 
Олександр Петрович

водив агітацію на користь УНДО у 
м. Винники, Долина. У 12.1936 очолю
вав повітов. к-т УНДО у Долині.

1944 емігрував до Австрії. 1947 ви
кладав в укр. г-зії м. Реґенсбурґ (ФРН). 
Активний діяч укр. еміграції. Парох 
м. Лудлов (шт. Массачусетс, США).

П. і похований у м. Лудлов.
Літ.: Помер о. Микола Дереш, па

рох Лудлов, Масс. // Свобода. 1970. 
15 груд. С. 1; ШанковськийЛ. Українська 
Галицька Армія. Львів, 1999. С. 318.

Володимир Комар

ДЕРЕШ-НИКОЛИШИН
Олександр Петрович
(23.03.1892-10.09.1958) -  четар УГА.

Н. у с. Добряни (нині Стрий, р-ну Львів, 
обл.). Брат Йосифа, Миколи та Петра 
Дерешів. Випускник Стрий, г-зії (1910). 
Навч. на юрид. ф-ті Львів, ун-ту.

1914 мобілізований до австро- 
угор. армії. Служив у 9-му піх. полку в 
м. Перемишль. Важкопоранений. Добро
волець ГА, учасник Чортків. офензиви, 
походу на Київ. Тричі був у більшовиць
кому полоні. Уник розстрілу органами 
ЧК в м. Одеса. Повернувся до Галичини.
1921 завершив навч. у Львів, ун-ті.

З 05.1924 адвокат у м. Долина. 
1925-26 -  голова філії т-ва "Сільський 
господар" голова повітов. гуртка "Рід
ної школи" в м. Долина. До 1928 голова 
"Української бесіди". Очолював повітов. 
к-т УНДО, наглядову раду кооперативу 
"Сила", кредитний кооператив "Укра
їнська каса". 1925-33 очолював місц. 
філію "Просвіти" 1930-39 керував місц. 
"Соколом" 1937 включений до списку 
УНДО як заст. посла до сейму.

У 09.1939 заарештований НКВС. 
Перебував у тюрмі м. Стрий. Врятова
ний нім. комісією, що займалася скла
данням списків німців Галичини для 
обміну населенням. 7.01.1940 виїхав 
до Німеччини. Проживав у таборі в Сак
сонії. Згодом у м. Краків, після 06.1941 
- у м . Львів. Входив до кер-ва "Сільсько
го господаря" Восени 1943 виїхав до 
м. Відень. Працював в Укр. центр, к-ті, У 
01.1944 виїхав до Німеччини. Працював 
адвокатом у м. Мюнхен.

Після 05.1952 в еміграції в США. 
Довго працював робітником на ф-ці.

Автор худож. ("Месник", "Гаєвий" "Межа" 
та ін.), етногр. творів, спогадів про свою 
діяльність на Стрийщині та Долинщи- 
ні. Друкувався в час. "Свобода" Описав 
прощі до Гошева.

Проживав у м. Рутерфорд біля Нью- 
Йорка (США), де й п. Похований на Ар- 
лінгтонському цвинтарі Святого Хреста.

Літ.: Андрушко В. Д-р Олекса Де
реш // Стрийщина. Історично-мему
арний збірник. Т. 3. Нью-Йорк, 1993. 
С. 258-260; Кігічак А. Д-р О. Дереш // 
Свобода. 1958.1 жовт. Ч. 188. С. 3; Шан
ковськийЛ. Українська Галицька Армія. 
Львів, 1999. С. 318.

Володимир Комар

ДЕРЕШ-НИКОЛИШИН
Петро Петрович
(1899 -  д. і м. с. н.) - четар УГА. Н. у 

с. Добряни (нині Стрий, р-ну Львів, обл.). 
Брат Миколи, Олександра та Йосифа 
Дерешів. Командир 1-ї сотні кінноти
1-го кінного полку 1-ї кінної бригади. 
Учасник боїв за м. Стрий, походу ГА на 
Київ. Згодом у ДА УНР. Нагороджений 
Залізним хрестом. Перебував на емі
грації в ЧСР та Австрії. У 07.1922 разом 
з пор. О. Тарнавським та сот. М. Федит- 
ником були депортовані з Австрії після 
нападу на польс. посла Лясоцького та 
міністра закорд. справ Польщі К. Скір- 
мунта. Проживав у Львові.

Автор кн. "Кумис. Оповідання з ча
сів революцій на Україні" (1930), 'Ма
рійська гребля" (1934).

Подальша доля невідома.
Літ.: З українського життя у Відні // 

Свобода. 1922.6 лип. Ч. 154. С. 2; Турин
ський О. "Кумис" (Оповідання Петра 
Дереша) // Діло. 1929. 10 серп. Ч. 177. 
С. 4; ШанковськийЛ. Українська Галиць
ка Армія. Львів, 1999. С. 289.

Володимир Комар

д е р ж а в н и й  а р х ів  в ін н и ц ь к о ї
ОБЛАСТІ (ДАВО) - складова частина 
НАФ України. Зберігає документи з іс
торії Сх. Поділля у складі Речі Поспо
литої (1569-1793), Рос. імперії (1793— 
1917), УНР та УД (1917-19), УСРР та 
СРСР (1919-91), України (з 1991). У фон
ді Р-197 "Подільський губернський 
адміністративний відділ подільського
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Державний архів 
Вінницької області
(м. Вінниця, 
вул.Соборна, 17)

губернського виконавчого комітету 
ради робітничих, селянських і черво- 
ноармійських депутатів" (1918—25) міс
тяться особові справи іноземців, які 
проживали на тер-ї Подільської губ. 
Серед них є 161 справа окремих учас
ників ГА, які після переходу на Наддні
прянщину в 07.1919 залишилися тут 
на постійне проживання. Матеріали 
датуються 1920-21. Ф отокопії цих 
справ, виготовлені КП "Центр історії 
Вінниці" (дир. О. Федоришен), люб'яз
но надано редколегії видання "Захід
но-Українська Народна Республіка. 
1918-1923. Енциклопедія".

Літ .: Державний архів Вінниць
кої області; Путівник. Вінниця, 2015. 
С. 92-93.

Богдан Паска

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ІВАНО-ФРАН- 
КІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ДАІФО) -  скла
дова частина НАФ України. Зберігає 
документи з історії ЗУЗ у складі Речі
Посполитої (1752-72), Австр. (з 1867
- Австро-Угор.) імперії (1772-1918), 
ЗУНР (1918-19), Польщі (1919-39), СРСР 
(1939-91), України (з 1991).

Хоча в ДАІФО нема окремих фон
дів органів влади ЗУНР, документи з її 
історії виявлені в ін. фондах (632, 636 
та ін.) та б-ці архіву. Серед них -  "Збір
ник законів, розпорядків та обіжників 
проголошених державним Секретарі- 
ятом Зах. Укр. Нар. Републики" (1918), 
який включає "Тимчасовий основний

закон про державну самостійність 
українських земель бувшої австро- 
угорської монархії" від 13.10.1918, 
закони від 16 і 21.11.1918 про тимча
сову адміністрацію і орг-цію судової 
гілки влади та ін.; "Вістник державних 
законів і розпорядків Західної Облас- 
ти Української Народної Республики" 
(1919), в якому опублікована й "Ухвала 
Української Національної Ради з дня 
З січня 1919 р. про злуку Західно
української Народної Републики з 
Українською Народною Республікою" 
та ін.; матеріали періоду ЗУНР з колек
ції інформаційних матеріалів для нас. 
(оголошення, афіші, відозви, звер
нення УНРади, ДС, НКГА та ін.; відозва 
УНРади в Станиславові від 1,11.1918 
про встановлення укр. влади в повіті; 
оголошення про створення для запо
бігання анархії, голоду і неспокою при

Державний архів
Івано-Франківської
області
(м. Івано-Франківськ, 
вул. Сагайдачного, 42а)
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повітов. УНРаді в Станиславові тимча
сової спільної адм. комісії з представ
ників УНРади, Польс. повітов. к-ту, 
єврейс. та нім. нац. рад; протоколи 
засідань магістрату Станиславова в 
період ЗУНР; закон про амністію 1921, 
розроблений урядом ЗУНР в екзилі; 
звернення УНРади від 1.11.1921 до 
нас. Зх. України, листівки із закликами 
бойкотувати польс. перепис нас. 1921; 
інформації про діяльність укр. урядів у 
еміграції, колиш. членівУНРади, Є. Пет- 
рушевича та ін. лідерів укр. орг-цій у 
Польщі й за кордоном; друкований 
орган уряду ЗУНР "Український пра
пор". У фондах повітов. шкільних рад 
і б-ки також є "Вістник Державного 
Секретаріяту освіти й віросповідань" 
(1919), що містить шкільні закони, роз
порядження щодо держ. мови, змін у 
галузі шкільництва; списки вчителів, 
які склали присягу ЗУНР; автограф
А. Артимовича. У колекції документів 
з історії освіти періоду ЗУНР зберіга
ється інструкція Мін-ва нар. освіти 
УНР до закону про управління освітою 
в УНР, автограф і особиста печатка мі
ністра віросповідань УНР проф. І. Огі- 
єнка (митрополита Іларіона). В архіві 
є окремий фонд НКГА; інформації про 
перехід на тер-ю ЧСР укр. військ, фор
мувань; донесення органів поліції та 
листування про нагляд за колиш. вій
ськовослужбовцями УГА, УСС, військо
вополоненими; список командного 
складу УГА та її колиш. військовослуж
бовців -  мешканців окремих повітів 
Станиславів. в-ва; унікальний альбом 
світлин видатних укр. діячів, воя
ків УГА, УСС та ін. військ, формувань, 
цивільних і військ, осіб, звільнених 
1920-х з таборів, у т. ч. Є. Коновальця, 
С. Галечко, Г. Коссака, Л. Бачинського, 
К. Трильовського, Я. Барановського, 
Д. Палива, В. Стефаника, М. Стахіва та ін.

Крім цього, в архіві є фонд Управ
ління коменданта Армії УНР, матері
али про перебування частин Армії 
УНР у Снятинському пов., протоколи 
допитів, списки та фотографії окре
мих військовослужбовців Армії УНР, 
листування з питань розслідування ді
яльності генерал-хорунжого Армії УНР 
Ю. Тютюнника. В архіві наявні також

матеріали слідства та листування з 
питань переходу групою осіб на чолі 
з Н. Махном польс.-рум. кордону та їх 
інтернування, у т. ч. лист Н. Махна від 
23.04>922.

Архів зберігає документи з історії 
укр. нац.-визвол. руху в усіх його ас
пектах та проявах. Серед них: зако
нопроект укр. депутатів сейму про за
кріплення в конституції Польщі прав 
автономії для Зх. України; інтерпеляції 
українців-депутатів сейму Л. Бачин
ського, О. Назарука та ін., проклама
ції, вимоги, протести укр. нас. проти 
терору, безчинств органів польс. полі
ції, порушень і фальсифікацій під час 
проведення виборів та переписів нас., 
переслідувань і незаконних звільнень 
українців з роботи; звіти й донесення 
органів влади й поліції про виступи 
укр. нас. проти рішення Ради амбаса- 
дорів про приєднання Зх. України до 
Польщі, бойкот укр. населенням пере
пису 1921 і виборів до сейму й сенату 
Польщі 1922, призовів до польс. армії, 
протести укр. орг-цій і нас. проти за
конопроектів уряду Польщі, спрямо
ваних на колонізацію Зх. України, б-бу 
укр. громадськості проти полонізації, 
за викладання у школах рідною мо
вою; розпорядження органів влади, 
військових і правоохоронних установ 
про б-бу з укр. нац.-визвол. рухом; ма
теріали діяльності укр. партій, громад, 
орг-цій, т-в.

Дж.: ДАІФО. Ф. 636. Оп. 1. Спр. 8. 
Арк. 11,37; Спр. 9. Арк. 14.

Літ.: Державний архів Івано-Фран
ківської області: Путівник. Т. 1: Фонди 
періоду до 1939 року. К., 2008; Держав
ний архів Івано-Франківської області. 
Анотований реєстр описів. Т. 1: Фонди 
періоду до 1939 року / відп. ред. І. Гри- 
ник; Упоряд.: М. Гілевська, К. Мицан, 
Л. Соловка (відп. упоряд.). Івано-Фран
ківськ, 2013.

Любов Соловка

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ЛЬВІВСЬКОЇ 
бБЛАСТІ (ДАЛО) -  архівна установа, 
структурний підрозділ Львівської обл
держадміністрації, підзвітний і підкон
трольний її голові та Держ. к-тові архівів 
України. ДАЛО здійснює орг.-методичне
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та наук, кер-во 20 архівними відділами 
райдержадміністрацій та 8 архівами 
міст Львівської обл.

Ств. 1939 на базі Львівського держ. 
архіву. 1939-41 називався Львів, обл. 
істор. архів, 1944-58-Держархів Львів, 
області, 1958-80 -  Львів, обл. держ. ар
хів, з 1 980 -  ДАЛО. 1959 ДАЛО передано 
документи Дрогобицького обл. архіву. 
Директори архіву: Л. Мінаєва (1967-92),
В. Куцинда (1992-12), П. Кравчук (2012- 
15), І. Мартене (з 2016).

В архіві налічується 2553340 оди
ниць зберігання, згрупованих у 5149 
фондах документів; 68246 книг і брошур 
19 ст. -  2018. У б-ці архіву зберігаються 
стародруки, архівознавча, краєзнавча, 
наук.-довідкова л-ра та періодичні ви
дання, які виходили друком на ЗУЗ. На- 
ук.-довідковий апарат архіву включає 
описи фондів, систематичний, тематич
ний, геогр. та іменний каталоги, довід
кову картотеку, електронну базу даних.

ДАЛО у співпраці з ін. архівними 
установами підготував та видав низку 
збірників документів і матеріалів з різ
них питань історії України. Працівники 
архіву організовують тематичні вистав
ки документів та екскурсії; виконують 
запити за листами установ і орг-цій; ви
дають копії документів та архівних витя
гів, довідки за заявами громадян тощо.

У архіві зберігається кілька фон
дів, у яких представлено документи 
з історії державотворення ЗУНР та 
польс.-укр. війни 1918-19. Більшість цих 
матеріалів зберігаються у ф. 257 'То
вариство досліджень історії оборони

Львова і південно-східних воєводств 
1918-1920 pp. у Львові" Документи 
цього фонду було передано до ДАЛО 
з львівського філіалу Центрального 
держ. істор. архіву України 1947-48, 
частково доповнено 1959 і 1963. Сьо
годні ф. 257 налічує 2337 одиниць збе
рігання. З них 220 архівних справ ста
новлять матеріали, що відображають 
діяльність самого Т-ва, його керівного 
та робочого органів -  Гол. правління та 
Наук, комісії. У фонді містяться оригі
нали та завірені копії документів цен
тральних та місц. органів влади ЗУНР- 
ЗОУНР, ГА, польс. окупац. цивільних 
та військ, стр-р, документи УД (1918), 
УНР доби Директорії (1919-20). Історію 
держ. буд-ва ЗУНР-ЗОУНР на рівні по
вітов. влади розкривають документи 
ф. 1259"Рудківський повітовий коміса
ріат ЗУНР". Документи, які висвітлюють 
ситуацію в Сх. Галичині 1917-20 з кла
сових позицій, підібрані за ідеологіч
ним принципом у ф. 256 "Матеріали до 
історії революційного руху трудящих 
Західної України (колекція)". Джерель
ну цінність представляють особові 
фонди діячів УНРади І. Калиновича та 
М. Кордуби, міськ. комісара Самбора 
Д. Стахури. Біографічні матеріали низ
ки діячів цивільної влади та збройних 
сил ЗУНР представлені у ф. 26 "Львів
ський університет" де зберігаються 
особові справи студентів-українців.

У рад. добу кілька збірок архіву 
перебували у т. зв. спецфонді й були 
доступні науковцям лише за спец, 
дозволом. Окремі документи з тема

Державний архів 
Львівської області 
(м. Львів, 
вул. Підвальна, 13)
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тики ЗУНР опубліковано в збірнику 
за ред. О. Карпенка "Під прапором 
Жовтня. Вплив Великої Жовтневої со
ціалістичної революції на піднесення 
революційного руху в Західній Україні 
(1917-1920 pp.)" ( Львів, 1957). Матері
али ДАЛО ввійшли також до збірника 
документів за ред. О. Карпенка "За
хідно-Українська Народна Республіка
1918-1923. Документи і матеріали" (у 
5 т., 8 кн.; Івано-Франківськ, 2001-13). 
Документи ДАЛО використали у пра
цях з історії державотворення ЗУНР та 
польс.-укр. війни 1918-19 укр. вчені-іс- 
торики: В. Великочий, О. Вівчаренко,
О. Карпенко, О. Красівський, М. Кугу
тяк, М. Литвин, С. Макарчук, К. Наумен- 
ко, О. Павлишин, І. Патер, С. Рубльов, 
Б. Савчук, Ю. Сливка, І. Соляр, Р. Тим- 
ченко, Б. Тищик, а також польські нау
ковці: Я. Я. Бруський, М. Клімецький та 
М. Кротофіл, Я. Несцьорук, Я. Пісулін- 
ськийта ін.

Літ.: Великочий В. Джерела до 
вивчення державного будівництва в 
ЗУНР. Івано-Франківськ, 2003; Павли
шин О. Товариство досліджень історії 
оборони Львова і південно-східних во
єводств: структура і діяльність (1928- 
1939) // Wielokulturowe srodowisko 
historyczne Lwowa w XIX і XX w. / pod 
red. J. Maternickiego, L. Zaszkilniaka. T. 2. 
Rzeszow, 2004. S. 376-386.

Олег Павлишин

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ТЕРНОПІЛЬ
СЬКОЇ ОБЛАСТІ (ДАТО) - провідна ар
хівна установа Тернопільщини. Ство
рений як Терноп. обл. істор. архів 
4.12.1939. В ДАТО зберігаються до
кументи з історії регіону від 16 ст. до 
сучасності; переважна їх більшість да
тується 19-20 ст. Істор. минуле краю 
зумовило специфіку фондів архіву, які 
включають документи періодів, коли 
тер-я сучасної Тернопільщини пере
бувала під владою Австрії (від 1867- 
Австро-Угорщини), Росії, Польщі, а 
1939-41 і 1944-91 була частиною УРСР 
в складі СРСР.

З проголошенням незалежності 
України 1991 фонди ДАТО поповнено 
документами архіву колиш. Терноп. 
обкому КПУ (1451 фонд), архіву Управ

ління СБУ в Терноп. обл. (фільтраційні 
і трофейні справи, кримінальні справи 
репресованих рад. режимом громадян 
упродовж 1939-41 і 1944-50; однак 
справи репресованих у 1950—80-х досі 
не передані) та ін. установ, було розсе
кречено 157 фондів. Ці нові документи 
дають змогу насамперед змістовніше 
відобразити нац.-визвол. б-бу на Тер
нопільщині. На особливу увагу заслу
говують фонди "Колекція документів 
і матеріалів про визвольні змагання 
ОУН та УПА" і "Колекція документів 
Служби безпеки ОУН на Тернопіль
щині (Озернянський архів)" У фондах 
воєводської і повітових команд полі
ції, окружних і повітових судів Польщі
1920-39 є багато матеріалів про діяль
ність укр. т-в, установ і партій, арешти 
й судові процеси над українцями за 
підозрою в належності до УВО, ОУН 
тощо.

Документи про укр. визвол. змаган
ня 1917-23 системно в ДАТО не пред
ставлені. Є лише два фонди матеріа
лів про діяльність земельної комісії в 
Кременецькому пов. в час УД 1918; до
кументи періоду ЗУНР вибірково збе
реглися також у фонді "Тернопільське 
міське управління". Велику цінність 
становить особовий фонд "Дністрян
ський Станіслав Северинович", що 
включає документи про цього видат
ного правознавця, академіка, делегата 
УНРади ЗУНР, передані в ДАТО М. Му- 
шинкою. Біографічні відомості про 
чільних діячів ЗУНР, членів повітових і 
міських комісаріатів республіки, стар
шин, підстаршин і стрільців УГА міс
тяться в каталогах г-зій і реальної шк. 
Тернополя, г-зії м. Бережани, а також 
у метричних книгах. Є в ДАТО (ф. 231) 
списки уродженців і жителів Терно
пільщини - старшин і підстаршин УГА 
та Армії УНР, складені в 1920-х польс. 
властями; майже всі ці списки опу
бліковані в кн. "У борні за Українську 
державу: Матеріали Державного архі
ву Тернопільської області про вояків 
Української Галицької армії" (Тернопіль, 
2010). У науково-довідковій б-ці ДАТО 
зберігаються окремі примірники газ. 
"Голос Поділля" та "Український голос", 
ж. "Літопис Червоної Калини", видані
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Державний архів 
Тернопільської області 
(м.Тернопіль, 
вул. Сагайдачного, 14)

в діаспорі істор.-мемуарні зб. ''Шляха
ми Золотого Поділля" (т. 1-3), "Теребо- 
вельська земля", "Збаражчина" "Бучач 
і Бучаччина", "Бережанська земля", 
"Чортківська округа", "Зборівщи- 
на", майже повний комплект час. "Вісті 
Комбатанта" мемуари, що дає змогу 
вивчати історію ЗУНР та УГА.

Літ.: Державний архів Тернопіль
ської області: путівник. Тернопіль, 2011.

Петро Гуцал

ДЕРЖАВНИЙ ВІЙСЬКОВО-ІСТО
РИЧНИЙ МУЗЕЙ У М. ХОДОРІВ (ДВІМ).
1917 в м. Київ О. Благодір ініціював 
створення Музею війни і революції. 
Формування фондів відбувалося за 
підтримки М. Біляшівського, Д. Щерба- 
ківського, І. Стешенка та ін. У 03.1918 
музей перейшов під опіку військ.-на- 
ук. відділу Генштабу Армії УНР під наз
вою "Державний військово-історич
ний музей".

У 11.1918 віце-директор ДВІМ М. Обід- 
ний виїхав до Галичини для збору ма
теріалів про польс.-укр. війну. Осеред
ком його діяльності стало м. Ходорів 
(нині Львів, обл.). М. Обідний поширю
вав відозви до нас. про збір матеріалів, 
фотографування військ, подій, їх учас
ників, збір архівних матеріалів, пред
метів нар. мист-ва. Зібрані документи 
та матеріали зберігалися у м. Ходорів 
у палацах Лянцкоронського та Остро
зького. Фонди музею не обмежува

лися військ.-істор. тематикою - були 
також десятки старовинних картин, ан
тикварні меблі, листи гетьмана П. Ско
ропадського тощо. ДВІМ домовився 
про перевезення до Ходорова з Відня 
матеріалів з історії УСС, укр. військово
полонених у нім. та австр. таборах.

Підтримку ДВІМ у Ходорові нада
вали НКГА, М. Омелянович-Павленко,
В. Геринович, І. Боберський та ін. На
ступ польс. військ змусив працівників 
музею перевозити експонати до Ста
ниславова. Пізніше вони потрапили до 
Коломиї. Вирішувалося питання про їх 
передачу НТШ. Частину колекції вивез
ли до Праги, частина залишилася в Укр. 
нар, музеї "Гуцульщина" ім. о. Й. Коб- 
ринського в Коломиї.

У 07.1921 М, Обідний переїхав до 
Тарнова, де працював у Гол. військ,-

Колишній палац 
князів Любомирських 
у м. Ходорів, 
де розміщувалася 
частина колекції ДВІМ
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Зображення 
Державного герба ЗУНР 
на дипломатичному 
паспорті 
Є. Петрушевича

істор. музеї-архіві УНР (від 1.09.1921 -
Музей-архів визволення України) разом 
з П. Холодним, М. Кордубою та В. Про- 
коповичем.

Літ.: Благодір О. Державний вій- 
ськово-історичний музей // Галицький 
голос. 1919. 4 серп.; Вівсяна І. Консолі
дація митців Галичини та Наддніпрян
щини у створенні й охороні пам'яток 
національної культури (1917-1920 pp.) 
// Наукові записки [Кіровоградського 
державного педагогічного універси
тету імені Володимира Винниченка]. 
Серія : Історичні науки. 2012. Вип. 15. 
С. 39-50; Матяш І. Архівна справа в 
Україні 1917-1921 pp.: особи, події, 
здобутки // Пам'ятки : археографічний 
щорічник. 1998.Т. 1.С. 4-10; ПалієнкоМ. 
Між Тарновом і Прагою: джерела до 
історії заснування українського ар
хівного осередку в Чехословаччині // 
Пам'ятки : археографічний щорічник. 
2 0 1 1 .1 12. С. 89-110.

Микола Вітенко

ДЕРЖАВНИЙ ГЕРБ ЗУНР -  офіц. 
символ ЗУНР як д-ви. Затверджений 
рішенням УНРади ЗУНР 9.11.1918.'Тим
часовий основний закон про державну 
самостійність українських земель був
шої Австро-Угорської монархії" (кон
ституційний акт, ухвалений 13.11.1918 
УНРадою) встановлював, що "Гербом За
хідно-Української Народньої Республіки 
є: Золотий лев на синім полі, обернений 
у свою праву сторону" (артикул V).

Герб -  лаконічний графіч. знак, що 
має певне символічне значення, ств. 
за загальноприйнятими правилами ге
ральдики й затверджений відповідним 
актом держ. чи місц. влади. Лев -  один 
з найстаріших і найпопулярніших ге
ральдичних символів, є уособленням 
сили, мужності та величі. Здебільшого 
поширеним є золотий лев. Звична ге
ральдична постава лева -  у профіль. 
Стоїть на задніх лапах, а передніми ки
дається вправо; закривавлений язик 
виступає з пащі, хвіст піднятий угору й 
кінцем падає на спину. Такий лев, який 
повстає, називається рампант (фр. 
rampant).

Золотий лев-рампант на синьому 
тлі, який спинається на золоту або

срібну скелю, здавна добре відомий і 
широко розповсюджений, є символом 
усіх ЗУЗ із центром у Львові, переваж
но Галичини. На скельному комплексі 
в с. Бубнище (нині Долин, р-ну Іва
но-Франк. обл.) ще в часи неоліту 
викуто 10-метрове зображення голови 
лева-сонця. У Грюнвальдській битві 
1410 Львів, ополчення виступило під 
синьою корогвою із золотим левом, 
що спинається на скелю. Золотий лев, 
що в лапах тримає обруч Сонця, зобра
жений на гербі м. Болехів (1603). Стійке 
поєднання синього і жовтого кольорів 
на нац. прапорі фіксують із серед. 19 ст. 
У час "весни народів" 1848 Гол. руська 
рада проголосила загальноукр. нац. 
гербом старовинний герб князів Рома
новичів, Львів, землі та Руського в-ва
- зображення золотого лева, що спи
нається на скелю, на блакитному тлі. 
Саме такі зображення мали на своїх 
прапорах загони нац. гвардії в м. Яво
рів та ін. містах Галичини. Використо
вувався на гербах м. Львів, емблемах 
Січових стрільців та д-зії "Галичина".

Герби традиційно зображали на 
прапорах, печатках, зброї, будинках і 
т. д. Зокр.,'Тимчасовий основний закон 
про державну самостійність україн
ських земель бувшої Австро-Угорської 
монархії" встановлював, що "Державна 
печать мас довкола гербу напис: За
хідно-Українська Народна Республіка" 
(артикул V).

Після проголошення Акта злуки 
ЗУНР та УНР 22.01.1919, єдиним держ.
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гербом став тризуб, який прийнято 
за держ. герб, і на зх. землях. Згідно з 
розпорядженням РДС від 2.03.1919, 
усім правоохоронним органам - судам, 
прокуратурі, нотаріату, адвокатурі на
лежало виготовити відповідні вивіски і 
таблиці з написами укр. мовою та гер
бом (тризубом) посередині. Належало 
також негайно виготовити відповідні 
печатки з гербом (укр. мовою). У 1920-х 
на печатці Диктатора ЗУНР викорис
товувалося зображення меншого за 
розмірами герба ЗУНР, вміщеного все
редині герба УНР, що є свідченням 
продовження традицій органічної нац. 
та держ. єдності ЗУЗ з усіма укр. земля
ми, як це й було проголошено під час 
злуки ЗУНР і УНР.

Дж.: ЦДАВОВУ. Ф. 3505. Оп. 1. Спр. 35. 
Арк. 169.

Літ.:ГречилоА. Б. Українська міська 
геральдика. К.; Львів, 1998; СавчукЮ. К. 
Прапор державний України. URL: http:// 
www.history.org.ua/?term in=Prapor_ 
Derzhavnyj.

Сергій Дерев'янко

ДЕРЖАВНИЙ ГІМН ЗУНР -  урочи
стий муз.-пісенний твір, один з офіц. 
символів ЗУНР, ознака її суверенітету, -  
пісня "Ще не вмерла Україна" на слова 
П. Чубинського і музику М. Вербицько- 
го. Законодавчо сфера застосування 
держ. гімну в ЗУНР не була регламен
тована.

Виконання урочистих пісень в укр. 
народу має давні історичні витоки. 
Традиційно такими були пісні реліг. 
змісту - кондаки, канти, канони, ір- 
моси, тропарі, стихири, псалми, що 
возвеличували Божу Матір, святих, 
переповідали їхні євангельські та жит
тєві шляхи. З таких урочистих пісень 
розпочиналися важливі події, церемо
нії. Відомо, що перед битвою на р. Кал- 
ка 1224 княжі дружинники співали 
реліг. пісню "З нами Бог" а перед поч. 
Грюнвальд. битви 1410 укр. збройні 
підрозділи виконували пісню "Бого
родиця Діва". Козацьке військо тради
ційно виконувало церк. гімни 11—14 ст. 
Та вже з 16 ст. з'явилися світські твори 
епіграмного х-ру на прославлення ок
ремих полководців, гетьманів та ін. їх

ЩПЖ СЯН ШЯІЕИКйА
й

І Ш !V " "О
о.М.ВЕРБИЦЬКИЙ

авторами були І. Пашкевич, К. Сакович. 
Від серед. 17 ст. як козацький гімн ви
конували бойову пісню "Нумо, хлопці, 
до зброї", поряд із нею - твори "Пісня 
про Байду", "Чайка", "Ой на горі вогонь 
горить", "Ой на горі там женці жнуть", 
"Гей не дивуйтеся добрії люди" "Засви
стали козаченьки".

У 18 ст. написання урочистих пі
сенних творів набуло якісно нового 
х-ру. В них появилися елементи про
гнозування щасливого майбутнього 
народу, країни. Бл. 1780 монах ЧСВВ 
Ю. Добриловський написав пісню 
"Дай же, Боже, добрий час", що була 
наповнена патріотизмом і виконува
ла роль укр. нац. гімну до 1848, коли 
замінена піснею І. Гушаловича "Де 
єсть Руська вітчизна".

"Весна народів" 1848 дала поштовх 
для піднесення нац.-визвол. б-би по
неволених народів Європи. Нац. па
тріотичні пісні, гімни стали символом 
нац. єдності, загальнонац. патріотиз
му, виразником політ, побажань, ідей 
народу, його сподівань на майбутнє, 
набули офіц.-маніфестаційної форми. 
Нац. гімн став втіленням патріотично
го виховання, почуття мовної, етнічної, 
політ., культ, та реліг. окремішності, 
спонукав до мобілізації нар. сил. Нац. 
гімни в цей час появилися в поляків, 
чехів, словаків, словенців, угорців.

Члени ГРР 1848, поряд із піснею
І. Гушаловича "Де єсть Руська вітчиз
на" виконували урочисті реліг. твори 
"Царю Небесний, Утішителю", "Пречи-

Марка, видана 
українською діаспорою 
доЮО-річчя
публікаціїтвору 
"Ще не вмерла Україна"

і .

Ще не виерла Україна.

Щ е не вмерла У країна  ,

И слава, н воля 1 

Щ е в а д е , б р а т т я - м о л о д ц і, 
У си їхн етц я  д о л я 1 
Зги н у ть  н аш і вороги ,

Н кг роса  на с о в ц і;
З а п а и у е м г , б р а т т я , It ми 

У своій  с то р о в ц і.

Д у ш у , п л о  ми положим*
З а  свою  с в о б о д у  

И п ок аж ем ь, шо ми б р аття  
К о зац ь к о го  р о д у .
Г е й -г е й , б р аття  миле,

Н умо брати оя  за  д іл о ! 
Г е й -г е й  пора в стати ,
П ора нолю д о б у в а т и ! 

Н али вай ко , З а л ізн я к г  
И Т а р а с і  Т ряси ло 

Кличуть и а с ь  нз-ь-за м огалг 

На с вя те в  д іло.
И згадай м о славн у  см ерть 
Л и ц ар с т в а -к о за ц т в а ,
Щ о б і не в тр ати ть марне н ам і 
С в оего  ю иацтва

Фрагмент тексту твору 
"Ще не вмерла Україна", 
опублікованого 1863 р. 
уЛьвові в часописі 
"Мета"
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ста Діво Мати Руського Краю". На про
хання кер. ГРР Г. Яхимовича І. Гушало- 
вич підготував вірш "Мир Вам, браття". 
Цей твір був схвалений ГРР як новий 
нац. гімн і надрукований у газ. "Зоря 
Галицька" 15.05.1848. Його виконували 
на Слов'ян, зїзді в м. Прага (06.1848); 
ним завершували урочисті святкуван
ня укр. громади аж до 1880-х. Пізніше 
його виконували переважно москво
філи.

Політ, ситуація останньої третини
19 ст. вимагала нових символічних 
творів, що закликали до б-би. В цей 
час з'явилися нові нац. гімни. Пісню 
"Ще не вмерла Україна" традиційно 
виконували в Галичині на урочистих 
заходах укр. громади поряд із патрі
отичними творами "Заповіт", "Реве та 
стогне Дніпр широкий" (автор слів 
Т. Шевченко), "Не пора", "Вічний ре
волюціонер" (І. Франко), "Молитва 
за Україну" ("Боже великий, єдиний" 
(О. Кониський)), "За тебе, Україно" 
(В. Щурат), "Для тебе, Україно, живемо" 
(О. Грицай), "Ми гайдамаки" (О. Мако- 
вей). У період ПСВ до цих пісень додав
ся ще марш Легіону УСС "Ой, у лузі чер
вона калина" (С. Чернецький, Г.Трух).

Уперше твір "Ще не вмерла Украї
на" опубліковано в м. Львів у літ.-політ. 
віснику "Мета" (1863. № 4) без вказівки 
авторства, яке протягом тривалого 
часу приписували Т. Шевченку. Зазнав 
різних модифікацій, покладений на 
музику М. Лисенка, К. Стеценка, згодом 
М. Вербицького. За кілька років став 
масовим, народним, виконувався хо
ровими колективами.

9.11.1917 пісня "Ще не вмерла Укра
їна" стала офіц. держ. символом УНР, у
04.1918 - УД. Твір підносив ідею неза
лежності, державності, соборності укр. 
земель, що особливо позитивно сприй
малося українцями Австро-Угорщини. 
Вже 1.11.1918 "Ще не вмерла Україна" 
звучала в різних населених пунктах 
ЗУНР - Львові, Бучачі, Жовкві, ін. містах 
під час передачі влади представникам 
УНРади. Надалі держ. гімн традиційно 
звучав під час офіц. парадів, урочисто
стей, церемоній, зокр. під час ухвален
ня Акта злуки 22.01.1919, під час похо
ронів Д. Вітовського 30.08.1919. Поряд

із піснями "Не пора" та "Молитва за 
Україну", "Ще не вмерла Україна" вико
нували під час протестів проти рішення 
Антанти про долю Сх. Галичини учасни
ки 20-тисячної демонстрації у Львові 
18.03.1923. Її співали вояки УГА в табо
рах для інтернованих у ЧСР та Польщі
1919-23, згодом підпільники УВО, ОУН, 
вояки УПА. 15.03.1939 твір "Ще не вмер
ла Україна" проголошено офіц. симво
лом Карпатської України.

Гімн "Ще не вмерла Україна", як нац. 
символ укр. народу і його прагнення 
до незалежності, було заборонено по
ширювати, відтворювати в Угорщині, 
Польщі, Румунії, СРСР. За його вико
нання передбачалися різні форми по
карання, тривале тюремне ув'язнення.

Лише 1989 нац. гімн знову прозву
чав в Україні (у м. Бориспіль на могилі 
П. Чубинського). З 17.09.1991 Укр. ра
діо щодня розпочинає і завершує свої 
передачі з мелодії гімну "Ще не вмерла 
Україна". 5.12.1991 його вперше офіцій
но виконав Нац. хор ім. Г. Верьовки в 
стінах Верховної Ради України з при
воду оголошення результатів Всеукр. 
референдуму і виборів Президента 
України.

6.03.2003 набув чинності закон 
України "Про Державний Гімн України", 
яким затверджено музику М. Вербиць
кого зі словами першого куплета й при
співу П. Чубинського в такій редакції:

Ще не вмерла України і слава, і воля,
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля. 
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці. 
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Приспів:
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду".

Державний гімн ЗУНР втілює са
мобутність, самоідентифікацію та са
моутвердження укр. народу, засвідчує 
тяглістьйого державницьких прагнень 
і б-би; поряд із прапором та гербом 
належить до держ. символів сучасної 
України.

Літ.: Державна символіка України. 
К., 2004; Державний Гімн України: По
пулярний історичний нарис. К., 2006; 
Загайкевич М. Михайло Вербицький:
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сторінки життя і творчості. Львів, 1998; 
Мишанич С. Павло Чубинський - автор 
українського гімну. К., 1998; Нариси 
з історії українського національного 
руху. К., 1994; Орел А. Ще не вмерла 
Україна // Свобода. 1967. ЗО листоп. 
Ч. 218. С. 1; Трембіцький В. Український 
гімн та інші патріотичні пісні. Нью- 
Йорк; Рим, 1973; Чередниченко Д. Пав
ло Чубинський. К., 2005; Шип Н. А. Ще 
не вмерла України і слава, і воля // ЕІУ. 
Т.10. К., 2013.С. 676-677.

Микола Вітенко 

ДЕРЖАВНИЙ МІСЬКИЙ КОМІСАР
- кер. місцевої адміністрації ЗУНР. Поса
ду Д.м.к. доручали одному з лідерів 
української громади міста.

Напередодні Листопадового чину 
1918 функції і повноваження міськ. ко
місарів, як громад, лідерів, регулювали 
"Устав і Інструкції для повітових органів 
Української Національної Ради" Доку
мент передбачав, що міськ. комісар 
УНРади є виконавчим органом повіто
вої нац. влади і безпосередньо підлягає 
повітов. комісарові УНРади. Завдан
ням Д.м.к. була орг-ція місц. укр. нас. 
для оборони укр. державності. Задля 
збереження публічного спокою Д.м.к. 
повинен був організувати громад, сто
рожу та керувати всіма організовани
ми виступами відповідно до розпоря
джень держ. повітов. комісара УНРади. 
Д.м.к. мав допомагати укр. командирам 
у справі зайняття залізн. станцій та мос
тів. У відповідний час Д.м.к. мав стати 
начальником громади, усунувши доте
перішнє кер-во міста.

Після Листопадового "зриву" у по
вітах Сх. Галичини укр. міські комісари 
замінили начальників місц. адміністра
ції- бургомістрів (посадників) і набули 
статусу Д.м.к., зокр. було встановле
но посаду міськ. комісара й власний 
Харчовий уряд у Янові, який з питань, 
що не входили до його компетенції, 
підпорядковувався держ. повітов. 
комісаріатові Городка, до якого м-ко 
належало адміністративно. Для офіц. 
перебрання держ. установ та майна в 
Кам'янці-Струмиловій і Тернополі но
вою владою були ств. ліквідаційні комі
сії. У тих містах, де укр. влада зберегла

повноваження колиш. міськрад, Д.м.к. 
контролював їх діяльність.

Держ. міські комісаріати очолили 
відомі укр. громад.-політ, діячі, пе
реважно правники або педагоги за 
фахом. У Бродах та Золочеві міськ. ко
місарами стали євреї (Ріттель і Ґольд). 
Державні міські комісари спрямували 
свої зусилля на забезпечення пра
вопорядку у місті; сприяння міжнац. 
порозумінню; постачання міських 
мешканців продовольством, підтрим
ку безперебійного функціонування 
залізн. вузлів та міських комунікацій. 
Міські комісари діяли в порозумінні з 
держ. повітовими комісарами та з місц. 
військовими комендантами ЗУНР.

Літ.: Павлишин О. Львівщина в 
добу Західно-Української Народної 
Республіки (1918-1919). Львів, 2008. 
С. 96; Його ж. Організація цивільної 
влади ЗУНР в повітах Галичини (ли- 
стопад-грудень 1918 року) // Україна 
Модерна. Львів, 1999. Ч. 2-3: За 1997- 
1998 pp. С. 132-193; Устав і Інструкції 
для повітових органів Української На
ціональної Ради. Львів, 1918.

Олег Павлишин

ДЕРЖАВНИЙ НАФТОВИЙ КОМІ
САРІАТ (ДНК) - галузеве відомство 
уряду ЗУНР (РДС), у компетенції якого 
була орг-ція нафтовидобутку, перероб
ки та збуту нафти в ЗУНР-ЗОУНР. Ств. у
11.1918 в м. Дрогобич у складі Дрого
бицької повітов. УНРади як окрема наф
това комісія. Згодом мав підпорядко
вуватися Держ. секретаріату публічних 
робіт. Однак кер. ДНК С. Вітик не вико
нував окремих розпоряджень РДС.

ДНК складався переважно з членів 
УСДП, проводив політику націоналіза
ції нафтопромислів, своїми заходами 
спричинив погіршення відносин між 
ЗУНР та Францією і Бельгією, чиїм гро
мадянам належали конфісковані наф
тові вишки. Діяльність ДНК завадила 
налагодженню обміну нафти на зброю 
і продовольство з УНР, Угорщиною, 
ЧСР. Більшість нафтових вишок упро
довж 11.1918-05.1919 не працювала.

Серед спроб РДС взяти під кон
троль нафтовидобуток особливої ува
ги заслуговує розпорядження Держ.
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секретаріату торгівлі і промислу "Про 
заборону вивозу нафти й нафтових 
продуктів" від 19.11.1918, відповід
но до якого введено обмеження на 
експорт нафти, бензину, парафіну, 
озокериту, машинного масла. РДС від
мовилася від націоналізації нафтових 
підпр-в.

У 01.1919 ДНКбуло підпорядковано 
Держ. секретаріату торгівлі і промислу. 
Д. Вітовський отримав наказ ліквідува
ти ДНК, але його не виконав. Відбува
лося злиття ДНК з Дрогобицькою по
вітов. УНРадою і консолідація влади в 
повіті в руках С. Вітика. 9.02.1919 РДС 
констатувала, що ДНК виступає її аль
тернативою, самовільно здійснює про
даж нафти, веде спекуляції, призначає 
урядовців, визначає їм платню. Преса 
ЗУНР поширювала повідомлення про 
дрогобицьку, волинську, бучацьку 
нафтові афери, коли нафтопродукти 
продавали у 20-30 разів дорожче за 
фіксовані ціни. Водночас С. Вітик за
перечував свою причетність до спе
куляцій нафтою, апелював до фактів 
нестачі фахівців з нафтовидобутку і до 
фіксованих цін на нафтопродукти. Всі 
спекуляції він приписував окремим 
повітов. комісарам. Намагався контак
тувати з Директорією в обхід РДС. При 
цьому вимагав ради кал іза ції соціаль
них перетворень.

2.03.1919 РДС видала розпорядок, 
яким запроваджено 22-відсотковий по
даток для всіх фізичних і юрид. осіб, 
які мали право концесії на видобуток 
нафти. 28.03.1919 розпорядком ДСВС 
"Про утворення нафтового округу під 
його безпосереднім підпорядкуван
ням" ДНК було заміненено Командою 
нафтового округу, підпорядкованою 
ДСВС. РДС не вдалося монополізувати 
нафтовидобуток і контролювати наф
топереробку.

Діяльність ДНК спричинила со- 
ціально-екон. кризу в Дрогоб. повіті, 
нестачу продовольства, низку страй
ків робітників 11-12.1918, а 14.04.1919
- кількагодинний антидерж. заколот у 
м. Дрогобич.

19.05.1919 польс. військами зайня
то Дрогобицько-Борислав. нафтовий 
басейн. На вимогу Антанти НКГА вида

ла наказ, за яким усі нафтові вежі, єм
кості, тех. обладнання залишено неу- 
шкодженими полякам.

Літ.: Дрогомирецька Л., Савчук Б. 
Соціально-економічна політика ЗУНР: 
історико-правовий аспект// Галичина. 
Вип. 25-26. Івано-Франківськ, 2014. 
С. 132-141; Західно-Українська Народ
на Республіка. 1918-1923. Документи 
і матеріали. Т. 1-3 / уклад.: О. Кар
пенко, К. Мицан. Івано-Франківськ, 
2001-03; Західно-Українська Народ
на Республіка. 1918-1923: Історія / 
кер. авт. кол. й відп. ред. О. Карпенко. 
Івано-Франківськ, 2001; Левицький К. 
Перший Секретаріят ЗОУНР // Україн
ська Галицька Армія / ред. Д. Микитюк. 
Т. 3. Вінніпег, 1966. С. 43-47; Литвин М., 
Науменко К. Історія ЗУНР. Львів, 1995; 
Павлишин О. Львівщина в добу Захід
но-Української Народної Республіки 
(1918-1919). Львів, 2008. С. 83-91; Тим- 
ченко Р. Державне будівництво та по- 
літико-економічні перетворення ЗУНР 
(листопад 1918 - червень 1919 pp.) // 
Проблеми вивчення історії Української 
революції 1917-1921 pp. 2011. Вип. 6. 
С. 111-144; Тищик Б. Західноукраїн
ська Народна Республіка (1918-1923). 
Історія держави і права. Львів, 2004.

Микола Вітенко

ДЕРЖАВНИЙ ПОВІТОВИЙ КО
МІСАР - кер. повітової адміністрації 
ЗУНР. Посада Д.п.к. замінила началь
ника місц. адміністрації -  повітов. 
старосту, який за колиш. австр. влади 
підпорядковувався галиц. наміснику. 
Після Листопадового "зриву" у повітах 
Сх. Галичини посада Д.п.к. доручалась 
одному з членів підготовчого к-ту чи 
лідерів місц. інтелігенції. Повітов. ко
місарів обирали делегати ("відпоруч- 
ники") громад, затверджувала Львів, 
делегація УНРади, якій у перші дні
11.1918 комісари підпорядковувались 
і звітували. їх початкова офіц. назва: 
"Повітовий комісаріат Української На
ціональної (Народної) Ради".

Функції і повноваження комісаріа
тів напередодні Листопадового "зриву"
1918 регулювали "Устав і Інструкції для 
повітових органів Української Націо
нальної Ради". Документ передбачав,

500



ДЕРЖАВНИЙ ПОВІТОВИЙ КОМІСАР

що Д.п.к., як найвищий посадовець гро
мад. нац. влади в повіті і виконавчий 
орган УНРади, повинен був утілювати 
в життя усі розпорядження УНРади і її 
делегацій; видавати розпорядження 
з метою збереження публічного спо
кою, зокр. накази щодо встановлення 
громад, органів правопорядку в повіті; 
забороняти самовільні виступи проти 
нацменшин; керувати всім нац.-політ. 
життям у повіті й визначати час пу
блічних організованих нац. виступів 
задля оборони укр. державності. Сфе
ра діяльності Д.п.к. передбачала під
готовку, разом з повітов. к-том УНРа
ди, заходів для взяття в укр. руки всієї 
політ, адміністрації повіту; складання 
списків керівників та службовців по
вітової адміністрації, фінансових орга
нів, пошти і телеграфу, залізниці тощо. 
У разі надзвичайної потреби комісар 
повинен був призначити всіх служ
бовців і обійняти адміністрацію повіту, 
усунувши при цьому ворожі україн
ській державності органи і виконувати 
розпорядження УНРади. Завданням 
Д.п.к. було організувати збройний під
розділ, головно молоді, під проводом 
досвідчених військових і подбати про 
його вишкіл; забезпечити нас. продо
вольством; подбати про збір коштів на 
потреби УНРади; переконати нас. по
віту в потребі нормалізувати відноси
ни з єврейс. та нім. меншинами. Д.п.к. 
повинен був координувати свої дії з 
УНРадою та з комісарами сусідніх пові
тів. Після утворенням РДС комісаріати 
ввійшли в підпорядкування центр, ви
конавчому органу ЗУНР.

Першим держ. актом, який визна
чив компетенцію повітов. адм. органів, 
став ухвалений УНРадою 16.11.1918 
"Тимчасовий Закон про адміністра
цію ЗУНР". Документ продовжував дію 
всіх законів і розпоряджень колиш. 
Австро-Угор. монархії, якщо вони не 
суперечили державності ЗУНР. Усі адм. 
держ. установи перейшли в підпоряд
кування РДС у Львові як останньої ін
станції у всіх справах, що підлягали ра
ніше австр. мін-ву. Гол. ("начальним") 
повітов. органом політ, адміністрації 
став укр. Д.п.к., якого призначав і 
звільняв держ. секретар внутр. справ.

Д.п.к. мав право й обов'язок приймати 
присягу урядовців на вірність інтере
сам ЗУНР; видавати розпорядження у 
разі, коли урядовці відмовлялися від 
держслужби, подавати такі рішення на 
затвердження РДС; затверджувати рі
шення повітов. органів; наполягати на 
виплаті платні службовцям; давати доз
віл на носіння зброї цивільному нас.; 
провадити нагляд над діловодством 
усіх урядів громад, інституцій повіту 
й висловлювати РДС свої пропозиції 
щодо їх діяльності. Повітові військ, ко
менданти та коменданти жандармерії 
підлягали Д.п.к. виключно в питаннях 
громад, безпеки. Разом з тим закон ви
лучав з компетенції комісарів кер-во 
судами, поштою, телеграфом, залізни
цею, соляними копальнями та домена
ми, дозволяючи втручатися в справи 
цих інституцій лише в надзвичайних 
випадках. Більшість із Д.п.к. були об
рані на місцях, лише в кількох повітах 
призначені центр, владою ЗУНР. За
твердження урядом цих призначень 
тривало до кін. 1918.

Держ. повітові комісаріати очолили 
відомі укр. громад.-політ. діячі, серед 
них колиш. посли до австр. Держ. Ради 
та Галиц. крайового сейму, діячі УНДП 
та УРП, члени УНРади: С. Витвицький 
(Львів), А. Горбачевський (Дрогобич), 
М. Король (Жовква), А. Чайковський 
(Самбір) та ін. Про високий освіт, рі
вень місц. кер-ва свідчить той факт, що 
серед 48 комісарів політ, повітів ЗУНР 
25 осіб мали докторський ступінь. По
вітові комісари ЗУНР-ЗОУНР 1918-19 
часто змінювалися. Так, протягом 11-
12.1918 посаду комісара Рава-Русько- 
го пов. займали почергово 3 особи.

Окрім орг-ції місц. виконавчої вла
ди ЗУНР, на рівні політ, повітів на її тер-ї 
ств. комісаріати та ін. держ. установи 
судових округів (повітів). Посилаю
чись на повноваження від Львів, де
легації УНРади, самостійно відділився 
від політ, повіту Бібрка судовий округ 
Ходорів. З огляду на велику тер-ю був 
адміністративно розділений повіт Со- 
каль-Белз. Окремого комісара обрали 
для судового округу Комарно (політ, 
повіт Рудки). До комісаріату Щирець, 
який перейняв у своє управління 45
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сіл судового округу, через погане спо
лучення зі Львовом зверталися також 
мешканці ін. округів. Нововстановлена 
адміністрація окремих судових окру
гів переймала функції політ, влади на 
керованій ними тер-ї. Орг-ція коміса
ріатів у судових округах виявила пози
тивний ефект після втрати українцями 
Львова, коли тер-єю цього політ, по
віту управляли 3 комісаріати судових 
округів: Львів, Винники та Щирець. 
Осідком комісаріату судового окру
гу Львів з 14.12.1918 були с. Запитів, 
м-ко Яричів Новий і с. Журавники. З
2-ї пол. 04.1919 цей судовий округ був 
тимчасово об'єднаний з округом Вин
ники. Комісаріат судового округу Вин
ники до 22.11.1918 перебував у Вин
никах; до 15.03.1919 - у с . Миклашів; 
до 15.04.1919 -  знову у Винниках; до
6.05.1919 -  в Яричеві Новім; до 2-ї пол.
05.1919 -  ус . Журавники.

У практиці ЗУНР використовува
лися й ін. форми адміністрування. 
Стрийським і суміжними повітами в 
1-й пол. 11.1918 керував колиш. по
сол до австр. Держ. Ради В. Сінгале- 
вич. Наділений повноваженнями від 
Львів, делегації УНРади та іменований 
"диктатором Стрийщини", він утворив 
Директоріат, до якого входили він й 
обрані О. Весоловський та О. Нижан- 
ковський. Стрийський Директоріат 
займався орг-цією укр. влади й при
значав начальників держ. установ у 
цьому регіоні. У Стрию і Турці, поряд 
із повітов. комісарами, зберегли по
саду повітов. керівника з окремими 
функціями колишнього повітового 
старости. У Стрию І. Бачинський керу
вав укр. селами, підписуючи відповідні 
розпорядження як "повітовий органі
затор громад" У пов. Турка виконавчу 
владу одночасно здійснювали комісар
B. Ріпецький та управитель староства 
О. Лісікевич.

Літ.: Західно-Українська Народ
на Республіка 1918-1923. Документи
і матеріали. Т. 2 / уклад.: О. Карпенко, 
К. Мицан. Івано-Франківськ, 2003.
C. 6-8; Павлишин О. Львівщина в добу 
Західно-Української Народної Респу
бліки (1918-1919). Львів, 2008. С. 93-97; 
Його ж. Організація цивільної влади

ЗУНР в повітах Галичини (листопад- 
грудень 1918 року)//Україна модерна. 
Львів, 1999. Ч. 2-3: За 1997-1998 pp. 
С. 132-193; Устав і Інструкції для пові
тових органів Української Національ
ної Ради. Львів, 1918.

Олег Павлишин 

ДЕРЖАВНИЙ ПРАПОР ЗУНР -
один з офіц. символів ЗУНР як д-ви, що 
слугує ознакою її суверенітету. 'Тимча
совий основний закон про державну 
самостійність українських земель ко
лишньої Австро-Угорської монархії" (за
тверджений УНРадою ЗУНР 13.11.1918) 
встановлював, що "Державний прапор 
є синьо-жовтий" (артикул V).

Синьо-жовті поєднання в прапорі 
мають давню сакральну традицію як 
нац. кольори укр. народу, є втіленням 
нац. єдності, честі, гідності, самобут
ності та спадкоємності державотвор
чих традицій. Синій колір символізу
вав мирне безкрайнє небо, а жовтий 
пов'язаний із сонцем. Стійке поєднан
ня синього і жовтого кольорів на нац. 
прапорі, згідно з геральдичними зви
чаями та правилами вексилології, у 
вигляді жовтої та синьої смуг на пря
мокутному полотнищі усталилося із 
серед. 19 ст., у час "весни народів".

Уже 1.11.1918 на ратуші м. Львів за
майорів синьо-жовтий прапор. Держ. 
прапор традиційно постійно піднімали 
на будинках органів держ. влади, під 
час офіц. церемоній та ін. Законодавчо 
сфера застосування держ. прапора в 
ЗУНР не була регламентована. Вжива
ється також як синонімічне позначен
ня "блакитно-жовтий".

Дж.: ЦДАВОВУ. Ф. 3505. Оп. 1. Спр. 35. 
Арк. 169 зв.
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Літ.: Савчук Ю. К. Прапор держав
ний України. URL: http://www.history. 
org.ua/?termin=Prapor_Derzhavnyj.

Сергій Дерев'янко

ДЕРЖАВНИЙ СЕКРЕТАРІ AT- спро
щена назва Ради Державних Секре
тарів. Таку назву уряду ЗУНР, поряд із 
повною, вживали в укр. пресі та офіц. 
документах 1918-19, мемуаристиці та 
істор. л-рі.

Див. РАДА ДЕРЖАВНИХ СЕКРЕ
ТАРІВ.

ДЕРЖАВНИЙ с е к р е т а р іа т  в ір о - 
ІСПОВІДАННЯ (ДСВ) - галузеве мін-во 
уряду ЗУНР (РДС), у компетенції якого 
була орг-ція реліг. життя краю, нала
годження співпраці реліг. громад із 
владою ЗУНР-ЗОУНР. Ств. 9.11.1918 у 
м. Львів. Кер. (держ. секретар) - О. Бар
вінський, який очолював і Держ. се
кретаріат освіти. Передбачалося ство
рення кількох відділів. Один із них мав 
відповідати за взаємини з ГКЦ. Після 
від'їзду 21.11.1918 РДС до м. Тернопіль 
О. Барвінський залишився у Львові й 
своїх обов'язків держ. секретаря біль
ше не виконував.

4.01.1919 ДСВ реорганізовано в 
Держ. секретаріат освіти та віроспо
відань (ДСОВ). У ньому було 4 відділи: 
спец, (професійних) шкіл, нар. шкіль
ництва, середніх шкіл і г-зій, віроспо
відних справ. Очолив ДСОВ А. Артимо- 
вич. Активної роботи в реліг. сфері ЗУНР 
РДС не проводила. Законодавство га
рантувало право свободи віровизнан
ня, реліг. права і свободи представників 
усіх конфесій краю: греко-катол., гре- 
ко-правосл., римсько-катол., вірмен- 
сько-катол., протестантського та іудей, 
віросповідань. Для створення нових 
конфесій та проведення їхніми пред
ставниками реліг. практик необхідним 
був дозвіл д-ви. Встановлювалася рів
ність представників різних віроспові
дань перед законом.

У 03.1919 на низці засідань повітов. 
рад та УНРади порушували питання 
про формування віроісповідних гро
мад, на зразок тих, що з 1874 створю
вали іудеї. Висловлювали думки про 
секуляризацію церк. земель. Пара

фіяльних священиків, за проектами 
К. Трильовського та ін., мали обирати 
всі члени віроісповідних громад. Лік
відовувалася с-ма патронату над пара
фіяльними церквами. Такі пропозиції 
викликали протести з боку ГКЦ й були 
відхилені.

17.04.1919 після відТзду А. Арти- 
мовича до Відня ДСОВ очолив А. Кру- 
шельницький. 25.04.1919 РДС видала 
розпорядок "Про встановлення до
рожня ного додатку вдовам і сиротам 
по греко-католицьких священиках". 
Цим розпорядком та деякими іншими 
надано пільги й соціальні гарантії ду
ховенству та їхнім родинам.

ДСОВ мав власний друкований ор
ган -"Вістник Державного Секретарія- 
ту просьвіти і віроісповідань". У ньому 
друкувалися розпорядження ДСОВ, 
повідомлення про призначення на ро
боту, проекти пропонованих законів у 
сфері освіти й релігії. ДСОВ припинив 
свою діяльність 9.06.1919 після прого
лошення Є. Петрушевича Диктатором.

Літ.: Західно-Українська Народна 
Республіка 1918-1923. Документи і 
матеріали. Т. 1-2 / уклад.: О. Карпенко, 
К. Мицан. Івано-Франківськ, 2001-03; 
Західно-Українська Народна Республі
ка. 1918-1923: Історія / кер. авт. кол. 
й відп. ред. О. Карпенко. Івано-Фран
ківськ, 2001; Західно-Українська На
родна Республіка. 1918-1923. Уряди. 
Постаті. Львів, 2009. С. 15-22,48-66; Ле
вицький К. Перший Секретаріят ЗОУНР 
// Українська Галицька Армія / ред. 
Д. Микитюк. Т. 3. Вінніпег, 1966. С. 43-47; 
Литвин М., Науменко К. Історія ЗУНР. 
Львів, 1995; Павлишин О. Львівщина 
в добу Західно-Української Народної 
Республіки (1918-1919). Львів, 2008. 
С. 83-91; Тищик Б. Західно-Українська 
Народна Республіка (1918-1923). Істо
рія держави і права. Львів, 2004.

Микола Вітенко

ДЕРЖАВНИЙ СЕКРЕТАРІАТ ВІЙ
СЬКОВИХ СПРАВ (ДСВС) - галузеве 
мін-во уряду ЗУНР (РДС), у компетенції 
якого були орг-ція і кер-во збройними 
силами (армією) ЗУНР-ЗОУНР. Ств. в 
умовах війни 9.11.1918, став важливим 
органом, на який було покладено від-
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Співробітники 
Державного секретаріату 
військових справ 
ум . Станиславів.
Лютий 1919 р.
Сидять (зліва направо): 
сот. В. БЕМКО, 
от. 0 . ПІДЛЯШЕЦЬКИЙ, 
от. П. БУБЕЛА, 
полк. Д. ВІТОВСЬКИЙ, 
от. Р. БІЛАС, 
от. Н. ГІРНЯК, 
сот. Р. ШИПАЙЛО.
Стоять: чет. Н. ГАМОРАК, 
сот. Ю. БУЦМАНЮК, 
пор.Т. СИВАК, 
сот. Г. ГЕРАСИМОВИЧ, 
сот. 0. БОРОДІЄВИЧ, 
сот. С. МАГАЛЯС, 
сот. В. ТИМ ЦЮ РАК, 
сот. В. ПАНЧАК, 
чет. І. БОБЕРСЬКИЙ

повідальні завдання: творення регу
лярних збройних сил, орг-ція військ, 
адміністрації, мобілізація і вишкіл по
повнення, підготовка командних ка
дрів, матеріально-техн. забезпечення 
армії для ведення війни.

Стр-ра ДСВС загалом відповідала 
орг-ції військ, мін-ва Австро-Угорщи
ни. Відповідно до функцій, у складі 
ДСВС створено 18 відділів, які очолили 
досвідчені референти. Держ. секре
тар полк. Д. Вітовський був підзвітний 
безпосередньо УНРаді, її Президен
ту Є. Петрушевичу. Його заст. став от. 
П. Бубела.

Заг. відділ під кер-вом сот. В. Тим- 
цюрака готував законодавчі акти, на
кази. Ним було опрацьовано й видано 
розпорядок від 13.11.1918 про част
кову мобілізацію колиш. вояків ав
стро-угор. армії 1883-1900 pp. н., роз
поділ країни на військ, обл. та округи. 
Секретаріат запровадив затверджену 
УНРадою військ, присягу: "Присягаю 
торжєственно всемогущему Богу - по- 
винуватися вірно і слухняно ЗУНР, її 
верховній владі, її правительству, її ар
мії, як також всім її керманичам і всему 
її начальству, їх поважати та захищати, 
їх прикази та розпорядження у всякій 
службі виконувати, проти кожного во
рога, хто-небудь ним був би і де тільки 
воля її верховної влади вимагатиме на 
водах, на сушах, у воздусі, в день і в 
ночі, у боях, у наступах, сутичках і вся
кого роду підприємствах, словом на

кожному кроці, в кожнім случаю хоро
бро і мужньо боротися, наших військ, 
прапорів і оружжя в ніякім случаю не 
покидати, з ворогом ніколи в наймен
ші порозуміння не входити, завжди так 
вестися, як цього воєнні закони вима
гають та як чесним воїнам личить, і в 
цей спосіб в чести жити й умирати. - 
Так нам, Боже, допоможи -  Амінь".

Розпорядком від 15.12.1918 стар
шин, підстаршин і стрільців ГА підви
щено у званні на ступінь, порівняно з 
тим, що мали в австро-угор. війську.
4.02.1919 встановлено порядок орг-ції 
духівництва укр. війська. Видано роз
порядки про запровадження польо
вих судів при ОВК (28.01.1919), про За
лізн. військ, управу (2.02.1919).

4.04.1919 опубл. наказ про вста
новлення військ, нагород.

Персональний відділ під проводом 
сот. В. Панчака займався проблемами 
комплектування частин ГА та ін. ти
лових військ, формацій старшинами, 
підстаршинами і стрільцями, розро
бив с-му проходження служби старши
нами, готував накази про підвищення 
їх у званнях. За період війни відділ 
підготував щонайменше 11 наказів, 
якими здійснено бл. 3500 підвищень 
у званнях. їх регулярно публікувались 
у "Вістнику Державного Секретаріяту 
Військових Справ".

За пропозицією відділу ДСВС за
провадив схвалені УНРадою такі військ, 
звання: стрільці -  стрілець, старший
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стрілець, вістун; підстаршими -  десят
ник, старший десятник, булавний стар
ший десятник, підхорунжий; молодші 
старшини - хорунжий, четар, поруч
ник, сотник; вищі старшини -  отаман, 
підполковник, полковник; генерали - 
ген.-четар, ген.-поручник, ген.-сотник.

Для старшин, складу встановлено 
термін служби у званні, після якого 
надавалося право на підвищення. У 
період війни він становив: для хорун
жого - 6 місяців; четаря, поручника -
2 p.; сотника - 3 p.; отамана - 1 p.; під- 
полк. - 1 р. За особливі бойові заслуги 
наступне військ, звання надавали до
строково.

Розпорядженням ДСВС від 5.12.1918 
впроваджено грошові оклади: стрілець 
щоденно отримував 50 сотиків, вістун
- 1 корону, старший десятник - 2,5 
корони; старшинам встановлено що
місячні оклади: хорунжому - 200, по
ручнику - 300, полковнику - 560 ко
рон. Передбачалася виплата пенсій.

Відповідно до військ, звань за учас
тю Персонального відділу ДСВС впро
вадив відзнаки. Згідно з розробленим 
відділом положенням, право присвою
вати молодші старшинські звання хо
рунжого і четаря надавалося ОВК. На
ступні військ, звання присвоював ДСВС.

Чи не найскладнішою проблемою 
ДСВС і його Персонального відділу був 
добір командирських кадрів. 16.11.1918 
ДСВС наказав усім окружним і повіто
вим військ, командам узяти на облік 
усіх старшин-українців і негайно мо
білізувати. Насамперед не вистачало 
командних і штабних офіцерів вищої 
ланки, тому ген. посади командирів 
корпусів і бригад займали старшини 
(від сотника до полковника).

Мобілізаційний відділ організову
вав призов до війська і поповнення ча
стин. Ним керував от. Н. Гірняк. Відділ 
співпрацював з ОВК, на які було покла
дено виконання указу від 13.11.1918 
про частковий призов до війська, зго
дом закону про обов'язкову військ, 
службу всього укр. нас. Представники 
нацменшин вступали до війська лише 
на добровільних засадах. Від служби 
звільняли також синів, на утриманні 
яких були непрацездатні батьки, си

роти, самостійних управителів г-в, 
працівників держ. підпр-в, залізниць і 
держ. органів, які забезпечували жит
тєдіяльність армії.

Мобілізаційний відділ підтримував 
тісний зв'язок зі Збірною станицею ГА 
у Відні, яка займалася мобілізацією 
добровольців, колиш. старшин австр. 
армії до збройних сил ЗУНР.

Муніційний відділ під проводом 
сот. УСС С. Магаляса відповідав за по
стачання озброєння. На жаль, великі 
запаси австр. зброї і набоїв, військ, тех
ніки у Львові та Перемишлі потрапили 
до поляків, а спеціалізованих підпр-в 
оборонної пром-ті в Галичині не існу
вало. Завдяки праці старшин відділу 
та військ, формувань було зібрано 
озброєння і військ, майно, залишене 
австро-угор. та рос. військами. З вели
кими труднощами зброю придбано в 
ЧСР та Угорщині в обмін на нафтопро
дукти. Чимало гармат, літаків, стрілец. 
зброї та боєприпасів надала УНР. Ор
ганізовували реквізицію зброї в ав- 
стро-угор. військ, частинах, які повер
талися через Галичину з Наддніпрян. 
України.

Письменний відділ під орудою орга
нізатора сокільського руху в Галичині, 
четаря УСС, проф. І. Боберського укла
дав словники укр. військ, термінології 
і спец, лексики. Члени відділу започат
кували створення військ, картографіч
ного ін-ту, видання топографічних карт 
ЗУНР. У відділі було розроблено проект 
однострою ГА, за основу якого взято сі
човий однострій авторства поручника 
Л. Лепкого.

Велику агітац.-пропагандист. ро
боту виконував Пресовий відділ під 
проводом чет. Н. Гаморака. Складо
вою відділу стала ред. тижневого час. 
ГА "Стрілець" у Тернополі, а згодом у 
Ходорові на чолі з В. Пачовським. За 
сприяння відділу видавали армійські 
час. "Козацький голос" (1-й Галиц. кор
пус), "Стрілецький шлях" (3-й корпус), 
"Золочівське слово" (Золочівська ОВК, 
ред. - старшина УСС, поет і мистецтво
знавець М. Голубець), а також "Вістник 
Державного Секретаріяту Військових 
Справ" (виходив 1.12.1918-05.1919). За 
допомогою радіотелеграфної станції
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відділ отримував інформацію зі всього 
світу, а від НКГА - фронтові повідом
лення, на основі яких оперативно го
тував звіти для преси.

Вагомий внесок у розбудову зброй
них сил ЗУНР робили інші відділи 
ДСВС, зокр.: артилерії (референт сот. 
Р. Щипайло), летунства (сот. УСС 
П. Франко), кінноти (пор. О. Галиць
кий), судівництва (от. О. Підляшець- 
кий), технічний (сот. В. Шухевич), зв'яз
ку (сот. Р. Білинський), залізничний (сот. 
УСС Ю. Буцманюк), інтендантський 
(сот. Г. Герасимович), харчовий (пор. 
О. Черкавський), духівництва (сот. 
о. М. їжак), санітарний (от. Р. Білас), ве
теринарний (сот. Є. Бородієвич), а та
кож канцелярія ДСВС, останнім шефом 
якої був ген. австр. армії Г. Ціріц.

ДСВС очолювали: полк. Д. Вітовський 
(9.11.1918-13.02.1919.), полк. В. Кур- 
манович (16.02-9.06.1919). Після про
голошення диктатури 9.06.1919 ДСВС 
було ліквідовано, а його функції пе
ребрали Військ, канцелярія Диктатора 
Є. Петрушевича і НКГА. Осідком ДСВС 
почергово були Львів (9-22.11.1918), 
Тернопіль (22.11.1918-2.01.1919), Ста
ниславів (2.01-24.05.1919), Бучач (25.05- 
8.06.1919).

Завдяки наполегливій і цілеспря
мованій діяльності полк. Д. Вітовсько- 
го і старшин ДСВС за складних умов 
польс.-укр. війни була створена боє
здатна ГА, яка протягом майже 9-ти 
місяців протистояла збройним силам 
відродженої Польщі.

Літ.: Бемко В. Державний Секре
таріат військових справ // Українська 
Галицька Армія / ред. Д. Микитюк. Т. 1. 
Вінніпег, 1958. С. 426-428; Литвин М. Я, 
Науменко К. Є. Історія ЗУНР. Львів, 1995; 
Литвин М. Р. Українсько-польська вій
на 1918-1919 pp. Львів, 1998.

Микола Литвин

ДЕРЖАВНИЙ СЕКРЕТАРІАТ ВНУТ
РІШНІХ СПРАВ (ДСВнС) - галузеве 
мін-во уряду ЗУНР-ЗОУНР (РДС), у ком
петенції якого була орг-ція місц. адміні
страції та правопорядку. Ств. 9.11.1918 у 
Львові. Кер. (держ. секретар) - Л. Це- 
гельський, заст. ("товариш") - Р. Пер- 
фецький. Першим держ. актом, який

визначив компетенцію ДСВнС, став ух
валений УНРадою 16.11.1918 'Тимчасо
вий Закон про адміністрацію ЗУНР", 
який продовжував дію всіх законів і 
розпоряджень колишньої Австро-Угор. 
монархії, якщо вони не суперечили 
державності ЗУНР. Усі адм. держ. устано
ви перейшли в підпорядкування РДС у 
Львові як вищої інстанції. Закон регла
ментував адм. компетенції повітов. ор
ганів влади і встановив їх підпорядку
вання ДСВнС. 20.12.1918 ДСВнС видав 
розпорядок у справі назв держадміні
страцій, службової присяги працівників 
адміністрацій та з питань емблем, напи
сів та печаток в адм. установах.

На поч. 01.1919 в Станиславові, піс
ля відставки уряду К. Левицького, но
вий кабінет сформував С. Голубович. 
Керівником ДСВнС призначено І. Ма
куха. Р. Перфецький продовжував вико
нувати обов'язки заст. секретаря. У но- 
восформованому уряді С. Голубовича 
ДСВнС було передано функції секрета
ріатів сусп. здоров'я, праці та сусп. опі
ки. Під нагляд ДСВнС передано також 
Держ. харчовий уряд ЗОУНР. У 1-й пол.
1919 секретаріат задля охорони гро
мад. порядку організував Держ. жан
дармерію, сприяв заснуванню у Ста
ниславові Школи держ. жандармерії. У 
складі ДСВнС діяла особова секція, яка 
відала персональними справами держ- 
службовців ЗОУНР. Окремий відділ за
ймався питанням інтернованих та осіб, 
потенційно ворожих укр. владі. Сані
тарний департамент ДСВнС виконував 
функції колишнього ДССЗ, сприяв за
снуванню Держ. ради здоров'я ЗОУНР. 
Службовцями ДСВнС у 1-й пол. 1919 
були: правники О. Турянський, Г. Рако- 
чій, Б. Чайківський, В. Лисий; офіцер 
жандармерії Ю. Волощук (референт 
справ жандармерії), лікар А. Целевич 
(санітарний референт). Працівники кан
целярії ДСВнС: А. Фішґрінд, Є. Орищук, 
Є. Надрага. Для поборювання хабарниц
тва і корупції ДСВнС запровадив посаду 
держ. ревізора з широкими контроль
ними повноваженнями (М. Воробець, 
заст. -  Р. Курбас). Унаслідок проведених 
ревізій навесні 1919 за звинуваченням 
у корупції було арештовано кількох 
відп. працівників повітов. адміністра
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цій ЗОУНР. Секретар внутр. справ І. Ма- 
кух конфліктував із секретарем військ, 
справ Д. Вітовським та комендантами 
ОВК з питань розмежування повнова
жень цивільної і військ, влади в ЗОУНР. 
Службовець ДСВнС В. Лисий підготував 
проект Закону про вибори до Установ
чого Сойму ЗОУНР. У своїй роботі ДСВнС 
співпрацював з адміністраційною комі
сією УНРади.

ДСВнС, як і увесь уряд, припинив 
свою діяльність 9.06.1919, після прого
лошення Є. Петрушевича Диктатором. 
Функції уповноваженого з внутр. справ 
у Раді уповноважених Диктатора в Га
личині (влітку-восени 1919) виконував 
С. Голубович.

Літ.: Західно-Українська Народ
на Республіка 1918-1923. Документи і 
матеріали.Т.2/уклад.:О.Карпенко,К. Ми
цан. Івано-Франківськ, 2003. С. 6-8; 
Макух І. На народній службі. Спогади. 
Дітройт, 1958. С. 241-254; Павлишин О. 
Львівщина в добу Західно-Української 
Народної Республіки (1918-1919). Львів,
2008. С. 83-91; Чубатий М. Державний 
лад на Західній Области Української 
Народної Републики // Записки Науко
вого товариства ім. Шевченка. Т. 205: У 
пошуках історичної правди. Збірник на 
пошану Миколи Чубатого 1889-1975 / 
ред.: Г. Лужицький; Я. Падох. Ню Йорк; 
Париж; Сидней; Торонто, 1987. С. 31-35.

Олег Павлишин

ДЕРЖАВНИЙ СЕКРЕТАРІАТ ЗА- 
ГРАНЙЧНИХ СПРАВ (ДСЗаС) - галузе
ве мін-во уряду ЗУНР (РДС), у компе
тенції якого була орг-ція зовн. політики 
ЗУНР у 11.1918-06.1919. Ств. у складі 
РДС 9.11.1918 в м. Львів. Кер. (держ. се
кретар) - В. Панейко, заст. ("товариш")
- М. Лозинський, службовці - судовий 
радник Р. Ковшевич та літературозна
вець О. Кульчицький.

У 11.1918 В. Панейко провадив пе
ремовини з представником країн Ан
танти, франц. офіцером Вільємом, який, 
як виявилося згодом, діяв на користь 
Польщі. У 12.1918 В. Панейко, як пред
ставник ЗУНР, виїхав до Парижа на 
Мирну конф., куди дістався в 02.1919.

У 12.1918 ДСЗаС тимчасово керував 
С. Голубович, який незабаром очолив

другий уряд ЗУНР. Працівники ДСЗаС 
були присутні на проголошенні Акта 
злуки в Києві 22.01.1919. Я. Олесниць- 
кий зачитував акти соборності франц. 
мовою. На їх підставі наддніпрянці й 
галичани утворили спільну диплома
тичну місію в Парижі. В. Панейко став 
заступником голови делегації; А. Пе
трушевич та О. Кульчицький - праців
никами дипломатичної місії. Кер-во 
ДСЗаС перейшло до рук Л. Цегель- 
ського, який тимчасово став управите
лем секретаріату. Задля демонстрації 
одноцільної політики Л. Цегельського 
призначено одночасно заступником 
міністра закорд. справ УНР.

У 02.1919 секретаріатом тимчасо
во керував С. Витвицький - як перший 
шеф секції. У серед. 03.1919 посаду 
управителя зайняв М. Лозинський, 
який зумів дістатися до Станиславова 
з окупованого поляками Львова. Його 
заступником залишився Я. Олесниць- 
кий. Службовцями секретаріату були: 
сот. О. Сліжінський, радник з комерцій
них та екон. питань; референт о. К. Бон; 
М. Гайдучок, канцелярійний пом. На
весні 1919 до складу ДСЗаС призна
чили історика М. Кордубу. На поч.
05.1919, після виїзду М. Лозинського 
до Парижа, на чолі ДСЗаС знову став 
С. Витвицький. ДСЗаС співпрацював з 
комісією УНРади із заграничних справ.

У 1-й пол. 1919 ДСЗаС складався 
з 3 відділів: дипломатичного, пресо
вого і паспортного ("пашпортового"). 
Дипломатичний відділ, яким керував 
заступник ("товариш") держ. секрета
ря, здійснював зв'язок з дипломатич
ною місією в Парижі та з посольствами 
ЗОУНР у Відні, Празі, Будапешті та За
гребі; полагоджував питання прийнят
тя закордонних місій, які перебували 
чи їхали транзитом через тер-ю ЗУНР; 
готував інформаційний матеріал для 
іноз. представництв. Дипломатичний 
відділ також полагоджував питання 
обміну інтернованих з польською сто
роною; виготовляв спеціальні упов
новаження та дипломатичні паспорти 
для членів місій ЗОУНР та дипломатич
них кур'єрів. Пресовий відділ відстежу- 
вав публікації закордонної преси про 
ЗУНР та її уряд, за потреби спростову
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ючи неправдиву інформацію. Паспорт
ний відділ виготовляв дипломатичні 
паспорти для цивільних громадян 
ЗОУНР та візував паспорти іноземців, 
які прибували до ЗОУНР чи їхали тран
зитом через її тер-ю.

ДСЗаС, як і весь уряд, припинив 
свою діяльність 9.06.1919, після прого
лошення Є. Петрушевича Диктатором. 
У Раді уповноважених Диктатора в Га
личині функції уповноваженого з за- 
граничних справ (улітку-восени 1919) 
виконував С. Витвицький. Після прого
лошення диктатури Є  Петрушевича він 
став уповноваженим із закорд. справ 
уряду Диктатора. У 11.19І 9-08.1920 
зовн. справами керував Є. Петруше- 
вич. Від 08.1920 уповноваженим Дик
татора був С. Витвицький, а в 01.1921- 
03.1923 - К. Левицький

Літ.: Кучабський В. Українська дип- 
льоматія і держави Антанти в році 1919 
// Дзвони. Львів, 1931. Грудень. Ч. 9. 
С. 607-615; Левицький К. Перший Дер
жавний Секретаріят у Львові // Україн
ський Скиталець. Відень, 1923. 1 черв. 
Ч. 11. С. 15-18; Литвин М. P., Наумен- 
ко К. Є. Історія ЗУНР. Львів, 1995; Павли
шин О."Він був складною і незвичайною 
індивідуальністю..." Нарис біографії 
Василя Панейка // Дипломатична і кон
сульська служба у вимірі особистості. 
К., 2016. С. 167-179; Павлюк О. Дипло
матія злуки: До питання про об'єднан
ня УНР і ЗУНР // Всесвіт. К., 1992. № 1-2. 
С. 176-178; Чубатий М. Державний лад 
на Західній Области Української Народ- 
ньої Републики // Записки Наукового 
Товариства імені Шевченка. Нью-Йорк; 
Париж; Сидней; Торонто, 1987. Т. 205: У 
пошуках історичної правди. Збірник на 
пошану Миколи Чубатого 1889-1975 / 
ред. Г. Лужницький і Я. Падох. С. 21-22.

Олег Павлишин

ДЕРЖАВНИЙ СЕКРЕТАРІАТ ЗЕ
МЕЛЬНИХ СПРАВ (ДСЗС) - галузеве 
мін-во уряду ЗУНР (РДС), у компетенції 
якого була орг-ція землеустрою та під
готовка земельної реформи в ЗУНР- 
ЗОУНР. Ств. 9.11.1918 в м. Львів. Кер. 
(держ. секретар) - С. Баран. 10.11.1918 
члени уряду склали урочисту присягу. 
На урочистостях земельна реформа

була проголошена одним із завдань 
РДС. 13.11.1918 В. Струка призначено 
заступником ("товаришем") держ. се
кретаря земельних справ. 21.11.1918 
ДСЗС виїхав до м. Тернопіль. Після від
ставки С. Барана в 01.1919 уряд очолив 
С. Голубович, а керівником ДСЗС при
значено М. Мартинця.

Робота ДСЗС велася у складних 
воєн, умовах. Низку його ініціатив не 
вдалося реалізувати. Інші впроваджу
валися повільно. Тимчасово зберіга
лися в силі австр. цивільний кодекс, 
закон про ґрунтові книги, ін. австр. 
закони й розпорядження с.-г. спряму
вання і землеволодіння.

Одним із гол. завдань ДСЗС було 
створення і поповнення, спільно з Хар
човим урядом, запасів продовольства. 
Саме для цього і формували земельні 
комісії на місцях, на які покладали ви
конання постанови РДС про відшко
дування у власність д-ви половини 
врожаю від панських, дідичних та ін. 
великих землеволодінь.

ДСЗС здійснював нагляд за земель
ними ресурсами; підпорядковував собі 
"рільничих референтів" при держ. пові
тов. комісаріатах, повітові земельні ко
місії та громад, (сільс.) рільничі комісії. 
До складу ДСЗС входили відділи лісо
вого і, окремо, водного госп-ва, управа 
камеральних дібр. Рільничі референти 
мали слідкувати за станом обробітку 
орних земель. За станом лісів стежили 
лісові інспектори (урядники), які вхо
дили до місц. управ камеральних дібр.

Одним із перших законодавчих 
актів ДСЗС стало розпорядження лі
соохоронним службам (управам ка
меральних дібр) віддати населенню у 
користування пасовища та визначити 
ділянки лісу, необхідні для заготівлі де
ревини для міст. Вони також мали нада
ти допомогу в заготівлі буд. матеріалу.

19.01.1919 обіжником секретарів 
внутр. справ І. Макуха і земельних 
справ М. Мартинця повітов. комісарі
атам визначено порядок підготовки 
до весняних польових робіт. Обіжник 
вимагав строго контролювати вивіз 
збіжжя за межі повіту, надання дозво
лів на перевезення окремих продуктів 
харчування в обмеженій кількості. Пе

508



ДЕРЖАВНИЙ СЕКРЕТАРІАТ ЗЕМЕЛЬНИХ СПРАВ (ДСЗС)

редбачався суворий нагляд за весня
ною сівбою, виділенням с.-г. інвентарю 
потерпілим селам, збереженням пого
лів'я худоби і коней.

Законом УНРади "Про заборону 
позбування і обтяження більших по- 
сілостей" обмежувалася спекуляція 
лісовими ділянками, визначався поря
док продажу та купівлі деревини держ. 
(табулярних) лісів.

30.01.1919 при ДСЗС створено правн. 
комісію з 15 осіб (фахівці с. госп-ва, 
юристи, члени УНРади) з підготовки 
земельної реформи. Очолив її М. Мар- 
тинець.

Уже 4.02.1919 земельна комісія при 
ДСЗС підготувала проект земельної ре
форми. Його оголошено С. Голубови- 
чем на пленарному засіданні УНРади. 
Оскільки в членів УНРади були заува
ження до проекту, 10.02.1919 земельну 
комісію розширено до 25 осіб (14 се
лян, 5 юристів, 3 священики, 2 вчителі, 
1 інж.). Очолив комісію Л. Бачинський. 
Проекти реформи обговорювали на 
засіданнях УНРади.

З метою запобігання саботажу 
польс. нас., насамперед великих зем
левласників, 21.02.1919 ДСЗС спільно з 
ДСВнС видав розпорядження "В справі 
примусової управи землі на 1919 рік" 
згідно з яким забезпечено використан
ня за призначенням усіх придатних до 
обробітку земель. Власників землі та 
орендарів, які були не в силі обробити 
поля, зобов'язували до 10.03.1919 про 
це заявити земельним комісіям, подав
ши докладний опис ґрунтів. Було ухва
лено санкції проти власників та орен
дарів тих земель, що не оброблялися. 
Рільничі комісії мали право вилучати 
такі землі в держ. розпорядження, а в 
окремих випадках передавати їх без
земельним і малоземельним селянам, 
які мали за це сплачувати податок. 
Встановлювалося покарання від 200 
до 500 корон за кожен необроблений 
гектар землі. За псування інвентарю 
та перешкоджання польовим роботам 
передбачалися штрафи 100-50000 ко
рон або 1-6 місяців арешту. Цим роз
порядженням скасовано всі земельні 
закони і розпорядження колиш. австр. 
влади й раніше видані ДСЗС.

З наближенням весни нагальність 
вирішення земельної проблеми ста
ла очевидною. 18.03.1919 земельна 
комісія ДСЗС підготувала закон "Про 
вивласнення великих табулярних по- 
сілостей", який визначав порядок кон
фіскації земель у великих землевлас
ників. Максимальне землеволодіння 
обмежувалося 200 моргами (1 морг
0,57 га). Надлишок землі вилучали. 
Конфіскації підлягали землі осіб, які 
зі зброєю боролися проти укр. вла
ди. Націоналізовані землі вважалися 
власністю д-ви й переходили в тим
часове управління громад, земельних 
комісій, що мали їх розподіляти між 
селянами для подальшого викори
стання. Урожай з таких земель мав 
розподілятися повітовими і громад, 
земельними комісіями між селяна
ми, які на них працювали, відповідно 
до кількості робочих днів. Частину 
врожаю надавали воякам ГА та їхнім 
сім'ям.

14.04.1919 УНРада ухвалила закон 
про аграрну реформу. Основу цього 
закону підготували С. Баран, Л. Бачин
ський, С. Данилович, М. Мартинець, 
а доповнення внесено земельною 
комісією (Т. Старух, С. Матковський, 
С. Онишкевич, Г. Тершаковець - від 
УНТП, С. Данилович, П. Шекерик-До- 
ників, І. Макух - від УРП, С. Вітик,
А. Шмигельський - від УСДП). Без ви
купу конфісковували землі австр. уря
ду і його стр-р у Галичині, учасників 
збройної б-би проти укр. влади, ве
ликі земельні наділи, придбані в роки 
ПСВ. Всі ін. власники мали отримати 
відшкодування за конфісковані зем
лі. Земельні комісії націоналізованою 
землею мали наділяти безземельних 
і малоземельних селян на основі пра
ва приватної власності. На майбутнє 
позбавляли права на землю громадян 
ін. д-в, а також дезертирів з ГА і кри
мінальних злочинців. У власність д-ви 
переходили ліси, а у власність сільс. 
громад - водойми.

До часу поділу землі між селянами 
нею мали управляти обласна, повітові 
та громад, земельні комісії. Функціями 
обл. комісії визначено конфіскацію, 
відшкодування власності та перероз
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поділ землі. Повітова комісія здійсню
вала нагляд за господарюванням на 
конфіскованих землях у підпорядко
ваному повіті, слідкувала за звітами 
громад, комісій і скаргами громадян. 
Громад, комісії управляли землею на 
місцях і підпорядковувалися повіто
вим та обласним комісіям.

Закон застерігав від самовільно
го захоплення землі. Такі дії каралися 
арештом до 6 місяців або штрафом до 
10000 корон, позбавленням права на 
участь у парцеляції землі.

Недоліком земельного закону 
було його відтермінування. Розподіл 
земель передбачалося розпочати піс
ля завершення війни і повернення 
"жовнірів і полонених додому". Лише
9.05.1919 Виділ УНРади окремим зако
ном роз'яснив положення земельного 
законодавства щодо продажу-купівлі 
табулярних земель. Низку питань ре
алізації реформи відкладено до вирі
шення майбутнім соймом ЗОУНР. За
галом же земельний закон ЗОУНР мав 
прогресивний х-р.

ДСЗС, як і весь уряд, припинив 
свою діяльність 9.06.1919, після прого
лошення Є. Петрушевича Диктатором. 
Держ. секретаря земельних справ 
М. Мартинця польс. легіонери без 
суду розстріляли 13.06.1919 в лісі біля 
с. Присліп (нині Богородчан. р-ну Іва- 
но-Франк. обл.) після невдалої спроби 
прорватися до ЧСР.

Літ.: Дрогомирецька Я , Савчук Б. 
Соціально-економічна політика ЗУНР: 
історико-правовий аспект// Галичина. 
Вип. 25-26. Івано-Франківськ, 2014. 
С. 132-141; Західно-Українська Народна 
Республіка 1918-1923. Документи і ма
теріали. Т. 1-2 / уклад.: О. Карпенко, 
К. Мицан. Івано-Франківськ, 2001-03; 
Західно-Українська Народна Респу
бліка. 1918-1923: Історія / кер. авт. 
кол. й відп. ред. О. Карпенко. Іва
но-Франківськ, 2001; Західно-Україн
ська Народна Республіка. 1918-1923. 
Уряди. Постаті. Львів, 2009. С. 185-189; 
Земельний закон для ЗОУНР // Репу- 
блика. ] 9 ] 9 . 8 трав;Левицький К. Пер
ший Секретаріят ЗОУНР // Українська 
Галицька Армія / ред. Д. Микитюк. 
Т.З. Вінніпеґ, 1966. С.43-47;ЛитвинМ.,

Науменко К. Історія ЗУНР. Львів, 1995; 
Малик Я. Державна аграрна полі
тика Західно-Української Народної 
Республіки // Демократичне вряду- 
вання. Науковий вісник. 2008. Вип. 2. 
С. 84-88; Павлишин О. Львівщина в 
добу Західно-Української Народної 
Республіки (1918-1919). Львів, 2008. 
С. 83-91; Його ж. Підготовка аграрної 
реформи в ЗОУНР // Україна: куль
турна спадщина, національна сві
домість, державність. Вип. 6. Львів,
2000. С. 170-183; Сливка С. С. Пра
вовий механізм реалізації земельної 
реформи у Західно-Українській На
родній Республіці // Науковий віс
ник Львівського державного універ
ситету внутрішніх справ. 2014. № 2. 
С. 24-31; ТищикБ. Західно-Українська 
Народна Республіка (1918-1923). Іс
торія держави і права. Львів, 2004; 
Шептицька Л. Степан Баран - дер
жавний секретар земельних справ 
ЗУНР // Україна: культурна спадщина, 
національна свідомість, державність. 
Вип. 18. Львів, 2009. С. 571-577.

Микола Вітенко

ДЕРЖАВНИЙ СЕКРЕТАРІАТ ОСВІ
ТИ І ВІРОІСПОВІДАНЬ (ДСОВ) - галу
зеве мін-во уряду ЗУНР (РДС), у ком
петенції якого були орг-ція і кер-во 
с-мою освіти ЗУНР-ЗОУНР. Ств. 6.11.1918 
УНРадою. Його очолив відомий гро
мад. діяч та гімназійний проф. О. Бар
вінський. Після переїзду уряду до 
м. Станиславів кер-во ним здійсню
вав д-р А. Артимович. Від 17.04.1919 
за освітню політику уряду відповідав 
письменник та педагог А. Крушель- 
ницький. Осн. діяльність ДСОВ була 
спрямована на належну орг-цію укр. 
шкільництва в д-ві.

Для втілення в життя закону 
УНРади про основи шкільництва від
13.02.1919, що встановив найважли
віші засади освітньої політики д-ви, 
зокр. запровадив укр. мову як обов'яз
кову в усіх держ. навч. закладах і ви
знав за нацменшинами право на навч. 
рідною мовою, ДСОВ прийняв низку 
підзаконних актів. 23.02.1919 видано 
постанову ДСОВ про зміну навч. планів 
у народних або початкових шк., навч.
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в яких було обов'язковим для дітей ві
ком з 8 до 14 р. Вона дозволяла запро
вадити вивчення польс. та нім. мов як 
факультативних предметів, натомість 
збільшити обсяг навч. часу для вивчен
ня укр. мови, л-ри й математики.

24.02.1919 видано розпоряджен
ня ДСОВ про обов'язкове викладан
ня укр. мовою у всіх держ. серед, шк., 
тобто класичних і реальних г-зіях, які 
здійснювали підготовку чиновників 
середнього рангу для роботи в держ. 
установах. Кер-во згаданих навч. за
кладів до 15.03.1919 було зобов'язане 
втілити це вжиття.

30.03.1919 ДСОВ оприлюднив роз
порядження "В справі польської і 
німецької мови", яким дозволено в 
школах з укр. мовою навч., на прохан
ня батьків, вивчати, починаючи з 3-го 
гімназійного класу, польс. і нім. мови 
як факультативні предмети по 2 год. на 
тиждень. За потреби єврейс. мова та 
історія могли викладатися як обов'яз
кові предмети.

Окрім чітких вказівок для вже ді
ючих держ. і приватних навч. закла
дів, розпорядком ДСОВ про приватні 
школи чітко регламентовано умови, 
за яких владні установи давали дозвіл 
на відкриття освітніх установ: дир. і 
вчителі повинні отримати укр. грома
дянство; орг-ція шкільництва мусить 
загалом відповідати орг-ції держ. шкіл 
того ж типу; навч. заклад повинен ви
конувати всі розпорядження органів 
держ. влади ЗУНР.

Згідно з розпорядком ДСОВ про 
службову присягу учителів від 22.02.1919, 
вони повинні були письмово засвідчи
ти свою відданість укр. д-ві. 24.02.1919 
ДСОВ прийняв постанову, якою надано 
можливість укр. приватним г-зіям у м. 
Долина, Городенка, Копичинці, Рогатин, 
Чортків і Яворів та жін. учительським 
семінаріям у м. Коломия, Львів і Терно
піль набути держ. статус.

ДСОВ та органи місц. самовря
дування доклали чимало зусиль для 
забезпечення нормального функці
онування навч. закладів. Здійснюва
ли навч. процес у нар. школах краю, 
проводили підготовку до випускних 
іспитів за 1918/19 н. p., значну увагу

звертали на приготування до нового 
н. р. Стараннями ДСОВ створено ква
ліфікаційні комісії з метою надання 
педагогам можливості скласти квалі
фікаційні іспити; полегшено вимоги до 
вступників учительських семінарій. Ці 
та ін. заходи сприяли належній орг-ції 
навч. процесу в початкових шк., а та
кож були спрямовані на підготовку 
необхідної кількості освітян. Однак 
педагогів у багатьох навч. закладах 
не вистачало, оскільки польс. вчителі 
відмовлялися складати присягу на вір
ність новоствореній д-ві й зрікалися 
своїх посад.

Літ.: Зарядження Державного Се
кретаріяту освіти і віроісповідань в 
справі науки єврейської мови і єврей
ської історії в середних школах західної 
области Української Народної Републи
ки // Вісник Державного Секретаріату 
освіти і віроісповідань. 1919. Ч. 1.1 квіт.; 
Західно-Українська Народна Республі
ка 1918-1923. Документи і матеріали. 
Т. 2 / уклад.: О. Карпенко, К. Мицан. 
Івано-Франківськ, 2003; Шологон Я  
Освітні процеси в Західно-Українській 
Народній Республіці (1918-1919 pp.) // 
Наукові записки Тернопільського наці
онального педагогічного університету 
ім. Володимира Гнатюка. Історія. Вип. 1. 
Ч. 1. Тернопіль, 2013.

Лілія Шологон

ДЕРЖАВНИЙ СЕКРЕТАРІАТ ПбШ- 
ТИ і ТЕЛЕГРАФУ (ДСПТ) -  галузеве 
мін-во уряду ЗУНР (РДС), до компетен- 
ції якого належала орг-ція поштового 
і телеграфного зв'язку в ЗУНР-ЗОУНР. 
Ств. 9.11.1918 в м. Львів. Кер. (держ. 
секретар) - О. Пісецький. ДСПТ пере
бував у Львові, 24.11-31.12.1918 - у 
м. Тернопіль, 01-05.1919 - у м . Ста
ниславів.

Осн. завданнями ДСПТ було нала
годження зв'язку та функціонування 
залізниці. Оскільки на той час на за
лізниці, пошті і телеграфі працювали 
переважно поляки (австрійці і чехи 
звільнилися та виїхали з краю), роз
порядження укр. влади саботували.
19.12.1918 ДСПТ видав розпоряджен
ня про прийняття присяги службов
цями на вірність ЗУНР. Усіх, хто не
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прийняв присягу, звільнено з роботи; 
залишилися переважно українці та єв
реї. Колиш. австр. герби та емблеми, 
написи на установах, печатки було за
мінено українськими; на телеграфі за
провадили укр. мову. На пошті продов
жували використовувати австр. марки 
з укр. наддруками.

У 12.1918 в м. Тернопіль ДСПТ ор
ганізував курси поштових працівників, 
телефоністок і телеграфісток. Надалі 
такі курси було відкрито в м. Станисла
вів, низці повітов. міст. 20.12.1918
0. Пісецький організував школу військ, 
телеграфістів у м. Тернопіль.

У 01.1919 ДСПТ об'єднаний з Держ. 
секретаріатом шляхів сполучень у 
Держ. секретаріат шляхів і пошти та те
леграфу (ін. назва - Держ. секретаріат 
комунікацій). Йому підпорядковували
ся: Дирекція залізниць у м. Станисла
вів, начальні міські й повітові уряди 
залізн. шляхів; Дирекція пошти та те
леграфу, повітові поштово-телеграфні 
уряди (відділи); служба кур'єр, зв'язку.
1. Мирон (раніше керував Держ. секре
таріатом шляхів сполучення) очолив 
ДСПТ, О. Пісецький - Дирекцію пошт і 
телеграфів.

У 01-02.1919 відновлено понад 
2000 телеграфних стовпів. Встанов
лено с-му покарань за пошкодження 
ліній зв'язку, аж до смертної кари. За
проваджено нові телеграфні апара
ти. Налагоджено поштовий зв'язок.
10.01.1919 розпорядженням ДСПТ ство
рено с-му кур'єрського зв'язку що охо
пив усі повіти ЗУНР з гол. станціями в м. 
Красне, Тернопіль, Станиславів, Стрий і 
Самбір.

Завдяки ДСПТ в 01-03.1919 велася 
активна робота з налагодження залізн. 
руху. Відбудовано й відремонтовано 
мости, переїзди, рухомий склад. По
мітну допомогу в цьому надавала УНР. 
Мін-во шляхів УНР надіслало до Гали
чини машиністів, ін. фахівців, виділило 
значні кошти на ремонт вузькоколійок, 
залізниць, заготівлю палива, металу. У
01.1919 розпочали роботу 3-місячні 
залізн.-тех. курси в м. Станиславів.

ДСПТ відповідав за налагоджен
ня евакуації армії, кер-ва ЗОУНР за 
р. Збруч у 06.1919. 9.06.1919, після

проголошення Є. Петрушевича Дик
татором, ДСПТ припинив діяльність, 
передавши свої функції Раді уповнова
жених Диктатора в Галичині.

Літ.: Драбчук /., Скаврінко М. Іван 
Мирон - міністр ЗУНР. Галич, 2007; За
хідно-Українська Народна Республіка
1918-1923. Документи і матеріали. 
Т. 1-2 / уклад.: О. Карпенко, К. Мицан. 
Івано-Франківськ, 2001-03; Західно
українська Народна Республіка. 1918- 
1923: Історія / кер. авт. кол. й відп. ред. 
О. Карпенко. Івано-Франківськ, 2001; 
Західно-Українська Народна Республі
ка. 1918-1923. Уряди. Постаті. Львів,
2009. С. 190-192,262-265; Левицький К. 
Перший Секретаріят ЗОУНР // Україн
ська Галицька Армія / ред. Д. Микитюк. 
Т.З. Вінніпег, 1966. С. 43-47; Литвин М., 
Науменко К. Історія ЗУНР. Львів, 1995; 
Мікула О. Державні залізниці З.О.У.Н.Р. 
// Літопис Червоної Калини. 1935. Ч. 5. 
Травень. С. 4; Павлишин О. Львівщина 
в добу Західно-Української Народної 
Республіки (1918-1919). Львів, 2008. 
С. 83-91; Тимченко Р. Державне бу
дівництво та політико-економічні 
перетворення ЗУНР (листопад 1918
- червень 1919 pp.) // Проблеми ви
вчення історії Української революції
1917-1921 pp. 2011. Вип. 6. С. 111-144; 
Тищик Б. Західно-Українська Народна 
Республіка (1918-1923). Історія держа
ви і права. Львів, 2004.

Микола Вітенко

ДЕРЖАВНИЙ СЕКРЕТАРІАТ ПРА
ЦІ ТА СУСПІЛЬНОЇ ОПІКИ (ДСПСО)
- галузеве мін-во уряду ЗУНР (РДС), до 
компетенції якого належала орг-ція 
с-ми соціального захисту в ЗУНР-ЗОУНР. 
Ств. 9.11.1918 в м. Львів. Кер. (держ. сек
ретар) - А. Чернецький.

ДСПСО займався захистом інте
ресів і матеріальним забезпеченням 
сиріт, калік, хворих, непрацездатних 
людей, осіб похилого віку, а також охо
роною праці робітників; мав допомага
ти малозабезпеченим, вдовам, сім'ям 
загиблих старшин та вояків ГА. ДСПСО 
частково мали підпорядковуватися 
чи співпрацювати відповідні стр-ри 
ГКЦ. ДСПСО виконував посередницькі 
функції між працедавцями і робітника
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ми, запобігав страйкам, слідкував за 
дотриманням трудового законодав
ства, в т. ч. 8-годинного робочого дня, 
заборони праці у святкові й вихідні дні.

22.11.1918 ДСПСО евакуйовано до 
м.Тернопіль. А. Чернецький залишився 
у м. Львів і обов'язків держ. секретаря 
надалі не виконував. У 01.1919 ДСПСО 
ліквідовано. Частину його функцій пе
редано відповідному відділу ДСВнС 
(кер. М. Козаневич, Р. Скибінський,
О.Устиянович).

Літ.: Західно-Українська Народна 
Республіка 1918-1923. Документи і 
матеріали. Т. 1 -2 / уклад.: О. Карпенко, 
К. Мицан. Івано-Франківськ, 2001-03; 
Західно-Українська Народна Республі
ка. 1918-1923: Історія / кер. авт. кол. 
й відп. ред. О. Карпенко. Івано-Фран
ківськ, 2001; Західно-Українська Народ
на Республіка. 1918-1923. Уряди. Поста
ті. Львів, 2009. С. 323-346; Левицький К. 
Перший Секретаріят ЗОУНР // Україн
ська Галицька Армія / ред. Д. Микитюк. 
Т. 3. Вінніпег, 1966. С. 43-47; Литвин М., 
Науменко К. Історія ЗУНР. Львів, 1995; 
Павлишин О. Львівщина в добу Захід
но-Української Народної Республіки 
(1918-1919). Львів, 2008. С. 83-91; Тим- 
ченко Р. Державне будівництво та по- 
літико-економічні перетворення ЗУНР 
(листопад 1918 - червень 1919 pp.) // 
Проблеми вивчення історії Української 
революції 1917-1921 pp. 2011. Вип. 6. 
С. 111-144; ТищикБ. Західно-Українська 
Народна Республіка (1918-1923). Істо
рія держави і права. Львів, 2004.

Микола Вітенко

ДЕРЖАВНИЙ СЕКРЕТАРІАТ ПУБ
ЛІЧНИХ РОБІТ (ДСПР) - галузеве мін-во 
уряду ЗУНР (РДС), у компетенції якого 
була орг-ція роботи пром. підпр-в та 
націоналізованих секторів економіки 
ЗУНР-ЗОУНР. Ств. 9.11.1918 в м. Львів. 
Офіційно керівником (держ. секрета
рем) призначено І. Макуха, який на той 
час перебував у м. Товмач (нині м. Тлу
мач Івано-Франк. обл.). 18.11.1918, ви
словлюючи свою незгоду з керівником 
РДС, І. Макух подав у відставку й поса
да залишалася вакантною. У 01.1919, 
на прохання С. Голубовича, І. Макух 
очолив ДСВнС. Увесь цей час обов'яз

ки держ. секретаря ДСПР виконував 
М. Козаневич, який у 01.1919 в уря
ді С. Голубовича очолив об'єднаний 
Держ. секретаріат публічних робіт та 
гірництва.

На ДСПР покладалося завдання вста
новлення обліку всіх об'єктів пром. 
розвитку, вивчення обсягів запасів си
ровини, готової продукції, орг-ція про
цесу відбудови краю. ДСПР складався 
з 2 відділів - відбудовного й гірничого. 
Передбачалося формування чіткої вер
тикалі управлінської стр-ри. У повітах ді- 
яли"тех.уряди", що підпорядковувалися 
ДСПР і безпосередньо займалися всіма 
питаннями екон. буд-ва. При них функ
ціонували "будівельні експозитури", які 
в зимовий період розпочали заготівлю 
буд. матеріалу в лісах. У м. Дрогобич 
ДСПР підпорядковувався Державний 
нафтовий комісаріат, що контролював 
видобуток і продаж нафти.

На засіданнях УНРади та РДС М. Ко
заневич неодноразово виступав з про
грамами відбудови економіки ЗУНР. 
Він сподівався на пожвавлення кредит
ної політики і залучення до 2 млрд корон 
на рік на відбудову зруйнованого г-ва. 
Реалізувати його програму не вдалося 
через військ, дії.

1.02.1919 ДСПР спільно з ДСС ви
дав розпорядження "Про захист пози
чальників"- банкам рекомендували не 
підвищувати відсоткові ставки за кре
дитами, відтерміновувати строки спла
ти позик за іпотеками. 4.02.1919 ДСПР 
видав обіжник для справедливого роз
поділу буд. деревини для відновлення 
зруйнованих війною будівель.

9.06.1919, після проголошення Є. Пе
трушевича диктатором, ДСПР припинив 
діяльність, передавши свої функції Раді 
уповноважених Диктатора в Галичині.

Літ.: Західно-Українська Народ
на Республіка 1918-1923. Документи і 
матеріали. Т. 1-2 / уклад.: О. Карпенко, 
К. Мицан. Івано-Франківськ, 2001-03; 
Західно-Українська Народна Республіка.
1918-1923: Історія / кер. авт. кол. й відп. 
ред. О. Карпенко. Івано-Франківськ, 
2001; Західно-Українська Народна Ре
спубліка. 1918-1923. Уряди. Постаті. 
Львів, 2009. С. 126-127,172-184; Левиць
кий К. Перший Секретаріят ЗОУНР //
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Українська Галицька Армія / ред. Д. Ми
китюк. Т. 3. Вінніпеґ, 1966. С. 43-47; Лит
вин М., Науменко К. Історія ЗУНР. Львів, 
1995; Павлишин О. Львівщина в добу За- 
хідно-Української Народної Республіки 
(1918-1919). Львів, 2008. С. 83-91; Тим- 
ченко Р. Державне будівництво та по- 
літико-економічні перетворення ЗУНР 
(листопад 1918 - червень 1919 pp.) // 
Проблеми вивчення історії Української 
революції 1917-1921 pp. 2011. Вип. 6. 
С. 111-144; ТищикБ. Західно-Українська 
Народна Республіка (1918-1923). Історія 
держави і права. Львів, 2004.

Микола Вітенко

ДЕРЖАВНИЙ СЕКРЕТАРІАТ СУ- 
ДІВНЙЦТВА (ДСС) - галузеве мін-во 
уряду ЗУНР (РДС), у компетенції якого 
була орг-ція нової с-ми судочинства та 
управління нею, здійснення судової ре
форми. У л-рі використовуються назви 
"Держ. секретаріат судових справ" та 
"Держ. секретаріат юстиції", оскільки 
ДСС був "начальною адміністративною 
владою" над судами, прокуратурою і 
нотаріатом. Ств. 9.11.1918. Перший 
очільник - С. Голубович.

За відсутності власних законів та 
кодифікації нормативно-правових ак
тів щодо ведення судочинства, УНРада 
постановою від 16.11.1918 залишила 
чинним попереднє австр. законодав
ство, за умови, що воно не суперечи- 
тиме інтересам ЗУНР.

Законом "Про тимчасову органі
зацію судів і власти судейської" від
21.11.1918 УНРада підтвердила право
мірність повноважень судів колиш. Ав- 
стро-Угор. імперії. Компетенція колиш. 
австр. Мін-ва судівництва переходи
ла до ДСС ЗУНР, який мав призначати 
службовий допоміжний апарат судів. 
Самих суддів призначала РДС за про
позицією ДСС (§ 4). Законом встанов
лювалися повітовий, окружний і вищий 
суди ЗУНР, а також передбачалося утво
рення Найвищого Державного Суду в 
м. Львів. Закон містив припис, за яким 
держ. секретар судівництва мав видати 
постанови на його виконання (§11). За
галом ДСС забезпечував виконання за
конодавчих актів УНРади в галузі судо
чинства та контроль за відповідністю їм

актів ін. органів влади ЗУНР. 18.02.1919 
ДСС видав розпорядок, яким затвер
джено текст письмової присяги суддів 
та порядок її складання.

7.01.1919 утворено новий уряд 
ЗУНР; держ. секретарем судівництва 
став О. Бурачинський, який одразу 
ж перебудував стр-ру самого секре
таріату, поділивши його на 2 осн. від
діли: особово-управляючий (здійс
нював кер-во судами, прокуратурою 
і нотаріатом, призначав на посади 
суддів, прокурорів, нотаріусів та до
поміжний персонал цих органів) і за
конодавчий (розробляв законодавчі 
пропозиції, проекти нормативних ак
тів, видавав офіц. друкований орган 
ЗУНР - "Вістник державних законів і 
розпорядків Західної Области Укра
їнської Народної Республіки").

Для забезпечення судочинства ква
ліфікованими кадрами, на пропозицію 
ДСС, УНРада 11.02.1919 прийняла за
кон "Про скорочення часу підготовки 
працівників судової служби", яким з 
З до 2 р. було зменшено термін ста
жування після завершення навч. на 
юрид. ф-ті. На підставі цього закону
11.02.1919 ДСС видав відповідний роз
порядок, а 20.01.1919 - розпорядок 
про проведення "судових іспитів". Іс
пити повинні були складати кандидати 
на суддівські посади (крім суддів, які 
вже працювали), для чого створювали 
спец, комісії на чолі з головами (прези
дентами) окружних судів. Членів комі
сій на 3 р. призначав держ. секретар 
судівництва за пропозицією голови 
комісії. Екзаменаційну комісію при ок
ружному суді в м. Станиславів створе
но 23.03.1919.

ДСС забезпечував виконання при
йнятих 11.02.1919 УНРадою Законів 
"Про розмежування компетенції по
вітових і окружних судів у цивільних 
справах" та "Про зміну трибуналів 
першої інстанції в карних справах", 
якими оптимізував успадковану від 
Австро-Угорщини с-му судочинства. 
Запроваджувалося судочинство укр. 
мовою, принципи гласності, відкрито
сті, змагальності, права звинуваченого 
на захист. 2.03.1919 ДСС видав розпо
рядок "В справі застанови діяльності
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судів присяглих", на підставі якого на 
тер-їЗУНР тимчасово (терміном на 1 р.) 
призупинялося функціонування судів 
присяжних.

Держ. секретар судівництва при
значав членів і голів сенатів (затвер
джувала УНРада або її Виділ), утворе
них згідно із Законом від 15.02.1919 
"Про тимчасове виконування судів
ництва в цивільних і карних справах в 
другій і третій інстанціях в часі надзви
чайних відносин, спричинених війною", 
а також судів, утворених у 02.1919 в 
повітах трибуналів першої інстанції 
для розгляду кримінальних справ. Ок
ремими розпорядками ДСС від 23.02 і
1.03.1919 було врегульовано питання 
оплати за судові витрати, судове мито, 
оплати праці залучених експертів; пе
редбачено певні пільги для категорії 
малозабезпечених осіб.

Розпорядком ДСС "Про державну 
прокуратуру" від 18.12.1918 розпочав
ся процес формування органів публіч
ного обвинувачення, зокр. прокура
тури. Однак через війну ця служба не 
була цілком сформована.

Розпорядком ДСС від 1.03.1919. ре
гулювалася діяльність нотаріату. Перед
бачалося, що закони і розпорядження 
Австро-Угор. монархії, на підставі яких 
діяли нотаріуси, залишаються чинни
ми до їх зміни чи припинення їхньої дії. 
Нотаріальну службу очолювала Нота
ріальна палата, яка організаційно під
порядковувалася ДСС.

Адвокатам було запропоновано 
зорганізуватися у Палату адвокатів у 
м. Станиславів, для чого їх зобов'яза
но скласти присягу в письмовій формі 
про обов'язок дотримуватися діючих 
законів і служити зміцненню правопо
рядку в д-ві. Уніфікувалася офіц. назва 
"адвокат". Після проголошення злуки 
ЗУНР та УНР внесено зміни до офіц. до
кументів органів суду та прокуратури. 
Розпорядком ДСС від 2.01.1919 "Про 
печати, вивіски і орієнтаційні написи 
судів, державних прокураторій і кар
них заведень" ліквідовано аналогічне 
розпорядження ЗУНР від 18.12.1918. 
Офіц. документи та печатки судів, 
прокуратури мали відповідати держ. 
атрибутам УНР: герб - тризуб і напис

укр. мовою - "Українська Народна Ре
спубліка". Усі написи на документах і 
печатках мали виконувати укр. мовою. 
Крім укр. тексту, можна було додатко
во послуговуватися мовами законно 
визнаних нацменшин. Орг. основою ді
яльності адвокатів оголошено Палату 
адвокатів.

Поза підпорядкуванням ДСС існу
вало військ, судочинство та ін-т військ, 
прокуратури. 10.03.1919 на пропози
цію ДСС Виділ УНРади оголосив ам
ністію, а 20.03.1919 ДСС опублікував 
розпорядок "Про виконання амністії", 
якій підлягали особи й за військ, зло
чини.

Загалом ДСС розглядають як про
міжну ланку між судовою та виконав
чою владою, але тогочасні складні 
обставини воєн, стану не сприяли на
лежній реалізації незалежності судо
вої влади.

Літ.:ЄфремоваН. В., ТищикБ. Й., Мар
чук В. Т. Суд і судочинство в УНР, Укра
їнській державі, ЗУНР (1917-1920 pp.). 
Одеса, 2007; Закон Української Націо
нальної Ради "Про тимчасову органі
зацію судів і судочинства" // Збірник 
законів, розпорядків та обіжників, про
голошених Державним Секретаріятом 
Зах. Укр. Нар. Републики. Станиславів,
1918. С. 4-5; Кульчицький П. Суд і судо
чинство ЗУНР: законодавство і практи
ка // Вісник Львів, ун-ту. Сер. юрид. 2013. 
Вип. 58. С. 68-73; Мацькевич М. Судові 
органи в Західно-Українській Народній 
Республіці (1918-1919 pp.) // Право Укра
їни. 2011. № 5. С. 262-267; ПристашЛ. Т. 
Формування судової системи Західно- 
УкраїнськоїНародноїРеспубліки//Акту- 
альні проблеми вдосконалення чинно
го законодавства України. 2014. Вип. 35. 
С. 13-21.

Сергій Дерев 'янко

ДЕРЖАВНИЙ СЕКРЕТАРІАТ СУС
ПІЛЬНОГО ЗДОРОВ'Я (ДССЗ) - галу
зеве мін-во уряду ЗУНР (РДС), до ком
петенції якого належало формування 
та реалізація держ. політики у сфері 
охорони здоров'я. Ств. 9.11.1918. Існу
вання спеціалізованого керівного ор
гану управління галуззю охорони здо
ров'я у стр-рі уряду ЗУНР на момент
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його заснування пояснюється тим, що 
формування укр. мед. служби відбува
лося за зразком австр. санітарної с-ми, 
де існувало відповідне мін-во. 10.11.1918 
новоств. ДССЗ очолив лікар І. Куро- 
вець. Однак польс.-укр. війна 1918-19 
внесла свої корективи в орг-цію уря
дових стр-р.

Під час відступу укр. війська та уря
ду зі Львова 22.11.1918 держ. секретар 
сусп. здоров'я І. Куровець не встиг ева
куюватися і потрапив у полон, де про
був до кін. 01.1919. За умов відсутності 
міністра, а також із міркувань ощад
ності та спрощення адм.-бюрократич- 
ного апарату управління, якого ви
магав військ, стан, у новому уряді від
4.01.1919 ДССЗ ліквідовано. Натомість 
було утворено Санітарний відділ при 
ДСВнС, шефом якого став І. Куровець, 
який повернувся з польс. полону в
02.1919.

Літ.: Західно-Українська Народна 
Республіка. 1918-1923. Уряди. Постаті. 
Львів, 2009; ТищикБ., Вівчаренко О. За
хідноукраїнська Народна Республіка.
1918-1923 pp. (До 75-річчя утворення 
і діяльності). Коломия, 1993.

Лев Давибіда

ДЕРЖАВНИЙ СЕКРЕТАРІАТ ТОР
ГІВЛІ І ПРбМИСЛУ (ДСТП) - галузеве 
мін-во уряду ЗУНР (РДС), до компетен
ції якого належали орг-ція та контроль 
за торг, діяльністю, сприяння розвитку 
пром-ті. Кер. - Я. Литвинович (9.11 - кін.
11.1918). У другому уряді, з 4.01.1919 
до кін. діяльності ДСТП його керівни
ком був голова РДС С. Голубович. У 1-й 
пол. 1919 працівниками ДСТП були: 
проф. учительської семінарії І. Боднар, 
правник Л. Павловський, студент Г. Хо
м'як і випускниця вчительської семіна
рії С. Левицька.

ДСТП складався з 3 відділів - наф
тового, імпорту ("закорд. довозів") і 
опіки над промислом. Відділу опіки над 
промислом були підпорядковані пром. 
об'єкти (зокр. ф-ки) та взірцеві верста
ти. Відділ закорд. довозів контролював 
та видавав дозволи на імпорт, займався 
реалізацією торг. угод. Його діяльність 
ускладнювали незначний товарообіг та 
відсутність належної комунікації. Наф

товий відділ контролював торгівлю 
нафтою та нафтопродуктами (ропою, 
бензином, парафіном, мазутом), вида
вав дозволи на їх вивіз. Тимчасовим 
розпорядком ДСТП від 15.11.1918 за
боронено експорт нафти та нафтопро
дуктів; їх вивіз був можливий лише за 
дозволом ДСТП. ДСТП стягував відпо
відне мито (11 -50 корон/гривень з 1 кг 
нафтопродукту). У підпорядкуванні 
ДСТП був Держ. нафтовий комісаріат у 
Дрогобичі.

У 1-й пол. 1919 ДСТП співпрацював 
у справах постачання продовольства 
з Держ. харчовим урядом і його місц. 
управами та з головноуповноваженим 
по харчуванню Галичини і Буковини. 
Робота ДСТП утруднювалася низкою 
проблем - саботажем службовців і ро- 
бітників-поляків, самоуправством місц. 
адміністрацій, обмеженими можливос
тями експорту й імпорту товарів та про
дукції, суперечностями з військ, коман
дуванням тощо. ДСТП, як і весь уряд, 
припинив свою діяльність 9.06.1919, 
після проголошення Є. Петрушевича 
Диктатором.

Літ.: Левицький К. Перший Дер
жавний Секретаріят у Львові // Україн
ський Скиталець. Відень, 1923. 1 черв.
Ч. 11. С. 15-18; Павлишин О. Львівщина 
в добу Західно-Української Народної 
Республіки (1918-1919). Львів, 2008.
С. 83-91; Його ж. Фінансова система та 
грошовий обіг у Західно-Українській 
Народній Республіці (листопад 1918
- червень 1919 pp.) // Грошовий обіг 
і банківська справа в Україні: Минуле 
та сучасність. Львів, 2005. С. 341-367; 
Тимчасовий розпорядок Державного 
Секретаріяту для Торговлі і Промис
лу Західно-Української Народньої Ре
публики // Діло. 1918. 19 падолиста 
(6. ст. ст.). Ч. 266. С. 3.

Дмитро Пугач

ДЕРЖАВНИЙ СЕКРЕТАРІАТ ФІ
НАНСІВ (ДСФ) - галузеве мін-во уряду 
ЗУНР (РДС), у компетенції якого була 
орг-ція фінансової с-ми та контролю 
грошового обігу. В офіц. документах 
та пресі ЗУНР фігурувала й ін. назва -  
Мін-во скарбу. Кер. (держ. секретар)
- К. Левицький, який був одночасно
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головою першого уряду ЗУНР (РДС). 
Уряд К. Левицького створив фінансо
ву комісію у такому складі: Б. Булик, 
Л. Кульчицький, О. Саєвич, А. Говико- 
вич, Я. Литвинович та С. Голубович.

На поч. 01.1919 в Станиславові, 
після відставки уряду К. Левицького, 
новий кабінет сформував С. Голубо
вич, який, як голова уряду, очолив од
ночасно держ. секретаріати фінансів, 
торгівлі та промисловості. ДСФ підпо
рядкував собі Краєву дирекцію скарбу 
(КДС). За австр. влади ця установа за
безпечувала збереження держ. майна; 
здійснювала управління безпосередні
ми і посередніми податками, відала 
приміщеннями фінансових установ. 
Після відходу укр. уряду зі Львова КДС 
розташувалася у Тернополі. Укр. влада 
залишила в дії місц. фінансову стр-ру 
колиш. австр. д-ви, зокр. регіональни
ми підрозділами КДС були Дирекції 
скарбових округів (ДСО). На тер-ї, під
контрольній ЗУНР, їх розташували в 
Бережанах, Бродах, Жовкві, Коломиї, 
Самборі, Станиславові, Тернополі та 
Чорткові. Було продовжено функціо
нування прикордонних служб та по
даткових відділів при повітов. коміса
ріатах. 3.11.1918 ДСФ підпорядкував 
ДСО владі повітов. комісаріатів. Кожне 
розпорядження повітового комісаріа
ту, яке стосувалося фінансових справ, 
а також персональних справ службов
ців митниці та скарбової сторожі мало 
бути погоджене з ДСО. Таке рішення 
ускладнювало роботу фінансових 
служб, бо ДСО охоплювали кілька політ, 
повітів ЗУНР. ДСФ наказав повітовим та 
громадським комісаріатам надіслати 
списки всіх звільнених з посад фахівців 
ДСО з поясненням причини звільнення 
кожного. Після отримання такої інфор
мації ДСО були зобов'язані влаштувати 
цих фахівців у фінансові, митні та охо
ронні структури, за умови підписання 
ними присяги на вірність ЗУНР, й вида
ти їм відповідні посвідчення.

Формування структури ДСФ роз
почалося у Станиславові. Міністерство 
поділили на кілька секцій. Особова 
секція відала призначеннями на по
сади службовців усіх підпорядкова
них органів - ДСО, податкових урядів,

сировинних, тютюново-монопольних. 
Крім того, діяли секції безпосередніх 
податків та держ. монополій. Об'єдна
ному ДС фінансів та торгівлі підляга
ли також митні уряди, т. зв. скарбова 
сторожа (аналог сучасної податкової 
міліції), та уряди мір і ваги. Службов
цями ДСФ у 01-05.1919 були: В. Мриць
- скарбовий радник, П. Чайківський
- комісар міста, І. Полянський - конт
ролер тютюнового монополю, Б. Мо
настирський - працівник Австро-Угор. 
банку, Ю. Пєшковський - зав. канцеля
рії ("старший офіціал канцелярійний").

ДСФ тісно співпрацював з фінан
совою комісією УНРади, утвореною на 
поч. 01.1919 (С. Вітик, М. Лагодинський, 
Л. Петрушевич, І. Семака, С. Петруше
вич, А. Горбачевський, А. Манько, Т. Ва- 
ньо, Л. Бачинський, М. Король, Г. Ма- 
ріяш, С. Данилович).

8-12.05.1919 у Станиславові від
булися засідання фінансової комісії 
УНРади в зміненому складі: Т. Кормош 
(голова комісії), А. Горбачевський (заст. 
голови), К. Левицький, Т. Окуневський, 
Л. Бачинський, С. Данилович, О. Веселов- 
ський, С. Вітик, О. Юрчинський, С. Кузів,
І. Кохановський та Д. Паневник. Заслу
хавши звіт голови уряду й кількох фа
хівців з фінансових інституцій, комісія 
ухвалила низку резолюцій у справі 
внутрішнього фінансового г-ва д-ви, 
уніфікації валюти та діловодства. Окрім 
того, комісія порушила перед Виділом 
УНРади питання про встановлення ок
ремої посади держ. секретаря скарбу. 
Депутати вирішили підготувати заг. фі
нансовий план, який би визначав ті по
датки що залишалися в дії, а також нові 
збори, які планували запровадити в 
ЗУНР. Передбачалося встановити роз
міри держ. монополій, а також митних 
тарифів. Комісія ухвалила, що в ЗУНР 
треба впровадити гривню як основну 
держ. валюту, допустивши тимчасово 
разом з гривнею лише австро-угорські 
коронові банкноти. З метою збережен
ня курсу гривні стосовно інших валют 
було запропоновано організувати при 
Державній скарбниці централю. Ко
місія ухвалила рішення, що всі одно
сторонньо видані заборони стосовно 
прийому гривень або корон необхідно
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негайно відмінити. На думку депутатів, 
усі розпорядки стосовно валюти мав 
право видавати лише держ. секретар 
фінансів, узгоджено з РДС.

Рішення комісії були реалізовані 
частково. ДСФ своїм розпорядком від
16.05.1919 зобов'язав усі податкові 
уряди вимінювати пошкоджені, але 
цілі коронові банкноти на гривні. За
конопроект про держбюджет мала 
розглянути УНРада на найближчому 
пленарному засіданні, яке, проте, че
рез наступ польс. військ не відбулося.

ДСФ, як і увесь уряд, припинив 
свою діяльність 9.06.1919, після прого
лошення Є. Петрушевича Диктатором.

Літ.: Левицький К. Перший Дер
жавний Секретаріят у Львові // Україн
ський Скиталець. Відень, 1923. 1 черв.
Ч. 11. С. 15-18; Наради над фінансами 
Західної Области. Комунікат фінан
сової комісії У.Н.Р. // Українські Вісти.
1919. 25 трав. Ч. 19. С. 4; Обіжник Дер
жавного Секретаріяту фінансів з дня 
9 грудня 1918 р. в справі урядованя 
властий скарбових // Збірник зако
нів, розпорядків та обіжників, прого
лошених Державним Секретаріятом 
Зах. Укр. Нар. Републики. Станиславів, 
1918. С. 13; Павлишин О. Львівщина 
в добу Західно-Української Народної 
Республіки (1918-1919). Львів, 2008.
С. 83-91; Його ж. Фінансова система та 
грошовий обіг у Західно-Українській 
Народній Республіці (листопад 1918
- червень 1919 pp.) // Грошовий обіг 
і банківська справа в Україні: Минуле 
та сучасність. Львів, 2005. С. 341-367; 
Чубатий М. Державний лад на За
хідній Области Української Народної 
Републики // Записки Наукового това
риства ім. Шевченка. Т. 205: У пошуках 
історичної правди. Збірник на пошану 
Миколи Чубатого 1889-1975 / ред.: 
Г. Лужицький; Я. Падох. Ню Йорк; Па
риж; Сидней; Торонто, 1987. С. 1 -50.

Олег Павлишин

ДЕРЖАВНИЙ СЕКРЕТАРІАТ ШЛЯ
ХІВ - галузеве мін-во уряду ЗУНР (РДС), 
у компетенції якого була орг-ція за
лізн. та автомобільного сполучення в 
д-ві. Ств. 9.11.1918, 4.01.1919 об'єдна
ний з ДСПТ у Держ. секретаріат кому

нікації ("лучби"). Постійним головою 
мін-ва був І. Мирон (приїхав до Льво
ва 15.11.1918), його заст. ("товариш")
- інж. М. Парфанович. Подібно до ін. 
мін-в, 7.12.1918 секретаріат видав на
каз про держ. присягу службовців. 
У 1-й пол. 1919 в Станиславові служ
бовцями секретаріату були Й. Ґричук,
В. Дудка, Є. Лисий, І. Мандюк та І. Мірчук.

Виконання осн. функцій секрета
ріату ускладнювалося через низку 
обставин - саботаж більшості польс. 
залізничників, малу чисельність нац. 
управлінських і тех. кадрів, нестачу фі
нансових і матеріальних ресурсів, зруй
нованість залізн. шляхів, відсутність 
прямого сполучення між окремими 
станціями, нестачу вугілля, незадовіль
ну комунікацію центр, уряду з місц. ад
міністраціями, значне навантаження 
залізниць через потребу перевезення 
іноз. демобілізованих вояків тощо.

Секретаріату вдалося оперативно 
налагодити с-му залізн. сполучення в 
ЗУНР, незважаючи на втрату важливого 
комунікаційного вузла у Львові. Секре
таріат заохочував місц. ініціативу щодо 
понаднормової праці, з 5.12.1918 підняв 
тарифи оплати за проїзд на 50-100 %. 
Для підготовки кваліфікованих кадрів 
були ств. 3-місячні залізн.-тех. курси 
в Станиславові, курс практикантів на 
урядників залізн. руху в Тернополі. 
Участь у налагодженні залізн. сполучен
ня брали також залізничники з Наддні
прянщини. Зважаючи на активні захо
ди, секретаріатові підлягала мережа 
місц. залізн. урядів, найбільшим з яких 
була Станиславівська дирекція заліз
ниць. Центр, військ, органом шляхів та 
транспорту секретаріат розпорядком 
від 2.02.1919 призначив Залізнодорож- 
ну військ, управу. Мін-во видавало свій 
час. "Вістник Державного Секретаріяту 
Шляхів" (Станиславів, 1919).

Секретаріат, як і весь уряд, припи
нив свою діяльність 9.06.1919, після 
проголошення Є. Петрушевича Дикта
тором. У Раді уповноважених Диктато
ра в Галичині функції уповноваженого
з питань шляхів та комунікацій влітку- 
восени 1919 виконував І. Мирон.

Літ.: Буцманюк Ю. Залізнодорожна 
Військова Управа (ЗВУ) // Українська
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Галицька Армія / ред. Д. Микитюк. 
Т. 1. Вінніпег, 1958. С. 297-303; Левиць
кий К. Перший Державний Секретарі
ят у Львові // Український Скиталець. 
Відень, 1923. 1 черв. Ч. 11. С. 15-18; 
Павлишин О. Державне будівництво 
ЗУНР-ЗОУНР: проблема національ
них кадрів // Центральна Рада і укра
їнський державотворчий процес (до 
80-річчя створення Центральної Ради). 
Матеріали наукової конференції 20 
березня 1997 p. К., 1997. С. 97-106; Чу
батий М. Державний лад на Західній 
Области Української Народної Респу- 
блики // Записки Наукового товари
ства ім. Шевченка. Т. 205: У пошуках 
історичної правди. Збірник на поша
ну Миколи Чубатого 1889-1975 / ред.: 
Г. Лужицький; Я. Падох. Ню Йорк; Па
риж; Сидней; Торонто, 1987. С. 39-41.

Дмитро Пугач

ДЕРЖАВНИЙ ХАРЧОВИЙ УРЯД 
(УКРАЇНСЬКИЙ ХАРЧОВЙЙ УРЯД, 
УХУ) - галузеве мін-во уряду ЗУНР (РДС), 
у компетенції якого була орг-ція с-ми за
готівлі, зберігання і розподілу продо
вольства в ЗУНР-ЗОУНР. Ств. 29.10.1918 в 
м. Львів під назвою Укр. харчовий уряд. 
Кер. (держ. секретар, президент) -
С. Федак. До складу УХУ входили "на
чальні референти поодиноких галузей 
господарки": М. Заячківський, С. Гераси
мович, В. Нагірний, Кинцикевич, П. Ґпо- 
дзинський, А. Терпиляк. 9.11.1918 УХУ 
включений до РДС на правах окремого 
відділу. Йому підпорядковувалися "по
вітові харчові комітети (управи)". Кожен
з них складався з 10 осіб: по 5 представ
ників від виробників і споживачів, "з за
лученням представників національних 
меншостей". Кожен повітов. к-т мав об
рати голову. Згідно з розпорядженням
С. Федака від 31.10.1918, проведення 
виборів до к-тів передбачалося здійс
нити якнайскоріше.

Гол. завданням УХУ і повітов. харчо
вих к-тів був облік наявного на місцях 
продовольства, товарів першої необ
хідності, формування запасів для по
треб цивільного нас. та ГА. УХУ боровся
зі спекуляціями, намагався забезпечи
ти продовольством м. Львів. Власни
ки крамниць за розпорядженням УХУ

мали відкрити їх і продавати продукти 
за фіксованими цінами. Урядовці до
кладали зусиль, щоб із навколишніх сіл 
до Львова регулярно доставляли хліб, 
муку, овочі, молочні продукти. УХУ за
куповував у нас. картоплю, капусту, м'я
со, худобу, щоб потім реалізувати про
довольство за дешевими цінами з укр. 
боку фронту. У Львові УХУ організував
20 польових кухонь на возах, що роз
давали гарячі страви нужденним, дітям, 
людям похилого віку, не зважаючи на 
національність чи реліг. належність.

Розпорядком РДС "Про державну 
адміністрацію" до проведення виборів 
від 16.11.1918 на повітов. комісарів по
кладено завдання співпрацювати з по
вітов. харчовими к-тами, наглядати за 
виконанням розпоряджень УХУ.

21.11.1918 РДС переїхала до м. Тер
нопіль, 4.01.1919 - до м. Станиславів. 
Кер. УХУ С. Федак залишився у Львові. 
Він згодом активно працював в Укр. го- 
рожанському к-ті, захищав укр. нас. від 
репресій польс. влади. УХУ надалі очо
лював адвокаті Ваньо. 17.02.1919УХУ 
реорганізовано у відділ (секцію) ДСВнС.

Продовольства в Галичині не ви
стачало. Тому УХУ тісно співпрацював з 
Управлінням головноуповноваженого 
Директорії УНР по харчуванню Гали
чини і Буковини (голова Р. Трофимен- 
ко, заст. Я. Зозуля), що перебувало в 
м. Станиславів. У рамках цієї співпра
ці з УНР до ЗУНР у 02.1919 було пере
дано 7 млн крб. для закупівлі продо
вольства. Значні кошти надавали й 
надалі. У 12.1918-1.03.1919 до ЗУНР з 
Наддніпрянщини надійшло 123 вагони 
муки, 14 - збіжжя, 123 - цукру, 10 - з 
ін. продуктами. 1-8.03.1919 надійшло 
ще 262 вагони зерна, муки та цукру, до
15.03.1919 - ще 193 вагони продоволь
ства. Харчі з Наддніпрянщини УХУ роз
поділяв між повітов. харчовими к-тами 
і далі серед нас. ЗУНР. Ств. додаткові 
кухні для незаможного нас. Загалом до
16.03.1919 населенню ЗУНР було пере
дано 490 вагонів продовольства; ще бл. 
700 вагонів - для харчування ГА, праців
ників залізниці, ін. держ. інституцій.

Оскільки продовольства не ви
стачало, РДС змушена була 6.04.1919 
видати розпорядки "Про обмеження
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вживання м'яса", "Про борошно, хліб і 
мучні страви". Ними заборонено про
давати і вживати м'ясо 2 дні на тиж
день - у середу і п'ятницю; до хліба 
мали додавати 25 % домішок з карто
плі, цукру, "інших пригожих складни
ків". Ціни на хліб були різними в різних 
повітах. Заборонялося вивозити про
довольство за межі кожного повіту без 
дозволу влади, категорично забороня
лося його експортувати.

15.04.1919 РДС та УНРада встано
вили держ. монополію на заготівлю у 
нас. хліба й фуражу, запровадили фік
совані ціни на с.-г. товари та проводи
ли вилучення залишків продукції в на
селення. Для ефективного виконання 
таких розпоряджень при повітов. хар
чових к-тах ств. продовольчі загони. 
РДС намагалася обмежити реквізиції 
(займи). Продовольство дозволено 
вилучати лише військ, інтендантам
і повітов. комісарам для потреб ГА 
за певну плату, хоча вона іноді була 
нижчою за ринкові ціни. Власнику 
реквізованих харчів чи худоби ви
давали спец, посвідку встановленої 
форми, завірену печаткою військ, під
розділу й підписами 2 свідків. У всіх 
ін. випадках військ, відділам і заготі
вельникам у нас. "харчі, пашу і сред- 
ства щоденного вжитку" дозволялося 
лише купувати. У 10 повітах, особливо 
спустошених війною, реквізиції було 
заборонено.

За розпорядком РДС від 1.05.1919 
надавалося продовольство підготов
чим шкільним курсам для харчування 
найменших школярів.

УХУ, як і весь уряд, припинив свою 
діяльність 9.06.1919, після проголо
шення Є. Петрушевича Диктатором. 
Частина його співробітників перейшла 
до Мін-ва г-ва УНР.

Літ.: Дрогомирецька Я , Савчук Б. 
Соціально-економічна політика ЗУНР: 
історико-правовий аспект // Галичи
на. Вип. 25-26. Івано-Франківськ, 2014.
С. 132-141; Західно-Українська Народ
на Республіка 1918-1923. Документи і 
матеріали. Т. 1-2 / уклад.: О. Карпенко, 
К. Мицан. Івано-Франківськ, 2001-03; 
Західно-Українська Народна Республі
ка. 1918-1923: Історія / кер. авт. кол.

й відп. ред. О. Карпенко. Івано-Фран
ківськ, 2001; Західно-Українська На
родна Республіка. 1918-1923. Уряди. 
Постаті. Львів, 2009. С. 81 -82,289-306; 
Левицький К. Перший Секретаріят 
ЗОУНР // Українська Галицька Армія / 
ред. Д. Микитюк. Т. 3. Вінніпеґ, 1966.
С. 43-47;ЛитвинМ.,НауменкоК. Історія 
ЗУНР. Львів, 1995; Павлишин О. Львівщи
на в добу Західно-Української Народної 
Республіки (1918-1919). Львів, 2008.
С. 83-91; Тимченко Р. Соціально-еконо
мічна політика ЗУНР (ЗОУНР) // Пробле
ми вивчення історії Української рево
люції 1917-1921 років. К., 2012. Вип. 8.
С. 164-175; ТищикБ. Західно-Українська 
Народна Республіка (1918-1923). Істо
рія держави і права. Львів, 2004.

Микола Вітенко

ДЕРЖАВНІ НАРАДИ УКРАЇНСЬКОЇ 
НАРбДНОЇ РЕСПУБЛІКИ 1919-20 -
наради на вищому рівні, які за часів 
Директорії УНР виконували функції 
представницької влади.

Збиралися неперіодично для роз
гляду важливих політ, справ. Складали
ся з чл. Директорії, РНМ УНР, Трудового 
конгресу України, представників армії, 
політ, партій, громад, орг-цій тощо.

16.01.1919, Київ. Держ. нарада за 
участю чл. Директорії, уряду, представ
ників укр. політ, партій, громад, орг-цій, 
командування Січових стрільців об
говорила перспективи подальшого 
розвитку політ, процесів в Україні. Від
кинула пропозицію Січових стрільців 
про запровадження військ, диктатури, 
але не дійшла єдиної думки щодо май
бутньої орієнтації зовн.-політ. курсу 
УНР - на РСФРР чи Антанту.

2.02.1919, Вінниця. Держ. нарада за 
участю чл. Директорії, уряду та комісій 
Трудового конгресу обговорила й від
кинула ультимативні вимоги франц. 
командування до Директорії.

4.03.1919, Вінниця. Держ. нарада за 
участю частини Директорії, уряду, ко
місій Трудового конгресу, представни
ків укр. партій і громад, орг-цій обгово
рила й відкинула домагання Антанти 
змінити склад Директорії (відставка 
Голови Директорії, Гол. отамана С. Пет
люри та О. Андрієвського). Одночасно
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декларувалося бажання УНР продов
жувати пошуки можливостей спільної 
б-би проти більшовизму.

11.03.1919, Проскурів (нинім.Хмель- 
ницький). Держ. нарада за участю чл. 
Директорії, уряду, представників укр. 
партій і громад, орг-цій заслухала звіт 
уряду (С. Остапенко), обговорила пи
тання потреби припинення перегово
рів з Антантою, але не дійшла згоди 
щодо цього.

5-6.04.1919, Рівне. Держ. нарада за 
участю частини Директорії, Трудового 
конгресу, укр. партій обговорила пи
тання про склад майбутнього уряду. 
Намагання узгодити політ, лінію держ. 
проводу УНР не привели до порозумін
ня між правими й лівими течіями. Праві 
партії відмовилися від участі в уряді.

5.09.1919, Кам'янець-Подільський. 
Держ. нарада в Гол. отамана С. Пет
люри, на якій були присутні чл. Ди
ректорії А. Макаренко та Ф. Швець, 
прем'єр-міністр І. Мазепа, міністр за- 
корд. справ А. Левицький, в. о. військ, 
міністра В. Петрів, представник ЗОУНР 
С. Голубович. У процесі обговорення 
поточних питань досягнуто згоди між 
УНР та ЗОУНР.

25.10.1919, Кам'янець-Подільський. 
Держ. нарада за участю чл. Директо
рії, уряду, представників ЗОУНР, а та
кож представників укр. (у т. ч. зх.-укр.) 
і єврейс. політ, партій, громад, орг-цій, 
заслухала доповідь голови уряду І. Ма
зепи про внутр. та міжнар. становище 
України, доповідь військ, міністра В. Пет- 
ріва про військ, становище. Не ухвалено 
жодного рішення.

8.11.1920, Ялтушків (нині с. Вар. р-ну 
Вінниц. обл.). Держ. нарада за участю 
С. Петлюри, представників уряду та 
вищого командування Армії УНР. Ухва
лено: негайно підготувати закон про 
передпарламент (Закон "Про Держав
ну народну раду Української Народної 
Республіки" 1920) і якомога швидше 
скликати його; розпочати 12.12.1919 
наступ проти ЧА. Прийнято відозву до 
укр. народу із закликом "До останньо
го бою".

Літ.: Мазепа і. Україна в огні і бурі 
революції. 1917-1921. К., 2003.

Олександр Бойко

ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС 
ГАЛИЧИНЙ У ПОЛІТЙЧНИХ КОНЦЕП
ЦІЯХ УКРАЇНСЬКОЇ НАРбДНОЇ ТРУ- 
ДОВбї ПАРТІЇ. Перейменована на нар. 
зТзді 1919 з нац.-демократичної на 
нар.-трудову, УНТП займала провідне 
місце в зх.-укр. політ, спектрі, відобра
жала інтереси широких верств сусп-ва, 
зокр. духовної та світської інтелігенції, 
селянства, міщан. Ліберал ьно-центрист. 
платформа партії ґрунтувалася на поза- 
класовій нац.-державницькій ідеології, 
опиралася на засади політичного й 
екон. плюралізму, приватної власності, 
демократії, дотримання прав людини і 
нації. Трудовики мали переважаючий 
вплив у нар. масах. Під проводом УНТП 
перебували такі культосвітні й госп. 
установи, як "Просвіта", "Рідна школа", 
кооп. спілки. Партія була осередком 
гуртування всіх нац.-демократ. сил 
краю навколо ідеї б-би за відновлення 
укр. державності.

Офіційний провід партії (НК) зосе
реджувався в краї. На еміграції діяла ЗГ 
УНТП, з представників якої був сфор
мований уряд ЗУНР. З реорг-цією уряду 
й утворенням КУД ЗУНР 25.07.1920 вся 
повнота влади перейшла до рук трудо
виків, заг.-політ. курс яких визначали 
ЗГ УНТП і крайовий НК. Вони разом з 
урядом формували лінію держ. політи
ки ЗУНР. При цьому всі дії крайових по
літ. чинників узалежнювалися від полі
тики еміграційного уряду, який заявив, 
що не бере на себе відповідальність 
за те, яким буде вирішення долі Гали
чини, якщо в краї не виконуватимуть 
його розпоряджень. Таким чином, 
УНТП була відповідальною за випра- 
цювання заг. держ.-політ. концепції, 
правильність тактики і стратегії політ, 
б-би в краї і на міжнар. арені.

До Варшав. договору в УНТП до
мінувала соборницька ідеологія.
14.02.1920 УНТП разом з ін. зх.-укр. 
політ, партіями виступила із заявою, 
у якій наголошувалося на соборниць- 
кому принципі незалежної демократ, 
укр. д-ви. Попри те, уже з весни 1920 
в уряді ЗУНР і проводі УНТП утвер
джувалася нова політ, концепція. Не 
заперечуючи ідеї соборності, вона ак
центувала увагу на б-бі за державність
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ЗУЗ. Голова дипломатичної місії ЗУНР 
у Лондоні С. Томашівський у листі за
12.05.1920 до Є. Петрушевича пропо
нував звернутися до урядів країн Ан
танти стосовно утворення незалежної 
зх.-укр. д-ви, до складу якої мали вві
йти Сх. Галичина, Зх. Волинь, Холмщи- 
на, Підляшшя, Надсяння, Лемківщина, 
Закарпаття. Концепція державності 
ЗУЗ згодом трансформувалася в ідею 
незалежності Галицької Республіки, 
утворення якої мали гарантувати д-ви 
Антанти. Ця концепція здобула статус 
офіційної після Варшав. договору Пет- 
люри-Пілсудського. Для її утверджен
ня Галичина мала відповідні внутр. 
правові передумови, які полягали в 
тому, що ЗУНР і після проголошення 
злуки з УНР зберігала за собою авто
номні права, мала свій уряд, адміні
страцію, військо.

У провідних колах УНТП вважали, 
що петлюрівській концепції укр. дер
жавності, опертій на союз із Польщею, 
слід протиставити ідею суверенної 
Галичини, яка стане етапом до відро
дження соборної укр. д-ви. Сподівання 
трудовиків на утворення незалежної 
Галицької Республіки ґрунтувалися на 
відповідних міжнар.-правових переду
мовах. Ще 25.06.1919 НРМК в м. Париж, 
у зв'язку з наступом більшовиків, до
зволила польс. армії здійснити військ, 
окупацію Галичини. За рішенням Ради 
послів Антанти Галичину було пере
дано під тимчасову військ, окупацію 
Польщі з умовою, що остання зможе 
виконувати цивільну владу в краї тіль
ки тоді, як запровадить автономію під 
міжнар. контролем, гарантуватиме 
права укр. нас. За Галичиною зберіга
лося право в майбутньому вирішити 
остаточно питання держ. належнос
ті шляхом плебісциту. Версальський 
договір про охорону нац. меншин, 
укладений між країнами Антанти і 
Польщею 28.06.1919, остаточно не 
визначив кордонів Польщі, переніс ви
рішення цієї проблеми на пізніше. Спе
цифічність держ.-правового станови
ща Галичини була підтверджена також 
91 ст. Сен-Жерменського договору від
11.01.1919, за якою всі суверенні права 
на Галичину переходили від Австро-

Угорщини до країн Антанти. У зв'язку з 
цим НРМК в м. Париж постановою від
8.12.1919 відділила польс. Зх. Галичину 
від укр. Східної т. зв. лінією Керзона. 
Одночасно НРМК в м. Париж 21.11.1919 
ухвалила Статут для Східної Галичини, 
за яким край як автономія переходив 
до Польщі на 25 р. під наглядом Ліги 
Націй. Однак Статут відхилено поль
ською та укр. сторонами. У зв'язку з 
цим справа Галичини була відкладена.

Одним з найважливіших факто
рів, що спонукав до продовження 
б-би за відродження укр. держав
ності, були заг. сусп. настрої укр. на
роду в Галичині, який не змирився з 
ворожою окупацією. У широких нар. 
масах утверджувалося переконання, 
що край залишається окремою укр. 
тер-єю, яка тимчасово перебуває під 
окупацією Польщі. На всі спроби ос
танньої виконувати в Галичині держ. 
владу нас. відповідало пасивним опо
ром, який періодично переростав у 
активну оборону. Українці не вірили 
у тривалість польс. окупації, демон
стративно виявляли до неї негацію, не 
визнавали політ, повноважень окупа
ційного режиму, дотримувалися дум
ки про творення д-ви в д-ві.

Проблема держ.-правового стату
су Галичини була предметом аналізу 
кер. крайових та еміграційних органів 
УНТП. Зовн.-політ. аспекти цієї пробле
ми розглядалися НКУНТП 24.04, 15.05 
та 17.06.1920. Однак бурхливий пере
біг польс.-рад. війни позначився на 
кристалізації політ, концепцій зх.-укр. 
політикуму. Ідея б-би за відродження 
самостійної Галиц. Республіки знайшла 
своє концептуальне оформлення в 
резолюціях НК УНТП від 10.11.1920. 
Відзначивши суверенність зх.-укр. дер
жавності, НК вказав на тимчасовий 
х-р польс. окупації, який визначався 
мандатом країн Антанти. Особливий 
інтерес становила заява НК про те, що 
умови уряду С. Петлюри з Польщею 
з 22.04.1920 та прелімінарна умова 
Польщі з рад. Росією і рад. Україною
11.10.1920, оскільки вони заперечу
вали правно-держ. незалежність Сх. 
Галичини на користь Польщі, визнава
лися недійсними.
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Таким чином, суть державотвор
чої концепції трудовиків зводилася 
до того, що Галичина, на основі суве
ренного волевиявлення укр. народу, 
є незалежною д-вою, яка постановою 
Мирної конференції в м. Париж була 
віддана під тимчасову окупацію Поль
щі, а тому д-ви Антанти, дотримуючись 
власних рішень, зобов'язані усунути 
польс. окупацію, повернути Галичині 
держ. незалежність. Галиц. Республіка 
мала бути нейтральною країною під 
протекторатом провідних європ. д-в.

Ця концепція знайшла свій розви
ток у підготовленому К. Левицьким про
екті "Основ державного устрою Галиць
кої Республіки", який 30.06.1921 був 
запропонований Лізі Націй у м. Женева. 
Проект передбачав утворення Галиц. 
Республіки як незалежної суверенної 
д-ви з респ. формою правління. Плану
валася парламентсько-президентська 
стр-ра держ. влади, законодавча гілка 
якої мала належати Держ. Раді, обраній 
заг. всенар. виборами. За тим же прин
ципом мав бути обраний Президент 
Галиц. Республіки з повноваженнями 
створювати Кабінет міністрів.

"Основи" передбачали надання ши
роких прав нацменшинам. Урядовими 
мовами в Галиц. Республіці проголоше
но укр., польс., єврейс. Укр. мова мала 
стати мовою внутр. урядування. Розділ 
"Загальні права горожан держави" за
безпечував демократ, права громадян.

Для утворення незалежної Галиц. 
Республіки уряд ЗУНР пропонував 
д-вам Антанти сформувати Міжкоалі- 
ційну комісію для галиц. д-ви, яка мала 
передати крайовій Адміністративній 
раді, утвореній з членів УНРади, всю 
політ, й мілітарну владу на тер-ї Гали
чини. Своєю чергою Адміністративна 
рада зобов'язувалася в межах 3 міся
ців провести вибори до Держ. Ради. 
Реалізувати ідею державності Гали
чини урядові кола ЗУНР, провід УНТП 
сподівалися перш за все з допомогою 
зх.-європ. д-в.

У зв'язку з невизначеністю держ.- 
правової належності Галичини про
блема зовн.-політ. орієнтацій займала 
провідне місце в політиці трудовиків. 
Навколо неї велися перманентні дис

кусії всередині УНТП. Одним з таких 
дискусійних питань було ставлення 
до Росії. Частина провідних діячів 
УНТП, переважно з-за кордону, зневі
рившись у можливості побудови укр. 
державності, на противагу зх.-європ. 
орієнтаціям, висунула ідею конфеде
ративного союзу незалежної укр. д-ви 
з небільшовицькою, т. зв. третьою де
мократ. Росією. У цілісному вигляді 
ідея держ. союзу України і Росії була 
викладена в праці голови делегації 
ЗУНР на Мирній конф. в Парижі В. Па- 
нейка "Зєдинені держави Східної Евро- 
пи Галичини й України супроти Польщі 
і Росії" (опубл. 1922 у Відні). В. Панейко 
доводив неможливість самостійності 
України в протирос. концепції через 
певні об'єктивні причини. У краї з іде
єю союзу України і Росії виступив відо
мий діяч УНТП С. Баран. У ст."Ліквідація 
концепції Петлюри" (опубл. в "Укра
їнському вістнику") він, на противагу 
концепції Київ-Варшава, відстоював 
політику союзу Києва і Москви.

Однак москвофільська концепція 
не знайшла широкого відголосу се
ред трудовиків, як і всього укр. загалу. 
Крайова преса УНТП піддала її гострій 
критиці, розцінивши як вияв новітньо
го москвофільства, що веде до нац. са
могубства.

Стурбованість трудовиків невизна
ченістю держ.-правового становища 
Галичини і появою контроверсійних 
зовн.-політ. орієнтацій спонукала про
від партії випрацювати стосовно цих 
питань чітку політ, позицію. Тому про
блема зовн.-політ. орієнтацій стала в 
центрі уваги першого у післявоєнні 
роки з'їзду "мужів довір'я" УНТП, що 
відбувся у Львові 3.06.1921. З'їзд одно
стайно підтримав політику еміграцій
ного уряду Є. Петрушевича, спрямова
ну на побудову незалежної галиц. д-ви. 
Одним з найважливіших документів 
з'їзду була "Політико-організаційна 
резолюція", яка відкидала "польську" 
чи "московську" орієнтацію, натомість 
вказувала на потребу пошуку опори 
серед укр. народу. Ухвали з'їзду тру
довиків стали основою роботи 1-го 
Міжпарт. з'їзду, який відбувся у Львові
3-4.06.1921.
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Для реалізації державотворчої кон
цепції трудовиків важливе місце відво
дилося проблемі згуртування крайових 
нац.-державницьких сил у б-бі за не
залежність галиц. д-ви. З цією метою з 
ініціативи УНТП була ств. Міжпарт. рада, 
до якої увійшли трудовики, радикали 
і християнські суспільники. Провідне 
місце в Міжпарт. раді займала УНТП.

Концепція б-би за держ. незалеж
ність Галичини до 03.1923 була па
нівною в політиці трудовиків. Разом 
з тим чимала група провідних діячів 
УНТП в краї і на еміграції дотримува
лася думки про можливість норма
лізації польс.-укр. відносин шляхом 
створення нац.-територ. автономії укр. 
земель у складі Польщі, покращення 
соціально-екон. і нац.-культ. станови
ща укр. народу. Джерелом нормаліза- 
ційно-автономістських настроїв було 
розчарування політикою Заходу сто
совно держ.-правової належності Гали
чини. Всестороння підтримка Антантою 
Польщі на міжнар. арені, затягування 
вирішення проблеми державності Га
личини посилювали песимістичні на
строї в середовищі трудовиків.

Поширення автономістської кон
цепції в УНТП було також реакцією 
на прорад. зовн.-політ. орієнтацію 
Є. Петрушевича, яка намітилася з 
весни 1922. Серед греко-катол. кліру, 
частини провідних діячів УНТП утвер
дилося переконання, що Росія є більш 
небезпечною для укр. народу, ніж 
Польща, а тому з двох лих треба виби
рати менше.

Прихильники нормалізації польс.- 
укр. відносин вважали, що Галичина, 
опинившись у складі Польщі, має до
лучитися до політ, домагань українців 
Волині, Холмщини, Полісся, Підляшшя, 
які 6.06.1920 висунули вимогу автоно
мії всіх укр. земель.

Нормалізаційно-автономістська 
течія повертала до передвоєн. концеп
цій, коли домагання автономії розгля
далося як етап до соборної незалежної 
укр. д-ви. Однак за нових політ, реалій 
автономістська концепція не мала 
жодних перспектив, оскільки Польща 
ніколи не погодилася б на створення 
нац.-територ. автономії.

Прихильники польс.-укр. порозу
міння намагалися переконати уряди 
країн Антанти, як і польс. політ, кола, в 
тому, що сама Польща не зможе стри
мати потенційної більшовицької агре
сії на Захід. Такий бар'єр, на їх думку, 
міг бути ств. шляхом союзу Польщі з 
Україною. Провідну роль у ньому від
водили Галичині. У серії статей під на
звою "Польсько-українське зближен
ня", опубл. в "Українському вістнику" в 
02-03.1921, зазначалося, що польс.-укр. 
порозуміння на випадок війни з рад. Ро
сією мало б важливе значення для вста
новлення миру на сході Європи.

Польс. сторона намагалася всіляко 
підігрівати угодовські настрої в прово
ді впливової укр. політ, партії. 1920-21 
вона неодноразово виступала ініціато
ром польс.-укр. переговорів. За умов 
невизначеного держ.-правового ста
новища Галичини все це потрібно було 
Польщі для міжнар. вжитку. 1920-21, 
коли укр. сторона ще мала певні пер
спективи позитивного вирішення га
лиц. проблеми, поляки охоче йшли 
на переговори. Зі зміцненням міжнар. 
позицій Польщі 1922 польс. сторона 
переговори практично припинила.

Польс.-укр. контакти мали конфі
денційний х-р. Ініціатори польс.-укр. 
порозуміння на еміграції і в краї у пу
блічних виступах до кін. 1922 дотри
мувалися офіц. концепції б-би за держ. 
незалежність Галичини. Зважаючи на 
настрої більшості в НК УНТП, Міжпарт. 
раді, УНРаді, як і укр. політикуму зага
лом, вони не наважувалися до певного 
часу відкрито виступити з концепцією 
нормалізації укр.-польс. відносин.

Однак з кін. 1921 в УНТП намітили
ся опозиційні настрої до політики уря
ду Є. Петрушевича. Деякі провідні діячі 
партії ширили сумніви щодо можли
вості реалізації концепції нейтральної 
галиц. д-ви, активно відстоювали ідею 
польс.-укр. переговорів з метою нор
малізації відносин. У майбутньому це 
загрожувало розколом єдиного нац. 
фронту.

Щоб запобігти стихійному розвит
ку подій, припинити розпочаті пере
говори окремих груп укр. політиків з 
поляками, Президія крайової групи
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УНРади 19-20.11.1921 винесла питан
ня укр.-польс. відносин на обговорен
ня. У прийнятій ухвалі звернуто увагу 
уряду на потребу розпочати перего
вори з поляками. Проблема польс.- 
укр. відносин була розглянута 23, 25 
і 26.11.1921 під час засідань НК УНТП. 
Дискусія навколо можливих варіантів 
вирішення проблеми Галичини висвіт
лила суттєві розбіжності між політ, під
ходами членів НК. Якщо молоді члени 
УНТП виступили за продовження виз
вол. б-би, то більшість представників 
старшого покоління НК схилилася до 
нормалізації польс.-укр. відносин.

Посилення нормалізаційно-автоно- 
містських настроїв у НК УНТП виклика
ло стурбованість екзильного уряду. З 
Відня до краю було надіслано листи зі 
звинуваченням відомих діячів УНТП в 
угодовстві. Є. Петрушевич вимагав від 
крайового політ, проводу припинення 
будь-яких контактів з поляками, запев
няв у швидкому й успішному вирішен
ні проблеми державності Галичини. 
Значні надії закорд. уряд пов'язував 
з Генуезькою конф., яка відбулася у 
04-05.1922.

Однак розчарування рішеннями 
Генуезької конф., що вкотре перенесла 
вирішення проблеми Галичини на не- 
визначений час, як і вибори до польс. 
сейму і сенату, призначені на 11.1922, 
посилили суперечності між краєвим 
кер-вом УНТП і урядом ЗУНР. В основі 
конфлікту були контроверсійні політ, 
підходи та орієнтації. Якщо розча
рування політикою Антанти після 
Генуезької конф. підштовхнуло Є. Пе
трушевича до переорієнтації на рад. 
Україну, то крайовий провід УНТП на 
чолі з В. Бачинським усе більше вияв
ляв нормалізаційно-автономістські 
настрої. Звідси випливали різні підхо
ди стосовно виборів до польс. парла
менту.

Екзильний уряд ЗУНР, ЗГ УНТП, а 
також УНРада за кордоном (ств. у Відні 
21.03.1922) виступили проти участі в 
парламентських виборах, продовжен
ня б-би за держ. незалежність Галичи
ни. Запропонована тактика бойкоту 
виборів після деяких дискусій була 
підтримана НК УНТП і всіма членами

Міжпарт. ради. На засіданні ШНК УНТП 
за участю представників усіх повітових 
орг-цій краю, яке відбулося у Львові
26.08.1922, було вирішено участі у ви
борах не брати.

Одностайність рішень крайового й 
еміграційного урядів стосовно тактики 
бойкоту виборів не усувала принци
пових протиріч між ними. Наприкінці
1922 - на поч. 1923 вони ще більше 
загострилися. Частина трудовиків вва
жала, що тактика бойкоту виборів була 
помилковою. Почастішали критичні 
виступи на адресу закорд. уряду і кра
йового парт, кер-ва.

На ґрунті розбіжностей політ, по
глядів протистояння між крайовим 
проводом УНТП і Президентом Є. Пе
трушевичем продовжувало нароста
ти. 12.12.1922 голова УНТП і Міжпарт. 
ради В. Бачинський на засіданні членів 
НК УНПТ вперше відкрито виступив 
за зміну політ, лінії партії, яка, на його 
думку, мала стати на шлях порозуміння 
з польс. урядом. Позицію В. Бачинсько- 
го підтримали М. Струтинський, Ф. Фе- 
дорців, В. Охримович, Я. Олесницький 
та ін. У 12.1922 взаємні звинувачення 
відобразилися на сторінках укр. газет.

Конфлікт між крайовим проводом і 
закорд. центром ще більше загострив
ся після того, як усередині НК УНТП і 
в Міжпарт. раді утворилася група по
слідовних прихильників Є. Петруше
вича. У своїй газ. "Слово" вони різко 
засудили діяльність В. Бачинського на 
посаді голови Міжпарт. ради і НК, зви
нуватили в антагонізації стосунків між 
краєм та екзильним урядом, у відході 
від його політ, лінії, угодовстві. На під
тримку політики Є. Петрушевича ви
ступила також ЗГ УНТП.

У 01-02.1923 гострота конфлікту 
досягла крайніх меж. Є. Петрушевич 
звернувся до крайового проводу з 
пропозицією змінити кер-во УНТП і 
Міжпарт. ради, оголосив про розрив 
відносин з Міжпарт. радою до того часу, 
поки не буде виконана його вимога. 
Для врегулювання конфлікту 2.02.1923 
скликана Міжпарт. конф. за участю тру
довиків і радикалів. З гострою крити
кою політики В. Бачинського стосовно 
екзильного уряду ЗУНР і краю виступи

525



ДЕРКАЧ Пилип Максимович

ли В. Загайкевич, В. Будзиновський та 
ін. Прийняті на Міжпартійній конф. ре
золюції були спрямовані на нормалі
зацію відносин між урядом і крайовим 
політ, проводом.

Знеохочений тривалим протибор
ством В. Бачинський на засіданні ТИК
6.03.1923 заявив про свою відставку. 
Головою ИК УНТП обрано о. Т. Война- 
ровського, його заступником став І. Ку- 
ровець, який одночасно був делегова
ний від УНТП головою Міжпарт. ради.

У зв'язку з розглядом Радою по
слів країн Антанти в Парижі проблеми 
держ. незалежності Галичини онов
лена Міжпарт. рада за участю делега
тів від УНТП, УРП і ХСП на своїй конф.
10.03.1923 заявила, що єдиним повно
правним представником краю є уряд 
Є. Петрушевича. Міжпарт. рада ви
магала від д-в Антанти визнати само
стійність і незалежність Сх. Галичини, 
застерігала від недотримання права 
самовизначення народів. Однак Рада 
послів Антанти при вирішенні долі Га
личини 14.03.1923 не звертала уваги 
на принцип права націй на самовизна
чення, на свій розсуд вирішуючи долю 
Галичини.

Літ.: Західно-Українська Народна 
Республіка. 1918-1923: Історія / кер. авт. 
кол. й відп. ред. О. Карпенко. Івано- 
Франківськ, 2001; Кугутяк М. Українсь
ка ваціонал-демократія 1918-1939. Т. 1. 
К.; Івано-Франківськ, 2002; І  2. К.; Івано- 
Франківськ, 2004.

Микола Кугутяк, Тетяна Дерещук

ДЕРКАЧ
Пилип Максимович
(25.09.1893-25.06.1957) - мовозна

вець, перекладач, старшина УГА. Н. у 
с. Сторонибаби (нині Буськ. р-ну Львів, 
обл.) в сел. родині. Чоловік літерату
рознавця М. Деркач, батько біофізика 
М. Деркача та скрипальки О. Деркач. Ви
пускник укр. г-зії в м. Перемишль (1914).

Мобілізований до австро-угор. ар
мії. Доброволець Легіону УСС. У 04.1917 
потрапив у рос. полон. Перебував у 
таборі військовополонених м. Самара 
(нині РФ). У 10.1918 повернувся до Га
личини. З 11.1918 - доброволець ГА, 
учасник боїв за м. Львів. 14.11.1918
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важко поранений в обидві ноги,
14.02.1919 йому ампутували ліву ногу. 
Військовополонений у таборі Стшал
ково. Наприкінці 1919 звільнений з та
бору як військ, інвалід.

Виїхав до м. Відень на лікування. 
1920-22 вивчав філософію, психологію і 
нім. мову у Віден. ун-ті. 1923 переїхав до 
м. Прага. 1925 завершив студії у Празьк. 
ун-ті. Повернувся до Львова. Безро
бітний. 09.1926 -  вчитель у школі т-ва 
"Рідна школа". Входив до проводу Укр. 
т-ва допомоги інвалідам у м. Львів, за
відував його канцелярією (помилково 
названий Петром Деркачем у 1 т. дослі
дження Д. Микитюка). Співпрацював з 
"Просвітою", Т-вом охорони військ, мо
гил. Вів активну громад, роботу.

1939-41 працював за контрактом в 
Ін-ті л-ри АН УРСР над перекладом укр. 
мовою праць І. Франка з нім., польс. і 
чес. публікацій для 25-томного видан
ня. 1942-04.1944 - викл. нім. мови у 
Львів, с.-г. школі. З 1944 у Львів, філії 
Ін-ту мовознавства АН УРСР за кон
трактом, 06.1945-57 - на посаді н. с. 
цього Ін-ту.

Досліджував лексикографію та си
нонімію. Автор "Короткого словника 
синонімів української мови" (1960-93), 
співукладач 2-томного "Польсько- 
українського словника" (1958-60). Осо
бистий архів Д. 1968 переданий дружи
ною до ЦДАМЛМ, де становить окре
мий фонд 168.

П. і похований у м. Львів.
Дж.: ЦДАМЛМ. Ф. 167. Спр. 1-25; 

Ф. 168. Спр. 1-26.
Літ.: Полюга Л. Натхненний іде

єю та рідним словом // Деркач П. М. 
Короткий словник синонімів україн
ської мови. Львів; Краків; Париж, 1993. 
С. 3—13;Хобзей Н. В. Деркач Пилип Мак
симович // ЕСУ. Т. 7. К., 2007. С. 475.

Михайло Сигидин

ДЕЦЕРНЕНТ З ЖИДІВСЬКИХ СПРАВ
(від лат. decernent - відп. кер.) - упов
новажений уряду ЗУНР (РДС) у спра
вах єврейс. нас.

Рішення про створення посад де- 
цернентів у справах єврейс., польс. 
та нім. нас. уперше ухвалила УНРада 
у Львові 18.11.1918 за пропозиці-
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єю уряду. Децернентами мали стати 
представники нацменшин краю. Втім 
після відступу зі Львова 21.11.1918 
укр. уряду та війська це рішення не 
було реалізоване.

На засіданні РДС 5.04.1919 в Ста
ниславові, за вимогою Сх.-Галицької 
Жидівської нац. ради, ухвалено рішен
ня про встановлення посади уповно
важеного (децернента) для єврейс. 
справ. За поданням єврейс. представ
ницького органу децернентом призна
чили сіоністського діяча І. Вальдмана.

Децернент втратив свої компетен
ції 9.06.1919 внаслідок встановлення 
диктатури Є. Петрушевича. Проте на 
еміграції у Відні 8.10.1922 Є. Петруше- 
вич вдруге призначив II. Вальдмана 
уповноваженим у справах єврейс. нас. 
Сх. Галичини. Функції уповноваженого 
І. Вальдман виконував до припинення 
діяльності КУД (весна 1923).

Літ.: Західно-Українська Народна 
Республіка. 1918-1923. Уряди. Постаті 
/ гол. ред. Я. Ісаєвич. Львів, 2009. С. 72- 
80; Павлишин О. Єврейське населення 
Східної Галичини у 1918-1919 pp.: со
ціальний аспект // Галичина. Ч. 12-13. 
Івано-Франківськ, 2006-07. С. 27-44; 
Pawbyszyn О. Zydzi wschodniogalicyjscy 
w okresie Zachodnioukraihskiej Republiki 
Ludowej (XI 1918—VI 1919) // Swiat NIE- 
pozegnany. Zydzi na dawnych ziemiach 
wchodnich Rzeczypospolitej w XVIII-XX 
wieku / praca zbiorowa pod red. K. Jasie- 
wicza. Warszawa, 2004. S. 227-243.

Олег Павлишин

ДЕЦИКЕВИЧ
Володимир
(29.12.1865-14.04.1949) - політ., гро

мад. і освіт, діяч, урядник, дійсний чл. 
НТШ. Н. у м. Львів. Випускник правн. 
ф-ту Львів, ун-ту. 1906-16 - кер. депар
таменту до справ Галичини в австр. 
МВС у Відні, 1916-18 - заст. намісника 
Галичини.

1.11.1918, після встановлення укр. 
підрозділами контролю над Львовом, 
отримав від намісника К. фон Гуйна 
всю повноту влади в Галичині й відразу 
(покликаючись на цісар, маніфест від
16.10.1918 про нац.-культ. перебудову 
монархії та одностайне прагнення укр.

нас. краю) передав її УНРаді (сам наміс
ник ухилився від цього не бажаного 
для себе рішення під претекстом того, 
що є інтернованим). Перехід влади до 
УНРади був зафіксований в урядово
му протоколі, який підписали: з австр. 
боку - В. Децикевич, від УНРади - С. Го
лубович, К. Левицький, Л. Цегельський.

У міжвоєнне двадцятиліття Д. спів
працював з польс. владою і водночас був 
активним учасником укр. руху. 1920-27
- чл. Тимчасового самоврядного прав
ління Львова, від 1927 - радний Льво
ва і міськ. лавник, від 1928 - чл. Львів, 
воєвод, управління. 1928-30, 1935-38, 
1938-39 - сенатор 2-ї Речі Посполитої. 
1931-32 - перший голова УКС. У сенаті 
представляв позицію УНДО. 1938 - чл. 
комісії для полагодження внутрішньо- 
парт. конфлікту в УНДО. Організатор 
укр. культосвіт. життя і руху за соціаль
ний захист укр. нас., який розгортався, 
зокр., під егідою ГКЦ. Чл. т-в "Просвіта"
і "Рідна школа" 1921-25 - голова Кура
тори укр. високих шкіл у Львові, одно
часно викл. адм. права в Укр. таємному 
ун-ті. 1927-32 - голова Т-ва прихиль
ників освіти (засноване з ініціативи 
НТШ для допомоги потребуючим укр. 
студентам вищих шкіл), від 1930 - го
лова Куратори фундації Нац. музею у 
Львові. У 1930-х - чл. Центр, бюро Укр. 
к-тів допомоги безробітним і вбогим.

У 09.1939 - заст. голови Тимчас. 
укр. допомогового к-ту, не визнаного 
рад. владою укр. представництва. Під 
час рад. окупації залишався у Львові, 
уникнув репресій НКВС. За нім. окупа
ції -  заст. голови міської управи Льво
ва. 1943 виїхав разом з дружиною до 
родичів у м. Новий Тарґ (Польща). У 
06.1945 переїхав до м. Сопот (Польща). 
Відомо, що писав спогади.

П. у м. Ґданськ. Похований на пара
фіяльному цвинтарі в м. Сопот.

Літ.: ГерцюкД. Децикевич Володи
мир // ЕСУ. Т. 7. К., 2007; Децикевич Во
лодимир // ЕУ / гол. ред. В. Кубійович. 
Т. 2. Львів, 1993. С, 506; Литвин М., На- 
уменко К. Історія ЗУНР. Львів, 1995; Пав
лишин О. Західно-Українська Народна 
Республіка // Нариси історії Української 
революції 1917-1921 років / редкол.:
В. Смолій (гол.) та ін. Кн. 2. К., 2012; Віє-
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drzycka A. Kalendarium Lwowa 1918- 
1939. Krakow, 2012; Smogorzewska M. 
Poslowie і senatorowie Rzeczypospolitej 
Polskiej 1919-1939: Slownik biograficzny. 
T. 1 / red. nauk. A. K. Kunert. Warszawa, 
1998; Torzecki R. Kwestia ukrainska w Pol
sce w latach 1923-1929. Krakow, 1989.

Мар'ян Мудрий

ДЖЕРЕЛА ДО ВИВЧЕННЯ СИСТЕ
МИ 6РГАНІВ ПРАВОПОРЯДКУ В ЗА
ХІДНО-УКРАЇНСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕС
ПУБЛІЦІ. Джерельною базою для ви
вчення с-ми функціонування органів 
правопорядку в ЗУНР є в основному 
писемні джерела. їх комплекс склада
ють документи і матеріали, які відпові
дають типовій в укр. джерелознавстві 
класифікаційній схемі.

До офіційних слід віднести такі до
кументи нормативно-правового х-ру, як 
закони УНРади: "Про Корпус Української 
Державної Жандармерії" (6.11.1918), 
"Про внесення змін до закону про жан
дармів" (15.02.1919); розпорядки ДСВС: 
"Про створення Корпусу Української 
Державної Жандармерії" (13.11.1918), 
про присвоєння чергових звань "стар
шинам українського Війська і Жан
дармерії" (1.01.1919), про підвищення 
плати "воякам і гажистам державної 
жандармерії" (1.04.1919); обіжники 
ДСВнС держ. повітов. комісарам про 
невтручання у справи жандармерії (2 і
13.03.1919) та ін. Ці документи заклали 
нормативну базу не лише під процес 
формування стр-ри органів охорони 
сусп. порядку, а й під матеріально-фі- 
нансове забезпечення їх діяльності, 
визначали ті владні інституції, яким (і в 
яких межах) підпорядковувалася жан
дармерія.

Джерелом для вивчення діяль
ності органів жандармерії в ЗУНР є 
повідомлення, інформації, ред. стат
ті, надруковані в тогочасній крайовій 
пресі. їх вивчення та використання дає 
можливість прослідкувати не лише 
осн. напрями діяльності силових стр-р 
органів охорони сусп. порядку, а й 
визначити ефективність виконання 
обов'язків, покладених на них держ. 
інституціями, рівень співпраці з місц. 
органами влади та управління тощо.

До наступного підвиду писемних 
джерел, що до певної міри розкрива
ють означену проблему, належать як 
спогади, так і роботи наук, х-ру без
посередніх учасників та свідків по
дій. Такими є, наприклад, спогади сот. 
І. Козака про встановлення укр. влади 
й орг-цію відділу жандармерії у м. Ра- 
ва-Руська, опубліковані в "Українському 
Скитальці", спогади "На народній служ
бі" держ. секретаря внутр. справ І. Маку
ха, якому частково підпорядковувались 
органи жандармерії та ін. Що стосуєть
ся наук, розвідок з цієї проблеми, здійс
нених безпосередніми учасниками тих 
подій, то серед них слід виокремити 
роботи М. Чубатого, С. Ярославина, 
М. Стахіва, І. Борщака та ін. У них автори, 
використовуючи часто лише їм відомий 
джерельний матеріал, не завжди до
тримуються принципу його достатності 
для підтвердження того чи ін. факту, 
того чи ін. твердження.

Документи і матеріали розкривають 
хід процесу встановлення влади Укр. 
д-ви в краї в 11.1918. Більшість з них 
відклались у колекції копій документів 
"Polska і Ukraina" варшавського Архіву 
актів нових. У них міститься інформація 
про започаткування процесу становлен
ня с-ми органів охорони сусп. порядку 
на місцях, його перебіг. Найбільш типо
вими з них є такі, як повідомлення пред
ставника УНРади М. Дичковського про 
листопадові події в Станиславівському 
пов., звіт повітов. комісара Підгаєцького 
пов. О. Танчаковського УНРаді про ли
стопадові події в повіті.

Менш типовими є ті з них, які міс
тять більш конкретний матеріал про 
перебіг подій, пов'язаний зі станов
ленням с-ми органів охорони сусп. по
рядку на місцях. До таких документів 
можна віднести повідомлення Радехів. 
повітової військ, команди УНРаді про 
ситуацію в повіті від 16.11.1918.

Всі документи в сукупності дають 
можливість стверджувати, що вже з 
перших днів Листопадового чину роз
почався процес становлення та утвер
дження с-ми органів охорони сусп. 
порядку. Вони створювались і функці
онували в кожному з повітів краю, де 
утверджувалася влада ЗУНР.
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Текстова частина джерел вказує на 
той факт, що процеси формування як 
органів міліції, так і жандармерії в по
вітах відбувалися фактично одночасно, 
проходили паралельно і у взаємодопо
мозі.

Становлення міліції на місцях від
бувалося під кер-вом адм. органів та 
регулювалося ними за відсутності яко
гось конкретного нормативно-право- 
вого акта, прийнятого вищими органа
ми держ. влади та управління.

Міліція залишалась лише громад, 
органом, який разом із жандармерією 
був покликаний стати на сторожі сусп. 
порядку.

В такому вигляді і з такими функці
ональними обов'язками органи охоро
ни сусп. порядку існували тільки до за
кінчення 1-го етапу діяльності ЗУНР. З
16.07.1919, коли частини ГА розпочали 
перехід за р. Збруч, разом з ними від
ступили й підрозділи держ. жандарме
рії. Вони були віддані в розпоряджен
ня Команди етапу, яка повинна була 
займатися тиловим забезпеченням і 
дотриманням порядку в місцях дисло
кації частин ГА.

Таким чином, протягом 2-го етапу 
діяльності ЗУНР органи держ. жан
дармерії і міліції вже не виконували 
функції охорони сусп. порядку в д-ві, а 
здійснювали їх лише в складі її зброй
них сил.

Дж.: Вістник державних законів і 
розпорядків Західної Области Україн
ської Народної Республики. Вип. 3-10. 
Станіславів, 1919; ДАЛО. Ф. 257. Оп. 1. 
Од. зб. 72; ЦДІАУЛ. Ф. 581. Оп. 1. Од. зб. 96; 
Archiwum Aktow Nowych w Warszawie. 
Polska і Ukraina. Kolekcja opracowari і 
odpisow dokumentow. Sygn. 55.

Літ.: Борщак /. Європа і відроджен
ня України (1914-1923) //Літопис Чер
воної Калини. Львів, 1936. Ч. 1. С. 5-8; 
Ч. 11. С. 8-12; Ч. 12. С. 7-12; Кравчук М. В. 
Правові основи будівництва Націо
нальних Збройних Сил України в 1914- 
1993 pp. (організація, структура, шта
ти). Історико-правове дослідження. 
Івано-Франківськ, 1997; Литвин М. P., 
Науменко К. Є Історія ЗУНР. Львів, 1995; 
Макух І. На народній службі. Детройт, 
1958; СтахівМ. Західна Україна та полі

тика Польщі, Росії і Заходу (1772-1918). 
Т. 2. Скрентон, 1958; Тищик Б. Й., Вівча- 
ренко О. А. Західноукраїнська Народ
на Республіка 1918-1923 (До 75-річчя 
утворення). Коломия, 1993; Чубатий М. 
Державний лад на Західній Облас
ти Української Народньої Республіки. 
Львів. 1921) Ярославин С. Визвольна бо
ротьба на Західних Землях України у 
1918-1923 роках. Філадельфія, 1956.

Володимир Великочий

ДЖЕРЕЛА ДО ВИВЧЕННЯ ЗАХІД- 
НО-УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕС
ПУБЛІКИ МЕМУАРНІ. Вагомою скла
довою історіографічних джерел з істо
рії ЗУНР є оповідні джерела, які нале
жать до істор. традиції і з'явились на 
основі вражень від подій у авторів 
джерел та характеризуються такою 
особливістю, як "фіксація інформації у 
вигляді розповіді у довільній формі 
про події та явища суспільно-політич
ного, соціально-економічного, куль
турного життя". Ідеться, насамперед, 
про численні спогади активних учас
ників і свідків подій, у т. ч. й тих, які ви
ступили на боці противників влади 
ЗУНР, особисте листування, інформа
ційні матеріали, які широко публікува
лись у легальній та нелегальній пресі.

Особливе місце серед джерел з іс
торії ЗУНР займають твори керівників 
та активних держ. діячів ЗУНР і УНР. Це 
праці К. Левицького, М. Лозинського, 
Л. Цегельського, І. Макуха, М. Грушев- 
ського, В. Винниченка, Д. Дорошенка, 
С. Петлюри, П. Христюка та ін. Джере
лознавча цінність зазначених істор. 
творів полягає у тому, що автори, опи
суючи ті чи ін. аспекти функціонування 
ЗУНР, її взаємодію з УНР, спільну діяль
ність владних інституцій обох д-в, існу
ючі між ними протиріччя та неузгодже
ність дій, нерідко підтверджують їх 
маловідомими або вже втраченими 
документами і матеріалами. Харак
терною ознакою таких праць є та, що, 
на відміну від спогадів, у них часто 
міститься наук, аналіз державотвор
чих, сусп.-політ., соціально-екон., нац.- 
культ. процесів, безпосередніми твор
цями й активними учасниками яких 
були самі автори.
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У ході використання цих праць 
слід ураховувати, що вони написані 
в основному вже після припинення 
існування ЗУНР, тому можуть містити 
як певні хронологічні неточності, так 
і різне трактування тих чи ін. подій
1 процесів у ній. Останнє зумовлене 
рівнем обізнаності авторів з описува
ними ними подіями (об'єктивний чин
ник), світоглядними та ідеологічними 
позиціями, а нерідко й особистими 
амбіційними інтересами (суб'єктивний 
чинник). Тому осн. критерієм при ви
вченні та використанні праць керівни
ків і активних держ. діячів ЗУНР і УНР, 
як і спогадів ін. учасників тих подій, 
повинні бути принципи об'єктивності 
та історизму.

Варто зазначити, що, за винятком 
окремих праць М. Грушевського, В. Вин- 
ниченка, С. Петлюри, Д. Дорошенка, 
переважну більшість праць керівників 
та активних діячів ЗУНР і УНР опубліко
вано тільки 1920-30-х або зусиллями 
вчених і громад, діячів укр. діаспори.

Аналізуючи дослідницькі елемен
ти в мемуарах, слід звернути увагу на
2 моменти. По-перше, чимало такого 
роду творів, виходячи за межі звичай
них спогадів, набувають історико-ме- 
муарного х-ру, а присутність елементів 
наук.-довідникового апарату та подеку
ди значного документального масиву 
впритул наближає їх до праць роман- 
тично-позитивістської історіографії. 
Важко переоцінити вплив деяких ме
моріальних студій на історіографію 
окремих істор. проблем, як, напри
клад, роботи К. Левицького на вивчен
ня нац.-політ. руху українців Галичини 
доби ПСВ і ЗУНР. По-друге, чимало 
мемуарів написано в руслі методоло
гічних моделей, що кваліфікуються 
фахівцями як "історія повсякденності", 
"мікроісторія" тощо (деталізація побу
ту, внутр. переживання і світосприй
няття тощо). Таке "вживання в епоху" 
підвищує їхню значущість саме як 
історіографічного джерела, адже в 
цьому разі мемуаристи виступають 
безпосередніми ретрансляторами не 
тільки тогочасних "історичних знань", 
а й навколонаукового середовища. За
галом це питання заслуговує на комп

лексне вивчення, причому вже перші 
спроби в цьому напрямі дають обна
дійливі результати.

Саме вказані учасники і водночас 
дослідники історії ЗУНР, які в 1920-30-х 
перебували в Галичині та еміграції, 
заклали не лише фактологічні підва
лини, але й теоретичні підходи, оціноч
ні характеристики, що продовжують 
побутувати й подекуди визначають 
гол. контури сучасної історіографії 
ЗУНР. У такому ключі слід розглядати 
праці К. Левицького, М. Лозинського,
В. Кучабського, М. Чубатого, О. Кузь
ми, І. Карпинця, О. Думіна (А. Крезуб), 
Д. Долинського, О. Слободича та ін. фа
хових і нефахових істориків, які, попри 
елементи, властиві мемуарному жан
ру, мають виразну дослідницько-ана- 
літичну спрямованість. Поряд із ними 
знаходиться широка група публікацій, 
де "мемуарне начало" переважає над 
аналітикою, що, однак, не нівелює їх 
історіографічного значення.

Історико-мемуарна л-ра залиша
ється на сьогодні одним з гол. джерел 
до вивчення передумов Листопадо
вого чину 1918 та встановлення укр. 
влади в Галичині. З-поміж значного 
масиву вирізнимо з десяток знакових 
праць, зокр. К. Левицького, О. Кузьми, 
Р. Купчинського, Л. Ганкевича та ін. При 
висвітленні цього питання науковці ча
сто опиняються в атмосфері полярно 
протилежних х-к, штампів-кліше, спри
чинених заангажованістю мемуарис
тів. Таким прикладом слугує постать 
Д. Вітовського, якого радикали-одно- 
партійці підносили до ролі гол. натх
ненника й організатора Листопадового 
"зриву", тоді як націонал-демократи не 
завжди заслужено критикували його, 
доводячи, що саме їхня політична сила 
відіграла вирішальну роль у тих подіях.

Нерідко дослідники виступають у 
ролі "ретрансляторів" позиції представ
ників різних ідеологічних течій, переду
сім консервативної та націоналістичної. 
Перша, яку окреслив В. Кучабський, по
значена неприхованим песимізмом (ча
сто роздратуванням) в оцінках револю
ційних зрушень і перспектив здобуття 
державності загалом через слабкість, 
нерішучість дій укр. нац.-демократ.
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проводу, тож керована на таких засадах
6-ба була приречена на поразку.

Схожі погляди і настрої властиві 
працям, написаним з позицій націона
лізму. Таким зразком слугує мемуарна 
робота та історико-полемічні виступи 
Д. Паліїва - чільного діяча ФНЄ та УВО. 
Попри інформативну насиченість, їм 
властива тенденційність, намагання 
"виправити", а то й "переписати" істо
рію Листопадового чину.

Надзвичайно важливим джерелом 
виступають спогади безпосередніх 
учасників подій. їх вивчення забез
печує не тільки знання конкретних 
фактів, але й передає сам дух епохи, 
багатогранність її розвитку. Робота над 
їх створенням розпочалася ще в час 
існування ЗУНР, насамперед. її керів
никами. Відтак значна їх кількість була 
видана 1920—30-х на ЗУЗ видавцями 
"Літопису Червоної Калини" публіку
валася в укр. періодичній пресі, вихо
дила окремими брошурами.

Значний масив документів мему
арного х-ру був виданий вченими й 
активними громад, діячами укр. ді
аспори. Серед них слід виокремити 
такі збірники спогадів, як "Українська 
Галицька Армія" "Денник Начальної 
Команди Української Галицької Армії" 
"Перший листопад 1918 року на захід
них землях України" та ін. Одночасно 
укр. вид-ва у Нью-Йорку, Детройті, Він
ніпегу 1950-80-х публікували й спога
ди окремих учасників подій.

Зростання інтересу до укр. історії, 
демократ, перетворення кін. 1980 - 
поч. 1990-х в Україні уможливили ви
дання і перевидання мемуарної л-ри 
учасників нац.-визвол. змагань 1917- 
23 на Батьківщині.

Окрім спогадів безпосередніх учас
ників подій, джерелом до вивчення 
досліджуваної проблеми є свідчення 
очевидців подій. Хоч їх автори самі не 
брали безпосередньої участі у тих чи 
ін. процесах, їх погляд може допомог
ти відтворити образну картину того, 
що відбувалося. До того ж, ці свідчен
ня менш піддані прагненню їх авторів 
відобразити своє місце і роль у дослі
джуваних подіях і, як правило, дають 
більш об'єктивну х-ку.

Комплексному й об'єктивному ви
вченню питань історії ЗУНР безумов
но сприятиме використання вченими 
спогадів тих учасників подій, які ви
ступили на боці противників укр. дер
жавності в краї. Це, в основному, мему
ари та розвідки польс. політ., громад., 
військ, діячів, учасників польс.-укр. 
війни 1918-19, опубліковані окремими 
виданнями в 1920—30-х, уміщені також 
у спец, тематичних збірниках. Харак
терною рисою цих робіт є те, що їх ав
тори намагаються довести не лише "за
кономірність" включення Сх. Галичини 
до 2-ї Речі Посполитої, обґрунтувати 
"справедливість" б-би Польс. легіонів 
за інкорпорацію ЗУЗ до складу польс 
д-ви, а й показати неспроможність 
автохтонного населення краю та його 
політ, проводу до власного держ. жит
тя у нац. д-ві. Однак, попри значний 
суб'єктивізм таких праць, їх джерельна 
база є доволі вагомою, хоч і вимагає 
скрупульозного критичного підходу 
для перевірки достовірності тих чи ін. 
істор. фактів.

Літ.: Великочий В. Джерела до ви
вчення державного будівництва в ЗУНР. 
Івано-Франківськ, 2003; Винниченко В. 
Відродження нації. К., 1990; Його ж. 
Щоденник. 1971-1920. Т. 1. Едмонтон; 
Нью-Йорк, 1980; Вільшанська О. Я. По
всякденне життя населення України 
під час Першої світової війни // УІЖ. 
2004. № 4. С. 56-70; Гірняк Н. Остан
ній акт трагедії Української Галицької 
Армії. Port Amboj; N.-J.,1959; Грушев- 
ський М. Ілюстрована історія України. 
К., 1991; Його ж. Новий період історії 
України за роки 1914 до 1919/упоряд.
А. Трубайчук. К., 1992; Його ж. Споми
ни // Київ. № 11. С. 113-115; Гуцуляк М. 
Перший Листопад 1919 року на захід
них землях України. Нью-Йорк; Ванку
вер, 1973; Денник Начальної Команди 
Української Галицької Армії. Нью-Йорк, 
1974; Долинський Д. Боротьба україн
ського народу за волю і незалежність: 
Огляд подій за pp. 1918, 1919 і 1920. 
Вінніпеґ, 1920; Дорошенко Д. Історія 
України 1917-1923 pp. Т. 2. Ужгород, 
1930; Його ж. Мої спомини про недав
нє минуле. (1914-1920). Мюнхен, 1969; 
Думін О. Історія Легіону Українських
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// Календар Українського Народно
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С. 48-54; Кучабський В. Вага і завдан
ня Західно-Української Держави се
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кий К. Великий зрив. До історії укра
їнської державності від березня до 
листопада 1918 р. На підставі споминів 
та роздумів. Львів, 1931; Його ж. Історія 
визвольних змагань галицьких укра
їнців з часу світової війни 1914-1918. 
Львів, 1928. Часть 1 -3. Львів, 1929. Його
ж. Історія політичної думки галицьких 
українців. На підставі споминів і доку
ментів. Львів, 1926; Його ж. Розпад Ав
стрії і українська справа // Українська 
Галицька Армія / ред. Д. Микитюк. Т. 3. 
Вінніпеґ, 1966. С. 10-19; Лозинський М. 
Галичина в pp. 1918-1920. Відень, 
1922; Нью-Йорк, 1970; Макух І. На на
родній службі. Детройт, 1960; Палі
їв Д. Листопадова революція. З моїх 
споминів. Львів, 1929; Його ж. На чи
сту воду // Літопис Червоної Калини. 
1930. Ч. 6. С. 6-8; Петлюра С. Статті / 
упоряд. та автор передм. О. Климчук. 
К., 1993; Рудницький М. Перші рево
люційні подуви //Діло. 1937. 27 берез. 
Ч. 67. С. 5-6; Слободич О. Історія Гали
чини в pp. 1918-19. Нарис історії укра
їнської революції 1917-1920. Яворів, 
1930; Українська Галицька Армія / ред. 
Д. Микитюк. Т. 1-4. Вінніпег, 1958-68; 
Христюк П. Українська революція: За
мітки і матеріали до історії української 
революції, 1917-1920 pp. Відень, 1922; 
Цегельський Л. Від легенд до правди. 
Нью-Йорк; Філадельфія, 1960; Чайков- 
ський А. Чорні рядки: Мої спомини за 
час від 1.11.1918 до 13.5.1919. Львів, 
1930; Чубатий М. Державний лад на

Західній Области Української Народ- 
ньої Республики. Львів, 1921; Шишка О. 
Слідами листопадових боїв. Львів, 1993; 
Ярема Я. Над Сяном. Листопадові дні
1918 року в Перемишлі / упоряд., пе
редмова, коментарі С. Яреми, післямо
ва М. Литвина. Львів, 1997; Daczunski /. 
Pami^ntniki. Т. 2. Krakow, 1926; Dluski К. 
Wspomnienia z Paryza od 4.01. do 10.08. 
1918. Warszawa, 1920; Kutschabsky W. Die 
Westukraine im Kampfe mit Polen und 
dem Bolschewismus in den Jahren 1918- 
1923. Berlin, 1934; Loskowski P., Stawecki P. 
Listopad 1918 we wspomnieniach і re- 
lacjach: wybor, opracowanie і wst^p. 
Warszawa, 1988; M^czynski Cz. Boje 
Lwowskie. T. 1-2. Warszawa, 1921; Ro- 
gowski J. 1 walk o Lwow. Poznan, 1929; 
Roja B. Legendy і fakty. Warszawa, 
1931; Sopotnicki J. Kampania polsko- 
ukrainska. Doswiadczenie operacyine і 
bojowe. Lwow, 1921; Sprawy polskie na 
konferencji Pokojowej w Paryzu w 1919 r. 
Dokumenty і materiaty. T. 1-3 / red.
В. і J. Kukutka. Warszawa, 1965-67; Zrodta 
do dziejow walk o Lwow і wojewodstwa 
poludniowo-wschodnie. 1919-1920.T. 1 -3. 
Lwow, 1936-39.

Володимир Великочий

ДЖЕРЕЛА ДО ВИВЧЕННЯ СИСТЕ
МИ ОРГАНІВ СУДОЧИНСТВА В ЗА
ХІДНО-УКРАЇНСЬКІЙ НАРОДНІЙ 
РЕСПУБЛІЦІ . Осн. масу писемних дже
рел з історії виникнення і діяльності ор
ганів судочинства в ЗУНР складають 
документи, опубліковані у "Вістнику 
державних законів і розпорядків За
хідної Области Української Народної 
Республіки" і належать до підвиду офі
ційних.

Документи містять інформацію про 
дату його появи, автора, конкретного 
адресата, час вступу в дію. Серед заг. 
маси офіц. документів, опублікованих 
у "Вістнику державних законів і роз
порядків..." виділимо окремі групи. 
Визначальними критеріями для них є 
походження та форма того чи ін. нор- 
мативно-правового акта. До 1-ї групи 
віднесемо закони УНРади, які стосу
ються орг-ції стр-ри та функціонуван
ня с-ми судової влади в д-ві. Це, зокр., 
закони УНРади від 11.02.1919 "Про
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розмежування компетенції повітових 
і окружних судів у цивільних справах", 
"Про скорочення строків підготовляю
чої судової служби", "Про зміну складу 
Трибуналів 1 інстанції в карних спра
вах" від 15.02.1919 "Про тимчасове су
дочинство в цивільних і карних справах 
у другій і третій інстанціях в час надзви
чайних відносин, викликаних війною", 
від 15.04.1919 "Про внесення змін до 
військового карного закону"та ін.

До 2-ї групи слід віднести розпо
рядки держ. секретаря судівництва та 
очолюваного ним ДСС, видані у зв'яз
ку з потребою впровадження в життя 
законів УНРади. Це, зокр., розпорядки 
"Про скорочення часу підготовляючої 
судейської служби" від 11.02.1919,"Про 
судейські іспити" від 20.02.1919, "Про 
тимчасову організацію нотарів" від
1.03.1919, "Про припинення діяльності 
судів присяжних" від 2.03.1919, "Про 
визначення Трибуналу 1-ої інстанції, 
при якому будуть утворені окремі судо
ві Сенати II і III інстанцій" від 8.03.1919, 
"Про утворення палати адвокатів у Ста
ниславові" від 15.04.1919 та ін.

Крім цих документів, при висвітлен
ні історії с-ми судочинства в ЗУНР слід 
брати до уваги й низку ін., які з різних 
причин раніше не були використані пе
реважною більшістю авторів. Усі вони 
були опубліковані в "Збірнику законів, 
розпорядків та обіжників проголоше
них Державним Секретаріатом Зах.-Укр.
H.R". Це, зокр., 5 нормативно-правових 
актів: 1) закон УНРади від 21.11.1918 
"Про тимчасову організацію судів і 
власти судейської"; 2-3) 2 розпорядки 
ДСС від 30.11.1918 "Про часове підчи- 
нення цивільних осіб під військове су
дочинство", "Про впровадження дора- 
зових судів"; 4-5) 2 розпорядки держ. 
секретаря судівництва від 18.12.1918 
"Про державну прокураторію" і "В спра
ві зложення службового приречення 
судіїв і судових урядників".

Саме ці документи лягли в осно
ву напрацьованої владними інсти
туціями д-ви нормативно-правової 
бази с-ми цивільного судочинства, 
функціонування її стр-ри. Ними також 
розмежовувалися функції між с-мами 
цивільного та військ, судочинства в

ЗУНР, закладались основи діяльності 
такої держ.-правної інституції, як про
куратура.

Комплекс писемних джерел, які 
висвітлюють хід становлення с-ми ци
вільної юриспруденції в ЗУНР, вказує 
на те, що протягом 1-го періоду діяль
ності д-ви цей процес так і не набув ос
таточного завершення. Підтверджен
ням цьому є низка фактів.

По-перше, законом УНРади від
15.02.1919 "Про тимчасове судочин
ство в цивільних і карних справах у 
другій і третій інстанціях в час надзви
чайних відносин, викликаних війною" 
передбачалося створити замість таких 
запланованих сталих вищих судових 
інстанцій, як Вищий суд у Львові та 
Найвищий Державний Суд у Львові, 
окремі сенати II і III інстанцій як тимча
сові органи.

По-друге, наявна документальна 
база не дає підстав констатувати того, 
що до 06.1919 в ЗУНР відбулось оста
точне запровадження навіть цих орга
нів. Так, розпорядком ДСС від 8.03.1919 
"Про визначення трибуналу 1-ої інстан
ції, при якому будуть утворені окремі 
судові сенати II і III інстанцій", було ви
значено такими Окружний суд у Ста
ниславові.

Зазначимо, що незавершеність про
цесу побудови с-ми цивільного судо
чинства в ЗУНР протягом 1-го етапу 
діяльності д-ви все ж не була головною 
для визначення ефективності її функці
онування.

Комплекс згаданих вище докумен
тів загалом дає підстави зробити ви
сновок про цілеспрямований х-р зазна
ченого процесу, про належний рівень 
роботи самих структурних підрозділів 
цієї с-ми.

Із завершенням 1-го етапу діяль
ності ЗУНР припинила своє функціону
вання і с-ма цивільного судочинства. 
На 2-му етапі діяльності д-ви в стр-рі 
Уряду уповноважених, згідно з розпо
рядком Диктатора від 1.08.1920, введе
но посаду уповноваженого "для справ 
внутрішніх, судівництва, просьвіти і 
віроісповідань, рільництва, почт і теле
графів, шляхів та робіт публічних". До
кументи офіц. х-ру, а саме розпорядки

533



ДЖЕРЕЛА ДО ВИВЧЕННЯ СИСТЕМИ ОРГАНІВ СУДОЧИНСТВА В ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ

Диктатора, документи Уряду уповно
важених Диктатора ЗУНР, доводять, що 
введення такої посади не привело до 
запровадження нової с-ми цивільного 
судочинства.

Окремого джерелознавчого за
безпечення вимагає і вивчення с-ми 
військ, судочинства в ЗУНР. Осн. ча
стину комплексу писемних джерел з 
цієї проблеми дослідження складають 
документи офіц. х-ру. Це, насамперед, 
нормативно-правові акти, опубліко
вані у "Вістнику Державного Секрета- 
ріяту військових справ", - розпорядки 
"Улад військового судочинства" від
16.11.1918, "Про окружні полеві суди" 
від 3.12.1918, "Про полеві суди" від
28.01.1919. Крім того, в 6-му номері 
цього ж"Вістника..."вміщено текст при
сяги для військ, суддів.

Базовим у процесі запровадження 
військ, судочинства в ЗУНР є розпо
рядок РДС від 16.11.1918 "Улад вій
ськового судочинства". Відповідно до 
нього, на тер-ї д-ви ств. З обласні та 
З військ, суди. Центрами перебування 
як обласних, так і окружних судів були 
м. Львів, Станиславів і Тернопіль. У цьо
му розпорядку також зазначалося, що 
"на час стану облоги города Львова ви
конує військове судівництво у Львові 
полевий суд Начальної Команди". Кож
ному з обласних військ, судів підпо
рядковувався відповідний окружний 
військ, суд. Влада окремого окружного 
суду поширювалась на різну кількість 
військ, округів. Так, окружному військ, 
суду в м. Львів підлягали 5 військ, окру
гів: Львів, Рава-Руська, Самбір, Стрий і 
Перемишль; у Станиславові - 3: Ста
ниславів, Коломия, Чернівці; у Терно
полі - 4: Тернопіль, Золочів, Чортків і 
Бережани. Найвищою інстанцією в с-мі 
військ, судочинства вказаний розпо
рядок визначав "Найвищий військо
вий Трибунал, який повинен був бути 
створений у Львові".

Базовими для побудови с-ми військ, 
судочинства в ЗУНР стали й документи 
про запровадження, визначення ос
нов функціонування та регламентацію 
діяльності в д-ві військ.-польових су
дів. Це 2 розпорядки РДС-"Про часове 
підчинення цивільних осіб під військо

ве судівництво" і "Про впроваджен
ня доразових судів" від 30.11.1918, 
розпорядок "Про окружні полеві суди" 
від 3.12.1918 та "Про полеві суди" від
28.01.1919.

Не зважаючи на те, що стр-ра 
військ.-польових судів у ЗУНР набула 
юрид. оформлення лише з кін. 11.1918, 
сам процес їх виникнення розпочав
ся значно раніше. Так, інформація газ. 
"Діло" від 10.11.1918 свідчить про те, 
що Українською Ген. військ, коман
дою ще 8.11.1918 було запроваджено 
військ.-польовий суд у м. Львів. Йому 
повинні були підпорядковуватися "крім 
української армії усі цивільні особи, 
яких приловиться на заворушеннях 
публичного спокою, грабежах, краді- 
жи й мордах".

Наступні 2 документи - розпо
рядження ДСВС і начальника Штабу 
ГА полк. В. Курмановича про розпо
діл тер-ї д-ви на "фронт і запілля" від
1.03.1919 та офіц. лист ДСВС Прези
денту РДС про врегулювання відносин 
з Держ. жандармерією від 4.04.1919 
мали на меті унормувати відносини 
між цивільними і військ, органами су
дочинства. Протиріччя між мін-вами 
військ, і внутр. справ щодо управлін
ня і контролю над діяльністю корпусу 
Держ. жандармерії чітко визначили 
межі та сфери компетенції між ними, 
більш детально окреслювали умови ді
яльності цивільних і військ, судів.

Ін. двома документами (цілком та
ємним донесенням НКГА Президен
ту УНРади Є. Петрушевичу про б-бу з 
дезертирством в армії від 28.03.1919 
та розпорядженням ДСВС про пока
рання за допомогу дезертирам з армії 
від 3.04.1919) на органи військ, судо
чинства покладено підвищену відпові
дальність за ефективність здійснення 
передбачених із цією метою заходів. 
Крім того, відповідно до оголошення 
ДСВС про притягнення до відповідаль
ності за поширення непідтверджених 
чуток про становище на фронті від
26.04.1919, розширено повноваження 
військ.-польових судів для б-би з таки
ми актами антидерж. діяльності в умо
вах воєнного стану. На органи військ, 
судочинства також покладалися функ
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ції попередження можливих проявів 
незадоволення серед солдатських мас 
в окремих частинах,їх швидкоїліквіда- 
ціїв разі виникнення.

С-ма військ, судочинства, на від
міну від цивільної, функціонувала не 
лише до завершення 1-го періоду 
діяльності ЗУНР, а й після нього. Так, 
засвідчена машинописна копія розпо
рядку Диктатора від 23.06.1919 про ре- 
орг-цію військ, судочинства вказує на 
планові зміни його стр-ри вже в ході 
Чортків. офензиви. Цим документом 
узаконено започаткування діяльності 
таких судових інституцій, як "Полевий 
суд в Тернополі", "Полевий Суд Коман
ди Запілля в Чорткові", "Полевий суд в 
Бережанах" Успіхи наступу частин ГА 
в той час були настільки обнадійли
вими, що розпорядком передбачено 
навіть "реактивовання в кождім дав
нім осідку О.В.К. полевого суду, якого 
територіяльним обсягом ділання буде 
давний військовий округ" Однак, че
рез відступ ГА за межі ЗУНР, віднов
лення функціонування польових судів 
ОВК, як і існування 3-х названих вище 
інституцій, стало недоцільним та, що 
найбільш імовірно, не було втілено.

Виявлені та введені на сьогодні до 
наук, обігу документи і матеріали про 
орг-цію та діяльність с-ми військ, су
дочинства в ЗУНР не дозволяють ціл
ковито відтворити її стр-ру впродовж
2-го етапу існування д-ви.

Чи не єдиним підтвердженням фак
ту діяльності польового суду НКГА в 
цей час є судовий процес над коман
дуванням армії, яке ініціювало підпи
сання попереднього договору з До- 
брармією ген. А. Денікіна 24.10.1919 на 
ст. Зятківці. В істор. л-рі цей процес ві
домий під назвою "суд над генералом 
М. Тарнавським". За умов відсутно
сті достатньої джерельної бази до 
вивчення згаданої події, базовими 
можна вважати спогади одного з її 
безпосердніх учасників - С. Шухевича, 
"Денник НКГА"та опублікований редак
цією нью-йоркського вид-ва "Червона 
Калина" протокол самого процесу. В 
тексті останнього, зокр., чітко окресле
но коло тих посадових осіб, які брали 
участь у роботі суду, його офіційно ви

значену назву - "Полевий воєнний Суд 
НКГА". Цей документ також вказує на 
те, що сам суд було організовано за до
рученням Диктатора Шефом Штабу ГА 
Г. Ціріцом і персональним референтом 
НКГА от. С. Шухевичем.

Дж.: Вістник державних законів і 
розпорядків Західної Области Україн
ської Народної Республики. Вип. 1-11. 
Станиславів, 1919; Денник Начальної 
Команди Української Галицької Ар
мії. Нью-Йорк, 1974; Збірник законів, 
розпорядків та обіжників проголоше
них Державним Секретаріятом Захід
ної Української Народної Републики. 
Станиславів, 1918; ЦДАВОВУ. Ф. 4069 
"Редакція газети "Стрілець" за 1919 р. 
Українське бюро преси при Дикта
турі ЗУНР". Оп. 1. Од. зб. 1; ЦДАВОВУ 
Ф. 4436"Військова Канцелярія Диктато
ра Західно-Української Народної Рес
публіки (м. Відень) 1920-1922". Оп. 1. 
Од. зб. 60.

Літ,: Тищик Б. Й., Вівчаренко О. А. 
Західноукраїнська Народна Республі
ка 1918-1923 ( До 75-річчя утворення), 
Коломия, 1993; ЧубатийМ. Державний 
лад на Західній Области Української 
Народньої Республіки. Львів. 1921; 
Шухевич С. Спомини з Української Га
лицької Армії (1918-1920). Ч. 1. Львів, 
1924; Ч. 2-5. Львів, 1929.

Володимир Великочий

ДЖИДЖбРА
Василь
(30.05.1896-1987) -  реліг. діяч, хорун

жий УГА. Н. у с. Заставці (нині Монасти- 
рис. р-ну Терноп. обл.). 1908-14 навч. 
в г-зії у м. Рогатин (нині Івано-Франк. 
обл.), іспит зрілості склав 1922 в Бере
жан. г-зії.

Під час ПСВ - в австро-угор. ар
мії. Від кін. 1918 як старшина ГА брав 
участь у польс.-укр. війні 1918-19.

1925-29 навч. в духовній семінарії 
та Богослов, акад-ї м. Львів. Висвяче
ний у духовний сан 1930, до поч. ДСВ - 
священик на Підгаєччині (нині Терноп. 
обл.).

Навесні 1944 виїхав до Словаччи
ни, згодом - до Німеччини (Баварія), де 
виконував душпастирські обов'язки в 
таборах переселенців.

ДЖИДЖОРА Василь
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В ід 1950 - в США. 1951 -54 - сотруд н и к 
(2-й священик) при парафії в м. Скрен- 
тон, згодом завідував парафією у Віль- 
мердінгу біля м. Піттсбурґ. Від 1962
- парох у Піттсбурґу, де організував 
буд-во нової церкви, яку 19.05.1973 
відвідав кардинал Й. Сліпий, поставив 
іконостас із живописними роботами 
С. Гординського. Ініціатор створення 
федеральної кредитної спілки "Само
поміч" (1974). 1975 Й. Сліпий іменував 
Д. крилошанином. 1982 відзначений 
грамотою "Людина року" Укр. техноло
гічного т-ва США.

П. у м. Філадельфія (США), де й по
хований на цвинтарі Фокс Чейз.

Літ.: Мельничук Б. Джиджора Ва
силь // ТЕС. Т. 1. Тернопіль, 2004. С. 485; 
Уніят В., Федечко М. Заставці // Терно
пільщина. Історія міст і сіл. Т. 3. Тер
нопіль, 2014. С. 57-58; Яицун В. Соро
ковини св. п. отця протоієрея Василя 
Дж идж ори/ / Свобода. 1987. Ч. 134. 
16лип.С .4.

Микола Лазарович, 
Богдан Мельничук

ДЖИДЖОРА
Іван Миколайович
(псевд. і крипт.: Нотин І., Ф[ілосо]-ф, 

Ignotus - "Незнайомець"; 09.02,1880-
22.04.1919) - історик, громад, діяч і пу
бліцист. Належав до Львів, істор. шко
ли М. Грушевського, військ, комендант 
ЗУНР у м. Рава-Руська в 11-12.1918.

Н. у с. Заставці Підгаєцького пов. (нині 
Монастирис, р-ну Терноп. обл.) в сел. 
родині. Вихованець о. Тимотея Борду- 
ляка, який мав парафію в сусідньому 
с. Голгочі й учителював у с, Заставці. 
Здобув освіту в Бучацькій г-зії (1902). 
Випускник філос. ф-ту Львів, ун-ту (1907). 
Від 1903 - чл. і бібліотекар студент, т-ва 
"Академічна громада" у Львові. Пом. 
бібліотекаря (з 1905), бібліотекар (з
1906) Б-ки НТШ у Львові, дійсний чл. 
НТШ (з 27.02,1913), секретар Археогра
фічної, чл. Бібліографічної та Статис
тичної комісій НТШ. Співробітник київ, 
редакції ЛНВ (1907-08); автор дописів 
про наук., літ. і театр, життя у газ. "Рада" 
(1907), політ, оглядів галиц. подій "З ав
стрійської України" в ЛНВ (1907, 1911,
1913-14), рецензій у "Записках НТШ" 
та статей у "Ділі". Брав участь у роботі 
Крайового шкільного союзу, входив до 
НК УНДП. Чл. Істор. т-ва Нестора-літо- 
писця, дійсний чл. УНТ в Києві (1907).

Зі студент, літ за дорученням Ар
хеографічної комісії НТШ працював у 
архівах Харкова, Києва і Москви, де ви
являв документи з історії Гетьманщини 
1 -ї пол. 18 ст. Істор. студії з цієї тематики 
опубліковані в 3HTLU: "Нові причинки 
до історії відносин російського прави- 
тел ьства до України в 1720-х і 1730-х pp." 
(1904), "Реформи Малоросійської ко
легії на Україні в 1722-1723 pp." (1906), 
"Україна в першій половині 1738 р." 
(1906), "З новійшої української історіо
графії" (1906), "Матеріали московсько
го «Архива Министерства юстиции» до 
історії Гетьманщини" (1908), "До історії 
Генеральної Військової канцелярії" 
(1912) та ін. Гол. праця - "Економічна 
політика російського правительства 
супроти України в 1710-1730 pp.", за
хищена у 12.1912 як докторська дис. 
у Львів, ун-ті. Перед тим надрукована 
у 4-х т, ЗНТШ за 1910-11 і вийшла ок
ремим відбитком. У своїх працях на 
великому джерельному матеріалі про
аналізував маловивчений період між 
гетьмануванням І. Мазепи та К. Розу- 
мовського в історії козацької автоно
мії. Одним із перших серед дослідни
ків звернув увагу на факти численних 
регламентацій, обмежень і заборон 
стосовно укр. торгівлі, жорстоких умов
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постоїв рос. військ у Гетьманщині, по
літ. пасивність і деморалізацію козаць
кої старшини під впливом терору та ін. 
інкорпораційних заходів рос. уряду, 
демагогічний х-р агітації проти гетьма
на й козацької старшини, витончений 
фіскальний грабіж періоду 1-ї Мало
рос. колегії та рос.-турец. війни 1735- 
39. Здійснивши істор. реконструкцію 
імперської екон. політики, дійшов вис
новку, що саме вона стала підґрунтям 
для ліквідації політ, автономії Гетьман
щини. 1904-14 підготував 10 істор. 
праць, 50 рецензій (30 з них -  на істор. 
монографії та збірники документів),
5 оглядів та 37 публіцистичних статей.

З 1909 в шлюбі з донькою свяще
ника Н. Навроцькою -  рідною сестрою 
О. Навроцького (1890-1972), згодом 
сотника УГА і співзасновника УВО.

ПСВ застала Д. в рідному селі. Віль
но володіючи рос. мовою, він намагав
ся захистити односельців від лихоліть 
воєн, пори: арештів, заслань, грабунків 
і реквізицій з боку рос. військ, вла
ди. Восени 1915 мобілізований до 
цісар, війська. 1916-18 служив торго- 
во-пром, референтом при окружній 
команді австро-угор. військ у Любліні.

Після проголошення ЗУНР, в умо
вах польс.-укр. війни 1918-19, призна
чений військ, комендантом Рави-Русь- 
кої. Однак давня спадкова хвороба 
легень змусила зректися цієї посади в
12.1918 - тяжко хворий, повернувся на 
рідну Підгаєччину.

П. у с. Голгочі Підгаєцького пов. 
(нині с. Голгоча Підгаєц. р-ну Терноп. 
обл.). Похований з козацькою шаблею 
при боці та вкритий червоною китай
кою з почестями на сільс. цвинтарі.

У 03.1930 з ініціативи М. Грушевсько- 
го в Києві відбулося засідання Комісії 
Західної України ВУАН для вшанування 
пам'яті Д. у зв'язку з 50-літтям від дня 
його народження та 10-ми роковинами 
з дня смерті. З цієї нагоди Істор. секція 
ВУАН упорядкувала і видрукувала ок
ремим 36-м томом збірку його істор. 
праць 'Україна в першій половині XVIII 
віку. Розвідки і замітки" з передмовою 
М. Грушевського. Могилу Д. віднов
лено й освячено на Провідну неділю 
22.04.1990 з ініціативи місц. вчителя

історії та рухівця Т. Колодчина (1935— 
2010). 24.08.2010 відкрито й освячено 
виготовлений з каменю на доброчинні 
внески козацький хрест із пам'ятним 
написом у стилі укр. скоропису 2-ї пол. 
17-18 ст.

Літ.: Дорошенко В. Д-р Іван Джи- 
джора // Життя і мистецтво. 1920. Ч. 2 
(червень). С. 61-63; Іван Джиджора / 
Некрольоґ // Хроніка НТШ. Львів, 1920. 
Ч. 63-64. Вип. Н І. С. 54-56; Качкан В. 
"Проти патріотизму своєї дзвіниці". Істо
рик Іван Джиджора зі школи Михайла 
Грушевського // Хай святиться ім'я твоє. 
Історія української літератури і культу
ри в персоналіях (XIX -  перша полови
на XX ст.). Кн. 4. Івано-Франківськ, 2000. 
С. 138-165; Козак І. Присяга. Спомин 11 
Український Скиталець. Відень, 1923. 
Ч, 6 (15 берез.). С. 18; Михайло Грушев- 
ський і українська історична наука. Ма
теріали конференцій, присвячених Ми
хайлові Грушевському / ред. Я. Грицак, 
Я.Дашкевич.Львів,1999.С. 193-199; При- 
шляк В. "...Визначна була се людина" // 
Тернопіль. 1992. № 2 (6). С. 38-40; Його ж. 
Джиджора Іван // ЕІУ. Т. 2. К,, 2004. С. 375; 
Його ж. Козацький хрест на могилі Івана 
Джиджори в Голгочах // Пам'ятки Укра
їни: історія та культура. 2012. № 4 (174). 
С. 16-19; Його ж. Український історик 
Іван Джиджора І  і  УІЖ. 2006. № 6 (471). 
С. 56-77; Хроніка НТШ. Львів, 1918. 
Ч. 60-62;Вип. I-IIILC.22,42; ЧайковськийМ. 
Автобіографія // Чайковський А. Спога-
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ДЖОРДЖЕСКУ Піон (Іван Павло)

ДЖОРДЖЕСКУ 
Піон (Іван Павло)

ди, Листи, Дослідження / упоряд. Б. Яки
мович. Т. 3. Львів, 2002. С. 74-75.

Володимир Пришляк

ДЖОРДЖЕСКУ
Піон (Іван Павло)
(Georgescu Pion (Ion Pavel);
25.12.1883-1956) -  рум. дивізійний ге

нерал. Навч. у військ, коледжі Карла І 
та вищому військ, артилерії у м. Буха
рест (1904-06), Лейтенант (1906), капі
тан (1914), учасник ПСВ, підполковник 
(1920), бригадний генерал (1935), ко
мандир 18-ї Рум. бригади, яка в 05.1919 
окупувала Сігет, Бичків і Требушани на 
Закарпатті. У ході боїв з його підрозді
лами загинуло понад 40 вояків УГА, бл. 
150 були поранені, бл, 400 потрапили 
в полон. Частина полонених згодом 
загинула.

1926-28 командував артилер. уч-щем 
у м. Тімішоар, 1931-37 артилер. бри
гадою в м. Кишинів. Проф, балістики 
Політех. ін-ту м. Тімішоар. 1.09.1940 
протестував проти рішень Віденсько
го арбітражу. З 1946 жив під постійним 
наглядом спецслужб. Кілька разів був 
заарештований.

Літ.: Бемко В. Виправа на Закарпат
тя // Українська Галицька Армія / ред. 
Д. Микитюк. Т. 1. Вінніпег, 1958. С  426- 
427; ШтефанА. Українське військо в За
карпатті // Вісті Комбатанта. 1966. Ч, 4-5. 
С. 1-26; Anuarul ofi{erilor activi din 
Armata Romana pe anul 1923/1924. P. 346; 
Ceau§escu Hie (coord.) Istoria militara a 
poporului roman. Vol. VI / ed, Militara, 
Bucure§ti, 1989. P. 342.

Іван Патриляк

ДЖУЛЬ
Михайло Петрович
(псевд.: Млаковий Михайло; 11.03.1895 

-09.07.1976) - військ, діяч, письменник, 
інж.-економіст. Чоловік письменни
ці Олени Звичайної (дів. Дельгівська).
Н. у с. Тростянець (нині Миколаїв, р-ну 
Львів, обл.) в сел. с ім ї Навч. у г-зії.

Учасник ПСВ. Потрапив у рос. по
лон. 1918 повернувся до Галичини. 
Курсант старшин, школи ГА. У 07.1919 
відступив за р. Збруч. Воював у складі
2-го Запоріз. полку ДА УНР. Учасник 
Другого зимового походу ДАУНР 1921.

Залишився в м. Київ. Працював 
учителем нім. мови та фізкультури в
7-річній школі. Одружився. Випускник 
Ін-ту політекономії у м. Харків (1928).

Зазнав переслідувань НКВС, 11 ра
зів був заарештований. 1937 засудже
ний на 10 р. ВТТ. Ув'язнений у таборах 
Севвостоклагу на Колимі. На засланні 
перебував з дружиною та сином, який 
там і п. від туберкульозу. Винним себе 
не визнавав. 1.04.1940 звільнений. 
Проживав ум . Харків.

1943 виїхав з дружиною до Німеч
чини. Перебував у таборі Ляндек для 
переміщених осіб в Австрії. Емігрував 
до США, працював робітником.

Автор автобіографічних повістей 
"Ворог народу" (спільно з дружиною), 
"У золотих кайданах Колими", спогадів 
про старшин, школу УГА, публіцист, ста
тей. За повість "Ворог народу" 3.12.1967 
нагороджений першою премією Укр. 
літ. фонду ім. І, Франка в м. Чикаго.

П. у м. Нью-Йорк (р-н Стейтен-Ай- 
ленд, США). Родинний архів зберіга
ється у відділенні НТШ в м. Нью-Йорк.

Літ.: Білокінь С. І. Млаковий Михай
ло Петрович // ЕІУ. Т. 7. К., 2010; Бодна- 
рук і. Олена Звичайна і Михайло Мла
ковий і  І  Свобода. 1985. Ч, 144. 31 лип. 
С. 2; Крупський К. Світлій пам'яті Михай
ла Млакового // Свобода. 1976.1 верес. 
Ч. 161. С. 4; Маркусь В. Джуль Михайло 
// Енциклопедія української діяспори / 
гол. ред. В. Маркусь. Кн. 1. Нью-Йорк; 
Чикаго, 2009. С. 237. Українська діаспо
ра: літературні постаті,твори, біобібліо- 
графічні відомості / упоряд. В. А. Про- 
салової. Донецьк, 2012. С. 136.

Олег Рафальський

ДЗЕДЗИК (ДЗЄДИК, ДЗЕДИК)
Корнило (Корній, Корнель)
Васильович
(1894-1938) -  старшина УГА. Н. у 

с. Черче (нині Рогатин, р-ну Івано-Франк. 
обл.) у сімТ дир. місц. школи. Брат свя- 
щеника-екзорциста, публіциста П. Дзе- 
дзика. Навч. в Рогатин, г-зії.

Від 08.1914 доброволець Легіо
ну УСС. Воював у булавному відділі. 
Учасник боїв на г, Лисоня. У 09.1916 
потрапив до рос. полону. Працівник 
редакції газ. УЦР "Український Голос".
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ДЗЕРОВИЧ Адріян Юліанович

Повернувся до коша УСС у м. Вижниця
10.1918. Учасник Листопадового чину 
в м. Рогатин, та Чортків. офензиви. Двічі 
хворів тифом у "чотирикутнику смерті" 
Воював у складі ЧУГА.

Залишився на тер-ї УСРР. Випус
кник Уман. пед.-тех. ін-ту, працював 
учителем у м. Умань (нині Черкас, обл.).

Заарештований і розстріляний ор
ганами НКВС.

Літ.:БойкевичО. Рогатинщина в іме
нах, назвах, подіях. Львів, 2017; Вол Б. 
Микола Новак і національне відроджен
ня на Рогатинщині // Рогатинська земля. 
Історія та сучасність. Т. 1. Львів, 1995. 
С. 2]0;Дячишин О. Черче моє рідне село. 
Торонто, 1969. С. 66-69,117; Коритко Р. 
Опільське село Черче. Львів, 1997. С. 34; 
Кучерук В. Українська Галицька Армія: 
довідник. К., 2010. С. 97-98.

Олег Бойкевич

ДЗЕРОВИЧ
Адріян Юліанович
(27.05.1899-05.12.1918) - четар ГА.

Н.усімгі священика Ю. Дзеровича і Ната
лії з Лотоцьких в м, Броди. Навч. в нар. 
школі м. Броди, Стрий, г-зії (1910-13), 
Академіч. г-зії м. Львів (1914-17). У 
м. Стрий вступив до "Пласту". 13.01.1917 
достроково отримав свідоцтво зрі

лості. Разом з однокласниками Л. Ма- 
карушкою і П. Мінком зарахований на 
навч. за держ. кошт до військ, акад-ї 
м. Вінер-Нойдштадт біля Відня, де 2-річ- 
не навч. завершив з відзнакою; у званні 
лейтенанта (четаря) приділений доЗЗ-го 
полку стрільців у м. Краків.

Після розпаду Австро-Угор. імпе
рії вирушив додому. В м. Хирів зустрів 
товаришів і разом узялися організову
вати укр. стрілец. відділи для оборони ДЗЕРОВИЧ 
Хирівщини, оскільки Хирів був важ- Адріян Юліанович 
ливим стратегічним пунктом для обох 
ворогуючих сторін -  галиц. українцям 
відкривав шлях на Перемишль, поля
кам -  до борислав. нафти. У 11.1918 
поляки переважаючими силами пішли 
на Хирів. Наприкінці 11.1918 ГА відсту
пила до м. Стрий.

А. Кравс 24.11.1918 очолив укр. 
підрозділи і підготував наступ на м. Хи
рів, який з 5.12.1918 вели 3 осн. групи: 
на Хирів, Добромиль і Нове Місто. Під 
командуванням пор. О. Станіміра 2-ма 
піх. сотнями, за підтримки панцерного 
потяга і батареї пор. Г. Сенечка, вдало
ся подолати опір ворога в с. Слухині,
Посаді Хирівській і захопити Хирів.
Ворог разом з командою на чолі з під- 
полк. Білецьким утік залізницею до 
м. Сянок.

Сотні О. Станіміра розвинули на
ступ і ввечері того ж дня захопили 
Добромиль, ін. сотня взяла Нове Мі
сто. У ході цих боїв четар Д. загинув.
8.12.1918 його поховали на цвинтарі в 
м. Хирів. 21.03.1920 перепохований у 
родинній гробниці Дзеровичів на Ли
чаків. цвинтарі в м. Львів.

Літ/. Бонківна С. Адріян Дзерович.
Спомин // Літопис Червоної Калини.
1929. № 2. С. 21; Західно-Українська 
Народна Республіка 1918-1923. Доку
менти і матеріали. Т. 2 / уклад.: О. Кар
пенко, К. Мицан. Івано-Франківськ,
2001. С. 678; Падох Я. Стрийський 
Пласт. Початки Пласту в Стрию (1912—
1914) // Стрийщина. Історично-мему- 
арний збірник. Т. 1. Нью-Йорк, 1990.
С. 408; Українська Галицька Армія / 
ред. Д. Микитюк. Т. 1. Вінніпеґ, 1958.
С. 92, 291; Т. 2. Вінніпеґ, 1960. С. 50-54,
305-308.

Сергій Перепічка
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ДЗЕРОВИЧ
Юліан-Корнило Ігнатович
(03,01,1871-08.04.1943) - церк., гро

мад, і культосвіт. діяч, педагог. Н. у 
с. Смільне (нині Бродів, р-ну Львів, обл.) 
в сім'ї священика. Здобув освіту у Львів, 
г-зії. Випускник теологіч. ф-ту Львів, ун
ту й Греко-катол. духовної семінарії. 
Студіював нім. філологію у Віден. ун-ті.

1894 висвячений на священика. Ка
техит у школах та г-зіях м. Броди (1897-
1907), Бережани (1904-07), Стрий 
(1908-18). 1918-19 викладав теолог, 
дисципліни уЛьвів. ун-ті. 3 1911 -актив
ний діяч ХСП, чл. управи партії.

З утворенням ЗУНР був делегатом 
УНРади від ХСП, підтримував курс на 
тісне співробітництво християнських 
суспільників з найбільш впливовою в 
Галичині УНДП.

У 2-й пол. 1920-X-1930-х брав ак
тивну участь у громад, й культосвіт. 
житті краю. Займався викладацькою 
діяльністю; проф. Греко-катол. акад-ї 
у Львові (1930-32), дир. Укр. жін. учи
тельської семінарії, організатор 1-го 
укр. пед. конгресу (Львів, 1935). Чл. гол. 
управи, заст. голови т-ва "Рідна школа", 
голова т-ва "Просвіта" (від 1939), Т-ва 
св. апостола Павла (від 1924 -  св. апо
стола Андрея), чл. надзір. ради т-ва "За
хист імені митрополита Шептицького 
Андрея для сиріт у Львові" (1918-39), 
радник і референт Митрополичої кон
систорії; ред. реліг. час. "Наша праця", 
"Боже слово" "Парохіяльні вісті"та ін. 
З 1925 - чл. УНДО, з 1931 -чл.м ісц. к-ту 
УКС уЛьвові.

Автор праць "Катехитичні про
повіді" (Перемишль, 1906), "Як у світі 
жити, або правила доброго вихован- 
ня"(Тернопіль, 1906),"Цариця моя Ма
рія" (Жовква, 1908), "Ціла правда про 
радикалів" (Львів, 1910), "Катехитика" 
(Львів, 1930), "Педагогіка" (Львів, 1937) 
та ін.

П. у м, Відень. Похований у м. Львів 
на Личаків, цвинтарі. Три сини Д. вою
вали в ГА -  Андріян (четар), Євген (са
нітарний хорунжий) та Богдан (четар). 
Старшинами укр. армій були і два зяті 
Д. -  сотник ДА УНР Л. Голінатий (чо
ловік Олександри) та поручник УГА 
П. Мінко (чоловік Лідії).

ДЗЕРОВИЧ Юліан-Корнило Ігнатович
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ДЗЕРОВИЧ
Юліан-Корнило Ігнатович

Літ.: Дзерович Юліан // ЕІУ. Т. 2. 
К., 2004. С. 377; Дзерович Юліан // ЕУ/ 
гол. ред. В. Кубійович. Т. 2. Львів,1993. 
С. 509; Кліш А. Християнсько-сус- 
пільний союз: інституалізація та ді
яльність // Етнічна історія народів 
Європи : Збірник наукових праць. 
Вип, 47. К., 2015. С. 56; Литвин М., 
Науменко К. Історія ЗУНР. Львів, 1993. 
С. 83-84; Пастушенко Н. М. Дзеро
вич Юліан-Корнило Ігнатович // ЕСУ. 
URL: http://esu.com.ua/search_articles. 
php?id=24098.

Михайло Москалюк

дзікбвський
Василь
(крипт.: ДІ.ВА.; 1893-11.1918) -  жур

наліст, підхорунжий УСС, четар Сі
чових стрільців. Н. у с. Дахнів Чеса- 
нівського пов. (нині Люблін, в-ва, 
Польща) в сімТ вчителя. Здобув осві
ту в укр. г-зії в м. Перемишль (нині 
Польща), де під час навч. належав до 
драгоманів. т-ва. 1912-14 студіював 
історію у Львів, ун-ті. Учасник студент, 
стрілец. руху.

Під час ПСВ - доброволець Легіону 
УСС з 3.08.1914. Певний час займався 
орг-цією мобілізації добровольців. Спо
чатку був ординарцем співкоманданта 
Легіону УСС полк. І. Моліка. Воював на 
Сх. фронті в сотні В. Дідушка, з якою 
брав участь у всіх походах і боях від 
Карпат до р. Стрипа на Тернопільщині.

http://esu.com.ua/search_articles


ДЗЮБА Петро

Наприкінці 1915-16-один з розробни
ків проекту герба майбутньої самост. 
соборної Укр. д-ви. Чл. Пресової ква- 
тири УСС (1916-18), воєн, дописувач 
Бойової управи, літописець, хронікер 
бойового шляху УСС, стрілец. ідеолог. 
Співпрацював із ж. "Світ", "Шляхи" газ. 
"Діло" "Українське слово" Брав участь 
у впорядкуванні могил УСС. 26,09.1917 
поранений у бою над р. Збруч. 1918 
його відрядили до київських Січових 
стрільців як зв'язкового УСС в орг. і 
політ, справах. Учасник польс.-укр. вій
ни 1918-19. Автор кн. "Коло Потутор" 
(Відень, 1917), непублікованої праці 
"На Веселій" (1917; фрагменти з неї під 
назвою "Силюети старшин УСС" надру
ковано в істор. зб. "За волю України" 
(Нью-Йорк, 1967)), статей і нарисів - "З 
внутрішнього життя Українського Січо
вого Війська","Останні бої над Стрипою" 
(1915),"Бій під Веречками""Під Бережа
нами: Лист УСстрільця з поля", "Поміж 
ворогами" "Через боєву лінію" (1916), 
"Від Веречок до Семиковець", "Герб 
України", "Маківка", "На Збруч! (Сліда
ми УСС): Спомини", "Під Синевідськом" 
"Різдв'яні свята УСС 1914 p.", "Святий 
Вечір над Стрипою", "УСС на Поділю" 
(1917),"Семиковецькі бої (Воєнні описи 
і спомини)"(1918) та ін.

Загинув під час вуличних боїв з 
поляками в м. Львів. Похований, імо
вірно, на тер-ї Нац. ун-ту "Львівська 
політехніка".

Літ.: За волю України: Історичний 
збірник УСС. 1914-1964 / за ред. С. Рі- 
пецького. Нью-Йорк, 1967. С. 431-433, 
469, 483; Лазарович М. В. Леґіон Укра
їнських січових стрільців: формуван
ня, ідея, боротьба. Тернопіль, 2016; 
Угрин-Безгріииний М. Нарис історії Укра
їнських Січових Стрільців. Ч. 1. Рогатин; 
Львів; К., 1923. С. 35-37, 74; Українська 
Галицька Армія / ред. Д. Микитюк. Т. 4. 
Вінніпеґ, 1968. С. 68.

Микола Лазарович

ДЗЮБА
Петро
(11.07.1892 - кін. 06.1920) - стар

шина УГА. Н. у с. Бортків (нині Золочів. 
р-ну Львів, обл.) в сім'ї селян. Випус
кник г-зії в Золочеві (1914).

1916 мобілізований до австро- 
угор. армії, закінчив підстаршинську 
школу; воював на фронті. В УГА служив 
четарем у Золочів. ОВК, потім команду
вав сотнею в бойовій частині на фрон
ті. Пройшов увесь бойовий шлях.

У кін. 04.1920 заарештований че
кістами в Києві й відправлений до 
концтабору в Кожухові біля Москви. 
Звідси 16.06.1920 з групою старшин 
УГА вивезений на Соловецькі о-ви. За
гинув, коли баржа, якою везли в'язнів, 
потонула в Білому морі (РФ).

Петро Гуцал

ДИБУЛЯК
Михайло
(1877-1952) -  педагог, отаман УГА. 

Учитель у с. Верхня, Завадка та Збора 
(нині Калус. р-ну Івано-Франк. обл.). З 
учнів організував хор та оркестр. Всту
пив у конфлікт з польс. поміщицею Ко- 
марніцькою. Переведений учителем до 
Зх. Галичини.

Поручник австро-угор. армії. Сот
ник 9-ї Белз. бригади ГА. З 01.1919 
командир 14-го піх. полку 7-ї Стрий, 
бригади. Відзначився під час Чортків. 
офензиви в боях за с. Ягольниця. За хо
робрість 29.06.1919 іменований отама
ном. 4.12.1920 командант запасної сот
ні в таборі інтернованих м. Ліберець 
(ЧСР). Вчителював у селах під м. Бібрка
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ІванДИДИК 
вітає архікнязя 
Карла Габсбурга 
вм. Нараїв. 1916 р.

і м. Калуш, у с. Деревач (нині Пустоми- 
тів. р-ну Львів, обл.).

П. і похований у с. Хоросно (нині 
Пустомитів. р-ну).

Літ.: Західно-Українська Народна 
Республіка 1918-1923. Документи і 
матеріали. Т. 4 / уклад.: О. Карпенко, 
К. Мицан. Івано-Франківськ, 2008. С. 732; 
Кучерук В. Українська Галицька Ар
мія. К., 2010. С  98; Луців В. Історич
не минуле села Завадки в Калущині 
// Альманах Станиславівської землі. 
Т. 2. Нью-Йорк; Торонто; Мюнхен, 1985, 
С. 584-587; Мигович П. При 7-ій Бригаді 
УГА // Літопис Червоної Калини. 1937. 
Ч. 10. С. 17-19, Ч. 11. С. 4-8; Українська 
Галицька Армія / ред. Д. Микитюк. Т. 4. 
Вінніпег, 1966. С. 15.

Микола Вітенко

ДЙДИК
Іван
(1856-02.05.1927) -  церк. і громад, 

діяч, капелан УГА. Навч. на богослов, 
ф-ті Львів, ун-ту, Львів, духовній семі
нарії (1879-82). Одружений, удівець з 
1911. Висвячений на священика 1883. 
Сотрудник у с. Куряни Нараїв. дека
нату Бережанського пов. (1883-84). 
Сотрудник у м. Бережани Бережан, 
деканату і пов. (1884-88). Парох м-ка 
Нараїв Нараїв. деканату Бережан
ського пов. (1888-1927). Організатор 
просвітницького руху на Бережанщи- 
ні. Віце-декан (1902-11), декан Нараїв. 
деканату (1911-27). Влітку 1916 церк, 
процесія з м-ка Нараїв під проводом Д, 
й о. В. Кушніра вітали престолонаслід- 
ника архікнязя Карла під час його візи
ту на фронт над Золотою Липою.

Під час польс.-укр. війни 1918-19 
став польовим духівником прифрон
тових частин ГА, У 07.1919 перейшов 
за р. Збруч. У 08.1919 призначений 
гол. польовим духівником при НКГА у 
Вінниці, надавав духовну опіку хворим 
на тиф у місц, шпиталях. У 01.1920 за
лишився духівником при НКГА в м. Бар. 
Після роззброєння УГА повернувся до
дому.

Був парохом м-ка Нараїв, де польс. 
адміністрація на його прохання дозво
лила відновити читальню т-ва ''Просві
та" (1922).

П. у м-ку Нараїв Бережанського пов.
Літ.: Бережанська земля: історич

но-мемуарний збірник, Т. 1 / редкол.:
B. Лев, В. Стецюк. Нью-Йорк; Париж; 
Сидней; Торонто, 1970. С. 616; Бла- 
жейовський Д. Історичний шематизм 
Львівської архієпархії (1832-1944). 
Т. 1: Адміністрація і парохії [англ. мо
вою]. Львів; К., 2004. С. 54,108,392,493; 
Його ж. Історичний шематизм Львів
ської архієпархії (1832-1944). Т. 2: Ду
ховенство і релігійні згромадження 
[англ. мовою]. Львів; К., 2004. С. 102; 
Лебедович і. Полеві духовники Україн
ської Галицької Армії: У 45-річчя участи 
у Визвольних змаганнях (Матеріали до 
історії). Вінніпег, 1963. С. 54, 82, 130; 
Шематизм"ь всечестного клира Митро- 
пол. Архидіецезіи греко-католической 
Львівськои на рік 1883, Львів, 1883,
C. 303; Schematismus universi venerabilis 
cleri Archidioeceseos Metropolitanae 
graeco-catholicae Leopoliensis pro anno 
Domini 1879. Leopoli, 1879. S. 234.

Олег Єгрешій, 
Руслан Делятинський
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ДИДИЛЮК Степан

ДИДИЛЮК
Степан
(1892-14.11.1919) - селянин, вояк 

ГА. Н. у с. Ферескул Косівського пов. 
Десятник 11-ї бригади ГА. Воював у Га
личині та Наддніпрянщині.

П. від тифу в польовому госпіталі 
11-ї бригади в м. Гнівань Подільської 
губ. Похований на цвинтарі с. Могилів- 
ка біля м. Гнівань.

Літ.: Листа втрат XI Бригади УГА 
(1919-1920) // Гайдукевич О. Було ко
лись (Зі записника полевого духовни- 
ка УГА). Львів, 1935. С. 115.

Олег Павлишин

ДИКИЙ
Дмитро
(1867-12.03.1921) - селянин, гро- 

мад.-політ. діяч, депутат УНРади. Н. у 
с. Бертишів Бібрського пов. у родині 
заможного селянина. Навч. в Академіч. 
г-зії м. Львів, але не закінчив її. Госпо
дар, власник нерухомості в с. Берти
шів. Діяч УНДП, чл. ШНК. Засн. читалень 
т-ва "Просвіта" осередків т-в "Січ" та 
"Сільський господар", укр. торг, спілок 
у Бібрському пов. Організовував агіта
цію за кандидата до Галиц. крайового 
сейму Л. Цегельського. Чл. Бібрської 
повітової Ради від сільс. громад, чл. по
вітового Виділу (1914-18).

Делегат до УНРади від пов. Бібрка 
(Станиславів, 01-05.1919). Чл. військ, 
комісії УНРади. Учасник урочистого 
проголошення Акта злуки УНР і ЗУНР у 
Києві (22.01.1919), чл. делегації ЗУНР на 
Трудовому конгресі. Учасник Надзви
чайного з'їзду УНДП (м. Станиславів, 
28-29.03.1919).

П. і похований у с. Бертишів.
Літ.: Павлишин О. Львівщина в 

добу Західно-Української Народної 
Республіки (1918-1919). Львів, 2008. 
С. 175-176.

Олег Павлишин

ДИКИЙ
Микола
(1864-11.04.1919) - медик, громад, 

і військ, діяч, сотник ГА. Н. у м. Лубни 
(нині Полтав. обл.). Здобув середню 
освіту в Лубнах, вищу мед. освіту - у 
Санкт-Петербурзі та Москві. Д-р меди

цини. Працював лікарем у Москві, за
ймався приватною практикою як спе
ціаліст із внутр. хвороб. Учасник укр. 
громад, і культ, т-в у Москві; підтриму
вав їх матеріально.

З 1917 - у Києві. У 04.1918 обраний 
Київ, міськ. думою на посаду дир. Бла
годійних установ ім. В. Бехтерєва. На 
поч. 1919, перед вступом більшовиків 
до Києва, переїхав до столиці ЗОУНР 
м. Станиславів (нині Івано-Франківськ). 
З 02.1919 - лікар-сотник ГА; лікар ок
ружної військ, лічниці в Станиславові.

П. від плямистого тифу в м. Ста
ниславів.

Літ.: Кучерук В. Українська Галиць
ка Армія. К., 2010; Морозюк В. Пом'я- 
ник. Івано-Франківськ, 2005; Україн
ська Галицька Армія / ред. Д. Микитюк. 
Т.4. Вінніпег, 1968.

Богдан Паска

ДИКТАТОР
ЄВГЕН ПЕТРУШЕВИЧ
Найвищий кер. ЗОУНР з необмеже

ними повноваженнями цивільної та 
військ, держ. влади в період 9.06.1919-
14.03.1923.

Запровадження диктатури спри
чинили військ, поразки ГА у б-бі з 
польс. військом і кризові явища в с-мі 
адміністрації та збройних сил ЗОУНР.
9.06.1919 в Заліщиках ухвалено урядо
ву постанову, в якій зазначено, що, з ог
ляду на небезпеку, яка загрожує укра
їнській державності, та для скріплення 
держ. влади, Президія Виділу УНРади й 
уряд надали, аж до відкликання, право 
виконувати всю військову і цивільну 
держ. владу, яку досі на підставі Консти
туції виконував Виділ УНРади й уряд, 
Є. Петрушевичу як "уповновластнено- 
му" Диктаторові. Правова колізія акта 
полягала в тому, що надання надзви
чайних повноважень голові УНРади 
не було передбачено законами ЗУНР- 
ЗОУНР. Легітимність проголошення 
диктатури підважував і той факт, що 
від імені уряду документ підписали 
лише 3 держ. секретарі: С. Голубович 
(прем'єр), І. Макух (держ. секретар 
внутр. справ) та І. Мирон (держ. секре
тар шляхів), від Президії УНРади - сам 
Є. Петрушевич.



ДИКТАТОР ЄВГЕН ПЕТРУШЕВИЧ

Унаслідок проголошення дикта
тури РДС припинила свою діяльність, 
а функції центр, виконавчого органу 
перейняла Рада уповноважених Дик
татора в Галичині: ген. В. Курмано- 
вич - уповноважений з військ, справ 
(незабаром функцій уповноваженого 
перейшли до Військ, канцелярії Дикта
тора); С. Голубович - уповноважений з 
внутр. справ; С. Витвицький - уповно
важений із закорд. справ; О. Назарук
- уповноважений з питань преси та 
пропаганди; І. Мирон - з питань шляхів 
та комунікацій. Після проголошення
9.06.1919 диктатури функції ДСВС роз
ділили НКГА і Диктатор Є. Петрушевич. 
Останній отримав право призначати 
начального вождя та начальника Шта
бу ГА; вирішував питання військ, дій та 
їх координації з ДА УНР; за поданням 
НКГА, призначав старшин і присвою- 
вавїм військ, звання; виконував найви
щу судову владу над військом; затвер
джував вироки військ, судів і вершив 
право амністії; сприяв матеріальному 
забезпеченню ГА; визначав напрями 
військ, освіти та пропаганди в ГА. На
звані функції Диктатор виконував за 
допомогою Військ, канцелярії.

Директорія негативно сприйня
ла проголошення диктатури в ЗОУНР.
27.07.1919 голова Директорії С. Пет
люра та керуючий справами Д. Ми- 
ронович направили Є. Петрушевичу 
телеграму з пропозицією прибути до 
Кам'янця на Поділлі для необхідних 
пояснень. 2.07.1919 Є. Петрушевич у 
телеграмі С. Петлюрі заявив, що через 
ситуацію на фронті та запланований ві
зит місії Антанти не може приїхати, але 
за можливості прибуде. Задля нейтра
лізації диктатури, уряд УНР 4.07.1919 
ухвалив Закон про утворення в складі 
міністерств Української Народної Рес
публіки міністерства по справах Захід
ної області Республіки (Галичини), яке 
очолив один з лідерів УСДП, чл. УНРа
ди, чл. Президії Трудового конгресу С. 
Вітик. У складній ситуації, коли Армії 
УНР загрожувало цілковите знищення, 
внаслідок форсованого наступу біль
шовиків, С. Петлюра доклав значних 
зусиль, щоб ГА перейшла за р. Збруч і 
об'єдналася з ДА УНР. Внаслідок склад

них переговорів до угоди про перехід 
ГА за р. Збруч включено зобов'язання 
Гол. отамана ліквідувати Мін-во галиц. 
справ.

Є. Петрушевич за Збручем не зрік
ся одноосібної влади й влітку-восени
1919 підписував офіц. документи як 
"Диктатор". Утім, в еміграції Диктатор 
зіткнувся з проблемою легітимізації 
свого правління в очах світової ди
пломатії. Задля створення умов для 
міжнар. визнання ЗУНР, Є. Петрушевич 
назовні фігурував як "Президент Укра
їнської Національної Ради", а в питан
нях внутр. справ залишив диктаторські 
повноваження. Від 1.08.1920 атрибути 
держ. влади, надані Є. Петрушевичу 
актом 9.06.1919, виконувалися через 
Уряд Диктатора ЗУНР, який складався 
з відділів: закорд. справ, фінансів тор
гівлі і промислу; преси і пропаганди; 
внутр. справ, судівництва, просвіти і 
віросповідань, рільництва, пошт і те
леграфів, шляхів та публічних робіт; 
президіальної канцелярії; військової 
канцелярії. Очолили відділи спец, 
уповноважені Диктатора, військ, від- 
поручник Диктатора ЗУНР у Празі з
20.08.1920. Розпорядок від 30.08.1920 
визначав, що в час відсутності Дикта
тора в місці осідку його уряду справи, 
які підлягали його компетенції, мала 
вирішувати Колегія уповноважених 
Диктатора.

1922, внаслідок перемовин з В. Ба- 
чинським, ухвалено рішення про пар- 
ламентаризацію влади ЗУНР і пере
дачу повноважень Диктатора в руки 
відновленої УНРади у Львові. Проте 
рішення Ради амбасадорів 14.03.1923 
про включення Сх. Галичини до скла
ду 2-ї Речі Посполитої знівелювало 
такі домовленості. Після припинення 
діяльності у Відні уряду Диктатора, 
Є. Петрушевич у зовн.-політ. діяльно
сті на еміграції у Берліні акцентував на 
своєму статусі голови УНРади.

Літ.: Західно-Українська Народ
на Республіка 1918-1923. Документи 
і матеріали. 1 . 2 /  уклад.: О. Карпенко, 
К. Мицан. Івано-Франківськ, 2003. 
С. 393-643; Павлишин О. Євген Петру
шевич (1863-1940). Ілюстрований біо
графічний нарис. Львів, 2013. С. 206-
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213; Його ж. Міністерство Галицьких 
справ у Кам'янці на Поділлі (липень- 
жовтень 1919) // Проблеми вивчення 
історії української революції. К., 2016. 
Ч. 12. С. 206-222.

Олег Павлишин

ДИПЛОМАТІЯ ЗУНР. Проводила
ся Держ. секретаріатом закорд. справ 
ЗУНР. 9.11.1918 очільником ДСЗаС при
значено В. Панейка, його заст. -  Л. Це- 
гельського. З 01.1919, після від'їзду
В. Панейка для участі в Паризькій 
мирн. конф., фактичним керівником 
ДСЗС був Л. Цегельський; з 12.02.1919 
-С . Витвицький. У серед. 03.1919 голо
вою відомства став М. Лозинський, з
11.1919 справами ДСЗаС керував без
посередньо Диктатор ЗУНР Є. Петру
шевич. У складі ДСЗаС ств. диплома
тичний відділ (формування і діяльність 
дипломатичних представництв за кор
доном, підготовка робочих докумен
тів), відділ преси (пропагандистські 
і контрпропагандистські функції, ви
вчення закорд. преси), консульський 
відділ. У 11-12.1918 відкрито дипло
матичні представництва ЗУНР в Австрії 
(Відень), Німеччині (Берлін), Угорщині 
(Будапешт), ЧСР (Прага), місії в Італії, 
Ватикані, Бразилії, США та Канаді. Осн. 
завданнями Д. ЗУНР були міжнар. ви
знання країни та пошук союзників у 
війні з Польщею. До найважливіших 
проблем належали польс.-укр. війна, 
антиукр. дипломатична пропаганда по
ляків і б-ба проти міжнар. ізоляції ЗУНР.

Співробітництво з УД та УНР. У 
складній геополітичній ситуації клю
човим союзником ЗУНР стала Наддні- 
прян. Україна. 5.11.1918 УНРада ви
слала до Києва дипломатичну місію у 
складі О. Назарука й М. Шухевича з ме
тою встановлення контактів з гетьман
ським урядом та отримання допомоги. 
Делегати були прийняті П. Скоропад
ським 6.11.1918. У результаті уряд геть
мана виділив на допомогу ЗУНР 6 млн 
крб., 10 млн австр. крон, кілька вагонів 
одягу, взуття, зброї, цукру; у розпоря
дження ГА було надано летун. сотню.

10.11.1918 на засіданні УНРади дис
кутувалося питання союзу з Наддні
прянщиною, на якій Д. Вітовський та

його прихильники висловилися за не
гайне об'єднання, а В. Панейко і група 
націонал-демократів, через орієнта
цію на Антанту, обстоювала широку 
автономію зх.-укр. д-ви. 23.11.1918 до 
Наддніпрянщини виїхала делегація у 
складі Л. Цегельського і Д. Левицького, 
яка 1.12.1918 підписала у Фастові "пе- 
редвступний" договір між ЗУНР і УНР. 
За його умовами УНР зобов'язувалася 
прийняти тер-ю і нас. ЗУНР до свого 
складу в статусі територ. автономії. Вже
3.01.1919 УНРада та уряд ЗУНР схвали
ли підписану угоду. Делегація ЗУНР на 
чолі з Л. Бачинським, С. Витвицьким, 
Л. Цегельським, Д. Вітовським, Р. Пер- 
фецьким (загалом 65 осіб) узяла участь 
в урочистому проголошенні Акта злу
ки 22.01.1919 в Києві. Розширена на
рада за участю представників урядів і 
дипломатичних служб УНР і ЗУНР при
йняла ухвалу про об'єднання закорд. 
дипломатичних установ у загальноукр. 
Принципи дипломатичного співробіт
ництва задекларовані в спільному 
протоколі зовн.-політ. відомств УНР і 
ЗУНР 30.03.1919. Проте фактично пов
ної інтеграції дипломатичних установ 
досягнуто не було.

Президент УНРади (з 9.06.1919 - 
Диктатор) ЗУНР Є. Петрушевич до осе
ні 1919 йшов на компроміси з Дирек
торією УНР й прагнув зберегти союз 
із С. Петлюрою. 1.06.1919 за наказом 
С. Петлюри для порозуміння з Поль
щею та спільної б-би проти більшовиків 
до Львова вирушила військ.-диплома- 
тична місія на чолі з ген.-поручником 
С. Дельвіґом. У ході переговорів укр. 
сторона наполягала на демаркаційно
му кордоні між Польщею та ЗУНР п о в 
нії Бартелемі"; поляки погоджувалися 
залишити за ГА тільки невелику тер-ю 
на пд. сучасної Тернопільщини. У ході 
Чортків. офензиви ГА польс. сторона 
пішла на поступки й погодилася на пе
ремир'я з 20.06.1919 та демаркаційну 
лінію по рубежу Броди-Тернопіль і далі 
по р. Серет, Золота Липа, Дністер. Проте 
Диктатор ЗУНР Є. Петрушевич та голов
нокомандувач ГА О. Греков відкинули 
мирні пропозиції місії Дельвіґа.

Перехід ГА на сторону білогвардій
ців (6.11.1919), еміграція уряду Є. Пет-
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рушевича з Кам'янця на Поділлі до 
Відня (14.11.1919) та проголошення 
декларації дипломатичної місії заст. 
голови РНМ УНР А. Лівицьким про пе
реговори з делегацією польс. уряду у 
Варшаві (2.12.1919) засвідчили розрив 
військ.-політ. відносин між УНР і ЗУНР.
16.12.1919 зх.-укр. делегація В. Паней- 
ка на Паризькій мирн. конф. вийшла зі 
складу об'єднаної з наддніпрянцями 
місії. Обидві укр. делегації в тих умовах 
не змогли досягнути вагомих резуль
татів у плані міжнар. визнання. Попри 
певні протиріччя між кер-вом УНР та 
ЗУНР у 1919-23, жодна зі сторін не ска
совувала Акта злуки.

Відносини з Антантою та участь 
у Паризькій мирн. конф. Чимало при
хильників серед кер-ва ЗУНР мала 
зовн.-політ. орієнтація на Антанту. 
Доля ЗУНР на міжнар. арені значною 
мірою залежала від позиції Франції, 
кер-во якої диктувало осн. статті Вер- 
сальсько-Вашингтонськоїс-ми повоєн. 
облаштування світу. Одним з гол. на
прямів зовн. політики Франції 1918-23 
було створення впливової і сильної 
польс. д-ви. Тому ДСЗаС у 11-12.1918 
спрямував зусилля на пошуки кон
тактів зі США та Великою Британією.
1.11.1918 за допомогою радіостанцій 
Швеції і Швейцарії розіслано теле
графні ноти про утворення зх.-укр. 
д-ви та заклик до встановлення між- 
держ. відносин. 20.11.1918 надісла
но ноту міністру закорд. справ Англії 
Дж. Бальфуру з проханням сприяти при
пиненню польс.-укр. війни. 26.11.1918 
Є. Петрушевич надіслав аналогічну 
дипломатичну ноту Президенту США
В. Вільсону.

Для ознайомлення із ситуацією 
на польс.-укр. фронті Сх. Галичину в 
11-12.1918 відвідали чл. франц. мі
сії в Румунії поручик Віллєм та англ. 
військ.-дипломатична місія капітана 
Джонсона. Президент УНРади ЗУНР 
Є. Петрушевич до кін. 12.1918 пере
бував у Відні й намагався встановити 
контакти з країнами Заходу через ней
тральні д-ви.

На поч. 01.1919 уряд ЗУНР відрядив 
делегацію на Паризьку мирну конф. у 
складі В. Панейка (голова), С. Томашів-

ського; згодом долучилися Д. Вітов
ський та М. Лозинський. Формально 
делегація увійшла до складу місії УНР 
Г. Сидоренка. Об'єднану укр. деле
гацію не допустили до рівноправної 
участі у роботі Паризької мирн. конф. 
Її представників запрошували лише на 
засідання з проблем польс.-укр. війни. 
Дипломатичним зусиллям ЗУНР сприя
ло прибуття до Парижа делегацій ство
реного в США Укр. нар. к-ту (К. Білик,
A. Д. Гемил) та українців Канади (О. Ме- 
гас, І. Петрушевич), які мали вплив на 
позиції В. Вільсона й прем'єр-міністра 
Великої Британії Д. Ллойд Джорджа. 
Членам делегації вдалося схилити 
на свій бік окремих впливових ди
пломатів - радника Президента США
B. Вільсона полк. Е. Хауза, голову амер. 
експертної комісії І. Боумена.

У 01.1919 сформовано військ.-ди- 
пломатичну делегацію з мандатом Па
ризької конф. з повноваженнями пе
реговорів про припинення польс.-укр. 
війни на чолі з франц. ген. Ж. Бартелемі. 
На вимогу місії Бартелемі 24.02.1919 
перервано Вовчухів. операцію ГА та 
підписано угоду між поляками й укра
їнцями про тимчасове припинен
ня вогню. 25.02.1919 відбулися польс.- 
укр. переговори за посередництва 
місії Бартелемі у Львові. Укр. делега
ція у складі О. Бурачинського, С. Вит- 
вицького, М. Лозинського, В. Охри- 
мовича, В. Темницького та ін. за вказів
кою уряду ЗУНР відстоювала лінію кор
дону з Польщею по р. Сян з деякими 
незначними поступками. Польс. деле
гація на чолі з А. Скарбеком висунула 
демаркаційну лінію, за якою більша 
частина тер-ї ЗУНР зі Львовом і Дрого- 
бицько-Борислав. нафтовим басейном 
залишалася за Польщею.

Переговори місії Бартелемі з кер- 
вом ГА у Ходорові 27.02.1919 щодо 
демаркаційної лінії закінчилися без
результатно. Після відновлення військ, 
дій ГА 1.03.1919 місія визнала провал 
переговорів і покинула Сх. Галичину.
4.03.1919 уряд ЗУНР надіслав ноту "До 
правительств Франції, Англії, Злучених 
Держав Північної Америки й Італії...", у 
якій наголошувалося на пропольс. х-рі 
місії Бартелемі й необхідності призна
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чення країнами Антанти нової безсто
ронньої делегації.

Оскільки Франція розглядала сх.-га- 
лиц. проблему через призму Варшави 
та польс. делегації, зх.-укр. місія на Па
ризькій конф. зосередила зусилля на 
роботі з представниками США та Ве
ликої Британії. У результаті 17.03.1919
В. Вільсон у відповіді В. Панейку звер
нув увагу на усвідомлення потреби 
завершення війни та запевнив у підго
товці нової місії Антанти.

27-28.03.1919 тривали польс.-укр. 
переговори в м. Хирів за посередниц
тва дипломатичної місії під кер-вом 
амер. ген. Ф. Кернана, які зазнали краху 
через непоступливість польс. сторони.
2.04.1919 зусиллями дипломатів ЗУНР 
вдалося домогтися створення міжсо
юзної комісії для проведення мирних 
переговорів між польс. та укр. сторо
нами на чолі з англ. представником 
прем'єром ПАС Л. Ботою. 18.04.1919, 
у відповідь на початок перекидання 
армії Ю. Галлера до Польщі, В. Панейко 
видав ноту протесту на адресу Найви
щої ради.

Уряд ЗУНР вислав у Париж для 
переговорів з комісією Боти Д. Вітов- 
ського й М. Лозинського. 8.05.1919 
члени укр. делегації на засіданні комі
сії виступили за перемир'я з поляка
ми, відстоювали демаркаційну лінію 
по р. Сян з особливим статусом Льво
ва як тер-ї під контролем д-в Антанти 
та США; створено підкомісію у складі 
представників Англії, США та Італії для 
випрацювання проекту перемир'я. 
Підкомісія визначила демаркаційну лі
нію, за якою Львів залишався за поля
ками, а Дрогобицько-Борислав. нафто
вий басейн - за українцями. 13.05.1919 
на останньому засідання комісії Боти 
укр. делегація заявила про прийняття 
усіх умов перемир'я, але польська де
легація їх відхилила й демонстративно 
покинула засідання.

Після початку генерального насту
пу армії Ю. Галлера на Галиц. фронті
14.05.1919 укр. дипломатична делегація 
на Паризькій конф. виступила з нотою 
протесту на дії Польщі. 14-15.05.1919 
відбулися зустрічі галиц. делегації з 
Найвищою радою та прем'єр-міністром

Франції Ж. Клемансо, але безуспішно. 
У 05-06.1919, в умовах відступу ГА під 
тиском поляків, галиц. делегація безре
зультатно зверталася до представників 
країн Антанти з пропозиціями продов
жити мирні переговори. 18.06.1919 на 
засіданні Найвищої ради В. Панейко 
отримав завдання підготувати проект 
статуту для Сх. Галичини під протек
торатом Ліги Націй. Проте 25.06.1919 
Рада чотирьох прийняла рішення, яким 
уповноважувала Польщу окупувати 
Сх. Галичину до р. Збруч під приводом 
захисту мирного нас. від більшовиків. 
Укр. дипломати висловили свій протест 
спец, нотою.

Найвища Рада передала сх.-галиц. 
проблему на розгляд підкомісії з 
польс. справ під кер-вом франц. ди
пломата Ж. Камбона і доручила опра
цювати статут для Сх. Галичини. Кер. 
галицької делегації В. Панейко відмо
вився брати участь у роботі підкомісії, 
яка 23.09.1919 оприлюднила Статут 
для Сх. Галичини. 20.11.1919 Статут 
був затверджений конференцією. Він 
передбачав надання Польщі мандата 
на 25 р. на управління автономною 
Сх. Галичиною під контролем Ліги На
цій, запровадження Галиц. сейму, рів
ноправність укр. та польс. мов, однак 
не був утілений у життя.

Взаємини з країнами-сусідами. 
Серед осн. напрямів дипломатії ЗУНР 
було налагодження відносин з кра
їнами-сусідами: ЧСР, Угорщиною та 
Румунією. Через ЧСР уряд ЗУНР нама
гався встановити контакти з країнами 
Антанти. У 12.1918 Є. Петрушевич про
вів переговори з Президентом ЧСР 
Т. Масариком у Празі; було налагодже
но співробітництво у військ, і торг, сфе
рах. 30.05.1919 голова уряду ЗУНР С. Го
лубович звернувся до Паризької конф. 
з проханням розмістити на тер-ї ЗУНР 
союзні війська, а в разі неможливості
-  надати ЧСР мандат на її зайняття до 
прийняття рішення Найвищою радою 
щодо майбутніх кордонів ЗУНР з Поль
щею. У кін. 05.1919 у Парижі відбули
ся переговори між галиц. делегацією 
Я. Окуневського і чехословац. делега
цією Е. Бенеша про можливість утво
рення федерації ЗУНР-ЧСР.
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У 11.1918 було встановлено ди
пломатичні відносини між ЗУНР та 
Угорщиною. У Будапешті вільно ді
яла зх.-укр. дипломатична місія сот. 
Я. Біберовича. Було засновано Збірну 
станицю для орг-ції повернення на 
батьківщину колиш. військових або 
полонених з Угорщини, Італії, Балкан. 
У 02.1919 дипломатична місія ЗУНР, 
очолювана С. Вітиком, відвідала Бу
дапешт, була прийнята Президентом 
М. Карої, підписала торг, договір з 
Угорщиною. ЗУНР - єдина країна, яка 
не розірвала дипломатичних та екон. 
відносин з Угорщиною після приходу 
до влади тут комуніст, уряду Ш. Гарбаї 
в 03.1919. Проте кер-во ЗУНР відхили
ло прохання Угор. Рад. Республіки про 
допомогу в б-бі з Румунією, не бажа
ючи змінювати орієнтації на Антанту.

Провід ЗУНР намагався домогтися 
збереження нейтралітету Румунії під 
час польс.-укр. війни. У 05.1919 ГА без 
бою залишила окуповане рум. армією 
Покуття; Є. Петрушевич погодився на 
зайняття частини Сх. Галичини руму
нами до остаточного вирішення політ, 
статусу краю.

Відносини з рад. Росією, УСРР та 
білогвардійським рухом. Навесні 1919, 
у зв'язку з виникненням Угор. і Бавар. 
рад. республік, посилилися заходи 
рад. Росії з метою встановлення від
носин із ЗУНР. 7.05.1919 X. Раковський 
у ноті до уряду ЗУНР запевнив, що ЧА 
не вестиме бойові дії на її тер-ї, а В. Ан- 
тонов-Овсієнко та В. Затонський отри
мали вказівку уряду укласти домовле
ність із ЗУНР про співпрацю на умовах 
повного розриву з УНР, реорг-ції ГА 
з вигнанням "контрреволюційного 
офіцерства", пропуску ЧА в Румунію. 
Такі пропозиції були відхилені кер-вом 
ЗУНР. 24-30.06.1919 відбулися пере
говори військ, делегацій ЗУНР і рад. 
Росії у м. Вишнівець і Дубно щодо пер
спективи спільної б-би з поляками. У 
ході переговорів В. Антонов-Овсієнко 
обіцяв приєднати ГА на правах авто
номного військ, формування, не втру
чатися у внутр. справи ЗУНР. Проте до
мовленості досягнуто не було.

Восени 1919 відбувалася посту
пова переорієнтація дипломат, курсу

ЗУНР у напрямі орієнтації виключно 
на власні інтереси та зближення з ан
тибільшовицькими силами Роси. Ініці
аторами виступили В. Панейко і С. То- 
машівський, які створили в Парижі Укр. 
нац. к-т і вступили в переговори щодо 
співпраці з представниками білої Ро
сії -  О. Керенським, Б. Савінковим,
В. Маклаковим. Ідею союзу з А. Денікі- 
ним у 09.1919 підтримав К. Левицький. 
У 10.1919 командувач ГА М. Тарнав- 
ський в умовах значних втрат від епі
демії тифу намагався припинити війну 
проти Добрармії А. Денікіна. 6.11.1919 
військ.-дипломатична делегація УГА 
(А. Ерлє, О. Лисняк, О. Левицький) під
писала договір з білогвардійцями 
на ст. Зятківці без узгодження з про
водом ЗУНР про перехід на сторону 
Добрармії. Після виїзду Є. Петруше- 
вича з Кам'янця-Подільського до Від
ня 14.11.1919 кер-во ЗУНР фактично 
схвалило порозуміння з білогвардій
цями, що означало радикальну зміну 
зовн.-політ. курсу.

У 01-02.1920 УГА опинилася під 
загрозою знищення через військ, по
разку білогвардійських сил А. Денікіна 
та наближення рад. армії. На поч. 1920 
ліквідовано Укр. нац. к-т у Парижі, а
В. Панейка відкликано зі складу делега
ції на Паризькій конф., що означало кі
нець орієнтації на союз із білою Росією. 
31.12.1919-1.01.1920 на переговорах 
галиц. делегації з представниками ЧА 
М. Мураловим та В. Затонським у Він
ниці розглянуто проект договору між 
УГА та рад. командуванням. Узгоджено 
розрив УГА з А. Денікіним, нову назву 
ЧУГА, її використання виключно про
ти поляків, прийняття ЧУГА на повне 
утримання рад. 12-ю армією. Остаточ
ний статус УГА було визначено в Києві 
на переговорах між галиц. делегацією 
у складі Ф. Кондрацького, М. Кураха, 
М. Опоки, М. Угрина-Безгрішного та 
ін. й представниками рад. сторони
В. Затонським, В. Порайком, М. Михай- 
ликом, М. Скрипником, О. Шумським, 
М. Любченком. 12.02.1920 підписано 
договір, який передбачав утворення 
нового командування армії на чолі з
В. Порайком, формування з корпусів 
ЧУГА 3-х стрілец. бригад, ведення діло
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водства виключно укр. мовою. Військ, 
співробітництво ЧУГА з ЧА тривало до 
кін. 04.1920.

Дипломатична діяльність уряду 
ЗУНР в еміграції. 25.07.1920 у Відні за 
розпорядженням Є. Петрушевича було 
створено закорд. уряд - Колегію упов
новажених Диктатора ЗУНР. Першим 
уповноваженим із закорд. справ став 
С. Витвицький. У 02.1921 зовн.-політ. 
відомство очолив К. Левицький. Гол. 
напрямом дипломатії уряду Є. Петру
шевича в екзилі була б-ба проти поста
нов Найвищої ради щодо окупації Сх. 
Галичини й прийнятого нею проекту 
Статуту для Сх. Галичини. Під час візиту 
до Парижа і Лондона в 01.1920 Є. Пе- 
трушевич висловив протест проти за
твердження Статуту Найвищою радою. 
З поч. 1920 зовн.-політ. служба ЗУНР 
взяла курс на незалежну галиц. д-ву. 
Осн. методами б-би галиц. дипломатів 
стало відрядження укр. місій, звернен
ня з нотами і меморіалами до країн 
Антанти, Ліги Націй і міжнар. форумів 
щодо відновлення незалежності ЗУНР 
та оскарженнями окупац. режиму в 
Сх. Галичині.

У 01.1920 Є. Петрушевич надіслав 
дипломатичні місії до США (кер. Л. Це- 
гельський) і Канади (кер. І. Боберський), 
завдяки яким було активізовано кон
такти з укр. діаспорою. Заокеанська 
еміграція надавала значну матеріаль
ну допомогу екзильному урядові ЗУНР.

Сх.-галиц. проблему розглядали 
на конф. у бельг. м. Спа 5-16.07.1920 
за участю Найвищої ради, Польщі й 
Німеччини. 10.07.1920 підписано до
говір, за яким Антанта брала на себе 
посередництво між Варшавою і Мо
сквою для припинення польс.-рад. 
війни; було вирішено провести конф. 
у Лондоні, до якої мали бути допуще
ні представники Сх. Галичини (так і не 
відбулася). 11.07.1920 міністр закорд. 
справ Великої Британії Дж. Керзон за
пропонував рад.-польс. демаркаційну 
лінію, за якою Сх. Галичина залишалася 
за межами Польщі.

У 09-10.1920 дипломатична де
легація ЗУНР на чолі з К. Левицьким 
перебувала на Ризькій мирн. конф. за 
участю Польщі, рад. Росії та УСРР. Ди

пломати ЗУНР мали контакти з пред
ставниками рад. України; запропону
вали внести на розгляд конф. ноту із 
запереченням претензії Польщі на Сх. 
Галичину. У результаті рад. представ
ник А. Йоффе 28.09.1920 подав заяву 
про потребу проведення плебісциту 
в Сх. Галичині з питання державності 
ЗУНР. Галиц. делегати зустрічалися з чл. 
англ. місії в Ризі, делегатами УНР та БНР, 
влаштовували прес-конференції для 
амер., рос., нім., латв. газет. 7.10.1920 
делегації ЗУНР і БНР оголосили спільну 
ноту протесту президії Ризької конф. з 
приводу незаконного торгу Москви і 
Варшави зх.-укр. і зх.-білорус. землями, 
а 8.10.1920 відбули до Відня. Демарка
ційна лінія, що залишала Сх. Галичину 
Польщі, була кваліфікована як грубе 
порушення права народів на самови
значення.

Делегація ЗУНР у складі Є. Петру
шевича (голова), К. Левицького, С. Ви- 
твицького, Е. Брайтера та ін. 28.11.1920 
прибула до Женеви на конф.Ліги Націй. 
Галиц. дипломати подали на розгляд 
Ліги Націй ноту з вимогами визнати Сх. 
Галичину самост. д-вою на її етнічній 
тер-ї, до часу відновлення державності 
взяти українців під захист Ліги Націй 
від репресивної політики польс. оку
пац. адміністрації, дати можливість 
УНРаді ЗУНР захищати інтереси нас. 
Сх. Галичини в Лізі Націй. Наступна се- 
сія Ліги Наційу Парижі23.02.1921 своїм 
рішенням фактично визнала Польщу 
тільки військ, окупантом Сх. Галичини, 
а її сувереном - д-ви Антанти. Дома
гання делегації ЗУНР були скеровані 
на розгляд Ради послів Антанти. На 
поч. 1922 засновано ЗУТЛН на чолі з 
Р. Перфецьким, метою якого була б-ба 
за відновлення ЗУНР.

У 04.1922 галиц. делегація у складі 
Є. Петрушевича (голова), К. Левицько
го, О. Назарука, С. Рудницького, В. Бан- 
дрівського та Й. Бонна прибула до Ге
нуї, де відбувалася міжнар. конф. за 
участю країн Антанти і рад. Росії. Ди
пломати ЗУНР подали на ім'я кер-ва 
конф. 2 ноти і 8 справ з документами 
про польс. терор у Сх. Галичині та ви
могами розглянути сх.-галиц. пробле
му. Галиц. делегація не була допущена
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до участі в роботі конф., проте прове
ла кулуарні зустрічі з її учасниками та 
численні прес-конференції.

Перспективи позитивного вирі
шення проблеми Сх. Галичини та від
новлення її незалежності зменшува
лися. Велика Британія, яка мала плани 
на Дрогобицько-Борислав. басейн, от
римала від Франції нафтовий р-н Мо- 
сул і перестала підтримувати держав
ність ЗУНР. 21.02.1923 Франція, Англія 
та Італія дали згоду на проведення 
конф. Ради послів Антанти для вирі
шення питання про сх. кордон Поль
щі. 5.03.1923 Є. Петрушевич від імені 
уряду ЗУНР надіслав Франції ноту з 
проектом вирішення проблеми шля
хом відновлення незалежності ЗУНР. 
Проте 14.03.1923 Рада послів прийня
ла рішення, яким узаконила анексію 
Сх. Галичини Польщею. Є. Петрушевич 
у відповідь надіслав заяви до Ради по
слів та Ліги Націй з протестами щодо 
постанови; згодом було ліквідовано 
уряд і дипломатичні представництва 
ЗУНР.

Літ.:Гай-НижникП. УНР та ЗУНР: ста
новлення органів влади і національне 
державотворення (1917-1920 pp.). К., 
2010. С. 246-271; Дацків І. Українська 
дипломатія (1917-1923 pp.) у контек
сті світової історії. Тернопіль, 2009; За
хідно-Українська Народна Республіка. 
1918-1923. Документи і матеріали. Т. 5. 
Кн. 1 -3 / уклад.: О. Карпенко, К. Мицан. 
Івано-Франківськ, 2009-13; Західно
українська Народна Республіка. 1918- 
1923: Історія / кер. авт. кол. й відп. ред. 
О. Карпенко. Івано-Франківськ, 2001.
С. 377-573; Литвин Н. Віденський пе
ріод уряду ЗУНР // Україна: культурна 
спадщина, національна свідомість, 
державність. 2009. Вип. 18. С. 268-272; 
Литвин М., Науменко К. Історія ЗУНР. 
Львів, 1995. С. 164-171; Тимченко Р. 
Українські дипломати на Паризькій 
мирній конференції // Український 
історичний збірник. 2013. Вип. 16.
С. 147-161; Тищик Б. Західно-Україн
ська Народна Республіка (1918-1923). 
Львів, 2005. С. 265-311; Klimecki М. 
Polsko-ukrairiska wojna о Lwow і Galicje 
Wshodni$. Warszawa, 2000.

Ігор Цепенда

ДИРЕКТОРІЯ,
ДИРЕКТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НА

РОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ. Ств. в ніч з 13
на 14.11.1918 на засіданні президії УНС 
як тимчасовий орган для кер-ва пов
станням проти гетьмана П. Скоропад
ського. Після перемоги стала верхов
ним держ. органом УНР. Спочатку скла
далася з 5 членів - представників 3 по
літ. партій: від УСДРП - В. Винниченко 
(голова), С. Петлюра, А. Макаренко; від 
УПСР - Ф. Швець; від УПСС - О. Андрієв- 
ський.

Після того, як 14.11.1918 гетьман 
П. Скоропадський оголосив про фор
мування нового кабінету міністрів, що 
цілком складався з рос. монархістів, і 
проголосив "акт федерації", який пе
редбачав об'єднання України з май
бутньою небільшовицькою рос. д-вою,

15.11.1918 Д. у зверненні до укр. 
народу закликала до повстання проти 
гетьмана, оголосивши йогоуряд непра
вомірним. Аналогічну відозву видав
С. Петлюра, який виїхав до м. Біла Цер
ква в розташування Січових стрільців 
(З тис. вояків). Він очолив війська Д. 
Невдовзі сили повстанців зросли до 
40 тис. До Д. перейшли й 8 корпусів, 
що формувалися за наказом гетьмана. 
Наступ повстанців був зупинений нім. 
військами за 20 км від Києва. Однак по
ширення повстання по всій Україні зму
сило представників нім. військ укласти 
угоду з Д., а гетьмана - зректися влади.
14.12.1918 корпус під командуванням 
Є. Коновальця вступив до Києва.

У 2-й пол. дня 14.12.1918 гетьман 
П. Скоропадський підписав зречення 
від влади на користь Ради міністрів, 
яка 15.12 склала свої повноваження і 
передала владу Д. 26.12.1918 в Декла
рації -  програмному документі нової 
влади - проголошено відновлення 
УНР з респ. формою держ. устрою, 
призначено перший уряд на чолі з
В. Чехівським - РНМ. В основу буд-ва 
д-ви було покладено т. зв. трудовий 
принцип, відповідно до якого влада 
повинна була належати трудовим ра
дам. За дорученням Д. уряд скасував 
гетьманське законодавство і відновив 
дію законів УНР (у т. ч. закону УНР про 
нац.-персональну автономію), ухвалив
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Федір Швець (у центрі), Андрій 
Макаренко та Симон Петлюра в 
Кам'янці-Подільському. 1919 рік

В. Винниченко

нові законодавчі акти -  про передачу 
поміщицької землі селянам без викупу, 
закон про автокефалію УПЦ (1.01,1919), 
закон про скликання Трудового кон
гресу України (5.01.1919), закон про 
землю УНР (8.01.1919) та ін.

Після проголошення ЗУНР на ЗУЗ 
6-6а галичан з поляками змусила 
УНРаду звернутися за допомогою до 
представників Наддніпрян. України. 
Наприкінці 11.1918 було направле
но двох представників -  Л. Цегель- 
ського і Д. Левицького до гетьмана 
П. Скоропадського. Однак посланці 
ЗУНР не могли добратися до Києва, ото
ченого протигетьманськими повстанця
ми, і виїхали до Фастова, де зустрілися 
з членами Д. У результаті обговорення 
політ, ситуації обидві сторони заклю- 
чили й підписали у Фастові 1.12.1918 
"передвступний" договір про майбутнє 
об'єднання обох д-в. За його умовами 
ЗУНР отримувала територ. автономію.

Після схвалення "передвступного" 
договору в Станиславові 3.01.1919 
до Києва виїхала делегація на чолі з 
Л. Бачинським для вручення Д. ухвали 
УНРади. 19.01.1919 відбулася нарада 
Д., РНМ з представниками ЗУНР щодо 
об'єднання двох республік, на якій 
було схвалено всі акти соборності. 
Йдучи назустріч бажанню укр. наро
ду, Д. схвалила 22.01.1919 Акт злуки

Андріевський 
Опанас (Панас) Михайлович

УНР і ЗУНР, за умовами якого ЗУНР 
стала частиною УНР і отримала назву 
Західна Область Української Народної 
Республіки (ЗОУНР), а держ. секретар 
закорд. справ ЗОУНР Л. Цегельський 
ставав першим віце-міністром закорд. 
справ укр. уряду. З ним мали погоджу
вати всі рішення щодо взаємовідносин 
України з Польщею, Румунією та ЧСР.

Трудовий конгрес (23-28.01.1919), 
якому, як законодавчому органові УНР, 
Д. склала свої повноваження, у зв'язку 
з важким воєн, становищем доручив 
Д. виконувати функції верховної вла
ди та видавати закони, потрібні для 
оборони УНР до скликання Установ
чих зборів. Вона мала поповнитися 
представником від Зх. України. На цій 
підставі 12.03.1919 Президента УНРади 
Є. Петрушевича включено до складу 
Д., однак практичної участі в роботі 
Д. він не брав. У Проскурові відбулося 
перше й останнє її засідання в повному 
складі. Пізніше даний орган уже ніколи 
не збирався в такому представництві. 
Виконавчу владу передав РНМ, склад 
якої призначала Д. 23.01.1919 Трудо
вий конгрес ухвалив Акт злуки.

З поч. 1919 Д. вимушена була діяти 
за надзвичайно складних внутр. і зовн. 
умов. Наприкінці 1918 рад. Росія без 
оголошення війни розпочала воєн, 
агресію проти України. 16.01,1919 після
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тривалих безплідних намагань проко
муністично налаштованих діячів УНР 
(В. Виниченко, В. Чехівський, М. Шапо
вал та ін.) дипломатичними засобами 
порозумітися з Москвою, Д. УНР ого
лосила війну РСФРР. Однак під тиском 
наступу рад. військ 2.02.1919 Д. виїхала 
з Києва до Вінниці. На вимогу коман
дування військами Антанти на півдні 
України, з яким Д. вела переговори про 
допомогу, 10.02.1919 подав у відставку
В. Винниченко. Від 12.02.1919 головою 
Д. став С. Петлюра. РНМ очолив С. Оста- 
пенко. Укр. есери й есдеки відкликали з 
уряду своїх представників.

Місце перебування Д. постійно змі
нювалося, залежно від воєн, станови
ща: Проскурів (нині м. Хмельницький), 
потім Ровно (нині м. Рівне) й остаточно
- Кам'янець на Поділлі.

16-17.04.1919 частина військ Д., 
яка діяла на пд. заході, перейшла 
р. Дністер на тер-ю Румунії, де її було 
інтерновано й перекинуто до Галичи
ни, ін. частина зосередилася на вузькій 
смузі вздовж р. Збруч (прит. Дністра).

Після спроби генерал-хорунжого
В. Оскілка 29.04.1919 вчинити держ. 
переворот зі складу Д. вийшов О. Ан- 
дрієвський (УПСС певною мірою була 
причетна до заколоту), Д. та уряд УНР 
змушені були 5.05.1919 покинути 3дол- 
бунів і Рівне та евакуюватися до Ради- 
вилова. 9.05.1919 С. Петлюра обраний 
головою Д., отримав практично дик
татор. повноваження. Відбулися зміни 
і в складі РНМ, яку 9.04.1919 очолив 
Б. Мартос (УСДРП), а 29.08.1919 - 1. Ма
зепа (УСДРП).

Після прибуття на допомогу по
лякам армії Ю. Галлера становище ГА 
значно погіршилося. 9.06.1919 пред
ставники УНРади призначили Є. Петру
шевича уповноваженим Диктатором 
і передали йому всю виконавчу владу 
ЗУНР. Унаслідок цього Є. Петрушевича 
було позбавлено формального член
ства в Д., а колиш. старшина УСС І. Сіяк 
навіть хотів заарештувати Диктатора 
за допомогою Залізн. куреня. 4.07.1919 
в уряді УНР утворено мін-во в справах 
Галичини на чолі із С. Вітиком.

Втрата Жмеринки 8.07.1919 армі
єю УНР значно погіршила її станови
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ще і викликала загрозу наступу біль
шовицьких військ на Кам'янець на 
Поділлі. ГА, знесилена після Чортків. 
офензиви, змушена була відступати 
під ударами польс. армії. У результаті 
переговорів із С. Петлюрою 14.07.1919 
Є. Петрушевич остаточно вирішив пе
ревести за р. Збруч ГА та зх.-укр. уряд, 
а Гол. отаман пообіцяв ліквідувати Мін- 
во в справах Галичини. Однак обіцянку 
було виконано значно пізніше. Лише
20.10.1919 на вимогу УНТП та УРП уряд 
УНР скасував повноваження мін-ва 
для Галичини.

Після переходу ГА 16.07.1919 на 
тер-ю УНР розпочався визвол. похід 
об'єднаних армій (бл. 85 тис. вояків) 
проти рад. військ (08.1919). 30.08.1919 
укр. війська вступили до Києва. Од
нак уночі через міст, який залишився 
без охорони, пройшли білогвардійці. 
Полк. В. Сальський запропонував ке
руючому Київ, операцією ген. А. Крав- 
су вибити силою війська ген. М. Бре- 
дова, але він відмовився. У результаті 
договору А. Кравса з М. Бредовим укр. 
війська покинули Київ.

Для обговорення подальшого пла
ну дій 11.09.1919 скликано спільну на
раду наддніпрянського і галиц. урядів.
С. Петлюра наполягав негайно розпо
чати наступ проти денікін. військ, іншої 
думки був Є. Петрушевич. 24.09.1919 Д. 
оголосила війну урядові Півдня Росії 
і Добровольчій армії, командуван
ня якої не визнавало УНР і вимагало 
роззброєння її військ.

25.10.1919 у Кам'янці-Подільсько- 
му відбулася Держ. нарада за участю 
членів Д., уряду, представників ЗОУНР, 
а також укр. і єврейс. політ, партій, гро
мад. орг-цій. Було заслухано доповідь 
голови уряду І. Мазепи про внутр. й 
міжнар. становище України, доповідь 
військ, міністра В. Петріва про військ, 
становище. Не ухвалено жодного рі
шення.

Відступ з Києва деморалізуюче 
вплинув на укр. армії. Крім воєн, не
вдач, нестачі продовольства та фуражу, 
кожного п'ятого вояка скосила пошесть 
тифу. Відсутність зимового обмундиру
вання, загроза повного знищення армії 
змусила кер-во УГА 6.11.1919 в Зятків-
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цях підписати попередній сепаратний 
договір з Добрармією.

Такий перебіг подій викликав шквал 
критики на адресу Диктатора з боку 
наддніпрян. політиків і військових. Це 
спричинило розкол у таборі укр. рево
люції. 12.11.1919 РНМ запропонувала 
Диктаторові ЗОУНР підпорядкувати УГА 
Гол. команді УНР, тобто С. Петлюрі, але 
Є. Петрушевич категорично відмовився 
передати командування провідникові 
УНР. У ніч на 16.11.1919 Є. Петрушевич 
виїхав до Відня.

За таких обставин 15.11.1919 за 
спільним рішенням Д. та уряду УНР 
Ф. Швець і А. Макаренко мали виїхати 
з дипломатичними дорученнями за 
кордон, передавши всю повноту вла
ди С. Петлюрі. Наприкінці 11.1919 під 
контролем Армії УНР залишалася не
велика тер-я в p-ні м. Любар. За таких 
умов продовжувати б-бу регулярними 
військ, силами було неможливо.

2.12.1919в Новій Чорториїна нараді
С. Петлюри з членами уряду та пред
ставниками вищого командування ар
мії УНР було вирішено перейти до пар
тизан. форми б-би. Верховне кер-во 
справами УНР покладалося на С. Пет
люру. Йому надавалося право іменем Д. 
затверджувати всі закони й постанови, 
ухвалені РНМ.

21.04.1920 С. Петлюра уклав з уря
дом Польщі політ, конвенцію, за якою 
останній визнавав Д. УНР на чолі з
С. Петлюрою верховною владою УНР.
24.04.1920 договірними сторонами 
підписано таємну військ, конвенцію, 
якою визначалися практичні аспек
ти спільного походу в Україну польс. 
військ разом з формуваннями УНР 
(15 тис. вояків) під час польс.-рад. вій
ни 1920. Згідно зі ст. З, військ, дії здійс
нювалися під заг. кер-вом польс. ко
мандування. Урядові УНР надавалося 
право відновити в Кам'янці на Поділлі 
діяльність урядових установ та органі
зувати на місцях свою військову й ци
вільну владу.

21.05.1920 уряд ухвалив поста
нову про відкликання А. Макаренка і 
Ф. Швеця з-за кордону. Через те, що 
останні не повернулися, Д. припинила 
існування як колективний орган. Згід

но із законом про тимчасове верховне 
управління та порядок законодавства 
в УНР від 12.11.1920, С. Петлюра став 
одноосібним носієм верховної влади в 
д-ві. На підставі цього закону верховна 
влада в УНР після смерті С. Петлюри 
1926 перейшла до голови тодішнього 
уряду УНР на еміграції -  А. Лівицького.

Літ.: Лозовий В. С. Внутрішня та зов
нішня політика Директорії УНР (Кам'я- 
нецька доба). К.; Кам'янець-Поділь- 
ський, 2005; Назарук О. Рік на великій 
Україні. Відень, 1920; Стахів М. Україна 
в добі Директорії УНР. Т. 1-7. Скрен- 
тон, 1963-66; Тимченко Р. В. Відносини 
Української Народної Республіки й За- 
хідно-Української Народної Республіки 
(листопад 1918 - квітень 1920 pp.). К., 
2013; Христюк П. Замітки і матеріали 
до історії української революції 1917—
1920 pp. Т. 3-4. Відень, 1921-22; Нью- 
Йорк, 1969; Львів, 1939; Яблонський В. 
Від влади п'ятьох до диктатури одного. 
Історико-політичний аналіз Директорії 
УНР.К., 2001.

Роман Тимченко

ДИРЕКТОРІЯ ПІДКАРПАТСЬКОЇ РУ
СІ (ДПР) - дорадчий орган з питань 
мовної політики, школи, релігії та місц. 
самоуправління, який діяв наприкінці 
1919 - поч. 1920 згідно з положенням 
"Генерального статуту про організацію 
та адміністрацію Підкарпатської Русі, 
приєднаної Паризькою конференцією 
до Чехословацької Республіки", ухвале
ним урядом ЧСР 7.11.1919.

Ініціював рішення про створення 
ДПР у 08.1919 один з лідерів закарп. 
еміграції в США Г. Жаткович. ДПР мала 
управляти справами автономії спільно 
з верховним командантом Підкарпат
ської Русі чес. ген. Енноком до часу 
прийняття Паризькою мирн. конф. ос
таточного рішення.

До складу ДПР ввійшли: Г. Жатко
вич (голова), Ю. Бращайко, А. Воло
шин, Ю. Гаджега, К. Прокоп, О. Торон- 
ський. 9.12.1919 К. Прокопа замінив 
Є. Пуза. Завданням ДПР було підготу
вати потрібні законопроекти в спра
вах автономії та подати їх на розгляд 
Сойму. Згідно зі статутом, ДПР мала
6 відділів: президії і закорд.; культ, і
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шкільнии; реліг., пром, і торг.; право
суддя, земельний і продовольчий; ад
міністрації (внутр. справ); фінансовий.

Серед вимог, які висувала ДПР, 
були; проголошення автономії, вста
новлення кордонів, звільнення з-під 
рум. окупації сх. р-нів, упорядкування 
грошової с-ми, проведення земельної 
реформи, допомога інвалідам та си
ротам війни, поліпшення життєвого 
рівня народу. ДПР вимагала відкли
кання чеха Я. Брейхи з посади адміні
стратора краю, висунула ультиматум 
Президентові ЧСР Т. Масарику щодо 
розширення прав внутр. адміністрації 
Підкарпатської Русі. Однак чес. влада 
все це проігнорувала. 19.02.1920 чле
ни ДПР заявили про свою відставку.

Літ.: Болдижар М. Закарпаття між 
двома світовими війнами. Матеріали 
до історії суспільно-політичних відно
син. Ч. 2. Ужгород, 1996; Закарпаття в 
етнополітичному вимірі. К., 2008; Нари
си історії Закарпаття. Т. 2 (1918-1945). 
Ужгород, 1995. С  113-120.

Андрій Королько

ДЙЧКА
Іван
(1878-22.12.1937) -  референт жан

дармерії, отаман УГА. Н, у м. Стрий (ни
ні Львів, обл.).

Учасник ПСВ. Старшина жандармерії 
в австро-угор. армії на тер-ї Чехії. Воював 
на Італ. фронті. У 03.1919 прибув до Гали
чини. Призначений ДСВС експонованим 
булавним старшиною жандармерії у 
м. Дрогобич. Після реорг-ції очолив 
корпус укр. держ. жандармерії. Після
9.06.1919 -  референт для справ Нар. 
сторожі при Диктаторі ЗОУНР. В його 
підпорядкуванні було 28 старшин, 
1150 жандармів, 2000 міліціонерів. 
Після 07.1919 підпорядковувався Ко
манді етапу ГА. Наприкінці 1919 через 
Румунію перейшов до табору інтер
нованих у м. Німецьке Яблонне (нині 
м. Яблонне-в-Под'єштеді, Чехія). Рефе
рент жандармерії табору при команді 
Укр. бригади.

Після 1923 проживав у м. Хуст на 
Закарпатті. Працював у страховому 
т-ві "Бескид".

П. і похований у м. Хуст.

Літ.: Західно-Українська Народна 
Республіка 1918-1923. Документи і 
матеріали. Т. 4 / уклад.: О. Карпенко, 
К. Мицан. Івано-Франківськ, 2008.
С. 830, 836, 839; Козак І. Дещо про дер
жавну жандармерію ЗУНР // Україн
ський Скиталець. 1923. № 16-17/18; 
Кучерук В. Українська Галицька Армія. 
К., 2010. С. 99; Посмертні згадки. Іван 
Дичка // Діло. 1938.18 січ. Ч. 11. С. 9.

Микола Вітенко

ДІДУШОК
Василь Теодорович
(27.08.1889-03.11.1937) -  четар, сот

ник УСС, отаман, полковник Армії УНР,
громад.-політ. діяч, журналіст, публі
цист. Один з творців сокільсько-стрі- 
лец. руху напередодні ПСВ, активний 
учасник К-ту з відзначення 40-річчя 
творчої діяльності І. Франка (разом з 
М. Балицьким, П. Дідушком, О. Степа
нів та ін.), творець першої сотні УСС у 
08.1914, прихильник здобуття укр. не
залежності шляхом збройної б-би. Н. у 
с. Княже (нині Золочів. р-ну Львів, обл.) 
брат-близнюк Петра і брат Володимира 
Дідушків. Здобув середню освіту. Студі
ював право у Львів, ун-ті, був заступни
ком голови Укр. студ. союзу. Пройшов 
однорічну військ, службу, отримав ранг 
лейтенанта (поручника). Був скерова
ний до австр. старшин, школи, де отри
мав військ, ранг капітана (сотника).

З поч. ПСВ став командиром 1-ї сот
ні Легіону УСС, котра 27.09.1914 вступи
ла в бій за оборону Карпат, перевалів 
біля с. Верецьке і Гусне. Нагороджений 
медаллю "За хоробрість" 2-го ступеня. 
На поч. 1915 призначений командан
том куреня УСС, пройшов увесь бойо
вий шлях УСС від Карпат до Поділля. 
Після реорг-ції легіону в полк коман
дував сотнею, брав участь у боях під 
Конюхами, за м. Галич, р. Золота Липа. 
29.06.1915 в бою під Тустанню та Семи- 
ківцями стрільці сотні Д. взяли в полон 
1200 рос. вояків. Брав участь у виданні
ж. "Шляхи" співпрацював з газ. "Діло".

У 09.1916 в бою на г. Лисоня, непо
далік від Бережан, потрапив до рос. 
полону. Один з організаторів Галиць- 
ко-Буковин. куреня Січових стрільців 
(київських) -  опори УЦР, був першим
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Сотня Легіону УСС 
під командуванням 
Василя ДІ ДУШКА. 
1915 р.

його командиром. Сподвижник Є. Ко-
новальця, кер. таємного Ген. штабу 
для опрацювання спец, військ, питань.
15.01.1918 в першому числі ж. "Січові 
Стрільці" опублікував військ.-аналіт. 
статтю "Наші цілі" з х-кою тогочасної 
воєн, ситуації в Україні. Від 03.1918 - 
отаман, нач. штабу Гол. губернської 
військ, комендатури Київщини, від
12.1918 -  полковник, нач. штабу комен
датури Києва і фортеці, нач. штабу Кор
пусу СС, отаман для доручень корпусу. 
Після поразки визвол. змагань зали
шився на Наддніпрянщині.

Автор низки публікацій на військ, 
тематику. У 09.1933 заарештований ор
ганами ДПУ, засуджений на 10 р. таборів, 
скерований до табору на Соловки. Роз
стріляний на підставі ухвали Особливої 
трійки УНКВС Ленінградської обл. під 
головуванням Заковського "з нагоди 
10-річниці Жовтневої революції" в числі 
134 осіб, разом з братами Петром і Во
лодимиром Дідушками в ур. Сандормох 
біля м. Медвеж'єгорськ.

Літ.: Головацький І. Василь Д і ду
шок: полковник, отаман; хроніка життя 
і діяльності (1889-1937). Львів, 1998; 
Золочівщина: минуле і сучасне / упо- 
ряд. М. В. Дубас. Львів, 2006; Лазаро
вич М. Леґіон Українських Січових 
Стрільців: формування, ідея, боротьба.

Тернопіль, 2016; Мемориальное клад- 
бище Сандормох: 1937, 27 октября -
4 ноября (Соловецкий зтап). СПб, 1997; 
Шухевич С. Видиш брате мій: 8 місяців 
серед УСС-ів. Львів,1930.

Богдан Якимович

ДІДУШбК
Володимир Теодорович
(15.04.1897-03.11.1937) -  військовик.

Н. у с. Княже (нині Золочів. р-ну Львів, 
обл.). Стрілець УГА. Після поразки 
визвол. змагань проживав у Галичи
ні, був чл. КПЗУ. 1926 виїхав до СРСР, 
став чл. КП(6)У, працював у Харкові 
робітником.

Трійкою НКВС від 29.12.1935 засу
джений на 5 p. ВТТ. Розстріляний на під
ставі ухвали Особливої трійки УНКВС 
Ленінградської обл. під головуван
ням Заковського "з нагоди 10-річниці 
Жовтневої революції" в числі 134 осіб, 
разом з братами Василем і Петром Ді
душками в ур. Сандормох біля м. Мед
веж'єгорськ.

Літ.: Головацький І. Василь Діду- 
шок: полковник, отаман; хроніка життя 
і діяльності (1889-1937). Львів, 1998; 
Мемориальное кладбище Сандормох: 
1937, 27 октября -  4 ноября (Соло
вецкий зтап). СПб, 1997.

Богдан Якимович
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ДІДУШОК Петро Теодорович

ДІДУШОК 
Петро Теодорович

ДІДУШОК
Петро Теодорович
(псевд,: Гельмер, Петро Барчук; 

27.08.1889-03.11.1937) -  четар УСС, ди
пломат УНР. Н. у с. Княже (нині Золочів. 
р-ну Львів, обл.). Близнюк з Василем 
Дідушком, брат Володимира Дідушка. 
Після здобуття середньої освіти студі
ював право у Львів, ун-ті.

З поч. ПСВ вступив до Легіону УСС, 
був ад'ютантом командира 2-го куреня. 
Чл. Управи Стрілец. пресового фон
ду. За виявлену хоробрість у боях над 
Золотою Липою (1915) нагороджений 
Срібною медаллю "За хоробрість" 1-го 
класу. Потрапив у полон у бою під По- 
туторами, перебував у таборі військово
полонених у м. Симбірськ (Росія). Після 
повернення до України вступив до Га- 
лицько-Буковин. куреня Січових стріль
ців у Києві, брав участь у походах і боях 
київ. Січових стрільців. Секретар Дирек
торії УНР (1918), делегат від УНР на Па
ризькій мирн. конф. (1919-20). Чл. УСДП.

26.03.1935 засуджений органами 
НКВС на 5 р. у Соловецьких таборах. 
Розстріляний на підставі ухвали Осо
бливої трійки УНКВС Ленінградської 
обл. "з нагоди 10-річниці Жовтневої 
революції" в числі 134 осіб, разом з 
братами Василем і Володимиром Ді- 
душками в ур. Сандормох біля м. Мед- 
веж'єгорськ.

Літ.: Головацький І. Василь Дідушок: 
полковник, отаман; хроніка життя і ді
яльності (1889-1937). Львів, 1998; Зо
лочівщина: минуле і сучасне / упоряд. 
М, В. Дубас. Львів, 2006; Лазарович М. 
Леґіон Українських Січових Стрільців: 
формування, ідея, боротьба. Терно
піль, 2016; Мемориальное кладбище 
Сандормох: 1937, 27 октября - 4 но- 
ября (Соловецкий зтап). СПб, 1997; 
Українські Січові Стрільці. Збірник фото
графій до історії УСС: у 6 тем. зб. / упо
ряд. Я. Онищук, О. Панькевич; автор 
тексту Я. Онищук. 36.3. Львів, 2003.

Богдан Якимович

ДІДЮКІ'В (ДІДЮКОВ)
Василь
(д. і м. н. і с. н.) -  полковник УГА. Ро

сіянин за національністю. Полковник
рос. армії.

З 04.1918 в армії УД. 28.10.1918 пом. 
командира 8-го Подільського полку. 
Наприкінці 1918 командир Козятин. 
бригади, надісланої Директорією на 
допомогу ГА. У 01-02.1919 команду
вав групою "Схід" (згодом 4-та Золочів. 
бригада 2-го корпусу ГА).

Звільнився з ГА на поч. 03.1919. До
лучився до Добрармії А. Денікіна.

Подальша доля невідома.
Літ.: Західно-Українська Народна 

Республіка 1918-1923. Документи і мате
ріали. Т. 4 / уклад.: О. Карпенко, К. Мицан. 
Івано-Франківськ, 2008, С. 830, 836, 839; 
Кучерук В. Українська Галицька Армія. К., 
2010. С. 99; Стецишин О. Ландскнехти Га
лицької армії. Львів, 2012.

Микола Вітенко

ДІЄВА АРМІЯ УНР -  офіц. назва 
війська УНР періоду Директорії, фор
мування якого розпочалося під час 
повстання проти гетьмана П. Скоро
падського, підготовленого опозицій
ним владі блоком партій, об'єднаних в 
УНС, що створили Директорію як тим
часовий вищий орган влади у віднов
леній УНР. Для кер-ва повстанням
30.10.1918 утворено Опер, штаб на 
чолі з ген. О. Осецьким. Основою пов
станських сил став Окремий загін Січо
вих стрільців (46 старшин і 816 рядо
вих) під командуванням полк. Є. Коно- 
вальця у Білій Церкві, який першим на 
заклик Директорії 15.12.1918 виступив 
проти режиму гетьманату. Верховним 
головнокомандувачем з титулом Гол. 
отамана Укр. респ. військ Директорією 
затверджено С. Петлюру. Йому підля
гали військ, міністр і наказний отаман. 
Перший відповідав за постачання ар
мії, другий командував її бойовими дія
ми. Наказним отаманом став ген. 
О. Осецький. Повноваження Головного 
і наказного отаманів не були чітко роз
межовані. Офіц. початком створення 
респ. армії стало введення наказом
С. Петлюри 24.11.1918 ухвали Директо
рії про створення Армії УНР, у якій ок
реслено обов'язки військовослужбов
ців, завдання армії, встановлено перелік 
її бойових підрозділів, умови мобілізації 
військовозобов'язаних та доброволь
ців. Наказом визначено, що армія по
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ДІЄВА АРМІЯ УНР

винна захищати респ. лад в Україні "до 
сформування Народньої Армії із грома
дян чергового призиву".

В ході повстання військо Дирек
торії зростало швидкими темпами і 
являло собою напіврегулярну армію, 
чисельність якої разом з усіма повстан
ськими загонами сягала 300 тис. осіб. 
Більшість її з'єднань виникла стихійно 
на чолі зі своїми отаманами, часто не 
компетентними у військ, справах і з 
невизначеними політ, настроями. На
плив добровольців до армії зріс після 
розгрому гетьман, військ під Мотови- 
лівкою 18.11.1918. Зруйнований у ході 
антигетьманського повстання, військ.- 
адм. апарат не був спроможним нала
годити постачання десятків тисяч при
зовників, мобілізованих Директорією, 
а брак офіцерів -  швидко організувати 
їх у боєздатні частини й запровадити 
належну дисципліну.

На поч. 12.1918 командування ар
мії поділило тер-ю України на 6 військ, 
округ: 1). Волинь, Холмщина; 2). Поділ
ля, Херсонщина; 3). Київщина; 4). Пол
тавщина і Чернігівщина з прилеглими 
повітами Курщини та Воронежчини;
5). Харківщина з приєднаними пові
тами Воронежчини; 6). Катеринослав- 
щина і Таврія. На завершальній стадії 
повстання, під час облоги Києва, на ос

нові Окремого загону Січових стріль
ців створено Осадний корпус (20 тис. 
осіб) під командуванням полк. Є. Коно- 
вальця, який відіграв гол. роль у його 
здобутті.

Після падіння гетьманату П. Ско
ропадського (14.12.1918) і вступу Ди
ректорії до Києва проведено реорг-цію 
армії та її командних стр-р. Через не
довіру кер-ва УНР до вищих штабних 
офіцерів колиш. гетьман. Генштаб був 
реорганізований, підпорядкований 
військ, мін-ву, відтак його вплив на 
планування бойових операцій і військ, 
буд-во загалом зменшився, натомість 
центр ваги перемістився на штаб армії. 
На цей час начальником Генштабу був 
за сумісництвом наказний отаман ген. 
О. Осецький.

На поч. 1919 Армія УНР налічува
ла понад 100 тис. багнетів і шабель, 
у т. ч. напіврегулярні отаман, загони. 
Вона складалася з таких об'єднань: 
Лівобережного фронту під команду
ванням полк. П. Болбочана (20 тис. 
осіб), що вів б-бу з рос. білими і чер
воними військами; Холмсько-Галиц. 
фронту от. О. Шаповала (40 тис.), який 
тримав оборону проти польс. військ. 
Формально йому підпорядковувалися 
війська ЗУНР під командуванням ген. 
М. Омеляновича-Павленка (16,5 тис.);

Складання присяги 
козаками Армії УНР 
у м. Кам'янець 
на Поділлі 1919 р.
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ДІЄВА АРМІЯ УНР

Пд. фронту під командуванням ген.
О. Трекова (11-15 тис.), спрямованого 
проти десанту Антанти і рум. військ; 
Осадного корпусу полк. Є. Коноваль- 
ця; до якого входили, окрім власне 
д-зії Січових стрільців, ін. частини (заг. 
чисельність ЗО тис.).

З поч. агресії РСФРР проти УНР, від
повідно до наказу Генштабу 1.01.1919, 
передбачалося через проведення масо
вої мобілізації сформувати додаткові 
війська: розгорнути до встановлених 
штатів кадри вже існуючих 8-ми корпу
сів та створити ще 10 нових корпусів у 
складі 28 піших та 2 кінних д-зій. Отже, 
армія мала складатися з кадрових і но- 
востворених частин, які найменували 
"дієвими".

Від 01.1919 війська Директорії ста
ли називати Дієвою армією УНР. Що ж 
до кадрових корпусів, то вони, в умо
вах розширення масштабів рос. агресії 
і окупації значної тер-ї УНР ворогом, 
припинили існування. Упродовж 2-ї 
пол. 01 - поч. 02.1919 ДА УНР втратила 
Лівобережжя, 5.02.1919 - Київ, а в 03-
05.1919 - Правобережжя. В армії поши
рилося дезертирство, значна кількість 
іррегулярних частин розпалася. У 2-й 
пол. 05.1919 ДА УНР займала плацдарм 
у р-ні Кремінець - Почаїв - Броди. У 
цей час проведено її реорг-цію і нада
но регулярного х-ру: дрібні формації 
об'єднано в 11 д-зій, що мали у своє
му складі по 3 полки піхоти з одним 
гармат, полком і кінною сотнею. Д-зії 
та полки отримали нову нумерацію, з 
них створено 5 самост. груп. Її верхов
ним командним органом став Штаб ДА 
УНР, до якого перейшло опер, коман
дування. Начальником Штабу ДА УНР 
був полк. А. Мельник, його заст. -  полк.
В. Тютюнник, який фактично перебрав 
функції командувача армії. Гол. отаман 
ухвалював рішення лише щодо найваж
ливіших справ, які мали військ.-політ. 
значення. Для контролю за лояльністю 
армії до уряду УНР запроваджено ін-т 
Державної інспектури, який, однак, 
відіграв негативну роль, оскільки втру
чався у командування військами.

В армії впроваджено нові посадові 
ранги.У07.1919 заг. чисельність ДА УНР 
становила бл. ЗО тис., з них 14-15 тис.

бойового складу. Вона мала на озбро
єнні 350-380 кулеметів, 120 гармат, 
але відчувала гострий брак боєпри
пасів та ін. військ, спорядження. Після 
переходу 16-17.07.1919 ГА на тер-ю 
Наддніпрянщини для обох армій було 
створено Штаб Гол. отамана (ШГО), що 
складався з представників ГА і ДА УНР. 
Його очолив ген. М. Юнаків. ШГО відпо
відав лише за опер, керування війська
ми, яке перебрав від Штабу ДА УНР, а 
не за їх забезпечення, що покладалося 
на військ, мін-во. 17.08.1919 замість по
сади наказного отамана вводилася по
сада командувача ДА УНР, яку обіймав 
полк. В. Тютюнник. Втрата звільненого
31.08.1919 об'єднаними арміями Києва 
деморалізуюче вплинула на їх особо
вий склад. Все ж, здійснена укр. уря
дом мобілізація довела чисельність ДА 
УНР у 09.1919 до понад 48 тис. військо
вослужбовців.

Катастрофічне погіршення стра
тегічного становища армії на фронті 
восени 1919, розладнання її поста
чання, епідемія тифу, підписання ко
мандуванням ГА угоди про перехід 
на бік ЗСПР ген. А. Денікіна призвели 
до зростання у її лавах дезертирства і 
розвалу регулярного фронту. За нака
зом командувача армією В. Тютюнника 
14-15.11.1919 проведено реорг-цію 
армії: усі існуючі групи згорталися до
4-х д-зій. Наприкінці 11.1919 ДА УНР 
зосередилася в р-ні Любар - Нова Чор- 
тория, оточена рос. білими, червоними
і польс. військами. Її особовий склад 
зменшився до 7-8 тис. чол., бл. 10 тис. 
військовиків захворіли або померли 
від тифу. Заколот проти уряду, вчине
ний групою отаманів 2-3.12.1919, ос
таточно дезорганізував рештки військ.
4.12.1919 на нараді командирів частин 
за участю С. Петлюри прийнято рішен
ня припинити регулярну б-бу, перейти 
до партизанської і прориватись у тил 
червоних і денікін. військ. С. Петлюра 
виїхав до Варшави для завершення 
переговорів з Польщею, призначивши 
командувачем армії ген. М. Омеляно- 
вича-Павленка.

6.12.1919 розпочався Перший зи
мовий похід Армії УНР. З цього часу 
назва "ДА УНР" не використовувалася,
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а переважно вживалася "Армія УНР'' У 
похід вирушили 479 офіцерів, бл. 4 тис. 
рядових (із них бл. 2 тис. боєздатних). 
На їхньому озброєнні було 12 гар
мат і 81 кулемет. Армія складалася з 4 
д-зій, на момент завершення походу
6.05.1920 налічувала 4319 осіб.

Після підписання Варшав. дого
вору УНР з Польщею 21.04.1920 було 
сформовано 2 д-зії: 6-ту Січову полк. 
М. Безручка в Бересті (2300 чол.) і 3-ю 
Залізну (2 тис. чол.) полк. О. Удовичен
ка в p-ні Кам'янця на Поділлі й Могиле- 
ва-Подільського,

На поч. польс.-рад.-укр. війни, піс
ля проведеної в 05.1920 мобілізації, 
Армія УНР складалася з 6 д-зій (20 тис. 
військовиків, з них 1600 кінноти) при 
37 гарматах. Вона гостро відчувала 
брак зброї, оскільки польс. сторона 
не виділила обіцяної її кількості. Піс
ля підписання польс.-рад. перемир'я
18.10.1920 у пд.-зх. повітах Поділля, що 
перебували під владою УНР, було про
ведено мобілізацію.

Чисельність Армії УНР на 1-шу 
пол. 11.1920 становила 3888 офіцерів, 
35259 рядових (з них озброєні 2100 
офіцерів, 9313 піхотинців), 2560 кін
ноти. Армія налічувала 675 кулеметів, 
74 гармати, 8 панцерних автомобілів,
2 панцерних потяги, 3 літаки. Коман
дувачем Армії УНР залишався ген. 
М, Омелянович-Павленко. 21.11.1920 
під натиском переважаючих сил РСЧА 
Армія УНР відступила на тер-ю Польщі 
і в статусі союзної армії була розміще
на в таборах інтернованих.

Літ.: Пінчак Є , Чмир М. Військо 
Української революції 1917-1921 ро
ків. X., 2017; Тинченко Я. Дієва Армія 
УНР, листопад 1918 - листопад 1919 р. 
К., 2017; Ткачук П. Сухопутні війська 
України доби революції 1917-1921 pp. 
Львів, 2009.

Віктор Голубко

"ДІЛО" -  провідний укр. часопис 
Галичини. Найстаріша і тривалий час 
єдина україномовна щоденна газета, 
що видавалася у Львові 1880-1939 
(з перервами). У період ЗУНР редакто
рами "Д" були В. Панейко та Ф. Федор- 
ців. Висвітлювала питання утворення

П. рЛЮ)_______ ПьаІ», сублта 2. іиашіїста 120 мзггм ст. ст 1918. Рік ХХ*І'

ДІЛО
До населення м. Львова!

Волею украіаського аароіу угдаїрияас» на уігаиськах »-«л« бувшої Анстро-угор-

УКРАІНСЬКА ДЕРЖ АВА.
НаПісш мі іершшмою аіасгю Українсько! Дг|>«иіі •

У кра їнська Національна Рада.
З ааньаааа іаел Українська Націеаааьна Рала обняла Ш ІСТЬ і  столичні*

а. І оиоанста 1918 Українська Національна Р ад а

У країнський Народе І

«•« ими«»м» Puo»u«i«ts і km орлр.«>

Горі імібм серця!

УНРади, проголошення ЗУНР, створення 
РДС, прийняття Тимчасового основного 
закону ЗУНР, ін. законодавчих актів.

1.11.1918 в "Д." опубліковано відо
зви УНРади "До населення м. Львова" 
та "Український народе" в яких по
відомлялося про взяття українцями 
влади в місті та Сх. Галичині, 5.11.1918
- звернення УНРади "Український На
роде" з викладом програмних засад 
держ. будівництва, 6.11.1918 -  звер
нення УНРади "Українські вояки" щодо 
збройного захисту ЗУНР та формуван
ня укр. армії.

Після захоплення Львова польс. 
військами 29.11.1918 заборонена роз
порядженням ген. Т. Розвадовського. 
Редакторів і деяких працівників видан
ня заарештовано, обладнання демон
товано і передано на потреби польс. 
армії.

1.09-10.1922 "Д." було відновлено. 
Наприкінці 10.1922 заарештовано гол. 
ред. Ф. Федорціва, працівників редак
ції М. Струтинського, М. Голубця, Р. Го- 
ліяна та ін. Відновлено випуск"Д"лише
3.09.1923.

Літ.: Кобута Я  Пресові видання 
ЗУНР: специфіка функціонування та іде
ологія змістового наповнення//Україна: 
культурна спадщина, національна свідо
мість, державність. Львів, 2009. Вип. 18.



ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ВЛАДИ НА БУКОВИН111.1918

С. 644-651; Курилишин К. Часопис "Діло" 
(Львів, 1880-1939 pp.): матеріали до біо- 
бібліографістики. Т. 1. Дрогобич, 2015; 
Романюк М. М., Галушко М. В. Українські 
часописи Львова 1848-1939 pp.: Істо- 
рико-бібліографічне дослідження. Т. 1. 
1848-1900 pp. Львів, 2001. С. 358-364; 
Шаповал Ю. "Діло" (1880-1939) - перша 
українська щоденна газета. Рівне, 2007.

Лариса Кобута

ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ВЛА
ДИ НА БУКОВИН111.1918. Після Буко- 
винського віча, яке легітимізувало при
єднання укр. частини Буковини до 
України, 4-5.11.1918 українці взяли 
владу в Заставні, Кіцмані, Вашківцях та 
ін. населених пунктах Пн. Буковини.
6.11.1918 о 4-й год. відбулася офіц. пе
редача влади президентом краю гра
фом Ецдорфом укр. і рум. представни
кам. Протокол передачі від українців 
підписали О. Попович, М. Спинул, І. Се- 
мака, від румунів - А. Ончул. Зазнача
лося, що розмежування відбудеться за 
етнічним принципом, м. Чернівці тим
часово залишалося під спільним управ
лінням. Упродовж 1-ї пол. дня українці 
зайняли гол. держ. установи. О. Попо
вич узяв на себе політ, правління і став 
президентом укр. частини Буковини. 
Керівником Чернів. магістрату призна
чено О. Безпалка. Біля найважливіших 
адм. установ поставлено укр. охорону. 
Укр. патрулі забезпечували спокій на 
вулицях. 7.11.1918 О. Попович та А. Он
чул прийняли присягу від держ. чи
новників на вірність укр. і рум. владі.
О. Безпалко зібрав нараду міськ. служ
бовців і обговорив з ними принципи 
управління містом. Також у цей час 
укр. влада займалася постачанням 
продовольства до Чернівців, забезпе
ченням електростанції мазутом, пере
везенням демобілізованих солдат, ро
ботою банківських установ, емісією 
грошей тощо.

Вже 8.11.1918 рум. війська вступи
ли до м. Глибока, що за 20 км від Чер
нівців. Увечері цього ж дня ухвалено 
рішення оголосити заг. мобілізацію 
нас., звернутися за військ, і диплома
тичною допомогою до Львова, зайняти 
оборону по р. Серет і чинити збройний

опір наскільки це буде можливо. Од
нак сил для цього не було. 11.11.1918 
Буковин. секція УНРади провела 2 за
сідання, на яких ухвалено призначити
В. Залозецького президентом краю 
замість О. Поповича, який виїхав до 
Заліщиків. Також ухвалено перенести 
укр. правління до Кіцмані. Цього ж дня 
Чернівці були зайняті рум. військами, 
які продовжили наступ на північ. У 
кількох місцях краю їм вчинило опір 
місц. нас. Особливо жорстке зіткнення 
відбулося в Лужанах. У Кіцмані УНРада 
проіснувала до 17.11.1918. Захоплення 
Пн. Буковини рум. військами тривало 
декілька тижнів. 2.12.1918 було окупо
вано Вижницю і Путилу. Рум. війська 
жорстоко розправилися з укр. владою 
на Буковині.

Літ.:Добржанський О. Соборницькі 
прагнення українців Буковини восени
1918 р.// УІЖ. 2009. № 1. С. 28-38; До
бржанський О., Старик В. Змагання за 
українську державність на Буковині 
(1914-1921 pp.). Документи і мате
ріали. Чернівці, 2009; Старик В. Від 
Сараєва до Парижа. Буковинський 
Interregnum 1914-1921. Чернівці, 2009.

Олександр Добржанський

ДМИТЕРКО-РАТИЧ
Ганна (Анна, Гандзя) Петрівна
(09.02.1893-03.04.1981) - педагог, де

сятник УСС та УГА, громад, діячка. Н. у 
с. Підберезці Львівського пов. (нині 
Пустомитів. р-ну Львів, обл.) в багато
дітній сім'ї. Семилітньою (за ін. даними
- у 10 р.) втратила батька; мати вдруге 
вийшла заміж. Здобула освіту в сільс. 
нар. школі та г-зії, учительській семі
нарії (1914) у Львові. Діяльна в громад, 
житті, належала до таємного гуртка 
"Молода Україна", т-в ім. Петра Могили, 
"Сокіл-Батько", "Пласт", "Молода січ" та 
"Січові стрільці II", де перебувала в жін. 
четі під орудою О. Степанів. За бездо
ганний вишкіл її нагородили стрілец. 
відзнакою. Учасниця Шевченківського 
здвигу 28.06.1914 у Львові.

Під час ПСВ - доброволець Легіону 
УСС від 08.1914, воювала на Сх. фрон
ті. Щоб вступити до укр. війська, пішки 
подолала 15 км зі свого села до Львова. 
У 08.1914 займалася орг-цією побуту і
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харчування для добровольців УСС, од
ночасно закінчила 2-тижневі санітарні 
курси у львів. Нар. лічниці. 30.08.1914 
разом із сотнею І. Чмоли залізницею 
вирушила до м. Стрий (нині Львів, 
обл.), де їй повідомили про заборо
ну дівчатам перебувати в Легіоні УСС.
1914-15 працювала сестрою мило
сердя у стрілец. шпиталі. У 05-09.1915 
служила в курені Г. Коссака; учасни
ця боїв, зокр. на г. Маківка, поблизу 
с. Лисовичі (нині Стрий, р-ну Львів, 
обл.) і над р. Стрипа (Тернопільщина). 
Від 09.1915 - при інтендатурі в коші 
УСС. 1918 у складі Легіону УСС побу
вала на Наддніпрян. Україні, де брала 
участь у бою з більшовиками поблизу 
м. Олександрівськ (нині м. Запоріжжя), 
з 10.1918 -  на Буковині. Перехворіла 
Іспанкою".

У 11.1918 переїхала до м. Станисла
вів (нині Івано-Франківськ), опісля до 
м. Бережани (нині Терноп. обл.). У
02.1919 одружилася з вістуном УСС В. Ра-

тичем, з яким познайомилася на війні. 
Як вояк допоміжної служби (спочатку 
в Команді етапу харчового відділу, пі
зніше в Заг. команді) 1-ї бригади УСС 
ГА разом із чоловіком брала участь у 
польс.-укр. війні 1918-19 та боях про
ти більшовиків і білогвардійців на тер-ї 
УНР; приділена до НКГА. 1920-21 меш
кала з родиною в м. Балта (нині Одес. 
обл.), де зазнала переслідувань біль
шовиками. Вночі 1.09.1922, перейшов
ши вбрід р. Збруч, разом з чоловіком,
2-річним сином і 14-літнім братом по
вернулася до Галичини.

В міжвоєн. період учителювала в 
м. Рогатин (нині Івано-Франк. обл.), на
лежала до т-в "Рідна школа", "Просвіта", 
Союз українок, ініціювала створення 
у місті філії Муз. ін-ту ім. М. Лисенка. 
Провадила з чоловіком хлоп'ячу бур
су (гуртожиток, який був не лише міс
цем проживання та харчування учнів, 
а й виконував важливу навч.-виховну 
роль) при г-зії, а під час ДСВ -  дівочу 
бурсу. Разом виростили 4 синів: Лю- 
бомира, Олега, Володаря і Ростислава. 
Олег і Володар під час ДСВ служили в 
д-зії "Галичина", куди вступили добро
вольцями в перші дні її формування; 
брали участь у боях під м. Броди (нині 
Львів, обл.), де 19-річний Володар, 
який був воєнним кореспондентом, у 
07.1944 загинув.

12.03.1944 з чоловіком і молод
шими дітьми виїхала до Німеччини. В 
м. Байройт (Баварія) усі працювали на 

ф-ці порцеляни. Після війни прожива
ли в місц. таборі переміщених осіб, Ді
яльна в т-ві "Пласт" та Об'єднанні укр. 
жінок Німеччини.

У 03.1949 родина емігрувала до 
США, поселилася в м. Едісон (шт. Нью- 
Джерсі), де Д.-Р. продовжила громад, 
діяльність, зокр. писала статті до газ. 
"Свобода" й ж. "Наше життя" організо
вувала пластові осередки, заснувала 
65-й відділ Союзу українок Америки 
(СУА). Почесний чл. Братства УСС, Спіл
ки колишніх вояків України, СУА, одну 
з філій якого назвали її ім'ям, належала 
до проводу т-ва "Пласт". Автор спогадів 
"У рядах стрілецької організації (Спо
мин із юних літ)" (1953), "Перед вимар- 
шем"(1954)/"Стежа на Поділлі (Спогад
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сперед 40літ)"(1955),"ПідЛисовичами" 
(1964) та ін.

П. у м. Едісон (шт. Нью-Джерсі, 
США).

Літ.: Лазарович М. В. Леґіон Україн
ських січових стрільців: формування, 
ідея, боротьба. Тернопіль, 2016; Лик- 
тейЯ. Ратичі і Мірчуки - родини патрі
отів і просвітителів//Свобода. 2011.10 
черв. С. 12,22; Листи Михайла Матчака 
до Олени Степанів (1956-1958 pp.) / 
Г, Сварник, X. Процюк // Український 

визвольний рух : наук. зб. Львів, 2014. 
Зб. 19. С. 23-88; Рожанковська І. Дми- 
терко-Ратич відійшла у вічність 3-го 
квітня 1981 р. // Наше життя. 1981. Ч. 4.
С. 5-6.

Микола Лазарович

ДМОВСЬКИЙ
Роман-Станіслав
(Dmowski Roman Stanislaw;
09.08.1864-02.01.1939) -  польс. політ, 

діяч, публіцист, міністр закорд. справ, 
ідеолог польс. націоналізму. Н. в с. Кам- 
йонек (нині в складі м. Варшава) в ба

гатодітній родині дрібного підпри
ємця. Навч. в сільс. школі, з 1875 -  у 
г-зії м. Варшава. 1881 створив таємну 
антирос. учнівську орг-цію. 1886-90 
студіював на фіз.-мат. ф-ті Варшав. ун
ту. 1888 вступив до патріотичної моло
діжної орг-ції "Зет" ("Zet"), входив до її 
кер-ва.У 12.1889 прийнятий до таємної

орг-ції "Ліга польська" ("Liga Polska"). З 
1890 активно писав статті для тижне
вика "Голос" ("Gtos"). 11.1891-08.1892
- навч. в Парижі. У 04.1893 здійснив з 
групою однодумців переворот у "Лізі 
польській" і створив товариство "Ліга 
народова" ("Liga Narodowa"), яке очо
лив. 05.1893 заарештований рос. жан
дармерією за орг-цію маніфестації до 
100-річчя польської конституції 1793. 
Після звільнення проживав під жан
дармським наглядом у м. Мітава (нині 
Латвія).

1895 виїхав до Австро-Угорщини. 
Проживав у м. Львів. 07.1895 очо
лив редакцію крайньоправого дво
тижневика "Загальнопольський огляд" 
("Przegl^d Wszechpolski"). Створив з 
членів "Ліги народової" Нац.-демо
крат. партію (Stronnictwo Narodowo- 
Demokratyczne), став її незмінним ке
рівником та ідеологом.

1901 переїхав до м. Краків, де 
видав кн. "Думки сучасного поляка" 
(1903). У ній сформулював осн. прин
ципи польс. націоналізму, водночас 
заохочував до нац. нетерпимості та 
шовінізму. Українців, білорусів і литов
ців трактував як етнографічні групи 
єдиної польс. нації. Ідеї книги сприяли 
поширенню антисемітизму та анти- 
укр. настроїв серед поляків Галичини, 
спричинили 1902-10 низку погромів, 
погіршили польс.-укр. взаємини в краї. 
Терміни "ендеція" "вшехполяк" стали 
синонімами польс. шовінізму.

У 05.1904 відвідав Японію. Нама
гався домовитися з япон. владою про 
співпрацю на антирос. позиціях. 1905 
повернувся до м. Варшава. Висунув 
програму надання автономії польс. 
землям у складі Рос. імперії. У 12.1905 
очолив редакцію видання "Газета поль
ська" ("Gazeta Polska"). У 02.1907 об
раний депутатом 2-ї рос. Держ. думи. 
Написав кн. "Німеччина, Росія і поль
ське питання", у якій закликав до по
кращення польс.-рос. взаємин і до 
заг.-польс. б-би з онімеченням. Осн. 
ворогом польс. народу вважав Ні
меччину, а ймовірними союзниками
- Росію та Францію. Заявляв, що лише 
династія Романових зможе об'єднати 
польс. землі в складі однієї д-ви. Через
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такі погляди 1910-14 частково втра
тив вплив у Галичині. 1912 вступив у 
конфлікт з єврейс. громадою Варша
ви. Закликав до екон. бойкоту єврейс. 
крамниць.

1913 видав кн. "Занепад консерва
тивної думки в Польщі" в якій показав 
українців ворогами Польщі. Критику
вав політику польс.-укр. примирення, 
яку проводив галиц. намісник М. Боб- 
жинський.

З поч. ПСВ закликав до солідар
ності польс. і рос. народів. Учасник 
Польс. нац. к-ту у Варшаві. 14.08.1914 
підтримав маніфест намісника М. Ро- 
манова до поляків - "кров синів Поль
щі повинна єднатися з кров'ю синів 
Росії у б-бі зі спільним ворогом".

Після захоплення нім. військами 
Варшави переїхав до Петрограда. 
Учасник польс.-рос. комісії з підготов
ки надання Кор-ву Польському авто
номії. 1915 виїхав до Франції для нала
годження зв'язків з керівниками країн 
Антанти. У 02.1916 вперше висловив 
ідею про надання Польщі незалежнос
ті, що спричинило конфлікт із рос. вла
дою. Проживав у Римі, Лозанні, Лондо
ні, Парижі. 11.08.1916 став почесним 
проф. Кембридж, ун-ту.

У 07.1917 звернувся з меморіалом 
"Проблеми Центральної і Східної Єв
ропи" до урядів країн Антанти з ви
могою визнати незалежність Польщі і 
надати їй допомогу. Зініціював у Фран
ції створення з польс. військовополо
нених 100-тисячної "Блакитної армії" 
(армії Ю. Галлера). Тоді ж, на противагу 
концепції прометеїзму Ю. Пілсудсько
го, висловив концепцію інкорпорації. 
Згідно з нею передбачалося приєд
нання до новоствореної польс. д-ви 
максимально можливої кількості укр., 
білорус, та литов. земель (аж до від
новлення сх. кордонів Речі Посполитої 
1772 чи 1793) з подальшою повною 
полонізацією та асиміляцією місц. не- 
польс. нас. Метою реалізації концепції 
інкорпорації було створення Польщі 
як мононаціональної і монореліг. д-ви.

8.10.1918 вручив меморандум Пре
зиденту США В. Вільсону, в якому об
ґрунтував права Польщі на білоруські 
й укр. землі. Відстоював ідею повер

нення Польщі Помор'я з виходом до 
Балт. моря та Сілезії з її великим пром. 
потенціалом. Вважав Сх. Галичину "іс
торичними польськими землями від 
найдавніших часів". "Кресові" народи 
(українці, білоруси і литовці), на його 
думку, були лише "етнографічним ма
теріалом", не здатним до самостійного 
політ, існування і не спроможним ство
рити власну нац. к-ру.

4 і 13.11.1918 вимагав у представ
ників країн Антанти негайної відправ
ки армії Ю. Галлера до Польщі "для 
боротьби з більшовиками" в Галичині. 
Трактував ЗУНР як "німецько-більшо
вицький проект". УНР, за його словами, 
-лише "організована анархія".

Геополітичний проект розбудови 
"інкорпораційної" Польщі Д. став про
грамним документом очолюваної ним 
польс. дипломатичної делегації на Па
ризькій мирн. конф. (01.1919-01.1920).
29.01.1919 виголосив перед учасни
ками конференції 5-годинну промову 
франц. та англ. мовами на захист неза
лежності й кордонів Польщі. Відіграв 
ключову роль у дипломатичній б-бі 
щодо формування польс. кордонів. 
У 04.1919 брав участь у переговорах 
із делегаціями УНР і ЗУНР та комісією 
Л. Боти. Всіляко затягував перемо
вини, сподіваючись на військ, успіхи 
польс. армії. Наполягав на передачі 
Сх. Галичини Польщі. Спільно з І. Паде- 
ревським звинувачував кер-во ЗУНР у 
змові з рад. урядом. Заявляв, що біль
шу частину ГА становлять не регуляр
ні війська, а "хлопські банди Русінов".
12.05.1919 Д. та І. Падеревський вийш
ли з переговорів про примирення із 
ЗУНР, зірвавши роботу комісії Л. Боти.

28.06.1919, спільно з прем'єр-міні- 
стром Польщі І. Падеревським, підпи
сав від Польщі Версальський мирн. до
говір, 10.09.1919 - Сен-Жерменський 
мирн. договір, які зафіксували зх., пн. 
і пд. кордони Польщі. Після укладення
18.03.1921 Ризького мирн. договору 
було визначено сх. межі 2-ї Речі По
сполитої та остаточно сформульовано 
концепцію інкорпорації.

Д. позитивно оцінював наявність 
спільного польс.-рад. кордону і спо
дівався на створення міцного союзу
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ДНІСТРЯНСЬКИЙ 
Станіслав Северинович

між Польщею і Росією, спрямованого 
проти України. Виступав проти союзу 
Польщі з Великою Британією та США.

1919 обраний до польс. сейму. З
05.1920 входив до складу Ради безпе
ки д-ви. 1922 купив маєток у с. Хлю- 
дово біля м. Познань, де проживав до 
1934. 27.10-14.12.1923 -  міністр за
корд. справ в уряді В. Вітоса. У 10.1924 
обговорював з послом СРСР П. Вой- 
ковим питання польс.-рад. політ, та 
екон. співпраці. Виступав з критикою 
держ. перевороту 1926. 4.12.1926 
створив "Табір Великої Польщі" ("Oboz 
Wielkiej Polski"), очолив кер. орган цієї 
політ, орг-ції. 1928 створив Нац. пар
тію Польщі (Stronnictwo Narodowe). 
Написав кілька кн.: ''Церква, народ і 
держава", "Повоєнний світ і Польща", 
"Спадщина" "Завдання уряду" "Пере
ворот".

1934 переїхав до Варшави. 1937 
переніс інсульт. Проживав у маєтку 
своїх друзів у с. Дроздово біля м. Лом- 
жа, де захворів на запалення легень і п. 
Похований у м. Варшава на Бродньов- 
ському цвинтарі.

1951-89 твори Д. були заборонені 
в Польщі. На сьогодні його іменем на
звано площі в м. Варшава, Замостя, Зе
лена Гура, міст у м. Вроцлав. 8.01.1999 
на держ. рівні відбулося вшанування 
60-ї річниці смерті Д., 25.07.2014 -  150-ї 
річниці з дня народження. Залишаєть
ся суперечливою постаттю в історії 
Польщі. Хоча йому встановлено низку 
пам'ятників, зафіксовано спроби зруй
нувати їх (зокр. у Варшаві). На поч. 2017 
спалахнув скандал навколо проекту 
підручника з польс. історії. З нього ви
кинули всі згадки про шовінізм, антисе
мітизм, антиукраїнськість Д., І. Дашин- 
ського, В. Вітоса, І. ПадеревськогоДхню 
роль у розбудові 2-ї Речі Посполитої. 
Водночас у сучасному польс. сусп-ві 
існують спроби відродити "Табір Ве
ликої Польщі". Символіка цієї орг-ції, 
лозунги Д. кілька разів фігурували на 
місцях руйнувань укр. цвинтарів на 
Лемківщині 2015-18.

Те.: Dmowski R. Kwestia ukrairiska. 
Warszawa, 1930; Idem. Mysli nowoczesne- 
go Polaka. Lwow, 1907; Idem. Niemcy, Ro- 
sja і kwestia polska. Warszawa, 1909; Idem.

Upadek mysli konserwatywnej w Polsce. 
Warszawa, 1914.

Літ.: Зелінський M. В. Проблема ви
значення східного кордону Польщі в 
"інкорпораційній" концепції Романа 
Дмовського // Наукові праці історично
го факультету Запорізького національ
ного університету. Запоріжжя, 2014. 
Вип. XXXIX. С. 219-223; Кучабський В. 
Польська дипломатія і східно-галиць
ке питання на Паризькій мирній кон
ференції в 1919 р. // Дзвони. 1931. Ч. 1.
С. 35-45; Ч. 2. С. 109-122; Його ж. Україна 
і Польща. Отверта відповідь польсько
му консерватистові. Львів, 1933; Сиві- 
цький М. Історія польсько-українських 
конфліктів. К., 2005. Т. 1; Стахів М. За
хідна Україна: Нарис історії державного 
будівництва та збройної і дипломатич
ної оборони в 1918-1923. Скрентон, 
Т. 5. Ч. 1.1960. С. 14-22,43-45,108-163; 
Kawalec К. Roman Dmowski. Wroclaw, 
2002; Wapihski R. Narodowa demokracja 
(1839-1939). Wroclaw; Warszawa; Kra
kow; Gdansk, 1980; Idem. Roman Dmow
ski. Lublin, 1989.

Микола Вітенко

ДНІСТРЯНСЬКИЙ
Станіслав Северинович
(13.11,1870-05.05,1935) - правозна

вець, громад, і політ, діяч. Н. у м. Терно
піль у сім'ї педагога. Випускник Терноп. 
г-зії (1888), Віден. ун-ту (1894). Д-р права 
(1894). Вивчав право в ун-тах Берліна 
(1894-96) та Лейпцига (1896-97).

З 1898 - у Львів, ун-ті; від 1899 - зав. 
каф. австр. цивільного права. Дійсний 
чл. НТШ (1899); голова правн. комісії 
Істор.-філос. секції НТШ. Написав низку 
україномовних підручників, керував 
Кружком правників при т-ві "Академіч
на. громада". Засн. (1909) і голова Т-ва 
укр. правників. 1907 отримав звання 
проф. 1907-18 - депутат австр. парла
менту від УНДП; очолював об'єднання 
укр. депутатів, комісію реформи ци
вільного права. Брав участь у б-бі за 
відкриття укр. ун-ту у Львові; автор 
більшості юрид. документів, направле
них у цій справі до органів влади.

Під час ПСВ -  аудитор військ, суду 
у Відні, працював в УПР. 1918 -  автор 
Меморандуму в справах Сх. Галичини,
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надісланого учасникам мирної конф. у 
Брест-Литовському.

3 19.10.1918 - чл. УНРади. 12.11.1918 
призначений Радою Держ. Секретарів 
представником ЗУНР у Відні після ви
їзду звідти Є. Петрушевича. 18.12.1918 
обговорював питання підтримки ЗУНР 
країнами Антанти на зустрічі з Прези
дентом ЧСР Т. Масариком у Празі. Брав 
участь у розробці офіц. документів 
ЗУНР. 1919 підготував для учасників 
Паризької мирн. конф. працю "Україна 
і мирова конференція" де наголошу
вав на потребі держ. самовизначення 
укр. народу. У ж. "Воля" (Відень) опу
блікував наук.-публіцистичні праці 
про право галиц. українців на самост. 
д-ву - "Самовизначення народів" "Зв'я
зок і сполука народів" "Нові проекти 
укр. конституції" "Статут для Галичи
ни" та ін. Переклав укр. мовою австр. 
кодекс "Цивільне право" доповнений 
законами ЗУНР (1919). 1920 отримав 
доручення від уповноваженого Дик
татора ЗУНР для закорд. справ С. Вит- 
вицького виробити проект Конститу
ції ЗУНР; написав проект до кін. 1920. 
У кін. 12.1920 обраний до управи ЗГ 
УНТП; чл. Президії Всеукр. нац. ради у 
Відні від УНТП. 4.01.1921 обраний до 
складу виконавчого к-ту Всеукр. нац. 
ради. 12.04.1922 взяв участь у нараді 
УНРади ЗУНР у Відні, обговоренні та 
затвердженні Декларації до міжнар. 
конф. у Генуї з протестом проти оку
пації Сх. Галичини та вимогами від
новлення незалежності ЗУНР. Чл. су
дової секції Кодифікаційної комісії при 
УНРаді за кордоном;бравучастьу виро
бленні проекту реорг-ції держ. устрою 
"Постанови про діяльність УНРади 
і про виконавчу владу на час окупації 
території ЗУНР" (10.10.1922).

У кін. 1919 разом з І. Горбачевським 
та О. Колессою намагався організувати 
укр. ун-т у Празі. 15.11.1920 поставив 
підпис під зверненням укр. професій
них і студент, орг-цій до Ліги Націй з 
вимогою відкриття укр. ун-ту у Львові.
1921 - співзасн. УВУ у Відні, проректор і 
декан правн. ф-ту; сприяв перенесенню 
осідку УВУ до Праги. 1922-23 - ректор 
УВУ, згодом - проректор, декан філос. 
ф-ту; читав курси цивільного та міжнар.

права. 1923 заснував і очолив видавни
чу комісію при УВУ та Укр. правн. т-во. 
Співзасн. Укр. істор.-філол. т-ва в Празі.

Створив власну політ, концепцію 
д-ви і права, розробляв укр. юрид. тер
мінологію. Підтримував ідеї соціальної 
зумовленості правових ін-тів і пріо
ритету нації над д-вою. Автор праць 
"Нова держава", "Генеза та основи пра
ва", "Провідні думки історії і теорії між
народного приватного права", "Загаль
на наука права і політики" (всі 1923), 
"Культура, цивілізація і право"(1927) та 
ін. З 1925 співпрацював з ВУАН; акаде
мік ВУАН (1928). Працював у Нім. ун-ті в 
Празі (1929-33) і празькій Вільній шко
лі політ, наук (1928-30).

З 1934 - в Ужгороді. Займався адво
кат. практикою та дослідженням звича
євого права Підкарпатської Русі.

П.у м. Ужгород.
Літ.: Західно-Українська Народна 

Республіка 1918-1923. Документи і ма
теріали / уклад.: О. Карпенко, К. Мицан. 
Івано-Франківськ, 2001 -11. Т. 1. С. 428; 
Т. 2. С. 453, 523, 608,609, 678; Т. 5. Кн. 2.
С. 300,471,474,783-788; КугутякМ. Іс
торія української націонал-демократи 
(1918-1929). Т. 1. К.; Івано-Франківськ,
2002. С. 166; Український вчений-прав- 
ник Станіслав Дністрянський (1870- 
1935). Бібліографічний покажчик. 
Тернопіль, 2015. С. 4-9; Мушинка М. 
Дністрянський Станіслав Северинович 
// ЕСУ. URL: http://esu.com.ua/search_ 
articles.php?id=22325.

Богдан Паска

доБРОвбльчА Армія - складо
ва збройних формувань Білого руху 
на пд. Росії 1917-20. Ств. 7.01.1918 у 
м. Новочеркаськ (нині Ростов, обл., РФ) 
на базі орг-ції ген. М. Алєксєєва з вій- 
ськових-патріотів для порятунку Росії, 
її верховний кер. - М. Алєксєєв, ко
манд. - ген. Л. Корнілов. 1918 Д.а. вела 
виснажливу б-бу з чисельно перева
жаючою РСЧА на Дону та Кубані. Після 
загибелі 13.04.1918 Л. Корнілова (після 
смерті 8.10.1918 М. Алєксєєва - голов- 
нокоманд.) команд, став ген. А. Денікін.

З кін. 1918 діяла на Пн. Кавказі. 
Після утворення 8.01.1919 ЗСПР під 
командуванням А. Денікіна - як Кав
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казька Д.а. на чолі з ген. П. Врангелем, 
яка 21.05.1919 була розділена на влас
не Кавказьку армію та Д.а., що під ко
мандуванням ген. В. Май-Маєвського 
оперувала на Донбасі. Під час походу 
ЗСПР на Москву влітку-восени 1919 
Д.а. захопила Лівобережну і частину 
Наддніпрян. України, налічуючи на 
поч. 08.1919 40 тис. бійців.

У своїй діяльності відстоювала іде
ологію Білого руху: відродження "єди
ної, великої, неподільної Росії'; б-ба з 
більшовизмом до кінця, розв'язання 
осн. держ. і соціально-екон. питань 
відкладалося до скликання Всерос. 
установчих зборів після перемоги 
над більшовизмом. Україна могла роз
раховувати на широку автономію у 
майбутній Росії. Відтак, заперечення 
суб'єктності України унеможливлюва
ло співробітництво укр. та білих армій 
в антибільшовицькій б-бі. "Петлюрів
ці" прирівнювалися до більшовиків. 
Водночас А. Денікін наголошував на 
потребі "доброзичливого ставлення 
до галичан, з метою витягнути їх з під
порядкування Петлюри. Якщо ж цього 
досягнуто не буде, то вважати і їх воро
жою стороною"

Прихильність Антанти до білих 
була одним з чинників симпатій гали
чан до білогвардійців та небажання 
воювати з ними, що, зокр., спричини
ло Київ, катастрофу 31.08.1919, коли в 
результаті непорозуміння підрозділи 
1-го і 3-го корпусів ГА та Запорізької 
д-зії ДА УНР, які щойно захопил и стол и
цю України, були витіснені з неї підроз
ділами ДА. 24.09.1919 Директорія УНР 
оголосила війну ЗСПР. Антиукр. фронт 
відтягував 8-10 тис. білогвардійців.

Після поразки у серед. 10.1919 
під м. Орел (нині РФ) білі армії втра
тили ініціативу й почали відступати.
6.11.1919 на бік ЗСПР перейшла УГА, 
проте це не затримало їхній відступ.
8.12.1919 Д.а. очолив П. Врангель.
3.01.1920 Д.а. була зведена в Добро
вольчий корпус під командуванням 
ген. О. Кутєпова.

Літ.: Деникин А. И. Очерки русской 
смутьі. Т. 1-5. Париж, 1921-22; Берлин, 
1924-26; Денник Начальної Команди 
У к раїн с ь кої Га л и ц ь кої А рм ії. Н ь ю- Й о р к,
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1974; Ковальчук М. Невідома війна
1919 року. Українсько-білогвардійське 
збройне протистояння. К., 2006.

Віктор Крупина

ДОБРЯНСЬКА
Оксана (Ксеня) Ґедимінівна
(1888-11.05.1985) -  педагог, громад, 

діяч, чл. УНРади. Дружина С. Добрян- 
ського, дочка Ґ. Лисинецького. Почат
кову освіту здобула на Буковині, де її 
батько працював суддею в Садгорі, 
Вашківцях і Чернівцях. Матуру скла
ла в Укр. ін-ті для дівчат у Перемишлі. 
Одружилася із С. Добрянським, який 
після завершення навч. на юрид. ф-ті 
Чернів. ун-ту в 01.1914 отримав посаду 
практиканта в дирекції пошт і телегра
фу в Чернівцях. Чл. т-ва "Мироносиці" 
Чл. правління т-ва "Жіноча громада на 
Буковині". З 09.1915 викл. приватного 
учительського семінару для дівчат т-ва 
"Українська школа"в Чернівцях.

З 24.10.1918 чл. Буковин. делегації 
УНРади як представниця жіноцтва. її 
підпис у числі ін. членів УНРади сто
їть під Маніфестом Буковин. делегації 
УНРади від 27.10.1918 із закликом до 
буковин. українців реалізувати своє 
право на самовизначення. Критикува
ла кер-во Буковин. делегації УНРади за 
його пасивність у справі перебрання 
влади на поч. 11.1918 та за самовіль
не прийняття 6.11.1918 О. Поповичем 
рішення щодо укр.-рум. кондомініуму.

Після окупації Буковини рум. ар
мією в 11.1918 виїхала з чоловіком до 
Станиславова, де С. Добрянський за
ймався орг-цією дирекції пошт ЗУНР. 
В серед. 07.1919 родина Добрянських 
разом з ГА переїхала до Кам'янця на 
Поділлі, у серед. 08.1919 - до Вінниці, 
де С. Добрянського призначено упра
вителем польових пошт при НКГА.

Після переїзду до Снятина на поч.
1920 організувала там та очолила від
діл Союзу українок. 1923 вирушила до 
Кракова, куди польс. поштова влада 
перевела її чоловіка, де він дослужив
ся до посади радника дирекції пошт у 
Кракові. Разом з пізнішими активними 
діячками краків. філії Союзу українок, 
яку було створено 16.08.1924, Е. Го- 
гульською та О. Коритовською, налаго
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дила надання допомоги укр. полоне
ним та інтернованим особам у таборах 
у Домб'є та Вадовиці. Розбудовуючи 
діяльність краків. осередку Союзу 
українок, багато сил віддавала праці в 
т-ві "Рідна школа", яке очолював С. До- 
брянський, упродовж багатьох років 
провадила навч. укр. дітей, яке відбу
валося в домі Добрянських у Кракові. 
В 06.1934, як делегатка Союзу українок, 
брала участь у 1 -му Укр. жін. конгресі в 
Станиславові.

Після закінчення ДСВ прожива
ла в США. Засновниця і перша голова 
відділення Союзу українок Америки в 
м.Амстердам(шт.Нью-Йорк)1950.Після 
переїзду до Чикаго стала членом 22-го 
відділу Союзу українок Америки, де 
ініціювала заснування Гуртка книголю
бів. Працювала над упорядкуванням
б-ки при Укр. нац. музеї в Чикаго.

П. в м. Чикаго, де й похована на 
кладовищі Святого Миколая.

Літ.: В-ля В. Софрон Добрянський 
//Львівські вісті. 1942.3 жовт.;ГарасМ. 
Ілюстрована Історія товариства "Укра
їнська Школа" в Чернауць. 1887-1937. 
Пропам'ятна книжечка видана з нагоди 
50-их роковин існування цього това
риства. Чернівці, 1937; Корду ба М. Пе
реворот на Буковині. (З особистих спо
минів) //ЛНВ. Львів. 1923. Т. LXXXI. Кн. X.
С. 135-141; Кн. XI. С. 229-239; Кн. XII.
С. 321 -333; Оксана Добрянська (некро
лог) // Свобода. 1985.15 трав.

Володимир Старик

ДОБРЯНСЬКИЙ
Софрон
(01.09.1888-28.08.1943) - організа

тор польової пошти ГА, громад, діяч. Н. 
у м. Львів. Навч. в Коломий. г-зії. Випус
кник правн. ф-ту Чернів. ун-ту. Учасник 
т-ва "Січ". Пройшов судову практику в 
Коломиї. Згодом до 1918 працював у 
дирекції пошт м. Чернівці.

На заклик уряду ЗУНР переїхав 
до м. Станиславів. Організував там у
11.1918 дирекцію пошт і телеграфів, 
очолював її до 06.1919. Старший комі
сар, заст. І. Сіяка. Станційний контро
лер на Гол. польовому поштовому по
сті в м. Кам'янець на Поділлі, із 08.1919
- дир. польових пошт при НКГА, пе

ребував у підпорядкуванні Команди 
етапу ГА. Спільно з М. Секретарем на
лагодив с-му поштового зв'язку між 
польовими частинами УГА та тилом. 
Хворів на тиф, запалення легень.

Після 1920 працював адвокат, по
мічником у м. Снятин у канцелярії
І. Семенюка (Марка Черемшини).

1923 переїхав до м. Краків. Пра
цював секретарем, згодом радником 
у дирекції пошт. 7 р. очолював відді
лення "Рідної школи", надавав активну 
допомогу місц. "Просвіті" Зазнав пе
реслідувань польс. владою за проукр. 
позицію. Перебував під поліцейським 
наглядом. 1938 за орг-цію святкування 
ювілею Листопадового "зриву" звіль
нений з роботи, включений до спис
ку потенційних в'язнів концтабору в 
м. Береза Картузька. Змушений пере
ховуватися. У 10.1939 повернувся до 
Кракова. Працював у дирекції пошт.

П. у м. Краків. Похований на Рако- 
вицькому цвинтарі.

Літ.: В-ля В. Софрон Добрянський 
//Львівські вісті. 1942. З верес. Ч. 198.
С. 2; Горняткевич Д. Посмертні згад
ки. Софрон Добрянський // Краківські 
вісті. 1942. ЗО серп. Ч. 191. С. 4; Ми
китюк Д. Польова пошта // Українська 
Галицька Армія / ред. Д. Микитюк. Т. 1. 
Вінніпеґ, 1958. С. 293-296; Секретар М. 
Польова пошта У.Г.А. // Літопис Черво
ної Калини. 1930. Ч. IX. С. 4-8; ВовкН. С. 
Значення поштової служби Україн
ської Галицької армії в системі доку- 
ментно-інформаційного забезпечення 
війська. URL: https://www.sworld.com. 
ua/konfer31/677.pdf.

Микола Вітенко

ДОВГИЙ
Петро
(д. н. н. -12.1918) -  десятник ГА. Н. у 

с. Романів Бібрського пов. (нині Пере- 
мишлян. р-ну Львів, обл.).

В австр. армії під час ПСВ був у 
званні капрала. Старший десятник Ро- 
манівської Залізної сотні 2-ї Коломий. 
бригади. До 05.1919 сотня воювала по
ряд зі Станиславів. куренем.

У 12.1918 загинув біля м. Винники. 
Перепохований 23.04.1921 ум. Винники.

Андрій Байцар
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ДОВЙБОРИ ДО УНРАДИ ЗУНР 22- 
26.11.1918. Ств. 18.10.1918 з числа по
слів від Галичини і Буковини до австр. 
парламенту та Галицького і Буковин
ського сеймів УНРада спочатку нара
ховувала бл. 60 членів і як найвищий 
законодавчий орган за своєю чисель
ністю була недостатньо представниць
кою. З метою розширення її складу
15.11.1918 на засіданні УНРади було 
прийнято закон "Про доповнення скла
ду УНРади делегатами від повітів та 
більших міст краю". Належало обрати 
по одному делегату від кожного повіту, 
а також від міст Львів (4), Чернівці (2), 
Станиславів (2), Перемишль (1), Дрого
бич (1), Коломия (1), Тернопіль (1), 
Стрий (1), Ярослав (1), Самбір (1), Золо
чів (1), Бережани (1), Борислав (1). Ви
бір делегатів мали здійснювати повіто
ві органи за участю просвітницьких, 
культ., екон. і політ, орг-цій на спільно
му засіданні, скликаному повітов. комі
саром. "Провірочна" комісія повинна 
була засвідчити дотримання виборчо
го закону й затвердити результати во
левиявлення.

Вибори відбулися 22-26.11.1918. 
За документально підтвердженими да
ними тепер число членів УНРади скла
дало 163 особи. Сюди входила також 
кооптована УНРадою пропорційна 
кількість представників політ, партій. 
За парт, ознакою в УНРаді переважа
ли націонал-демократи. 2-ге місце за 
чисельністю належало радикалам,
3-є - соціал-демократам. До складу 
оновленої УНРади ввійшли відомі 
політ, діячі, науковці, письменники, 
військові, священики Галичини і Буко
вини - С. Баран, Б. Барвінський, А. Ар- 
тимович, С. Витвицький, М. Ганкевич, 
Р. Скибінський, Ю. Дзерович, П. Шеке- 
рик-Доників, Д. Вітовський, О. Микит- 
ка, К. Студинський, С. Юрик, С.Томашів- 
ський, О. Назарук, А. Крушельницький,
В. Охримович, М. Кордуба, П. Карман- 
ський, А. Бандера та багато ін., які до 
виборів не були членами УНРади.

Згідно із законом, до УНРади мали 
ввійти представники нацменшин. Про
те вони не скористалися наданим їм 
правом, оскільки польс. політ, провід у 
Сх. Галичині не визнавав укр. держав

ності в краї. Таку ж позицію зайняли й 
румуни. Євреї в особі крайових лідерів 
сіоністів спочатку позитивно оціню
вали перспективи свого входження 
до УНРади, проте розгортання польс.- 
укр. війни спричинило зміну позиції
- невтручання в конфлікт. Лише після 
кривавого погрому євреїв поляками 
в 11.1918 уЛьвові деякі єврейс. діячі 
пішли на співпрацю з властями ЗУНР, 
аж до утворення окремого військово
го підрозділу в складі ГА.

Проблема представництва в УНРа
ді різних соціальних груп була пред
метом бурхливих дискусій на з'їзді СРС 
30-31.03.1919. ЗТзд прийняв рішення 
про кооптацію 61 делегата від мало
земельного селянства і робітників до 
складу УНРади, а в разі відмови погро
жував розгоном УНРади і РДС. Однак 
на конференції голів клубів УНРади 
вимоги СРС були відхилені. У зв'язку 
з цим радикал Л. Бачинський звинува
тив галиц. соціал-демократів у спробі 
орг-ції антидерж. виступу.

15.04.1919 УНРада прийняла закон 
"Про сойм", за яким до однопалатно
го парламенту мали бути обрані 226 
послів, з них 160 українців, 33 поляки, 
27 євреїв і 6 німців. У день скликання 
сойму УНРада припиняла свої повно
важення. Однак подальший перебіг 
подій унеможливив його реалізацію.

Літ.: Західно-Українська Народна 
Республіка 1918-1923. Документи і 
матеріали. Т. 2 / уклад.: О. Карпенко, 
К. Мицан. Івано-Франківськ, 2001; За
хідноукраїнська Народна Республі
ка. 1918-1923: Історія / кер. авт. кол. 
й відп. ред. О. Карпенко. Івано-Фран- 
ківськ, 2001; Кугутяк М. Українська 
націонал-демократія 1918-1939. Т. 2. 
К.; Івано-Франківськ, 2004; Стахів М. 
Західня Україна. Нарис історії держав
ного будівництва та збройної і дипло
матичної оборони в 1918-1923. Т. 3. 
Скрентон, 1959.

Микола Кугутяк, Тетяна Дерещук

ДбГЕРТІ
Чарльз-Джозеф
(Doherty Charles Joseph;
11.05.1855-28.07.1931) - канад. по

літик і юрист. Н. у м. Монреаль (пров.
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Квебек) у сім ї судді. Навч. у єзуїт, коле
джі Св. Марії та ун-ті Макгілла в Мон
реалі; бакалавр юрид. наук. 1891-1906
-  суддя Квебек, вищого суду. 1908 на 
федеральних виборах обраний депу
татом канад. Палати громад від Кон
сервативної партії. 1911-21 - міністр 
юстиції у кабінетах Р. Бордена та А. Міе- 
на, Ген. прокурор Канади. Один з ініціа
торів створення Канад. асоціації прав
ників (1912), обраний її президентом 
(1914).

Після закінчення ПСВ був одним з 
представників Канади на Паризькій 
мирн. конф. (1919-20), а також канад. 
делегатом до Ліги Націй (1920-22).
13.09.1921 на засіданні Асамблеї Ліги 
Націй у Женеві порушив укр. питан
ня, висловившись за прискорення 
ухвалення рішення Найвищою радою 
послів країн Антанти щодо станови
ща Сх. Галичини. На пропозицію Д.,
27.09.1921 Асамблея Ліги Націй при
йняла резолюцію з вимогою до Ради 
Ліги Націй та Найвищої ради послів 
невдовзі розпочати вирішення держ. 
становища Сх. Галичини. Вважав Сх. 
Галичину незалежною одиницею між
нар. права. З 1920 - чл. Таємної ради 
Великої Британії.

П. у м. Монреаль.
Літ.: Західно-Українська Народна 

Республіка. 1918-1923. Документи і ма
теріали. Т. 5. Кн. 2 / уклад.: О. Карпен
ко, К. Мицан. Івано-Франківськ, 2011;

Т. 5. Кн. З /уклад.: О. Карпенко, К. Мицан; 
передм.: М. Кугутяк. Івано-Франківськ, 
2013; BrierleyJ. Doherty, Charles Josef// 
The Canadian Encyclopedia. URL: https://
web.archive.org/web/20110608034524/ 
http://www.thecanadianencyclopedia. 
com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=A1
ARTA0002334.

Богдан Паска

ДОГОВОРЙ УГА ЗІ ЗБРОЙНИМИ 
СЙЛАМИ ПІВДНЯ РОСМ 1919 -  угоди
від 6 та 17.11.1919 про перехід УГА на 
бік Білого руху.

Угода від 6.11.1919 була укладе
на на ст. Зятківці (нині Вінниц, обл.) в 
умовах епідемії тифу, матеріальної не
забезпеченості й падіння боєздатно
сті УГА та ДА УНР; спрямовувалася на 
порятунок армії. Передбачала перехід 
УГА у повному складі з тиловими уста
новами в розпорядження команду
вання ЗСПР через командування Вій
ськами Новоросійської обл. Сторони 
взаємно відряджали своїх представни
ків до штабів УГА та Військ Новоросій
ської обл. УГА мала зосередитися в р-ні 
Погребище-Липовець і не могла ви
користовуватися проти ДА УНР. Галиц. 
уряд повинен був тимчасово припи
нити діяльність і розміститися в Одесі. 
Важливі питання внутр. життя УГА та 
можливість ведення міжнар. відносин 
галиц. урядом мав вирішити головно- 
манд. ЗСПР ген. А. Денікін.

Угода була вкрай негативно оціне
на кер-вом УНР. Звинувачені в держ. 
зраді, сепаратному підписанні угоди, 
невиконанні наказів командири УГА 
ген. М. Тарнавський, нач. штабу полк.
А. Шаманекта от. О. Лисняк 13-14.11.1919 
постали перед польовим судом, однак 
були виправдані. Договір не ратифіко
ваний Є. Петрушевичем, проте, з ог
ляду на загрозу наступу ворога і ката
строфічний стан фронту, переговори 
з білогвардійцями були продовжені. 
Спроби досягти перемир'я для обох 
укр. армій наштовхувалися на катего
ричну відмову команд. Військ Новоро
сійської обл. ген. М. Шилінга визнавати 
Директорію УНР.

17.11.1919 між УГА та ЗСПР в Одесі 
підписано новий договір, що повторю
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вав угоду від 6.11,1919 й доповнював 
її. Зокр. УГА зберігала свою орг-цію, а 
білогвардійці зобов'язувалися допо
могти доукомплектувати її уродженця
ми Галичини. Не лише при штабі, але й 
при всіх установах і частинах УГА роз
міщувалися представники ЗСПР. Ок
ремий пункт передбачав можливість 
лікування галиц. стрільців у білогвард. 
шпиталях. З огляду на високий рівень 
захворюваності стрільців на тиф, пункт 
про новий р-н дислокації УГА незаба
ром був змінений і армія залишила
ся на місці. Корпус Січових стрільців 
Є. Коновальця не визнавали підрозді
лом УГА. До вирішення питань з А. Де- 
нікіним про політ, майбутнє Сх. Галичи
ни Є. Петрушевич зберігав владу над 
УГА. Бойові дії між УГА та підрозділами 
ЗСПР припинялися з моменту підпи
сання угоди, не чекаючи її ратифікації.

Ліквідація єдиного фронту усклад
нила становище ДА УНР, з'єднання якої
6.12.1919 вирушили в Перший зимо
вий похід ДА УНР. Перехід на бік Біло
го руху сприяв фізичному порятунку 
стрільців УГА, проте спричинив зна
чний розкол в укр. нац, русі, підривав 
ідею соборності. Розрахунки ЗСПР на 
посилення за допомогою УГА не ви
правдались і на поч. 1920 вони втра
тили майже всю Україну. 12.02,1920 УГА 
перейшла на бік РСЧА.

Літ,: Денник Начальної Команди 
Української Галицької Армії. Нью-Йорк, 
1974; Доценко О. Літопис української 
революції: Матеріяли й документи до 
історії української революції 1917-
1923 pp. Т. 2. Кн.4. К.; Львів, 1923; КохГ. 
Договір з Денікіним. Причинки до тра
гедії УГА на Великій Україні. Львів, 1930; 
Левицький О. Військовий договір Укра
їнської Галицької Армії з Добрармією 
ген. Денікіна // Українська Галицька 
Армія / ред. Д. Микитюк. Т. 1. Вінніпеґ, 
1958. С. 484-514; Мазепа І. Україна в 
огні і бурі революцій, 1917-1921. К., 
2003.

Віктор Крупина

ДОКТОРУК
Іван
(06.06.1891-08.03.1978) -  четар ГА.

Н. у с. Заріччя (нині Надвірнян. р-ну Іва

но-Франк. обл,) у родині будівельника. 
Навч. у Коломий. г-зії та Львів, ун-ті.

1918-19 -  у складі ГА, брав участь у 
боях за Львів.

1945 емігрував до м. Мюнхен, зго
дом -  до США, де був ред. періодичних 
видань "Гуцулія", "Українське Життя" і 
"Самостійна Україна". Чл. гуцул, т-ва 
"Чорногора".

П .у США.
Літ.: Герої стрілецького чину. До 

100-річчя Січового стрілецтва, Книга 
Скорботи, Пам'яті і Шани України. Іва
но-Франківська область. Івано-Фран
ківськ, 2014. С. 168; Домашевський М. 
Історія Гуцульщини. Т. 2. Чікаго, 1985.
С. 473-474.

Петро Сіреджук

ДОКУМЕНТИ ВЙЩИХ ОРГАНІВ 
ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯ ЗУНР. У ході 
формування і діяльності вищих орга
нів влади і управління ЗУНР відклалося 
чимало нормативно-правових доку
ментів, які найбільш повно і комплек
сно опубліковані в багатотомному ви
данні документів "Західно-Українська 
Народна Республіка 1918-1923, Доку
менти і матеріали".

При вивченні й використанні слід 
брати до уваги ті, які опубліковані, на
самперед, в офіц. друкованих виданнях 
органів держ. влади та управління ЗУНР. 
їх текстовий зміст є найбільш точним і, 
за загальноприйнятими принципами 
джерелознавчої науки, вважається ав
тентичним. До таких публікацій відне
семо 1 випуск "Збірника законів, роз
порядків та обіжників, проголошених 
Державним Секретаріятом ЗУНР" 11 
випусків "Вістника державних законів 
і розпорядків Західної Области Україн
ської Народної Республики", 9 випусків 
"Вістника Державного Секретаріяту 
військових справ" за 1918-19, 3 випус
ки "Вістника Державного Секретаріяту 
просьвіти і віроісповідань". Дослідниць
ку цінність щодо вивчення документів 
вищих органів влади і управління ЗУНР 
представляють і т. зв. істор, залишки - 
документи цих органів, які не були опу
бліковані й мали, як правило, підготов
чий, допоміжний х-р, фіксували хід їх 
діяльності. До них віднесемо, насампе
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ред, протоколи засідань РДС, повідом
лення офіц. друкованих органів ЗУНР - 
газ. "Діло", "Нове життя","Република" про 
хід засідань УНРади й РДС.

Акти нормативно-правового х-ру - 
закони і підзаконні акти - пропонуємо 
розділити на такі підвиди: 1) закони, 
постанови та ухвали; 2) розпоряджен
ня -  розпорядки; 3) циркуляри та обіж
ники. Кожен із вказаних підвидів, від
повідно до сфери застосування та х-ру, 
слід згрупувати так:

а) акти, що регулювали питання 
формування та функціонування орга
нів держ. влади та управління, судо
чинства, збройних сил і правопорядку;

б) акти у сфері соціально-екон. 
політики;

в) акти в галузі етносоціальної та 
культосвіт. діяльності д-ви.

Закони та ухвали видавав вищий 
орган законодавчої влади - УНРада. Це 
створювало правове поле для діяль
ності владних стр-р, закладало законо
давчу базу для життєздатного функці
онування самої д-ви в соціально-екон., 
оборонній, зовн.-політ., культ.-нац. та 
освіт, сферах.

Розпорядки, циркуляри й обіжни
ки видавали як органи центр, виконав
чої влади, так і адм. органи на місцях. 
Осн. зміст цих документів полягає в 
тому, що вони повинні були безпосе
редньо запровадити в життя положен
ня законодавчих актів, не виходячи за 
рамки визначеного останніми право
вого поля. Ними ж регламентувалася 
діяльність д-ви в різноманітних сферах 
функціонування сусп-ва. На обіжники 
та циркуляри, крім того, були покладе
ні й інструктивні функції.

Така класифікаційна схема може 
використовуватись лише для першого 
етапу діяльності ЗУНР. Під час періоду, 
коли осн. формою політ, режиму була 
диктатура, а сама зх.-укр. д-ва втрати
ла свою тер-ю, групу актів норматив- 
но-правового х-ру в основному скла
дають розпорядки Диктатора, на які, 
поряд із законодавчими, покладалися 
також регламентуючі та інструктивні 
функції.

У 11.1918-03.1923 держ. органами 
влади та управління ЗУНР було роз

роблено власну с-му створення, ух
валення та запровадження в життя 
нормативно-правових актів. В основі 
цієї с-ми був принцип напрацювання 
і втілення законів та підзаконних ак
тів, що існував в Австро-Угор. імперії, 
а також використання тих законодав
чих актів монархії, які не суперечили 
держ.-правним основам ЗУНР.

На УНРаду було покладено функ
ції часткової розробки, прийняття та 
затвердження законів і ухвал, тобто 
функції вищого органу законодавчої 
влади. Це закріплено в документах 
"Статут Української Національної Ради", 
(19.10.1918) і "Тимчасовий основний 
закон про державну самостійність 
українських земель бувшої австро- 
угорської монархії" (13.11.1918).

Часто сама УНРада уповноважу
вала членів уряду розробити той чи 
ін. законопроект або здійснити певні 
заходи підготовчого плану в цьому на
прямі. Складовою частиною механізму 
вироблення та запровадження законів 
і підзаконних актів став прийнятий 
УНРадою 4.01.1919 закон "Про спосіб 
опублікування законів і розпоряд
ків". Легітимність кожного норматив
но-правового акта підтверджувалася 
підписами уповноважених парагра
фом другим цього ж закону урядових 
осіб, відповідно і залежно від х-ру до
кумента. Розпорядки Диктатора ЗУНР 
розробляли уповноважені при Дикта
торі й візував він безпосередньо.

Осн. результатом законодавчої ді
яльності владних стр-р ЗУНР стало 
впровадження і вироблення базових 
нормативно-правових документів у 
таких сферах держ. та сусп.-політ. жит
тя, як формування органів держ. вла
ди та управління, суду, правопорядку, 
збройних сил, соціальній, екон., нац.- 
культ. та освітній. Це свідчить не лише 
про цілеспрямований державотвор
чий процес, а й про демократ, вектор 
його спрямування на першому етапі 
діяльності ЗУНР.

Дж.: Вістник державних законів і 
розпорядків Західної Области Україн
ської Народної Республики. Вип. 1 -11. 
Станиславів. 1919. Січень-травень; 
ДАЛО. Ф. 257. Оп. 1. Од. зб. 183.
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Літ.: Західно-Українська Народна 
Республіка 1918-1923. Документи і 
матеріали. Т. 1-5 / уклад.: О. Карпенко, 
К. Мицан. Івано-Франківськ, 2001-13; 
Збірник законів, розпорядків та обіж
ників, проголошених Державним Се- 
кретаріятом ЗУНР. Станиславів, 1918.

Володимир Великочий

ДОКУМЕНТИ МІСЦЕВИХ бРГА- 
НІВ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯ ЗУНР.
Осн. комплекс писемних джерел, ЯКИЙ 
дозволяє прослідкувати процес фор
мування та діяльності органів місц. 
влади та управління в ЗУНР, складають 
документи офіц. х-ру, що вийшли з рук 
владних стр-р; матеріали преси про їх 
роботу; спогади безпосередніх учас
ників та свідків подій.

Значна різноманітність писемних 
джерел першого підвиду вимагає до
даткової внутр. класифікації. Відповід
но до їх походження, ці документи слід 
розділити на 3 підгрупи. Першу скла
дають документи вищих органів держ. 
влади, які визначали стр-ру, норматив
но-правову базу та сферу компетенції 
місц. органів держ. влади та управлін
ня. Це зарядження делегації УНРади у 
Львові від 29.10.1918 про формування 
органів місц. управління в краї, за
кон УНРади "Про тимчасову адміні
страцію областий Західно-Української 
Народної Республіки" від 16.11.1918; 
обіжник РДС до держ. повітов. комі
сарів від 1.12.1918; розпорядок держ. 
секретаря внутр. справ "В справі назв 
державних урядів, в справі службово
го приречення урядників адміністра- 
ційних та в справі емблем, написів і 
печатий в службі адміністраційній" від 
20.12.1918; розпорядок ДСВнС "Про 
спеціальні вимоги до урядників дер
жавної адміністраційної служби" від
18.03.1919 та ін.

До 2-ї групи слід віднести докумен
ти, видані самими місц. органами держ. 
влади та управління. Це, наприклад, 
розпорядок повітового комісаріату в 
Самборі "Про оподаткування продажу 
алкогольних напоїв" від 15.12.1918, на
каз команди м. Самбір "Про введення 
української мови на вивісках всіх за
кладів міста"та пояснення до цього на

казу, оповістка шкільного окружного 
інспектора в Самборі про державність 
укр. мови в школах повіту від 4.01.1919 
та ін.

3-я підгрупа -  документи місц. орга
нів управління і представників вищих 
органів виконавчої влади, які мали фор
му звітів, донесень, повідомлень і над
силались до УНРади та уряду. Ці писем
ні джерела відклались у фондах ДАЛО, 
а також складають колекцію документів 
"Polska і Ukraina" Архіву актів нових у 
Варшаві. Вони в основному становлять 
значну частину тих офіц. документів, які 
в силу певних обставин не були опублі
ковані владними стр-рами ЗУНР, є мало- 
вивченими і тому належним чином не 
використаними дослідниками в наук, 
роботах з означеної проблеми.

Виявлені та опрацьовані джерельні 
матеріали дають підстави стверджува
ти, що місц. органи влади і управління 
ЗУНР видавали документи зобов'язую
чого х-ру - розпорядки, накази, заря
дження; інформативного - обіжники; 
оповістки; інструктивного - інформа
ції, інструкції.

Аналіз джерел дає можливість 
встановити, що процес формування 
місц. органів держ. влади та управлін
ня був започаткований ще делегацією 
УНРади уЛьвові наприкінці 10.1918. 
Цією делегацією було ухвалено "Устав 
та інструкції для повітових і сільських 
та мійських організаторів"УНРади. Нею 
було прийнято й окреме зарядження, 
в якому зобов'язано всіх повітов. ор
ганізаторів краю з'явитися до м. Львів
1.11.1918, щоб отримати розроблені 
устав та інструкції. На основі цих до
кументів вони повинні були 6.11.1918 
організувати повітові збори "для пере
ведення повітів і громадських органі
зацій У.Н.Р.".

Метод текстового аналізу в роботі 
з означеними джерелами дає підста
ви також стверджувати, що посланці 
УНРади, яких відряджали на місця для 
ознайомлення з ситуацією в повітах і 
надання інформації про неї УНРаді, от
римували від останньої чіткі інструкції
і, можливо, схеми звітів.

Ці ж документи також дозволяють 
відтворити стр-ру місц. органів держ.
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влади та управління ЗУНР. В її основу 
було закладено прийняту в заг. рисах 
с-му побудови адм. управління, яка іс
нувала в Австро-Угорщині. Однак між 
ними були й суттєві відмінності, зумов
лені низкою об'єктивних і суб'єктив
них чинників: формою політ, режиму в 
ЗУНР, нац. х-ром її державотворення, 
специфікою конкретних істор. рево
люц. обставин, у яких відбувався про
цес становлення стр-ри місц. управ
ління та ін. До 13.11.1918 уніфікованої 
форми місц. органів влади не було, що 
обумовлювалося низкою об'єктивних 
чинників.

Розмаїття форм і тимчасова невизна
ченість меж нормативно-правового 
поля діяльності органів місц. управ
ління спричинили відсутність чітко
го розмежування функцій між ними і 
стр-рами їх взаємопідпорядкування, 
тому "були повіти, де повітові У.Н.Ради 
мали голос чисто дорадчий, та були 
також повіти, де повітові У.Н.Ради були 
не лиш дорадчим тілом, але також рі
шаючим і контрольним, без згоди яко
го держ. повітовий комісар ледви чи 
відважився б був рішати якусь важнішу 
справу".

Основоположними правовими ак
тами, які унормовували та уніфікува
ли процес формування органів місц. 
управління, стали закон УНРади "Про 
тимчасову адміністрацію областий За- 
хідно-Української Народної Республі
ки" від 16.11.1918 та обіжник РДС до 
держ. повітов. комісарів від 1.12.1918. 
Перший з них визнавав правочинни- 
ми закони і розпорядки австро-угор. 
влади в справі побудови і функціону
вання місц. органів управління, які не 
суперечили х-ру державності ЗУНР, аж 
до часу їх заміни або розробки нової 
нормативно-правової бази в цій галу
зі держ. буд-ва. Ним також узаконено 
діяльність такої держ.-правної інсти
туції, як держ. повітов. комісар ЗУНР з 
наданням йому функцій вищого орга
ну виконавчої влади в межах окремої 
адм. одиниці - політ, повіту - і його 
безпосереднє підпорядкування РДС. 
Розпорядком від 1.12.1918 визначали
ся права та обов'язки держ. повітов. 
комісара, коло питань та напрямів ді

яльності, на які поширювалася його 
службова компетенція.

На основі зазначених докумен
тів також було завершено і побудову 
низової ланки стр-ри місц. органів 
держ. влади та управління. В містах, 
м-ках і селах краю обирали, відповід
но, міських, містечкових та сільських 
(або громадських) комісарів, підпо
рядкованих повітов. комісарам. Вони 
мали ті ж повноваження, що й остан
ні, лише в межах підпорядкованих 
їм адм. одиниць. Функції дорадчого 
органу при них виконували прибічні 
ради, обрані заг. виборами на зразок 
повітов. нац. рад.

Стр-ра місц. органів держ. влади та 
управління в ЗУНР припинила своє іс
нування з моменту окупації тер-ї ЗУНР 
іноз. військами.

Дж.: ДАЛО. Ф. 257. Оп. 1. Од. зб. 1439; 
Archiwum Akt Nowych w Warszawie. 
Polska і Ukraina. Kolekcja opracowari і 
odpisow dokumentow. Sygn. 55.

Літ.: Зарядження Делегації УНРа
ди у Львові від 29 жовтня 1913 р. про 
формування органів місцевого управ
ління в краї // Діло. 1918. 29 жовт.; 
Збірник законів, розпорядків та обіж
ників проголошених Державним Се- 
кретаріятом ЗУНР. Станиславів, 1918; 
Інформаційне повідомлення газети 
"Діло" про засідання Делегації УНРади 
у Львові від 30-31 жовтня 1918 р. // 
Діло. 1918. 31 жовт.; Інформаційне по
відомлення газети "Діло" про розпо
рядження Делегації УНРади у Львові 
до всіх повітових організаторів краю 
// Діло. 1918. ЗО жовт.; Наказ коман
ди м. Самбора "Про введення україн
ської мови на вивісках всіх закладів 
міста" // Наддністрянські вісті. 1918.
29 груд.; Оповістка шкільного окруж
ного інспектора в м. Самборі про дер
жавність української мови в школах 
повіту // Наддністрянські вісті. 1919. 
13 січ.; Пояснення до наказу команди 
м. Самбора "Про введення української 
мови на вивісках всіх закладів міста"// 
Наддністрянські вісті. 1918. ЗО груд.; 
Розпорядок Державного Секретарія
ту внутрішніх справ "Про спеціальні 
вимоги до урядників державної адмі- 
ністраційної служби" від 18 березня
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ДОЛЄЖАЛЬ Карл

1919 р. // Вістник державних законів 
і розпорядків Західної Области Укра
їнської Народної Республіки. Вип. 7. 
Станиславів. 1919. 28 берез.; Розпоря
док Повітового комісаріату в Самборі 
"Про оподаткування продажу алко
гольних напоїв" від 15 грудня 1918 р. 
// Наддністрянські вісті. 1919. 13 січ.; 
Чубатий М. Державний лад на Захід
ній Области Української Народньої 
Республіки. Львів, 1921.

ДОЛЄЖАЛЬ Карл Володимир Великочий

ДОЛЄЖАЛЬ 
Карл
(26.02.1883-02.10.1924) -  підпол

ковник Генштабу УГА. Чех за національ
ністю. Н. у с. Лгота (Чехія).

Під час ПСВ нагороджений двома 
хрестами "За військові заслуги" 3-го 
ступеня. У званні отамана ГА був на
чальником штабу 3-го Галиц. корпусу, 
одним з творців Вовчухів. офензиви. 
Згодом підполковник Ген. булави ГА, 
нач. опер, відділу об'єднаного Геншта
бу, нач. Військ, канцелярії Диктатора 
ЗУНР.

1920 Д. у званні капітана прийня
тий на службу до Генштабу чехосло
вац. армії. 20.04.1922 переведений на 
службу до м. Кладно, 22.04.1922 ви
знаний "непридатним для звичайної 
військової служби" через поганий стан 
здоров'я.

П. у м. Кладно, де й похований
4.10.1924 на місц. цвинтарі.

Літ.: Перепічка С. 3 історії однієї фо
тографії// Цитаделя Львів. 2015. № 12; 
Стецишин О. Ландскнехти Галицької 
армії. Львів, 2012.

Олег Стецишин, 
Сергій Перепічка

ДОЛЙНСЬКИЙ 
Іван
(18.01.1886 -  д. і м. с. н.) -  адвокат, 

громад.-політ. діяч, службовець Пре
зидії УНРади. Н. у с. Тужилів Калус. пов. 
Навч. в Укр. держ. чол. г-зії м. Пере
мишль (1 907), на правн. ф-ті Львів, ун-ту 
(1911). Д-р права.

Перед ПСВ та в 1918 відбував адво
кат. практику. 1914-17 служив у 9-му 
піх. полку австр. армії; наприкінці вій

ни - у військ, бригадному суді в Пере
мишлі. Службовець Президії УНРади 
(м. Станиславів, 01 -05.1919).

У міжвоєн. час працював адвока
том у Румунії.

Літ.: Українська державна чолові
ча гімназія у Перемишлі. 1895-1995 / 
упоряд. І. Гнаткевич. Дрогобич, 1995.
С. 148.

Олег Павлишин

ДОЛЙНСЬКИЙ
Роман
(30.04.1900-13.03.1961) - інженер, 

хорунжий УГА. Н. у м. Городенка. Здо
був освіту у Львів, г-зії.

Вступив до ГА, воював у складі 3-ї 
Бережан, бригади під Львовом, згодом

став командиром кулеметної 2-ї Коло
мий. бригади, з якою під час Чортків. 
офензиви здобував Підгайці й Бере
жани. Перейшов за р. Збруч, був важ
ко поранений під Києвом, потрапив у 
більшовицький лазарет. Після одужан
ня його утримували в таборі Кожухово, 
звідки втік.

У Києві влаштувався у школу чер
воних командирів інструктором, закін
чив вищу кавалерійс. школу в Єлиса- 
ветграді, 3-річну школу Генштабу при 
акад-ї ім. Фрунзе в Москві.
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ДОЛУД Андрій Данилович

1931 звільнився з армії, перейшов 
працювати в Наркомзем у Харкові. Ви
пускник Харків, ін-ту мостобудування.

1935 заарештований і засланий до 
ВТТ у Верхоянську. 1941 втік із Сибіру, 
під час нім.-рад. війни дістався Украї
ни, перейшов фронт і повернувся до 
Бережан. 1943 вступив до д-зії "Гали
чина", був командантом кавалерійс. 
школи д-зії, пізніше в ранзі підпол
ковника командантом відділу воєн, 
постачання. Брав участь у боях із за
гонами рад. партизан на Холмщині, у 
боях під Бродами, звідки вирвався з 
оточення. Воював на тер-ї Австрії.

1945 переїхав до Великої Британії, 
згодом до США.

П.у м. Нью-Йорк.
Літ.: Герої стрілецького чину. До 

100-річчя Січового стрілецтва. Івано- 
Франківськ, 2014; Українська Галиць
ка Армія / ред. Д. Микитюк. Т. 1. Він
ніпеґ, 1958.

Степан Кобута

ДОЛУД
Андрій Данилович
(15.10.1893-06.09.1976)-військ. діяч 

ЗУНР. Н. у с. Плетений Ташлик на Хер
сонщині. Після завершення студій у 
г-зії навч. в Одес. піх. юнкер, уч-щі (до 
1913). У роки ПСВ - команд, стрілец. 
підрозділів на фронті.

1917 -  чл. УЦР, делегат Всеукр. військ, 
з'їзду, старшина укр. армії. З 11.1918 
команд. Окремого козацького заго
ну ім. І. Гонти ГА, учасник польс.-укр. 
війни 1918-19, брав участь у боях під 
Львовом, на Жовків. відтинку фронту. 
З 07.1919 на командних посадах Армії 
УНР, нач. штабу Армії під час Першого 
зимового походу, команд. 5-ї Херсон, 
д-зії в боях проти частин 1-ї Кінармії
С. Будьонного.

Наприкінці 1920 інтернований у 
Польщі, перебував у таборі Каліша. 
Ген.-хорунжий,

З 1921 в Бразилії, учасник гро- 
мад.-політ. життя укр. діаспори. В роки 
ДСВ команд, укр. військ, формувань: За- 
поріз. батальйону вермахту (1944), ре
зервної бригади Укр. нац. армії (1945).

П. і похований у м. Куритиба (Бра
зилія).

Літ.: Благодир О. Отаман Долуд // 
Стрілець. 1919. 29 квіт., 1 трав.; Лит
вин М. Р. Українсько-польська війна
1918-1919 pp. Львів, 1998;Литвин М. P., 
Науменко К. Є  Збройні сили України 
першої половини XX ст. Генерали і адмі
рали. Львів; X., 2007; Омелянович-Пав- 
ленко М. Спогади українського коман
дарма. К., 2002.

Микола Литвин

ДОЛЬНЙЦЬКИЙ
Антін
(29.01.1853-14.02.1953) - суддя, гро- 

мад.-політ. діяч, чл. Кодифікаційної комі
сії ЗУНР. Н. у с. Корсів Брідського пов. у 
сімї' священика. Початкову освіту здобув 
у Бродах. Навч. в Академіч. г-зії у Львові 
(1868-71), на правн. ф-ті Львів, ун-ту 
(1871-76). Діяч "Академічного кружка" у 
Львові (1872-76). Молодший урядовець 
суду в Рудках, Лютовиськах, Стрию, 
Комарні та Буську (1877-96). Радник 
судових установ у Львові (1896-1910). 
Радник Найвищого Суду Австрії у Відні 
(1910-18). Дійсний чл. НТШ (21.05.1893), 
чл. історично-філос. секції. Чл. Ставропі
гійського ін-ту у Львові (25.01.1916).

Чл. Л іквідаційної комісії Австрії 
(11.1918-19). Чл. Кодифікаційної комісії 
ЗУНР у Відні (30.08.1920-1921), 1922 от
римав австр. пенсію й залишився меш
кати у Відні. Автор наук, праць із права 
та реліг. вчень. 31.01.1953 міськрада 
Відня вітала 100-літнього ювіляра.

П. і похований у м. Відень.
Літ.: Дольницький О. Літопис роду 

Дольницьких. Документи, матеріали, 
спогади: генеалогічне дослідження, 
Львів, 2004. С. 499-580; Західно-Україн
ська Народна Республіка 1918-1923. До
кументи і матеріали. 1 . 2 / уклад.:О. Кар
пенко, К. Мицан. Івано-Франківськ,
2003. С. 446.

Олег Павлишин

ДОЛЬНЙЦЬКИЙ
Мирон
(Dolnytsky Myron; 21.06.1890 - 

03.08.1968) -  географ, історик, військо
вик, культуролог, редактор. Н. у с. Го- 
логори (нині Золочів. р-ну Львів, обл.). 
Навч. в ун-тах Львова і Відня, наук, сту
пінь д-ра філософії здобув у Празі.

ДОЛУД
Андрій Данилович

575



ДОМАШОВЕЦЬ Григорій Лук'янович

З поч. ПСВ -  хорунжий австр. армії. 
Четар, згодом поручник УГА, військ, 
комендант м. Золочів, ад'ютант Золо
чів. ОВК, старшина для особливих до
ручень, відтак - нач. опер, канцелярії
3-ї Бережан, бригади, ад'ютант 3-го піх. 
полку 1-ї бригади ЧУГА.

1920-45 -  на еміграції в ЧСР. Сту
діював географію в Празьк. ун-ті. Кер. 
культосвіт. праці військ, еміграції, чл. 
редколегії ж. "Український Скиталець". 

ДОМАШОВЕЦЬ Викл. укр. г-зії в Ржевніцах та Людржа-
Григорій Лук'янович наХ/ доц. Пед. ун-ту ім. Драгоманова в

Празі та УВУ в Мюнхені. На еміграції в 
Німеччині викладав в укр. г-зії в Ауг- 
сбурзі, заступав посаду дир. школи 
українознавства в Міттенвальді. Автор 
спогадів у зб. "Між молотом а ковалом".

Після ДСВ емігрував до США. Про
живав у Детройті, де працював дир. 
школи українознавства та інспектором 
Шкільної ради УККА. Співавтор (разом 
з І. Крип'якевичем, П. Ісаєвим, М. Тер- 
лецьким) популярної в діаспорі "Істо
рії України" для дітей шкільного віку 
(Нью-Йорк, 1989; перевидання в Укра
їні: Львів, 1991), автор багатьох книг і 
брошур з історії та географії. Гол. ред.
5-томника "Українська Галицька Армія" 
(Вінніпег, 1958-76).

П. у м. Детройт, похований на цвин
тарі Саут-Баунд-Брук.

Літ.: Золочівщина: минуле і сучас
не / упоряд. М. Дубас. Львів, 2016; Ен
циклопедія Української Діяспори. T. 1.

Кн.1/гол.ред.В,Маркусь,співред.Д.Мар-
кусь. Нью-Йорк; Чікаґо, 2009; Україн
ська Галицька Армія / ред. Д. Микитюк. 
T.1. Вінніпег, 1958.

Богдан Якимович

ДОМАШбВЕЦЬ
Григорій Лук'янович
(03.08.1895-04.09.1990) -  редактор, 

публіцист, реліг. діяч. Н. у с. Забар'я 
(нині Забір'я Жовків, р-ну Львів, обл.) в 
сел. родині. У складі австро-угор. армії 
воював на Сх. фронті. 25.12.1914 по
трапив до рос. полону. Перебував на 
с.-г. роботах біля м. Мелітополь (нині 
Запоріз. обл.). Навч. у школі, створеній 
при "Просвіті".

Навесні 1918 повернувся додому. 
Воював у ГА. Учасник походу ДА УНР та 
УГА на Київ. Захворів на тиф. Лікувався 
у Києві. Після одужання перебував під 
Мелітополем. Лише в 02.1922 повер
нувся додому. Долучився до общини 
євангельських християн баптистів. Піс
ля 22.10.1922 займався місіонер, діяль
ністю.

1930 завершив студії в баптист, ду
ховній семінарії м. Лодзь (нині Поль
ща). З 1930 пастор баптист, общини в 
м. Кам'янка-Струмилова (нині Кам'ян- 
ка-Бузька Львів, обл.). 1933 став прес
вітером, очолив Об'єднання гуртків 
укр. баптист, молоді, Навесні 1939 очо
лив місіонер, місію в Станиславів. в-ві. 
Після 1940 проповідував у баптист, 
храмах на Лемківщині. Співавтор но
вого церк. уставу. 1941 повернувся до 
Галичини.

Після 1944 перебував у таборах 
для переміщених осіб у м. Кельн та Діл- 
лінген (Німеччина). Активний співор- 
ганізатор Укр. євангельсько-баптист. 
церкви в Німеччині та її першого з'їз
ду 15-16.01.1947. Секретар правління 
УЄБН, проповідник, секретар ж. "Доро
га правди" (з 1948 гол. ред.). 10.07.1948 
виїхав до м. Скрентон (шт. Пенсільванія, 
США), де до 1952 був пастором. Згодом 
переїхав до м. Ньюарк (шт. Нью-Джер- 
сі), 1954 - до новоствореної общини в 
м. Хартфорд (шт. Коннектикут). 1959-66 
видавав молодіжний християн, ж. "Наш 
приятель". На церк. з'їзді 1959 очолив 
Всеукр. євангельсько-баптист. братство.
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ДОМБ'Є (Табір військовополонених № 1 поблизу м. Краків 1914-23)

З 1963 співред, ж. "Віра й наука" 1965 
переїхав до м. Ірвінгтон, де допомагав 
проповідувати своєму синові Володи
миру. Редагував ж."Післанець правди".

П. у м. Юніон (шт. Нью-Джерсі), де 
й похований на Голлівудському цвин
тарі. Послідовниками створено Фонд 
його пам'яті для друкування Біблії для 
України.

Те.: Домашоеець Г. Нарис історії 
Укр. Євангельсько-Баптистської Цер
кви. Ірвінгтон; Торонто, 1967.

Літ .:Домашовець Григорій //Укра
їнська діаспора: літературні постаті, 
твори, біобібліографічні відомості. 
Донецьк, 2012. С. 142-143; Кухар Р. 
Народний проповідник (Св. п. Пастор 
Григорій Домашовець) // Свобода. 
1990. 26 верес. Ч. 184. С. 4; Маркусь В. 
Домашовець Григорій // Енциклопедія 
Української Діяспори. Нью-Йорк; Чика
го, 2009. Кн. 1.С.252.

Микола Вітенко

Д бМ Б 'Є
(Табір військовополонених № 1 

поблизу м. Краків 1914-23). Ств. 1914 
в однойменному передмісті м. Краків 
Австро-Угорщиною для рос. та італ. 
військовополонених. Розрахований на
12 тис. осіб. 311.1918 табір використо
вувався польс. владою для утриман

ня військовополонених вояків УГА та 
РСЧА, інтернованих цивільних грома
дян ЗУНР, солдатів ДА УНР, ЗСПР.

Офіційно функціонував після роз
порядження Верховного командуван
ня Війська Польського з 19.08.1919. 
Табір розташовувався у колиш. військ, 
казармах і складався з 35 бараків. Біль-

Пам'ятник воїнам УГА 
та ДА УНР, померлим 
у  таборі Домб'е, 
встановлений 2000 р. 
на Раковицькому 
цвинтарі в м. Краків



"ДОМБ'Є 1918-9" альбом Льва Ґеца

шість із них були дерев'яними, кілька
- цегляними. Умови перебування в 
таборі були вкрай важкими. Внаслідок 
виснаження, голоду, хвороб, пора
нень, тортур у таборі загинуло понад
2,5 тис. осіб. Лише за 6-22.08.1919 в 
таборі зафіксовано понад 350 нових 
випадків захворювання на висипний 
тиф та дизентерію. Декілька разів ого
лошувався карантин (через загрозу 
для Кракова) і в табір місяцями не при
ймали нових в'язнів.

У 09.1919, за даними Міжнар. Чер
воного Хреста, в таборі перебувало 
936 полонених вояків УГА та 993 інтер
нованих цивільних галичанина. Надалі 
частину галичан було звільнено, части
ну переведено в ін. табори. 7.11.1919 в 
таборі було розміщено 239 вояків УГА, 
2288 інтернованих (у т. ч. цивільні гали
чани) та 1274 "більшовицькі полонені" 
(в т. ч. бійці ЧУГА). У 03.1920 червоно- 
армійців було переведено в табір Ва- 
довиці. На їх місце прибули евакуйо
вані з Криму білогвардійці М. Бредова. 
У 04.1921-23 в таборі проживали ін
терновані вояки ДА УНР, переведені з 
м. Вадовиці.

Умови утримання різних категорій 
в'язнів табору були неоднаковими. 
В найгіршому становищі перебували 
вояки УГА та червоноармійці, солдати 
ДА УНР - у дещо кращому, але й серед 
них були випадки виснаження, голод
ної смерті. В найкращій ситуації були 
білогвардійці, які отримували допомо
гу від представників Антанти та Між
нар. Червоного Хреста. Попри важкі 
умови, в таборі велася культ.-освіт. 
робота, діяла укр. школа, театр, мист. 
школа, хор.

З діячів ЗУНР в Д. перебували
В. Старосольський, К. Студинський, 
К. Целевич, М. Тарнавський, М. Чижев- 
ський, П. Франко, з представників УНР
- В. Оскілко та В. Агапіїв. За оцінками 
К. Науменка, через Д. пройшло понад 
10 тис. полонених вояків УГА, держ. і 
політ, діячів ЗУНР, представників укр. ін
телігенції, священиків. Частину помер
лих українців ховали на Раковицькому 
цвинтарі в Кракові, де 2000 на місці 
поховання за участю прем'єр-міністра 
України В. Ющенка відкрито пам'ятник.

В'язні, умови перебування в таборі ві
дображені в циклі малюнків Л. Ґеца.

Літ.: Колянчук О. Незабуті могили. 
Львів, 1993; Його ж. Увічнення нескоре
них: Українські військові меморіали 20-
30 pp. XX ст. у Пол ьщі. Львів, 2003; Його ж. 
Українська військова еміграція у Польщі 
(1920-1939). Львів, 2000; Красноармей- 
цьі в польском плену в 1919-1922 гг. 
Сборник документов и материалов. М.; 
СПб., 2004; Кривава книга. Передрук 
видань 1919 та 1921 років. Дрого
бич, 1994. С. 44-45, 171-176, 210-211; 
Срібняк І. Обеззброєна, але неско
рена: Інтернована Армія УНР у табо
рах Польщі й Румунії (1921-1924 pp.). 
К.; Філадельфія, 1997; Столецький В. 
Терновий вінок із Домб'є //Дзвін. 1990. 
Ч. 4; KarpusZ. Jency і internowani rosyjscy 
і ukrainscy w Polsce w latach 1918-1924. 
Torun, 1991.

Іван Патриляк

"Д О М Б 'Є  1918-9."
альбом Льва Ґеца.
Домб'є - передмістя Кракова, де

1919-20 діяв концтабір, влаштований 
тогочасною польс. владою для утри
мування там неугодних для неї націо
нально свідомих українців - полоне
них та інтернованих. За інформаціями 
вірогідних джерел, з 12 тис. утриму
ваних там осіб унаслідок недоїдання, 
інфекційних захворювань і знущань 
держ. чинників у таборі впродовж 
його існування померло до половини 
в'язнів. Після поранення у Львові в 
ході польс.-укр. війни та кількамісяч
ного лікування тут опинився активний 
учасник історії УСС - Л. Ґец.

Ураховуючи досвід своєї праці над 
"Антольоґією стрілецької творчости" 
й усвідомлюючи важливість подібних 
мист.-фактологічних матеріалів, він ви
рішив і в цьому таборі (за його відомо
стями, на той час там було бл. 7-9 тис. 
в'язнів) укласти блок автентичних мате
ріалів про життя у ньому українців. Згур
тувавши однодумців, Л. Ґец сформував 
чималу підбірку документальних свід
чень, результатом чого стало 136 "кар
тонів" (мист.-графічних творів і текстових 
записів), що склали своєрідну книгу-аль- 
бом "Домб'є", де, за словами самого
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"ДОМБ'Є 1918-9.", альбом Льва Ґеца

Л. Ґеца, "понотовано тих, хто там тоді 
жив. Є там жінки, діти, священики, армія 
наша, професори, музики, театральники 
і всяка професія, аж до неграмотних".

Помітними секторами культ.-мист. 
життя громади інтернованих у таборі 
на Домб'ю українців стали організо
вані ними відповідні колективи: ар- 
тистів-малярів, у якому довкола 
Л. Ґеца згрупувалися А. Чайківський, 
Л. Турчин, І. Сокіл, О. Прокопович, І. Ко- 
реневський, артистично-драм. гур
ток "Муза" (24 особи, кер. В. Бачин
ський), артистично-музичний (станом 
на 29.08.1919 -  8 осіб, кер. 3. Лиско), 
Хор полонених українців на Домб'ю 
(понад 50 осіб, кер. К. Студинський). У 
цьому - один з показових результатів 
зусиль і послідовної праці національ
но свідомих авторитетних в'язнів цьо
го табору,

До табору в Домб'ю польс. власті, 
вчиняючи насильство і стосовно ду
ховних осіб, інтернували бл. 70 пред
ставників укр. церк. світу: 18.05.1919
- 11 василіанських ченців з монастиря 
в Жовкві; 20.V.1919 -  31 ченця-василіа- 
нина з монастиря в Крехові; з-посеред 
єпархіального духовенства -  25 свя
щеників, 24.07.1919 -  сестру-черницю 
М. Чабанівну, служебницю Преч. Діви 
Марії -  з Угерців Синявських (пов. Руд- 
ки). Так польс. власті мимоволі, чи й 
усупереч власним намірам, спричини
ли появу позитивної грані в щоденно
му побуті величезної громади в'язнів 
цього табору.

Л. Ґец у таборі в Домб'ю збагатив 
коло своїх знайомих, зокр. зазначав: 
"пізнаю тоді вперше професора Д-р 
К. Студинського, мойого пізнішого 
протектора у справах мистецьких. 
Професор почав вже на Домб'ю пома
гати мені, чим міг. Бодай хліб приніс, 
котрого було нам мало".

Важливим документом епохи слід 
вважати 57 рисункових й акварельних 
портретів інтернованих у Домб'ю укра
їнців, що їх упродовж 1919 виконали 
Л. Ґец та залучені ним до цієї справи 
колеги-аматори А. Чайківський і Л. Тур
чин, до яких епізодично долучався ві
домий згодом митець Д. Горняткевич 
(виконав автопортрет), на той час -  ін

тернований до цього табору студент 
Академії мист-в у Кракові (де згодом 
навчався сам Л. Ґец).

Серед 38 підписаних їх автором 
Л. Ґецом і датованих портретів, вико
наних у таборі в Домб'ю, -  зображення 
посла А. Старуха, д-ра В. Старосоль- 
ського (пор. УСС); Г. Труха (УСС), д-ра
B. Охримовича зі Львова, о. василіани- 
на С. Яковича, о. В. Венгриновича, проф.
О. Ціпановської, В. Сейнера -  сотника 
війська УНР, А. Сабата -  проф. г-зії в Пе
ремишлі, д-ра В. Бачинського, Г. Поро- 
ховського -  отамана 18-ї дієвої Укр. д-зії, 
учительки Н. Фурманюківни та ін.

А. Чайківському позували 10 осіб, 
зокр. відомий політ, і просвіти, діяч І. Ки- 
велюк, проф. К. Студинський, оо. В. Лис
ко та С. М. Решетило (ЧСВВ), д-р В. Загай- 
кевич -  адвокат з Перемишля і посол до 
останнього австр. парламенту.

Л. Турчин був автором 8 портретів:
C. Отаманівського -  чотаря Гуцул, коша, 
Ю. Райтеровського, 16-літнього нови- 
ка ЧСВВ К. Давидовича (інтернований 
у Крехові 20.05.1919), М. Терлецької зі 
Львова, портретів 3 львів. залізничників.

Д. Горняткевич на автопортреті по
дав інформацію про себе: (справа вни
зу -  автор, монограма і дата "1919"); 
під портретом -  автор, напис "Дем'ян 
М. Горняткевич / студ. Академії мист. і  
арешт. 17JI.19, а відтак / інтерн, в Вадо- 
вицях і Домб'ю".
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ДОМБРОВСЬКИЙ
Авґустин

На вказаних портретах увічнено, 
в силу зрозумілих причин, лише ок
ремих осіб, які тою чи ін. мірою, у той 
чи ін. спосіб творили заг. позитивну ат
мосферу в таборі. Окрім того, Л. Ґец у 
таборі в Домб'ю зреалізував ін. важли
вий задум -  збір на форматних альбом
них аркушах особистих підписів інтер
нованих там осіб, із зазначенням часу 
й місця, звідки вони були полонені й ві
діслані у Домб'є. Тож завдяки тому, що 
багато хто з вимушених насельників 
тамтешніх табірних бараків не злякав
ся можливих для себе наслідків уна
слідок фіксації таких підписів, сьогод
ні відомо імена понад 700 конкретних 
людей, які перейшли через ув'язнення 
в "Домб'ю".

Цікавим є панорамний рисунок 
Л. Ґеца із загальним виглядом табору 
в Домб'ю, з авторським написом: "рис. 
Лев Ґец УСС -  5.ІХ.1919 р.

Загальний вид на бараки в Домб'ю- 
неволі. Видно церкву («кіно»), 4 кухні, 
барак 14, 13, частину 12 і 14. Далеко 
видно верхи будівель міста Кракова. 
Вікно зазначене -  то ателіє моє і то
варишів (в церкві). Церква служить 
нам за театр, школу, салю, концертову 
і ателіє заразом; в притворі - саля до 
рухових вправ".

Олег Сидор

ДОМБРОВСЬКИЙ
Авґустин
(09.09.1880-24.05.1979) -  педагог, 

громад, діяч. Чоловік поетеси Марійки 
Підгірянки. Н. у с. Сморжів (нині Раде- 
хів. р-ну Львів, обл.). ВипускникТерноп. 
учительської семінарії (1901). Працю
вав у школах Галичини і Закарпаття; вів 
активну громад, діяльність, засновував 
читальні "Просвіти", осередки т-в "Сіль
ський господар" і "Взаємна поміч укр. 
вчительства". 1914-кандидатна вибо
рах до Галиц. сейму від УРП.

Навесні 1915 мобілізований до 
австр. армії, потрапив у рос. полон.
1917-18 -  секретар шкільного відділу 
при повітов. нар. управі м. Павлоград 
(нині Дніпроп. обл.). Викл. на курсах 
українознавства для учителів (03.1918).

Після проголошення ЗУНР посол 
до УНРади. Очолював шкіл, інспек- 
торат Товмацького пов. (нині Тлумац. 
р-ну Івано-Франк. обл.). Займався 
орг-цією укр. шкільн. освіти, пробле
мами підвищення кваліфікації вчите
лів, написанням нових підручників. 
Розробляв проект закону про зар
платню педагогів. 1919 -  один із за
сновників К-ту для справ галиц. нар. 
учителів-виселенців у Кам'янці на По
діллі, чл. президії управи Всеподіль- 
ської учительської спілки, чл. К-ту для
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реформи укр. шкільництва при Мін-ві 
нар. освіти.

З кін. 1919 вчителював у селах За- 
річево, Порошково та Довге на Закар
патті, з 1927 -  у Львові. 1945-56 -  дир. 
школи с. Вікняни (Тлумац. р-ну). 1956 
разом з дружиною переїхав до с. Рудне 
в передмісті Львова.

Автор спогадів про Марійку Підгі- 
рянку, статей з педагогіки та методики 
викладання, праць "Рідне слово: Бу
квар для неграмотних" (Львів, 1928), 
"Буквар і перша читанка для народних 
шкіл у генеральній губернії" (Краків, 
1943) та ін.

П. у с. Рудне (нині в складі м. Львів).
Дж.:П НБ. Ф. 175. Спр. 32. П. 1. Арк. 1 -87.
Літ.: Домбровська Є Педагогічна, 

громадсько-політична та видавнича 
діяльність Августина Домбровського 
// Українська періодика: історія і су
часність. Львів, 2003. С. 830-837; То
вариство Взаїмна Поміч Українського 
Вчительства, 1905-1930. Львів, 1932. 
С  126-132.

Оксана Дрогобицька

ДОМБРОВСЬКИЙ
Володимир Гнатович
(09,03.1883-01.06.1925) -  педагог, 

мовознавець, військ, діяч. Н. у с. Гар
бузів (нині Зборів, р-ну Терноп. обл.). 
Випускник Золочів. г-зії (1901). 1900-06 
навч. на філос. ф-тах Львів, та Чернів. 
ун-тів. Брав участь у б-бі за укр. ун-т 
у Львові, за що заарештований австр. 
владою. 1905-14 викладав укр., грец., 
лат. мови в г-зіях м. Серет (нині Руму
нія), Чернівці, Копичинці (нині Гусятин. 
р-ну Терноп. обл.), Рогатин (нині Іва- 
но-Франк. обл.).

Під час ПСВ -  старшина австр. ар
мії. 1918-старшина ГА.

1921-25 -  викл. укр. приватної г-зії 
т-ва "Рідна школа" в м. Золочів (нині 
Львів, обл.). Автор посібників для 
шкіл "Українська стилістика і ритміка" 
(1923),"Українська поетика"(1924).

Літ.: Морозюк В. Пом'яник. Іва
но-Франківськ, 2005; Герцюк Д. Домб- 
ровський Володимир Гнатович // ЕСУ. 
URL: http://esu.com.ua/search_articles. 
php?id=20719.

Богдан Паска

ДОМБЧЕВСЬКА
Ірена (Ірина) Григорівна
(дівоче прізв.: Рибчак; 06.02.1886- 

05.08.1964) -  журналіст, культ.-просвіт
ницька і громад, діячка. Н. у м. Бучач 
(нині Терноп. обл.), Походила з відомої 
священицької родини. Середню осві
ту здобула у Львові. З молодих років 
займалася культ.-просвіт. роботою се
ред селян на парафіях біля Львова, де ДОМБЧЕВСЬКА
служив парохом її батько. У 02.1909 на Ірена (Ірина) Григорівна
1-му укр. просвітньо-екон. конгресі 
до 40-річчя "Просвіти" виголосила ре
ферат про потребу видання просвіт
ницької л-ри для жінок-селянок. Брала 
участь у б-бі за укр. ун-т.

1915-17 -  управителька "захистку"
(шпиталю) УСС у Львові, де також пев
ний час перебували хворий І. Франко 
та митець О. Новаківський. Під час 
польс.-укр. війни 1918-19 співпра
цювала з ГА, сестра-жалібниця. Про
живала в м. Миколаїв на Львівщині, 
де разом з чоловіком, громад.-політ. 
діячем й адвокатом Р. Домбчевським, 
з яким побралися 1911, на власні кош
ти заснували читальню "Просвіти" й 
б-ку для дітей і молоді, організували 
драмгурток.

Від 1928 -  в м, Стрий (нині Львів, 
обл.), голова місц. Союзу українок 
(1929-31), гуртувала людей у лавах 
"Просвіти" організовувала драмгурт
ки, виступи аматорів, конкурси укр. 
мови, укр. пісні, Від 1935 -  у Львові, 
працювала в т-ві "Сільський господар"
"Центросоюзі" провадила курси для 
інструкторів кооп. роботи; як активіст
ка Союзу українок організовувала в 
селах жін. гуртки та кооперативи. Спів
робітниця жін. час. "Нова хата", "Жіноча 
доля" дописувала до газ. "Діло", видань 
"Кооперативна родина", "Кооператив
на республіка" "Назустріч"; автор на
рису про О. Новаківського (ж. "Жінка".
1935. Ч. 11), ін. спогадів.

Після встановлення у 09.1939 рад. 
влади на ЗУЗ та арешту чоловіка
9.10.1939, а згодом і батька, уникаючи 
переслідувань органів НКВС, утекла з 
дочкою Христиною (ін. донька Стефа- 
нія п. раніше під час епідемії тифу) до 
Польщі, звідти -  до Австрії. Кілька ро
ків проживала в Мюнхені (Німеччина).

ДОМБРОВСЬКИЙ Володимир Гнатович

http://esu.com.ua/search_articles


до ГА. Воював у польс.-укр. війні, отри
мав звання сотника УГА. 1921-22 -  чл. 
дипломатичної місії ЗУНР у Празі, секре
тар посольства УНР у ЧСР.

З 1923 працював адвокатом у м. Ми
колаїв, Стрий, Дрогобич (усі нині Львів, 
обл.), чл. Союзу укр. адвокатів. Виступав 
за правове закріплення права вживання 
укр. мови в польс д-ві, написав працю 
;/За права мови". Один з ініціаторів і фун
даторів створення краєзнавчого музею 
“Верховина" в м. Стрий.

Восени 1939 заарештований і засу
джений рад. репресивними органами 
на 8 р. ув'язнення. Після звільнення 
йому заборонили повернутися до Га
личини, займатися правничою і публі
цист. діяльністю. Трудився портовим 
вантажником.

П .ум . Одеса.
Літ.: Гловацький І. Ю., Гловацький В. І. 

Українські адвокати Східної Галичини 
(кінець XVIII -  30-ті роки XX ст.). Львів, 
2004; Кедрин І. Роман Домбчевський (у 
100-річчя народин) // Свобода. Нью- 
Йорк. 1984. Ч, 100. 26 трав.; Стрийщи- 
на; Історично-мемуарний збірник 
Стрийщини, Скільщини, Болехівщини, 
Долинщини, Рожнятівщини, Журавен- 
щини, Жидачівщини і Миколаївщи- 
ни. Т. 2. Нью-Йорк; Торонто; Париж; 
Сидней, 1990; Горобець О. Повернімо 
пам'ять про Романа Домбчевського // 
Слово Просвіти. 2016. 18 лютого. URL: 
http://slovoprosvity.org/2016/02/18/tin- 
zabutogo-predka/.

Степан Кобута

донцбв
Дмитро Іванович
(29.08.1883-30.03.1973) -  публіцист, 

філософ, політ, діяч, ідеолог укр. інте
грального націоналізму. Н. у м. Мелі
тополь (нині Запоріз. обл.). Навч. на 
юрид. ф-ті Петерб. ун-ту (1900-07). Чл. 
РУП, УСДРП (до 1913). 1905-07 перебу
вав під арештом. 1908 емігрував до Ав
стро-Угорщини. 1909-11 вивчав право 
у Віден. ун-ті. 31911 проживав у Львові. 
На 2-му Всеукр. студент, з'їзді виступив 
з доповіддю "Сучасне становище на
ції і наші завдання", у якій висловився 
за орієнтацію у майбутній війні на Ав
стро-Угорщину та Німеччину. Розпочав

ДОМБЧЕВСЬКИЙ Богдан Богданович

ДОМБЧЕВСЬКИЙ 
Роман Йосифович

Д0НЦ0В
Дмитро Іванович

Після ДСВ переїхала до США, де 
була активна в Марійській дружині, ін. 
укр. орг-ціях. Нагороджена пам'ятною 
відзнакою УГА від УСГ (1954, США).

П. в м. Нью-Йорк (США).
Те.: Домбчевська І. У шпитальній, 

воєнній службі // Наше життя (США). 
1952. Ч. 11 (лист.). С. 3-4.

Літ.: Мельничук Б., Яворський Г. 
Домбчевська Ірена // ТЕС. Т. 1. Терно
піль, 2004. С. 521; О. К. У сторіччя уро- 
дин І. Домбчевської // Свобода (США). 
1986.12 лютого. Ч. 28. С. 4; Постаті з ви
рію : повісті, нариси / О. О. Горобець. К ., 
2016 С. 6-89; Передирій В. А. Домбчев
ська Ірена. ЕСУ. URL: http://esu.com.ua/ 
search_articles.php?id=20729.

Микола Лазарович, 
Богдан Мельничук

ДОМБЧЕВСЬКИЙ
Богдан Богданович
(20.10.1895-15.12.1919) -  старшина 

ГА. Н. у с. Вербилівці (нині Рогатин, р-ну 
Івано-Франк. обл.) в сім'ї священика. 
З дитячих літ проживав у с. Грусятичі 
(нині Жидачів. р-ну Львів, обл.), де його 
батько обіймав парафію. У Львові здо
був освіту в Академіч. г-зії (1913), студі
ював право в ун-ті.

1916 мобілізований до австро- 
угор. армії, закінчив старшин, школу, 
воював на фронті, став четарем. У ГА - 
від кін. 1918, служив командантом сот
ні у 3-й бригаді, в її складі перейшов за 
Збруч. 1.08.1919 отримав військ, зван
ня поручника.

П.від тифу в м. Вінниця.
Петро Гуцал

ДОМБЧЕВСЬКИЙ
Роман Йосифович
(25.05.1884-1952) -  адвокат, гро

мад. діяч, публіцист, сотник УГА. Н. у 
с. Верхній Ясенів (нині Верховин, р-ну
Івано-Франк. обл.). Випускник правн. 
ф-ту Львів, ун-ту (1908), пройшов адво
кат. практику. Знавець 8 мов, неодно
разово брав участь у судових засідан
нях як правник-перекладач. Чл. УСДП.

Під час ПСВ за дорученням СВУ 
працював з українцями -  військово
полоненими рос, армії в австр. таборі 
Фрайштадт. З утворенням ЗУНР вступив
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ДОПОВНЕННЯ ОДЯГУ

публіцист, діяльність у журналах "Дзвін" 
та "Украинская жизнь".

1914- один із засн. та перший голо
ва СВУ. 1914-16 очолював інформацій
ний центр Укр. парламентського клубу 
в Берліні. Д-р права (1917). На поч. 1918 
повернувся до Києва. За УД очолив Укр. 
телеграфне агентство і Держ. бюро пре
си. Від 1918- чл. гол. управи Укр. демо- 
крат.-хлібороб. партії. 1919-21 -  кер. 
пресової та інформаційної місії УНР у 
м. Берн (Швейцарія). 1920, на противагу 
антипольс. спрямованості дипломатів 
ЗУНР, підтримував тісні стосунки з по
сольством Польщі. У 01.1922 з дозволу 
польс. уряду переїхав до Львова.

1922-32 за пропозицією лідера 
УВО Є. Коновальця був ред. ж. ЛНВ. 
1923-24 -  засн. Укр. партії нац. роботи, 
яка робила акцент на укр. націоналіз
мі; ред. її органу "Заграва". 1926 напи
сав програмну працю "Націоналізм". 
1933-39 -  ред. час. "Вісник"

Від 1939 -  на еміграції в Румунії, Ні
меччині, ЧСР, Франції, Великій Британії, 
США; від 1947- у  Канаді.

П. у м. Монреаль (Канада). Похова
ний у м. Саут-Баунд-Брук (США).

Літ.: Верба І. Донцов Дмитро Іва
нович// ЕІУ. Т. 2 К., 2004. С. 452; Захід
но-Українська Народна Республіка. 
1918-1923. Документи і матеріали. Т. 5. 
Кн. З / уклад.: О. Карпенко, К. Мицан. 
Івано-Франківськ, 2011; Ситник О. 
Дмитро Донцов як чільний ідеолог 
українського визвольного руху пер
шої половини XX століття // Східноєв
ропейський історичний вісник. 2017. 
Спецвип. II. С. 16-25.

Богдан Паска

ДОПбВНЕННЯ ОДЯГУ -  аксесуа
ри, які носили в ансамблі з компонен
тами вбрання: обрядові торбинки (для 
весільного печива), обрядові та свят
кові хустинки, декоративні топірці, па- 
піросниці тощо.

У добу ЗУНР у композиціях Д.о. 
українців Галичини поширення набу
ла нац. символіка (тризуб, лев у ко
роні), яку поєднували з автентичною 
орнаментикою. Після поразки укр. 
суверенності та встановлення польс. 
режиму стали з'являтися Д.о., у ком

позиціях яких укр. тематика завуальо
вувалася: ледве вгадувалася в дрібних 
елементах великих мотивів, кодувала
ся у жовто-блакитному колориті.

Дж.: Польові матеріали Федорчук О. 
за 2004-2016 pp.

Літ.: Федорчук О. Бісер у декорі 
традиційного одягу українців (питан
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ДОРОШЛев

ня типології) // Народознавчі зошити. 
2012. № 3(105). С. 465.

Олена Федорчук

ДОРОШ
Лев
(09.12.1891 -23.11.1982)-священик, 

підхорунжий УГА, громад, діяч. Н. у 
с. Золотники (нині Теребовлян. р-ну 
Терноп. обл.). У Львові здобув освіту в 
г-зії, студіював богослов'я (до 1917).

Від 01.1919 -  вояк польс.-укр. війни 
1918-19;бравучастьубояхпроти поля
ків поблизу м. Янів (від 1946 -  смт Івано- 
Франкове Яворів, р-ну) і Городок (нині 
обидва Львів, обл.), у Чортків. офензиві. 
Після переходу ГА на Наддніпрянщину 
боровся за визволення УНР від більшо
виків і білогвардійців. Учасник визвол. 
походу об'єднаних укр. армій на Київ
(08.1919); був у “чотирикутнику смерті", 
де тричі перехворів тифом. Лікувався в 
шпиталях Києва (під час його окупації 
рос. військом під командуванням ген, 
А. Денікіна) та Одеси. 02-04.1920 -  в 
складі ЧУГА; під час її перебування в 
Одесі -  сотенний і курінний писар. Піс
ля переїзду до Вінниці підтримав ви
ступ галичан проти більшовиків.

Навесні 1920 потрапив до польс. 
полону; згодом інтернований у таборі 
для полонених у м. Тухоля (Польща), 
де зустрівся зі своїми двома рідними 
братами -  Ярославом і Євгеном. Після 
звільнення з полону 14.12.1920 висвя
чений митрополитом А. Шептицьким 
на священика; парох у Янові й Городку.

1943 емігрував до Словаччини, 
далі до Німеччини (табори Ашафен- 
бурґ і Міттенвальд), від 1951 -  в Англії 
(м. Брадфорд). 1958 прибув до США, де 
служив парохом у м. Сент-Пол (шт. Мін- 
несота). Катехит, співпрацював з Об'єд
нанням працівників л-ри для дітей.

П. у м. Куртіз-Бей (нині частина 
м. Меріленд, США).

Літ.: Вішка О., Срібняк І. Знахідка 
у варшавській бібліотеці: список по
лонених старшин УГА в таборі Тухоля 
(1920-1922) // Вісник Київського наці
онального університету імені Тараса 
Шевченка. Історія. 2015. Вип. 4. С. 73; 
Маркусь В., Мельничук Б. Дорош Лев // 
ТЕС. Т. 4. Тернопіль, 2009. С. 210; Україн

ська Галицька Армія / ред. Д. Микитюк. 
І  5. Вінніпеґ, 1976. С. 159; Царик Т. З 
життя громад і організацій // Свобода 
(США). 1958.1 жовт.Ч. 188. С.З.

Микола Лазарович

ДОРОШЕНКО
Дмитро Іванович
(08.04.1882-19.03.1951) -  історик, гро

мад., держ. і політ, діяч. Н. у м. Вільно 
(нині Вільнюс). Походив зі старовинного

козацько-старшин. роду Дорошенків. 
Навч. у Варшав. й Петербурзьк. ун-тах.
Випускник Київ, ун-ту (1909). З поч. ре
волюц. подій 1905-07 повернувся до 
України. У Києві розпочав активну гро
мад. діяльність, спочатку в укр. студент, 
громаді, співпрацював з періодични
ми виданнями -  "Украинский вестник", 
"Рада", Україна" та ін. Був чл. РУП, "Про
світи" ТУП. 1909-13 викладав історію у 
комерц. школах м. Катеринослав (нині 
м. Дніпро), співпрацював з Катерино
слав. губернською вченою архівною 
комісією, редагував "Летопись ученой 
архивной комиссии", час."Дніпрові хви
лі" (1910-13), був заст. голови Катери
нослав. "Просвіти". Повернувшись 1913 
до Києва, викладав історію в школах і 
працював бібліотекарем Істор. музею, 
секретарем НТШ.

Під час ПСВ від 1915 призначений 
уповноваженим Всеросійського союзу 
міст на Пд.-Зх. фронті, очолював відділ 
допомоги населенню на окупованих 
рос. військами землях Галичини й Бу
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ДОСВІТНІЙ Олесь

ковини. У 03.1917 обраний членом УЦР, 
товариш голови УЦР, заст. губерн. комі
сара Київської губ. (віце-губернатор). У
06.1917 вступив до УПСФ. У 04-08.1917 
за призначенням Тимчасового уряду
-  комісар Галичини й Буковини (з пра
вами генерал-губернатора). 13.08.1917 
за дорученням УЦР Д. мав сформувати 
новий склад Ген. секретаріату УЦР з 
перспективою очолити його. Однак че
рез принципові розбіжності в поглядах 
з головою УЦР М. Грушевським подав у 
відставку і був призначений губерн. ко
місаром УЦР на Чернігівщині. За часів 
УД очолив МЗС (05-11.1918). Подав у 
відставку на знак незгоди з новим кур
сом гетьмана на федерацію з небільшо- 
вицькою Росією.

Викладав історію у Кам'янець-По- 
дільському держун-ті. 08.1919-01.1920
-  голова місії УЧХ на Балканах.

Від 1920 -  на еміграції. 1921-51 - 
проф. УВУ у Відні, Празі, Мюнхені. Вод
ночас проф. Празьк. ун-ту (1926-36), 
дир. Укр. наук, ін-ту (1926-31), проф. 
Варшав. ун-ту (1936-39). Президент 
УВАН у США (1945-50). 1947-50 -  проф. 
колегії Св. Андрія у м. Вінніпег (Кана
да). Активний діяч укр. гетьманського 
руху. Один з фундаторів державниць
кої школи в укр. історіографії. Опублі
кував понад 1000 наук, праць з історії 
України, історії к-ри й церкви.

П. у м. Мюнхен.
Те.: Дорошенко Д. З історії україн

ської політичної думки за часів світо
вої війни. Прага, 1936; Його ж, Історія 
України. 1917-1923 pp. Т. 1-2. Ужго
род, 1930-32; Його ж. Короткий нарис 
Історії Христіянської Церкви. Вінніпеґ, 
1949; Його ж. Мої спомини про дав- 
нє-минуле (1901-1914). Вінніпеґ, 1949; 
К., 2002; Його ж. Мої спомини про 
недавнє-минуле (1914-1920). Т. 1-4. 
Львів, 1923-24; Мюнхен, 1969; Його ж. 
Нарис історії України. Т. 1-2. Варшава,
1932-33; Мюнхен, 1966; К., 1992; Його ж. 
Огляд української історіографії. Пра
га, 1923; К., 1996; Його ж . Покажчик 
нової української літератури в Росії за 
1798-1897 роки. Ч. 1, 1917; Його ж. По
чаток гетьманування Петра Дорошен
ка (1665-1666). Прага, 1941; Його ж. 
Православна Церква в минулому й

сучасному житті українського народу. 
Берлін, 1940; Його ж. Слав'янський світ 
в його минулому й сучасному. Т. 1-3. 
Берлін, 1922.

Літ.: Веденеев Д. В. Дорошенко 
Дмитро Іванович // ЕСУ. Т. 8. К., 2008; 
ВерстюкВ. Ф., Осташко Т. С. Діячі Укра
їнської Центральної Ради. К., 1998; Лу- 
пандін О. І. Громадсько-політична та 
державна діяльність Дмитра Дорошен
ка (до 125-річчя від дня народження)// 
УІЖ. 2007. № 3; Наріжний С. Українська 
еміграція: Культурна праця української 
еміграції: 1919-1939. Ч. 2. К„ 1999; Ос
ташко Т. С  Дорошенко Дмитро Івано
вич // ЕІУ. Т. 2. К., 2004; Пиріг Р. Я. Дми
тро Дорошенко -  міністр закордонних 
справ Української Держави (травень- 
листопад 1918 р.) // Зовнішні справи. 
2017, №3.

Олександр Лупандін

ДОСВІТНІЙ
Олесь
(справж. прізв. та ім'я: Скрипаль- 

М іщ енко О лексан др  Ф едо ро ви ч ; 
27.10.1891 -03.03.1934) -  письменник.
Н. у м. Вовчанськ (нині Харків, обл.) у 
сім'ї дрібного крамаря. Навч. у земській

4-річній шк. 1912 вступив на фіз.-мат. ф-т 
C.-Петербурзького ун-ту, звідки виклю
чений за революц. діяльність.

1914 мобілізований до рос. армії, 
брав участь у ПСВ. 1916 засуджений 
до страти за революц. агітацію, утік за 
кордон. Проживав у Китаї, США, Японії.
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1918 повернувся до України, про
водив агітац. роботу за дорученням 
Харків, ревкому. Із 01.1919 -  чл. КП(б)У. 
Згодом -  дир. прес-бюро Тимчасового 
к-ту КПСГ та Буковини, ред. його газ. 
"Галицький комуніст" (Київ). Перебу
вав на підпільній роботі в Зх. Україні; 
у 09.1919 заарештований співробіт
никами польс. контррозвідки. Провів 
8 місяців у Варшав. тюрмі; звільнений 

ДОСПІЛЬ _ за обміном в'язнями. У 03.1920 повер-
Осип(Франц-Йозеф) нувся до УСРР. З поч. польс.-рад. війни

призначений політкомісаром агітпо- 
тягу "Більшовик", організованого для
б-би з махновським рухом на пд. УСРР. 
1921-23 -  ред. газети "Незаможний се
лянин" (Полтава), "Селянська правда", 
"Зірка" (обидва Катеринослав (нині 
Дніпро)).

З 1924 -  у Харкові. Очолював сце
нарний відділ Всеукр. фотокіноуправ- 
ління, Укр. т-во драматургів і компози
торів (з 1927). Належав до літ. орг-цій 
"Плуг", "Гарт", ВАПЛІТЕ. Автор зб. новел 
і оповідань "Розкаяння. Яка віра кра
ща?" (1 920), "Тюнгуй" (1924), "На чужині" 
(1925), "Піймав", "Сірко" (обидві 1930); 
романів "Американці" (1925), "Поллє" 
"Хто?" (обидва 1927), "Кварцит" (1932); 
повістей "Алай" (1927), "Нас було троє" 
(1929). З 1926 -  один з однодумців 
М. Хвильового у ВАПЛІТЕ, звідки на ви
могу ЦК КП(б)У виключений за "націо
налістичний ухил".

19.12.1933 заарештований, 3.03.1934 
рішенням Колегії ОДПУ засуджений до 
розстрілу. Страчений у м. Харків. Реабі
літований 1955.

Літ.: Мукомела О. Досвітній Олесь 
// ЕСУ. URL: http://esu.com.ua/search_ 
articles.php?id=21097; Фонд № 815. 
Олесь Досвітній (справжнє ім'я -  Скри- 
паль-Міщенко Олександр Федорович) 
(1891-1934). URL: http://csam.archives. 
gov.ua/includes/uploads/opisy/Dosvit- 
niyO_815 J  .pdf. -  2015. -  C. 3-6.

Богдан Паска

ДбСПІЛЬ
Осип (Франц-Йозеф)
(1878 -  д. і м. с. н.) -  педагог, громад, 

і політ, діяч, держ. секретар фінансів в 
укр. уряді Буковини (Кіцман. період). 
Тесть Катерини Павловської-Доспіль.

Н. у м. Чернівці. 1891-99 навч. у вищій 
держ. г-зії в Чернівцях, де 1899 склав 
матуральні іспити. Студіював філо
логію на філос. ф-ті Чернів. ун-ту, от
римав абсолюторіум 6.08.1907. 1903
- чл. правління катол. академічного 
студент, об'єднання "Unitas" у Чернів
цях. 1906 входив до кер-ва академічної 
корпорації "Austria" в Чернівцях.

Після завершення навч. в ун-ті -  
канд. на вчительську посаду, у 09.1908 
та 09.1910 іменований суплентом (заст. 
учителя), у 06.1911 -  дійсним викл., у 
04.1914 остаточно затверджений про
фесором держ. укр. г-зії в Кіцмані, де ви
кладав математику, фізику та хімію. Рос. 
окупацію Буковини 1916-17 перебув в 
евакуації у Празі. Після відновлення ро
боти Кіцман. г-зії влітку 1918 повернув
ся до викладацької роботи в Кіцмані.

У 11.1918 входив до складу місц. 
к-ту УЦР в Кіцмані, виконував у спів
праці з дир. рільничої шк. Є. Жуков
ським функцію держ. секретаря фі
нансів. 17.11.1918, після захоплення 
м. Кіцмань рум. військ, підрозділом, за
арештований разом з ін. членами укр. 
уряду та етапований до Чернівців.

Унаслідок закриття рум. окупац. 
владою укр. г-зії в Кіцмані наприкін
ці 1918, переведений, як і решта ви
кладачів, на роботу в укр. держ. г-зію 
(згодом 4-й держ. ліцей) у Чернівцях. 
Викладав там, а також у приватній укр. 
дівочій г-зії в Чернівцях природничі 
дисципліни. Був учителем математики 
і фізики, а також класним керівником 
у 1922/23 н. р. Ірини Вільде під час її 
навч. в Чернівцях. Після повноїліквіда- 
ції 1924 укр. шкільництва на Буковині 
працював професором 2-го хлоп'ячо
го ліцею ім. великого воєводи Міхая 
в Чернівцях, де викладав математику, 
фізику та хімію.

Довголітній чл. т-ва "Руський дім 
народний" у Чернівцях, один зі спон
сорів перебудови театр, зали для по
треб укр. професійного театру на 2-му 
поверсі Нар. дому (1933).

Навесні 1944 виїхав з родиною до 
Румунії, де продовжив викладацьку 
діяльність як проф. математики. 1948 
призначений професором математики 
в Школу військ, майстрів (сержантів).
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ДОЩАКОВСЬКИЙ Василь Андрійович

Прототип одного з героїв (професор 
Сліпий) повісті Ірини Вільде "Повноліт
ні діти".

Подальша доля невідома.
Літ.: Добржанський О., Старик В. 

Бажаємо до України! Змагання за укра
їнську державність на Буковині у спо
гадах очевидців (1914-1921 pp.), Оде
са, 2008; їх же. Змагання за українську 
державність на Буковині (1914-1921 
pp.). Документи і матеріали. Чернів
ці, 2009; Квітковський Д., Бриндзан Т., 
Жуковський А. Буковина: її минуле і 
сучасне. Париж; Філадельфія; Дітройт, 
1956; Старик В. П. Від Сараєва до Пари
жа. Буковинський Interregnum 1914— 
1921: Між націоналізмом і толерантні
стю. Чернівці, 2009.

Олександр Руснак, 
Володимир Старик

ДОЩАКОВСЬКИЙ
Василь Андрійович
(1891 -  д. і м. с. н.) -  стрілець ГА. Н. у 

с. Корчів (нині Сокал. р-ну Львів, обл.). 
Навч. у сільс. школі.

6.12.1918 вступив до ГА. Піхотинець, 
стрілець булавної сотні укр. полку в 
м. Сокаль. У 07.1919 в складі ГА перей
шов на Наддніпрянщину. Восени 1919

хворів тифом. Після видужання зали
шився на постійне проживання у с. Гу- 
щинці (нині Калинів. р-ну Вінниц. обл.), 
де одружився. Працював швецем.

Подальша доля невідома.
Літ.: ДАВО. Ф. Р-197. Оп. 11. Спр. 42. 

Арк. 1-7.
Богдан Паска

ДРАҐАН
Іван
(д. н. н. -  18.05.1919) - громад.-по- 

літ. діяч. Н. у м. Сокаль (нині Львів, обл.). 
1903-14 разом з О. Семенком та О. Дем- 
чуком організував мережу т-в "Січ" у 
Сокальському пов. Повітовий кошо
вий т-ва "Січ". У 11.1918 організував із 
січовиків, колиш. вояків австро-угор. 
армії загони добровольців-міліціоне- 
рів. Своїми чіткими й послідовними 
діями сприяв встановленню укр. влади 
та наведенню порядку в повіті.

Польс. війська, вступивши в Со
каль, розстріляли Д., О. Демчука та 
його 2-х синів. За ін. версією -  п. від 
багнетних ран. Похований у братській 
могилі на ґмінному цвинтарі в Сокалі.

Літ.: Вашків І. Сокаль і Прибужжя 
(1377-2000): Історико-краєзнавчий на
рис. Львів, 2000; Кривава книга. Пе
редрук видань 1919 та 1921 років. Дро
гобич, 1994. С. 26; Тисовський Є. Звіт 
зі Сокаля - Белза // Літопис Червоної 
Калини. 1930, Ч. 7-8. С. 29-32; Цегель- 
ський Л. Спомини про Надбужанщину,
1918-1919 // Надбужанщина. Нью-Йорк; 
Париж; Сидней, Торонто, 1989. Т. 2. С. 77.

Микола Вітенко

ДРАҐАН
Іван Петрович
(1891-1968) -  четар УГА, громад, 

діяч. Н. у с. Трофанівка (нині Снятин. 
р-ну Івано-Франк. обл.). Проживав у су
сідньому с. Балинці. Мобілізований до 
австро-угор. армії, капрал 64-го полку. 
1915 поранений.

Підтримував дружні взаємини з 
Я. Барничем і Т. Войнаровським. Був 
у складі понад 20 балинських добро
вольців, які зголосилися до УГА. Як 
четар УГА командував сотнею 2-го Ко
ломий. куреня 2-ї бригади УГА, якій до
ручено в ході операції зі здобуття Ки
єва охороняти ланцюговий міст через 
р. Дніпро. 1.08.1919 іменований поруч
ником піхоти 3-го Галиц. корпусу. 1920 
перебував у таборі в Тухолі.
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Повернувся до с. Балинці. Працю
вав учителем у місц. школі. Зініцію- 
вав створення сільс. молочарні. 1939 
входив до складу ініціативної групи 
з перепоховання Т. Войнаровського 
в с. Балинці. Працював касиром у мо
лочарні, Писав історію села. Мав вели
ку б-ку, знищену після арешту.

26.12.1939 заарештований органа
ми НКВС за звинуваченнями в належ
ності до ОУН та антирад. пропаганді. 
14.04.1940 засуджений Станіслав, обл. 
судом на 7 р. ув'язнення і 3 р. обмежен
ня в правах. Покарання відбував у Ка
захстані. Повернувся додому в 08.1948. 
Працювати та проживати в с. Балинці 
йому заборонили, тому працював у 
с. Торговиця Городенків. р-ну вчите
лем у місц. школі.

Похований у с. Трофанівка. Реабілі
тований 26.10.1993. Втрата Києва і тра
гедія Д. відображена в худож. романі 
Є. Куртяка.

Літ.: Куртяк Є. Р. Спалені обози. К., 
1990; Реабілітовані історією. Івано-Фран
ківська область. Кн. 1. Івано-Франківськ, 
2004. С. 710; Українська Галицька Армія 
/ ред. Д. Микитюк. Т. 5. Вінніпег, 1976. 
С. 99-102; Шкільний альбом Балинців- 
ської ЗОШ І-Ill ступенів (записала вчи
тель історії Пернеровська Наталія Ми
хайлівна).

Микола Вітенко

ДРАҐАН
Михайло Дмитрович
(20.11.1899-08.03.1952)-мистецтво- 

знавець, музейний працівник, графік. Н. 
у с. Тустановичі (нині частина м. Бори
слав Львів, обл.) в сел. родині. Випус
кник початкової шк. в Тустановичах, 
шк. ЧСВВ в м. Дрогобич. З 1911 навч. в 
укр. г-зії м. Перемишль. Студіював гру 
на скрипці в муз. школі. Мав нахил до 
малярства.

Будучи учнем 7 класу г-зії, добро
вольцем зголосився до ГА. Пройшов 
усі визвол. змагання. 1920 повернув
ся додому, завершив гімназійні студії.
1921-24 навч. в Укр. таємному ун-ті у 
Львові, паралельно - в Мистецькій шк.
О. Новаківського.

З 1924 працював у Нац. музеї у 
Львові під кер-вом І. Свєнціцького.

ДРАҐАН Михайло Дмитрович

Перші наук, дослідження присвятив 
Богородчан. іконостасу. За сприяння
А. Шептицького здійснив дослідження 
дерев'яних церков Бойківщини. Актив
но займався реєстрацією церк. майна: 
споруд, хрестів, дзвонів, ікон, старо
друків. Створив унікальну колекцію з
2,5 тис. світлин церков і дзвіниць, ві
дображену й систематизовану в спец, 
каталозі. Багато з його знахідок попов
нили музейні колекції. 1930 наполіг 
на збереженні церкви Св. Миколая в 
с. Кривка (нині Турків, р-ну Львів, обл.). 
Згодом цю церкву було перевезено до 
Львова, що започаткувало формуван
ня Музею нар. арх-ри і побуту ("Шев
ченківський гай").

1926-30 навч. на гуманістичному 
ф-ті Львів, ун-ту. 1931 очолив новоств. 
музей Львівської богословської акад-ї, 
У 12.1936 захистив докторську дис. з 
філософії за дослідження укр. церков. 
У 1930-х відвідав низку європ. країн, 
де знайомився з мист-вом. У 09.1939 
повернувся до Галичини. Працював 
заступником дир. Нац. музею з наук, 
роботи. 1950 змушений перейти на по
саду заввідділу давнього мист-ва.

Систематизував і класифікував па
м'ятки колекції зх.-укр. реліг. маляр
ства. Вивчав Жовків. іконостас, твор
чість худ. І. Рутковича. Науковець і 
його родина зазнали переслідувань 
рад. владою. Від арешту його вряту



ДРАҐАН Орест Іванович

вало заступництво І. Свєнціцького. 
Водночас його брати Петро й Роман 
неодноразово були заарештовані. 
Дружина Анна Лаврів походила з ро
дини депортованих до Казахстану.

П. після невдалої операції. Похова
ний на Личаків, цвинтарі. Весь архів Д. 
було передано дружиною та племінни
ками до Нац. музею у Львові. Найцінні
шою спадщиною Д. стала поява шко
ли укр. мистецтвознавства. З 1996 в 
м. Дрогобич систематично відбувають
ся Драґанівські читання "Сакральне 
мистецтво Бойківщини". Іменем учено
го названо вулиці у Львові та Дрогобичі.

Те.: Драган М. Д. Скит Манявський 
і Богородчанський іконостас. Жовква, 
1926; Його ж. Українська декоративна 
різьба 16-18 ст. К., 1970; Його ж. Україн
ські дерев'яні церкви. Львів, 1937.

Літ.: Александрович В. Століття Ми
хайла Драґан // Пам'ятки України. 2001. 
№ 1-2; Сакральне мистецтво Бойківщи
ни. Другі читання пам'яті М. Драґана. 
Дрогобич, 1997; Свєнціцька В. Михайло 
Драґан -  дослідник монументального 
мистецтва Західної України // Записки 
НТШ: Пр. Секції мистецтвознавства, 
Т. 227. Львів, 1994.

Василь Марчук

ДРАҐАН
Орест Іванович
(27.11.1887 - д. с. н.) -  педагог, отаман 

УГА. Н. у м. Серет (нині Румунія) в родині 
поштаря. 1898-1906 навч. у 2-й держ. 
укр.-нім. г-зії м. Чернівці, де в 07.1906 
склав матуральні іспити. 1906-09 
здобував освіту вТерезіанській військ, 
акад-ї у м. Вінер-Нойштадт, після за
вершення якої отримав призначення 
на службу в 36-й полк піхоти крайової 
оборони (м. Коломия) в ранзі лейте
нанта. З 11.1913 оберлейтенант 22-го 
полку піхоти крайовоїоборони (м. Чер
нівці), викл. Військ, акад-ї Франца-Йо- 
сифау Відні.

З поч ПСВ на Рос. фронті як обер- 
лейтенант 3-ї компанії 22-го полку пі
хоти крайової оборони. В 10.1914 по
ранений і потрапив у рос. полон, де пе
ребував у таборі військовополонених 
у м. Пенза. У 12.1915 як військ, інвалід 
звільнений у рамках взаємного обмі

ну воєн, інвалідами. Воював на Італ. 
фронті, відзначився у битві під Салоні
ками. 1916 повернувся до викладання 
у Військ, акад-ї Франца-Йосифа у Від
ні, залишаючись обер-лейтенантом (з
05.1917 капітаном) 22-го полку стріль
ців крайової оборони (з 1917 -  22-го 
полку стрільців). 1918 - командир від
ділу скорострілів 22-го полку стрільців 
у Чернівцях.

Нагороджений пам'ятним хрестом
1912-13, орденом Залізної корони 3-го 
класу з воєн, декорацією та з мечами, 
військ, ювілейним хрестом.

Після розвалу Австро-Угор. монар
хії став на службу як сотник ГА в перших 
числах 11.1918. Вже 2.11.1918 передав 
Січовим стрільцям свій склад зі скоро- 
стрілами в Чернівцях та спонукав пол
ковника 22-го полку стрільців передати
3.11.1918 полкову касу Крайовому к-ту 
Буковини (Буковин. делегації УНРади). 
На вечірньому засіданні Крайового к-ту
3.11.1918, де обговорювалася справа 
орг-ції укр. нац. армії, прийнято рішен
ня призначити сот. Д. командувачем 
майбутнього війська укр. Буковини. 
Новопризначений командувач вима
гав проголошення заг. мобілізації в укр. 
частині Буковини, однак Крайовий к-т 
відкинув цю вимогу через відсутність 
в українців мобілізаційної стр-ри. Тож 
перше військ, рішення Крайового к-ту 
не було реалізоване - як через хворо
бу Д. (відкрилися старі рани), так і че
рез "більшовицький рух" серед щойно 
набраних добровольців, які не бажали 
підкорятися суворій військ, дисциплі
ні кадрового фронтового старшини.
4.11.1918 Д. передав повноваження 
своєму заступникові і військ, комендан
тові м. Чернівці І. Поповичу, а Крайовий 
к-т невдовзі призначив новим команду
вачем старшину резерву С. Івановича.

Після окупації Буковини рум. вій
ськами перейшов до Галичини, де 
влився в лави ГА. З 1.08.1919 іменова
ний отаманом піхоти 5-го корпусу ГА. 
З 06.1919 - командир старшин, школи 
піхоти при Армійському вишколі ГА, яка 
розміщувалася спершу в с. Антонів біля 
м. Товсте, потім у с. Цигани біля м. Бор
щів, а 17.07.1919 перейшла р. Збруч біля 
м. Скала-Подільська і 19.07.1919 прибу

ДРАҐАН
Орест Іванович
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ДРАҐІНДА Євген

ла до с. Гута-Чугорська Ново-Ушицького 
пов., де розмістилася в будівлях колиш. 
панського маєтку. Школа мала 6 стар- 
шин-інструкторів і 63 курсантів, вишкіл 
яких розпочався 20.07.1919. Сот. Д. ви
кладав обов'язки старшинського стану, 
суть зброї і суть орг-ції. Навч. першого 
курсу закінчилося 8.10.1919 кінцевими 
іспитами та видачею свідоцтв. Другий 
курс для 53 нових кандидатів, що роз
почав навч. 13.10.1919, 14.11.1919 пе
рейшов на постій у с. Колубаївці біля 
Кам'янця-Подільського, а 17.11.1919, у 
зв'язку з катастрофою УГА та окупацією 
м. Кам'янець-Подільський поляками, 
командир шк. от. Д. оголосив курсан
там про припинення навч. та ліквідацію 
шк., звільнивши курсантів від складеної 
ними присяги. Разом з рештою старшин 
Д. вирушив у напрямку м. Нова Ушиця 
на з'єднання з полком УСС; до них долу
чилися бл. 20 підстаршин-курсантів.

Був інтернований поляками в та
борі у Вадовицях під Краковом. Після 
звільнення повернувся до Чернівців, 
вступив до ун-ту й здобув ступінь лі
ценціата природничих наук, який да
вав право викладати в середніх навч. 
закладах (як тимчасовий проф.). Пра
цював тимчасовим професором при
родничих наук у ліцеї "Арон Пумнул" 
(колиш. 1-ша держ. г-зія) м. Чернівці 
(до 1940).

1941-44 Д. викладав нім. мову в 
Укр. г-зії м. Станиславів, що діяла в при
міщенні колиш. 3-ї польс. держ. г-зії. Ос
тання документальна звістка про Д. в 
документах НКВС датується 20.10.1948
-  як про уродженця і мешканця м. Чер
нівці, який влітку 1941 в складі куреня 
ОУН Войновського дійшов до Снятина, 
де працював директором школи. Про 
подальшу долю Д. нічого не відомо. 
В л-рі його іноді помилково іменують 
сотником Володимиром Драґаном.

Дж.: Список участников ОУН куре
ня Войновского, Лугового и Дивизии 
ТС-Галичина" // Архів СБУ по Черні
вецькій обл. Арх. № 6493. С. 16.

Літ.: Альманах Станиславівської 
землі. Збірник матеріялів до історії 
Станиславова і Станиславівщини. Нью- 
Йорк; Торонто; Мюнхен, 1975. С. 294; 
Домазар С. Замок над Водаєм// Сучас

ність. 1964. № 3. С. 6-16; Кордуба М. Пе
реворот на Буковині. (З особистих спо
минів) //ЛНВ. Львів. 1923.Т. LXXXI. Кн.Х. 
С. 135-141; Кн. XI. С. 229-239; Кн. II. 
С. 321-333; Лакуста С  Пам'яті героїв 
// Час. 1930.14 жовт.; Попович І. Листо
падові дні на Буковині // Наше Життя. 
1947. 1 груд.; Старик В. Аркадій Жу
ковський: ескіз неофіційного портре
ту // Буковинський журнал. 2015. № 1. 
С. 160-167; Українська Галицька Армія 
/ ред. Д. Микитюк. Т. 4. Вінніпеґ, 1968. 
С . 265-267; Ярбій В. Останні дні Стар
шинської Школи Піхоти У.Г.А. //Літопис 
Червоної Калини. 1931. Ч. 3. С. 16-17; 
Trebici М. Insemnari din memorie // 
Glasul Bucovinei. 2010. №2. C. 101-129.

Володимир Старик

ДРАҐІНДА
Євген
(16.04.1900-15.09.1984) - громад.- 

політ. діяч, вістун (капрал) УСС та УГА. Н. 
у м. Заставна на Буковині в родині буко
вин. укр. резешів (дрібної шляхти). Його

і т
батько працював старшим фінансовим 
контролером на рос. кордоні. З 1910 
навч. в 2-й держ. укр,-нім. г-зії в Чернів
цях. Під час трьох рос. окупацій Букови
ни перебував удома в м. Заставна.

У 08.1917 зголосився доброволь
цем до Легіону УСС, у складі Гуцул, сот
ні брав участь у бою під Бурдяківцями.
1918 в складі Легіону УСС перебував на 
Наддніпрянщині (Кам'янець-Поділь- 
ський, Жмеринка, Вапнярка, Одеса,
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Херсон, Олександрівськ, Єлисаветград, 
Вознесенськ, Новоукраїнка). Напри
кінці 08.1918 отримав відпустку додо
му - в Заставну. Долучився до Легіону 
УСС уже в 10.1918 в Чернівцях. Учасник 
роззброєння австр. жандармерії в 
м. Заставна 27.10.1918.

Після окупації Буковини рум. вій
ськами перейшов у Галичину, де долу
чився до коша УСС. Воював на Польс. 
фронті в складі Гуцул, сотні 1-ї (УСС) 
бригади ГА. Пройшов навч. на пробоє- 
вому курсі в Розвадові. В 07.1919 загін 
Д. в складі 30 усусусів був включений 
до новоорганізованої 17-ї бригади ГА.

12.07.1919 в бою під с. Жніброди 
Бучацького пов. поранений, потрапив 
у польс. полон. Був етапований до Ста
ниславова, далі до Перемишля, Ковеля 
і Берестя-Литовського. Ув'язнений у 
таборі для військовополонених вояків 
УГА "Бугшопи" у фортеці Берестя-Ли- 
товського, де перебував до кін. 1919. 
На поч. 1920 зумів утекти з табору й 
добратися до м. Тільзіт у Сх. Пруссії. 
Змушений вступити до нім. армії, яка 
стояла в околицях лит. м. Шауляй і Кур- 
шинай. 6 тижнів хворів на плямистий 
тиф у м. Куршинай. Після одужання 
повернувся до своєї частини. Після 
роззброєння нім. армії потрапив до 
табору полонених у м. Цоссен біля 
Берліна. Звідти полонених групами 
відсилали до міст Німеччини на робо
ти. Був приділений на шахту "Геркулес" 
у м. Ессен (Рурська обл.), де працював 
до кін. 1920.

Наприкінці 1920 повернувся до
дому в Заставну з документами австр. 
військовополоненого, який поверта
ється з Сибіру. 1921 екстерном здав 
матуральні іспити, був прийнятий у 
члени академічного козацтва "Запо- 
роже". Закінчив 3-місячний поліційний 
курс, був прийнятий на роботу в чер
нів. поліцію.

Восени 1922 виїхав до Відня, де 
закінчив річний банківський курс. У 
10.1923 виїхав до Праги, де продовжив 
вищі студії. Один із засновників укр. сту
дент. культ.-просвітн. т-ва "Черемош" у 
Празі (10.1922). Після закінчення студій 
виїхав до США, де оселився в м. Нью- 
Йорк. Був одним з організаторів Листо

падових свят в Укр. нар. домі Нью-Йор
ка. Чл. оргк-ту з улаштування укр. свята 
Д. Вашингтона в Нью-Йорку 1932.1933 - 
голова (січовий отаман) Чорномор. Січі 
в Нью-Йорку. З 1937 мешкав у Детройті. 
05.1951 - один із засн. та чл. правління 
укр. т-ва "Буковина" в Детройті. 1958 - 
голова Ліги укр. молоді Пн. Америки. 
1952-59 - чл. гол. управи Укр. гетьман
ської орг.-ції Америки. 25.02.1964 наго
роджений воєнним хрестом 1917-57, 
1964 - пам'ятним знаком 50-ліття УСС. 
Автор цінних "Споминів буковинця 
усусуса" (Дітройт, 1979. 44 с.) про свою 
участь в укр. визвол. змаганнях.

П. у м. Детройт (США), де й похо
ваний 19.09.1984 на цвинтарі Маунт 
Олівет.

Літ.: Батько Евген фон Драґінда 
// Свобода. 1984. 28 верес.; Буковина, 
її минуле і сучасне. Париж; Філадель
фія; Детройт, 1956. С. 443, 500, 925; 
Добржанський О., Старик В. Бажаємо 
до України. Одеса, 2008; Старик В. Від 
Сараєва до Парижа. Буковинський 
Interregnum 1914-1921. Чернівці, 2009; 
Тинченко Я. Офіцерський корпус Ар
мії Української Народної Республі
ки (1917-1921). Кн. 2. К., 2011. С. 352; 
Українські Січові Стрільці 1914-1920. 
Монреаль, 1955. С. 186; Українська Га
лицька Армія / ред. Д. Микитюк. Т. 1. 
Вінніпег, 1958. С. 270,626.

Володимир Старик

ДРАММОНД
(ДРЮММОНД, ДРУММОНД)
Джеймс Ерік
(Drummond James Eric;
17.08.1876-15.12.1951) - брит. дипло

мат, перший Ген. секретар Ліги Націй. Н. у 
м. Йорк (Велика Британія) в шотландській 
аристократичній родині. 1895 завер
шив навч. в Ітон. коледжі. 1900 вступив 
на службу в МЗС на посаду звичайного 
клерка. 1906-08 приватний секретар Е. 
Фіцморіса, заступника держсекретаря 
МЗС. 1908-18 почергово секретар за
ступників міністра МЗС Е. Грея та Т. Ву- 
да, X. Аскфіта, А. Бальфура. 4.05.1917 - чл. 
комісії Бальфура з налагодження співп
раці між США та Великою Британією.

1918-19 - чл. Брит. делегації на 
Паризькій мирн. конф. Співавтор до-
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говору про створення Ліги Націй.
28.04.1919-33 очолював Лігу Націй. 
Значну увагу відводив політиці збе
реження миру та запобігання агресії. 
Ініціював низку плебісцитів для розв'я
зання територ. суперечок між європ. 
країнами. Прихильник мирного вирі
шення польс.-укр. протистояння. При
хильник лібералізму, антибільшовиз- 
му. Виступав за покращення світового 
рівня охорони здоров'я, освіти, фор
мування єдиних загальнолюдських 
цінностей. Залишався посередником у 
протистоянні великих д-в. Не міг ефек
тивно протистояти агресії Японії в Ки
таї. Змушений подати у відставку.

1933-39 -  посол Великої Британії 
в Італії. Намагався ослабити нім.-італ. 
зв'язки, перетворити Італію на союзни
ка Великої Британії. З 1939 працював у 
Мін-ві інформації. З 1941 - чл. палати 
лордів. З 1946 до кін. життя -  заст. го
лови Ліберальної партії.

Літ.: Barros J. Office Without Power: 
Secretary-General Sir Eric Drummond
1919-1933. Oxford, 1979; Craig G. A , 
Gilbert F. The Diplomats 1919-1939, 
Princeton University Press, 1994; Lloyd L. 
Drummond, (James) Eric, seventh earl of 
Perth (1876-1951). Oxford, 2004.

Микола Вітенко

ДРАЧИНСЬКИЙ
Теофіл Миколайович
(12.02.1862-21.06.1929) -  реліг., гро

мад. і політ, діяч. Правосл. протопрес

вітер. Н. у с. Погорілівка на Буковині 
(нині Кіцман. р-ну Чернів. обл.) у роди
ні правосл. священика. Навч. в Сучаві 
та Чернівцях. Після завершення сту
дій на правосл. богослов, ф-ті Чернів. 
ун-ту висвячений у диякони та ієреї 
(1885). 1885-89 служив священиком 
у Руському Банилові (нині с. Банилів 
Вижниц. р-ну Чернів. обл.). 1892-1929 
служив на парафіях у с. Товтри та Нові 
Мамаївці. З 1917 -  протопресвітер.

Засн. і діяч багатьох укр. культ, та 
екон. т-в і орг-цій на Буковині. Один 
із засн. і голова Т-ва руських правосл. 
священиків (1906). 1911 обраний де
путатом Буковин. сейму. 1912-14 -  ві- 
це-маршалок Буковин. сейму. Висту
пав на боці УНДП.

1914-18 -  капелан та інспек
тор правосл. військ, духівників. З 
5.05.1915 - чл. ЗУР. Учасник Укр. кон- 
ституанти у Львові, де обрано УНРаду 
(18-19.10.1918). 25.10.1918 увійшов до 
складу Укр. крайов. к-ту в Чернівцях. У
12.1918 арештований рум. владою. Піс
ля піврічного ув'язнення в Чернівцях 
звільнений. 1927-29 - діяч Укр. нац. 
партії на Буковині.

П. і похований у с. Нові Мамаївці.
Літ.: Добржанський О. Національ

ний рух українці в Буковини другої поло
вини XIX - початку XX ст. Чернівці, 1999; 
Добржанський О., Старик В. Змагання 
за українську державність на Буковині 
(1914-1921 pp.). Документи і матеріали. 
Чернівці, 2009; Чучко М. У горнилі ви
пробувань: Православна Церква на Бу-
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ковині в 1914-1919 pp. Чернівці, 2015; 
Сеаи§и М.-$. Parlamentarism, partide §і 
elita politica in Bucovina habsburgica 
1848-1918. Ia$i, 2004.

Михайло Чучко

ДРОГОБИЦЬКЕ ПОВСТАННЯ 1919
- збройний виступ 14.04.1919 проти 
повітової адміністрації ЗУНР у м. Дро
гобич. Заворушення розпочала сотня 
міліції, організована укр. містянами 
Дрогобича. Міліціонери не визнавали 
старшин, ступенів, призначили своїх 
комендантів. Поштовх до виступу - рі
шення новопризначеного коменданта 
Дрогобича майора І. Грабовецького 
відіслати міліцейську сотню на фронт. 
Безпосередній привід - інцидент у
1-й запасній сотні Дрогобиц. гарнізо
ну, коли старшина вдарив по обличчі 
стрільця. Під час захоплення повстали
ми приміщення Боєвої управи офіцер 
застрелив одного з нападників - 1. Куш
ніра. Бунтівникам вдалося заарешту
вати військове і цивільне кер-во Дро
гобицького пов. та захопити залізн. 
станцію. Серед учасників повстання 
у Дрогобичі були й ті, хто встановлю
вав тут укр. владу в 11.1918. Щоб під
тримати повсталих, до міста прибули 
робітники фабрики Таліція" на кількох 
вантажних автомобілях з червоними 
прапорами.

Виступ не переріс у масштабну ан- 
тиукр. акцію. Бронепоїзд групи "Рудки" 
та Гуцул, курінь ГА, які прибули з фрон
ту до Дрогобича, зуміли вгамувати 
повстання. 340 учасників заворушень 
арештували, 82 особи постали перед 
польовим судом. Слідство від імені 
ДСВС провадив поручник-суддя М. Кон- 
драт. Двох учасників виступу засудили 
до розстрілу.

В істор. л-рі оцінка Д.п. 1919 має 
контроверсійний х-р. Укр. вчені рад. 
періоду висвітлювали заворушення як 
апогей класової б-би галиц. робітників 
проти "буржуазно-націоналістичного" 
уряду ЗУНР. Виступ проти місц. укр. 
влади вони пов'язували з утворенням 
у 12.1918 у Стебнику Робітничої ради, 
а також зі створенням КПСГ. Натомість, 
зі спогадів тогочасних функціонерів 
ЗУНР випливає, що повстання тривало

менше доби і не мало ні ідеологічного, 
ні політ, х-ру. Виступ був інспірований 
не більшовиками, а поворотцями з 
рос. полону, які проголосили себе "ра
дою жовнірських депутатів". Архівні й 
опубліковані документи свідчать, що 
корені повстання 14.04.1919 мали пе
редусім соціально-екон. х-р. У Дрого- 
бицько-Борислав. нафтовому басейні, 
за фактичної відсутності аграрного 
сектора, через спричинені ПСВ руйна
ції та реквізиції військових, бл. 100 тис. 
мешканців навесні 1919 були на межі 
голоду. Про тяжке екон. становище в 
Дрогобичі та Бориславі, в першу чергу, 
продовольчу проблему, місц. керівни
ки повідомляли РДС ще напередодні 
повстання (7.04.1919.).

Літ.: Бірчак В. Дрогобицький бунт 
// Діло. 1929. 23 серп. Ч. 187. С. 2; Калі- 
чак і. Дрогобицький бунт. (Причинок 
до подій 14. квітня 1919 р.) // Діло. 
1929. 11-16 лип. Ч. 152-155; Карпен
ко О. Ю. Боротьба робітничого класу 
Східної Галичини проти влади україн
ської буржуазії під час існування ЗУНР 
// 3 історії західноукраїнських земель. 
Вип. 3. К., 1958. С. 87-95; Кондрат М. 
Ще про дрогобицький бунт. На марґі- 
несі статті пор. І. Калічака // Діло. 1929. 
20 лип. Ч. 159. С. 4; Макарчук С. А. Укра
їнська Республіка галичан. Нариси 
про ЗУНР. Львів, 1997. С. 144-145; Пав
лишин О. Суспільно-політична криза в 
ЗУНР у першій половині 1919 р.//Укра
їна: культурна спадщина, національна 
свідомість, державність. Вип. 18. Львів, 
2009. С. 119-130.

Олег Павлишин

"ДРОГОБИЦЬКИЙ ЛИСТбК" - га
зета, орган повітової управи УНРади в 
м. Дрогобич (нині м. обласного значен
ня у Львів, обл.). Виходила щотижня 
(згодом двічі на тиждень) 2.11.1918-
7.05.1919 (загалом друком вийшло 48 
чисел). Ред. - ред. к-т, відп. ред. - І. Ка- 
линович. Видавець - видавнича спілка 
"Всесвіт".

Газета заснована з метою забезпе
чити мешканців міста і повіту інформа
цією про діяльність представницьких 
та виконавчих органів держ. влади в 
ЗУНР і УНР, про перебіг дій на фронтах,
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Nr. 8._J17>.—  Дрогобич, не.її ля 26. січня 1919. Рік II.

ДРОГОБИЦЬКИЙ

ЛИСТОК
Орґан П овітової Управи „Української 

Національної Ради*' в Дрогобичи.

Дрогпбицмоїй Листок вііхожгь два рам на 
тикдсиь.

П _  -І5*о-

Зі редакцію відповідав: Іьгн Калинович

3  НОВИМ ШКІЛЬНИМ 
ПІВРОКОМ.

Надійшла хвиля, в котрій обновляємо спої

українські. Хвиля ся довго паши» пролом вижи
дана. току й* треба кал адатв собі добре справу 
і того, а» чого стремимо і як нам поступите.

іімиаіій, адобутех по дуже вклини* ш и ї)  і пе
репонах, так що мусів засяоауаятв і удержуйте 
в пос.-ідітх чосих сім приватних ПмпміП. щоби

середпого шкільництва. О реальнії! шволі не міг 
наш нарід навіть яріти, тан само о своїх учитель
ських ссмнпаріях або промислових чя торговель- 
міх, лісоавх, гірничих школах. Мв ке могла навіч

аах тяли переважно учителі або учительки поль
ської народносте, ворожо нам настроєні, то 
Дістанемо дуже сумний обрал нашого шШлииш- 
тва, котрий мусів довеств очевидно до амальфа-

Наш народ ав хааайї на своій аемлі повинен шд- 
Раау о сс подбати, шоби мата молодіш, наша бу- 
Дуччяиа, дістала спою иіиолу і спов. учительство- 
Обовяаком нашої Української Національної Ради 
та нашої шкільної магістратури < сотворити від
разу як найліпші умовнім для розвитку гаиіив ня- 
роамп. виаілоннх. середнім і фахових швіа. 1 тут

Видає Видавнича Спілка „Всесвіт".

1 стрінемося на почвпу а великими і яреяяогава

1 шкільних приборів і середино», в. недостачею фа-
дників.’фонйів І ор. Ролннїои нашої рідко! шили

котрої ма не wmkho мате joiicU иоаа сама»,

ставе нерва учип-и-вн напоперек Та ти* по» пгі 
пашачу учительству арвжуваїися. Наші» ь.:вче» 
повинно бут'н: все вперед до поступу, еятнаші.

перолгоиим. КІКрІІШШІ «сірій 1UKJ .їйм лрвю-

М»ши"пи отву школу. роблячи лкш̂ вмЬааМ-

 ̂ жучн в прлпотія.іь»«ж справа» хараьггр 1 ареп*

йога і о* и»И украізськн» Г* 
тель чи професор найде певно в *с*ДІД снтумЯ 
спосіб І дорогу. Від нащокадмтої ліпи не вільно 
най лпі на полос відійто. Наша аеаш • а  часто 
українська інеола а кождій областе, хоіяйбииала

трудоіГадобувати собі науковий матеріял і оідге

ходило:. Чехам твората власну шкалу.,дак дала

тачиій праві яа поли народного, середяоео. фмо 
■ОГО й ■■сшосо шжіімтцтяд !

ДРОГОМИРЕЦЬКИЙ 
Маркіян Степанович

покликана сприяти популяризація ідеї 
укр. державності. Оприлюднювалися 
офіц. документи ЗУНР та УНР, висвітлю
вався перебіг сесій, засідань УНРади, 
порушувалися актуальні питання сусп., 
госп.-екон. (серед осн. -  розвиток наф
тової пром-ті), культ, життя повіту. Пу
бліковано матеріали, присвячені й 
соціальним проблемам (покращення 
становища укр. робітництва і селян
ства), висвітленню діяльності УСДП. 
Друкували публіцистику А. Алиське- 
вича, Л. Даниловича, І. Калиновича (під 
крипт. І. К., К.), О. Назарука, С. Петлюри, 
Ю. Тищенка (під псевд. Юрій Сірий), 
низки ін. авторів під псевд. та крипт., 
худож. твори У. Кравченко, А. Франса. 
Рубрики: '3 Дрогобиччини" "Вісті про 
Львів", "З Польші", "З наддністрянської 
України", "Що чувати в світі?" "Урядові 
вісті" "Офіцияльне звідомленє" "Зві- 
домлення Укр. Ген. Штабу", "Дописи" 
"Новинки"

Літ.: Дроздовська О. Українські ча
сописи повітових міст Галичини (1865-
1939 pp.). Львів, 2001. С. 157-159.

Олеся Дроздовська

ДРОГОМИРЕЦЬКИЙ
Маркіян Степанович
(10.12.1896-15.02.1920) -  старшина 

УГА. Н. у м. Рава-Руська (нині Жовків. 
р-ну Львів, обл.) в сім'ї судді. Випускник 
укр. г-зії в Коломиї (1914).

Від 08.1914 служив в УСС. Студію
вав право у Львів, ун-ті. Учасник боїв 
уЛьвові в 11.1918. Надалі командував 
сотнею в 1-й бригаді УСС. 1.03.1919 от
римав військ, звання поручника. З ар
мією перейшов за р. Збруч.

П. від тифу в м-ку Браїлів (нині смт 
Жмерин. р-ну Вінниц. обл.).

Петро Гуцал

ДРОГОМИРЕЦЬКИЙ 
Микола (Николай), 
рицар (Сас) де Говора 
(1888-07.01.1925) - адвокат, гро- 

мад.-політ. діяч, чл. Буковин. делегації 
УНРади. Н. у с. Княже Снятинського 
пов. у родині священика. Д-р права. 
Адвокат, нотар у Чернівцях (1904-14,
1919-25), Чл. т-ва "Українська школа" 
в Чернівцях. Чл. К-ту "Національної 
ради" русинів на Буковині (1908).

Учасник засідань Укр. конституан
ти у Львові (18-19.10.1918). Чл. Буко
вин. делегації УНРади. Співпрацював з 
Буковин. нац. радою в м. Кам'янець на 
Поділлі (осінь 1919).

П .ум . Чернівці.
Літ.; До українського народу Буко

вини! // Буковина. 1918. 1 листоп. С. 1; 
t  Николай рицар де Говора Дрогоми- 
рецький // Зоря. Чернівці, 1925.18 січ. 
Ч. 1-2. С. 7; Руский шематизм на рік
1905 // Ілюстрований буковиньский 
православний Календар на рік звичай
ний 1905. Рочник трицять другий. Чер
нівці, 1904. С. 33.

Олег Павлишин

ДРУГА РІЧ ПОСПОЛЙТА 
див. ПОЛЬСЬКА РЕСПУБЛІКА.

ДРУГИЙ ВИЇЗД УКРАЇНСЬКИХ  
СЛУЖБОВЦІВ З БУКОВИНИ ДО ЗОУНР
10.05.1919.10.05.1919 виїхав з Чернів
ців, а 11.05.1919 прибув до Коломиї 
ешелон, який складався з 52 вагонів і 
привіз 500 осіб -  укр. держслужбовців 
з Буковини, звільнених рум. окупац. 
владою зі служби за відмову скласти 
присягу на вірність Румунії. Якщо під 
час першого масового виїзду укр. 
службовців з Буковини 29.03.1919 ви
їхали головно залізничники та залізн. 
урядовці, то під час 2-го виїзду втікали
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від окупантів поштові та залізн. служ
бовці, судді, ін. держслужбовці, нар. 
вчителі та ін. Дозволяючи укр. службов
цям легально виїжджати з Буковини, 
рум. уряд водночас інтенсивно збирав 
інформацію про всіх осіб, котрі виїхали 
до Галичини. В ході підготовки до військ, 
акції проти ЗОУНР на поч. 05.1919 всі 
пости жандармерії Буковини отримали 
розпорядження № 291 МВС Румунії з 
вимогою підготувати списки осіб, "які 
брали участь в політичному житті краю,
а ... особливо тих, що виїхали на Україну, 
визначити, чи вони увійшли там до 
війська, що роблять, чим займаються...".

Виїжджали не лише т. зв. поворотці, 
тобто народжені в Галичині українці, 
але й багато буковинців, зокр. пред
ставники дрібної буковин. шляхти (ре- 
зешів). Вони вступили до цивільної дер- 
жслужби ЗОУНР як педагоги, поштові 
чи залізн. службовці або ж влилися до 
лав ГА, зокр. до її Буковин. куреня.

Від виселенців з Буковини, які при
їхали другим транспортом, ОВК в Ко
ломиї довідалася про плани рум. армії 
окупувати Покуття, однак цю інформа
цію було проігноровано. Після окупа
ції рум. військами Покуття в 05.1919 та 
подальшої окупації цілої тер-ї ЗОУНР 
польс. військами багато держслуж- 
бовців з Буковини, не бажаючи терпіти 
польс. окупацію, покинули Галичину. 
Частина з них подалася за р. Збруч, де 
працювала для укр. д-ви до приходу 
більшовиків, частина повернулася на 
Буковину під рум. окупацію.

Літ.: Буковинські гаразди // Покут
ський вістник, 1919. 15 трав.; Добржан
ський Оч Старик В. Бажаємо до України. 
Змагання за українську державність на 
Буковині у спогадах очевидців (1914— 
1921). Одеса, 2008. С. 990-994; Емга. Бу
ковинський Курінь // Час. 1933. 23 квіт.; 
І сюди, і туди, та до дому навкруги! // 
Голос Буковини. 1919. 14 верес.; Ко
ролько А. Румунська окупація Покуття 
у ході національно-визвольних змагань 
західних українців (травень-серпень
1919 р.) // Питання історії України. Збір
ник наукових статей. Чернівці, 2011. 
Т.14.С. 78-84.

Володимир Старик

другий зимовий похід Армії
УНР - військ, операція Армії УНР у 10—
11.1921 з метою підняти антибільшо
вицьке повстання на тер-ї України та 
відновити владу УНР. Значну допомогу 
в орг-ції Д.з.п.А УНР надавали уряди 
Польщі та Румунії. Керував походом 
ств. у 01.1921 повстансько-партизан. 
штаб.

З інтернованих у таборах Поль
щі офіцерів та козаків Армії УНР була 
сформована повстанська армія у скла
ді 3-х груп: Волинської (командир
- ген.-хорунжий Ю. Тютюнник; скла
далася з 216 старшин і 663 козаків; 
мала 430 рушниць, 34 кулемети, 300 
шабель); Подільської (командир - під- 
полк. М. Палій, пізніше -  полк. С. Чорний, 
складалася з 525 старшин і козаків Київ, 
д-зії; мала 200 рушниць, 5 кулеметів);

Учасники Другого 
зимового походу 
в таборі м. Каліш 
(Польща), 1921 р.
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Стаття в часописі 
"Покутський вістник" 
про видання газет 
у ЗУНР

Бессарабської (командир - ген.-хо
рунжий А. Гулий-Гуленко, налічувала 
бл. 300 бійців).

Командиром повстанської армії 
був Ю. Тютюнник, нач. Генштабу - полк. 
Ю. Отмарштайн.

Бессарабська група планувала здійс
нювати наступ у р-ні Тирасполь-Одеса, 
Подільська -  на Поділлі, Волинська 
мала наступати через Волинь на Київ.

24.10.1921 Ю. Тютюнник віддав на
каз про оголошення повстання.

Бессарабська група після корот
котривалого наступу повернулась на 
тер-ю Румунії.

Подільська група вийшла в рейд 
25.10.1921. Розгромивши кілька черво- 
ноармійських кавалерійс. частин, вона 
дійшла в р-н Бородянки. Потім група 
повернула на зх. і перейшла польс.- 
рад. кордон.

Волинська група вирушила в похід
4.11.1921.7.11.1921 здобула Коростень. 
Силами більшовицьких військ р-н рей
ду було блоковано. Оточені кіннотою 
Г. Котовського, повстанці 17.11.1921 
прийняли бій біля с. Малі Міньки. Части
на учасників походу потрапила в полон. 
Під с. Базар за рішенням "надзвичай
ної п'ятірки" 359 полонених старшин і 
козаків було розстріляно. Більше 100 
повстанців, зокр. Ю. Тютюнник, зуміли 
вирватися з оточення і 20.11.1921 пе
рейшли кордон. Д.з.п.А УНР завершив 
період збройної б-би Армії УНР за укр. 
державність.

Літ.: Базар 21.XI 1921-1931. Каліш, 
1932; Верига В. Листопадовий рейд
1921 року. К., 2011; Другий Зимовий по

хід, або Листопадовий рейд. К., 2006; 
Скальський В., Файзулін Я. Перелоги 
Української революції: Другий Зимо
вий похід Армії УНР. Громадсько-полі
тичне видання. К., 2008; Юрій Тютюн
ник: від "Двійки" до ҐПУ. Документи 
і матеріали / упоряд. В. Ф. Верстюк,
B. В. Скальський, Я. М. Файзулін. К., 2011.

Віталій Скальський

ДРУКАРНІ ЗУНР (ЗОУНР). В умо
вах військ, протистояння, екон. та со
ціальної розрухи діяльність друкарень 
мала спорадичний, нерегулярний х-р. 
До постання ЗУНР традиційно центром 
вид-в вважався Львів. Тут діяли дру
карні Укр. січового союзу, газ. "Діло", 
Ставропігійського ін-ту під управою 
Ю. Сидорка. Але в умовах польс.-укр. 
війни 1918-19 роботу львів. вид-в, що 
видавали укр. друковану продукцію, 
було паралізовано.

З перенесенням столиці ЗУНР до 
Станиславова активізувалося друку
вання видань у цьому місті. Друкарня 
Л. Данькевича використовувалася для 
публікації офіц. законів та ін. норма
тивних актів УНРади й уряду, прийня
тих і затверджених у перші місяці 1919. 
Видавала "Вістник державних законів і 
розпорядків Західної Области Україн
ської Народної Республіки", час. "Репу- 
бликанець". Друкарня Е. Вайденфельда 
видавала час. "Стрілець", "Збірник за
конів, розпорядків та обіжників про
голошених Державним Секретаріятом 
Зах. Укр. Нар. Републики". Друкарня
C. Хованця видавала час. "Народ". Усі 
друкарні Станиславова видавали й ін.

Українська преса
Західпьої України.

Переворот, який мав місце при 
кінці 1918 р. нз землях Захід. України, 
відбився між ин. і на українській пресі 
тих земель. Коли до перевороту м ійже 
вся українська преса Галичини >ула 
сконцентрована у Львові то після пе
ревороту появляється, не зважаючи на 
чималі тру нощі в cHf области (недо
стача паперу й ин ), цілий ряд часо- 
писей на провінції —  в богатьох 
м сцевостях перший раз взагалі. 
Розуміється, значна «зстина преси 
сеї —  ефемериди, які після коротшого 
чи довшого істнування кінчать своє 
життя; та на місце їх появляють
ся нові й у нових місцевостях —  так, > 
що нині кожде майже більше місто j 
Галичини має свій друкований орґан. j 
Видають їх звичайно місцеві комісарія-

ти та національні м партійні "рганіза- { 
ц*ї; в одначе так гк мі.іан иціна нри- 
натн». Щ> тикамь.>і >. .ш. і. ти нап
рямку та партийнт прінм і жности, то 
переважна часть української преси І 
Західньої України не май яркої партій
ної марки. Вона стоїть на становищі 

( передовсім у к р а ї н с ь к о ї  д ер ж а в -  І 
І ности,  підпорядковуючи їй всі пінні І 

справи.
Низше поиявмо перегляд україн

ської преси Галичини іі Угорської У- 
країни. Буковина, як в'доми. в цілости 
окупована Румунами, як- буковинсько- 
українську пресу задавили —  в букваль- 

} йому розумінню слова. Те саме треба 
сказати також про українську пресу 

і в тій частині Галичини, яку захопили ! 
Поляки.

Галичини:
Льві в.  (Під польським наїздом. 

Вся українська преса закрита з виїм

ком соц.-дем. щоденника „Вперел 
Wpered", який на нриказ оольсі.і і 
властей мусить друкувати два пар 
ЛЄЛЬНІ тексти: КИрИЛИЦею І ЛаТ̂ ІНКОІи !) 

П е р е м и ш л  п. (Під, . ПОЛЬСЬКІ! М
наїздом. — Українська преса закрим 
Поляки до спілки з москвофілами і ■ 
дають тижневик „Доля")

С т а н и с л а в і в .  (Тимчасовий 
сідок Уряду Західньої Области У. Н. Р.) 

Щоденники:
„Републиьа".
„Нове Життя".
Тижневики: „Стрілець" (часопис».

І для українського війська)
„Републиканець". (Революцііі.і- 

демокрагичний тижневик Орган Се
лянсько-робітничого Соїоза).

Неперіодичні: „Вістник закони: > 
розпорядків державних Західньої і »- 
бласти Української Народньпї IV  
блики“.
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друковану продукцію: афіші, відозви, 
оголошення тощо.

Розвивались вид-ва і в повітов. мі
стах, де з'являлися укр. періодичні вид. 
як пресові органи місц. укр. повітов. 
рад та повітов. комісаріатів. Друкарня 
А. Вінтерфельда видавала час. "Тов- 
мацькі Вісти", друкарня Г. Візенберга у 
Самборі - "Наддністрянські Вісти. Ор
ган повітових комісаріятів в Самборі, 
Старім Самборі, Турці". У Стрию діяла 
типографія А. Ольбріха, що видавала 
укр. друковану продукцію. У Відні по
мічена діяльність друкарні А. Гольцгав- 
зена, яка видавала час."Вістник політи
ки, літератури й життя"

Активною була видавнича діяль
ність у Коломиї. Друкарнею В. Бравне- 
ра у 12.1918 здійснено передруки на 
австр. поштових марках, які забезпе
чували поштовий зв'язок; їхній продаж, 
щоби не було спекуляцій, узяла під 
контроль ОВК м. Коломия. Вид-во Укр. 
січового союзу видавало щотижневик 
"Січовий голос". На поч. 12.1918 розпо
чала роботу друкарня ОВК. Від серед.
12.1918 на друкованій продукції поча
ли з'являтися підписи друкарні ОВК під 
управою О. Кузьми. Чітко окресленим 
етапом у діяльності коломий. друкар
ства стала робота друкарні ОВК під 
управою А. Гринцишина, яка діяла у 04-
05.1919. У період рум. окупації Покуття
05-08.1919 укр. друкарні Коломиї не 
діяли, періодична преса не виходила.
1920 поновила свою роботу друкарня 
А. Кисілевського, що видавала останню 
газету доби укр. державності 'Україна".

Літ.: Васильчук М. М. Українська 
видавнича справа в Коломиї (друга 
половина XIX - XX ст.). Коломия, 2012. 
С. 55-65; Західно-Українська Народна 
Республіка 1918-1923: Ілюстрована 
історія / гол. ред. і кер. авт. кол. М. Ку
гутяк. Львів; Івано-Франківськ, 2008. 
С. 440-442.

Андрій Королько

ДРУКАРНЯ КОЛОМИЙСЬКОЇ ОК- 
РУЖНбї ВІЙСЬКОВОЇ КОМАНДИ -
укр. держ. друкарня, яка діяла в м. Ко
ломия у 12.1918-05.1919.

Друкувала час. "Січовий голос"(1918,
ч. 3-6) і "Покутський вістник"(1919, ч. 37);

складала і друкувала книги, брошури, 
буклети: "Запорожець: Календар" (1918), 
"Ручний американський скоростріл 
"Льоіс" (1918), "Стінний календар з кар
тою України" (1918), "Ключ до читання 
жидівського друку" (1919), "Січова зоря: 
Ілюстрований укр. часослов на 1919 рік 
до вжитку і науки укр. молоді і старших" 
(1919), "Що треба кожному з нас знати 
про угор. українців: Короткий історич
ний нарис" (1919), брошура О. Кузьми 
"Укр. правопис" (1919) і 3. Скварка "Зе
мельна справа" (1919). Д.К.ОВК вико
нувала замовлення Коломийської філії 
інформаційного бюро Директорії УНР. 
Високий і плоский друк уможливлювали 
видання ілюстрованих книг, друк карто
графічної продукції.

Літ.: Васильчук М. Друкарня Ок
ружної Військової Команди (ОВК) // 
Енциклопедія Коломийщини. Зшиток
5, літера Д. Коломия, 2007. С. 122-123; 
Його ж. Українська видавнича справа в 
Коломиї (друга половина XIX - XX ст.). 
Коломия, 2012. С. 55-65; Західно-Укра- 
їнська Народна Республіка 1918-1923: 
Ілюстрована історія / гол. ред. і кер. 
авт. кол. М. Кугутяк. Львів; Івано-Фран
ківськ, 2008. С. 440-442; Монолатій і. 
Коломия в часи Західно-Української 
Народної Республіки. Коломия, 2000. 
С. 39-41; Романюк М. М., Галушко М. В. 
Українські часописи Коломиї (1865- 
1994 pp.): Історико-бібліографічне до
слідження. Львів, 1996. С. 83,86.

Андрій Королько

ДРУКАРНЯ КОЛОМИЙСЬКОЇ ОК- 
РУЖНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ КОМАНДИ ПІД 
УПРАВОЮ А. ГРИНЦИШИНА - укр. 
держ. друкарня, яка діяла в м. Коломия 
у 04-05.1919.

Складала і друкувала час. "Покут
ський вістник" (1918, ч. 38-43), "Січо
вий голос" (1919, ч. 9/10), "Громадський 
голос" (1919, ч. 12, 13). Крім газет, ін. 
продукції з цього періоду діяльності 
друкарні не виявлено. А. Гринцишин у
04.1919 перебрав від О. Кузьми управ
ління друкарнею і керував нею, доки 
місц. польс. повстанці силою не при
пинили друк чергового номера газ. 
"Покутський вістник", захопивши владу 
в місті перед приходом рум. окупац.
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ДРУКАРНЯ КОЛОМИЙСЬКОЇ ОКРУЖНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ КОМАНДИ ПІД УПРАВОЮ О. КУЗЬМИ

війська. Друкарня під час польс. окупа
ції краю стала власністю Ф. Долінського.

Літ.: Васильчук М. Друкарня Ок
ружної Військової Команди (ОВК) в Ко
ломиї під управою Антона Гринцишина 
// Енциклопедія Коломийщини. Зши
ток 5, літера Д. Коломия, 2007. С. 123; 
Його ж. Українська видавнича справа в 
Коломиї (друга половина XIX - XX ст.). 
Коломия, 2012. С. 55-65; Західноукра
їнська Народна Республіка 1918-1923: 
Ілюстрована історія / гол. ред. і кер. 
авт. кол. М. Кугутяк. Львів; Івано-Фран
ківськ, 2008. С. 440-442; Монолатій І. 
Коломия в часи Західно-Української 
Народної Республіки. Коломия, 2000. 
С. 39-41; Романюк М. М., Галушко М. В. 
Українські часописи Коломиї (1865- 
1994 pp.): Історико-бібліографічне до
слідження. Львів, 1996. С. 83,86,87.

Андрій Королько

ДРУКАРНЯ КОЛОМИЙСЬКОЇ ОК
РУЖНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ КОМАНДИ ПІД 
УПРАВОЮ О. КУЗЬМИ - укр. держ. дру
карня, яка діяла в м. Коломия у 04-
05.1919.

Складали і друкували високим і пло
ским друком газ. "Покутський вістник" 
(1918, ч. 10-14,1919, ч. 1-36), "Січовий 
голос" (1919, ч. 1-7/8), "Громадський 
голос" (1919, ч. 1-11), інформац. щоден
ник "Новини" (1919, ч. 1-23), пед. газ. 
'Учительський голос" (1919, ч. 1-4). Не 
на всіх виданнях під управою О. Кузь
ми вказано, хто нею управляє; на ви
даннях, котрі побачили світ в один і 
той же час, є написи: "З друкарні ОВК" і 
"З друкарні ОВК під управою О. Кузьми". 
Згодом кер-во Д.К.ОВК О. Кузьма пере
дав А. Гринцишину.

Літ.: Васильчук М. Друкарня Ок
ружної Військової Команди (ОВК) під 
управою О. Кузьми // Енциклопедія Ко
ломийщини. Зшиток 5. Коломия, 2007. 
С. 123; Його ж. Українська видавнича 
справа в Коломиї (друга половина XIX
- XX ст.). Коломия, 2012. С. 55-65; За
хідно-Українська Народна Республіка
1918-1923: Ілюстрована історія / гол. 
ред. і кер. авт. кол. М. Кугутяк. Львів; 
Івано-Франківськ, 2008. С. 440-442; Мо
нолатій І. Коломия в часи Західно-Укра- 
їнської Народної Республіки. Коломия,

2000. С. 39-41; Романюк М. М., Галуш
ко М. В. Українські часописи Коломиї 
(1865-1994 pp.). Львів, 1996. С. 83,86,87.

Андрій Королько

ДРУЧКІВ
Микола
(14.08.1894-1983) - доброволець УСС 

і ГА. Н. у с. Брустори на Косівщині в сім'ї 
мосяжника і землеміра. Один рік навч. 
у Коломий. г-зії, але через матеріальні 
нестатки залишив студії. Чл. спортив
ного т-ва "Січ".

З 1914 - доброволець УСС. У р-ні 
Мукачевого пройшов вишкіл. Воював 
на Львівщині, на Маківці поранений у 
праву руку і ногу. Після 3-місячного лі
кування продовжував воювати в сотні 
Будзиновського. У Потуторах потра
пив у рос. полон, перебував у таборі 
в Дарниці. Після 1917 повернувся до 
рідного села. Згодом воював у ГА під 
Львовом, у Городку; у Ляшках був по
ранений. Брав участь у Чортків. офен
зиві, був у "чотирикутнику смерті".

Літ.: Арсенич П. Січові стрільці в 
боротьбі за волю України // Галичина. 
URL: http://www.galychyna.if.ua/artides/ 
detail/sichovi-strilci-v-borotbi-za-volju- 
ukrajini/print.html.

Степан Кобута

ДУБАС
Павло Ілліч
(10.02.1894-24.11.1972) - поручник 

УГА. Н. у с. Ражнів (нині Бродів, р-ну 
Львів, обл.). Здобув освіту в сільс. нар. 
шк. та в цісарсько-королів, держ. г-зії 
ім. кронпринца Рудольфа в м. Броди.

З поч. ПСВ навч. у старшин, школі 
м. Єґерндорф (Моравія). Служив у 90-му 
австр. піх. полку (м. Ярослав, нині Поль
ща). Разом з полком перебував на тер-ї 
Наддніпрян. України під час підтримки 
австро-угорськими та нім. військами 
УЦР у б-бі з більшовиками.

У 11.1918 полк, який складався в ос
новному з поляків, вирішив повернути
ся до Галичини для б-би проти ЗУНР. Д. 
разом з ін. укр. старшинами брав участь 
у роззброєнні частин полку на ст. Во- 
лочиськ. Воював у польс.-укр. війні. 
Виконував обов'язки команданта сот
ні 9-ї Белз. бригади (12.1918-02.1919).
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ДУБ'ЮК Іван Васильович

Поранений у бою біля м. Белз. 10.1919-
02.1920 -  командант етапної стацій- 
ної команди в Миньківцях на Поділлі.
02-05.1920 -  комендант Переходового 
відділу при НКГА в м. Балта.

З 1921 на еміграції в США. Випус
кник ф-ту дантистики Пенсільван. ун-ту 
(Філадельфія). Брав участь у житті укр. 
громади США: секретар Злученого укр.- 
амер. допомогового к-ту, засн. і чл. Гол. 
управи УСГ в США, чл. Провірної комі
сії наділення пропам'ятних відзнак УГА
(1929), чл. УНС (з 1936). 40 р. працював 
лікарем-дантистом. Займався вивчен
ням історії рідного краю, написав руко
писну працю "Брідщина", яка так і не була 
повністю видана.

П.ум. Філадельфія.
Літ.: Броди і Брідщина. Історич

но-мемуарний збірник / ред. Я. Чумак. 
Торонто, 1988. С. 625; Д-р Павло Дубас, 
видатний професіоналіст-громадянин, 
помер у Філядельфії // Свобода. 1972.
28 листоп. Ч. 218. С. 1; Стрільчук В. 
Ним гордиться Брідщина // Голос від
родження. 2009. 6 лютого; Українська 
Галицька Армія / ред. Д. Микитюк. Т. 1. 
Вінніпег, 1958. С. 665.

Василь Стрільчук 

ДУБ'ЮК
Іван Васильович
(1850-1942) -  громад.-політ. діяч.

Н. у с. Ясіня (нині Рахів. р-ну Закарп. 
обл.) в сел. родині. Здобув поч. освіту

в рідному селі. Служив в австро-угор. 
армії.

Брав участь у нац.-визвол. змаган
нях 11.1918-06.1919 на Закарп. Гуцуль- 
щині. З 8.11.1918 - чл. Гуцул, нар, ради 
в Ясіні. Учасник збройного повстання 
проти угор. військ, адміністрації в Ясі
ні в ніч із 7 на 8.01.1919, результатом 
якого стало ств. Гуцул, республіки. 
Брав участь у Сігетській військ, опера

ції 01.1919 з метою встановлення укр.
влади на Мараморощині. З 5-ма сина
ми захопив у полон рум. урядників. У
02-05.1919 допомагав харчовій секції 
Укр. нар. ради в Ясіні організувати вес
няні роботи. Долучався до відбудови 
мостів, доріг, лісових промислів на ко
ристь Гуцул, республіки.

Чл. спортивно-виховного т-ва "Січ" 
(1923) в Ясіні. Підтримував укр. про
світянський рух на Закарп. Гуцульщині 
міжвоєн. періоду.

П.у с. Ясіня.
Літ.:КлочуракС. До волі: Спомини. 

Ужгород, 2009.
Андрій Королько 

ДУБ'ЮК
Юрій Іванович
(1896-14.10.1944) -  громад.-політ. 

діяч. Н. у с. Ясіня (нині Рахів. р-ну За-
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ДУВІРЯК Гриць

ДУДАР
Антін Петрович

карп. обл.) в сел. родині. Здобув поч. 
освіту в рідному селі. Служив в ав
стро-угор. армії. У період ПСВ воював 
на Італ. фронті.

Брав участь у нац.-визвол. змаган
нях 11.191 8-06.1919 на Закарп. Гуцуль- 
щині. Учасник збройного повстання 
проти угор. військ, адміністрації в Ясіні 
в ніч із 7 на 8.01.1919, результатом яко
го стало створення Гуцул, республіки. 
Долучився до орг-ції проведення в
01.1919 Сігет. військ, операції з метою 
встановлення укр. влади на Мара- 
морощині. Чл. Укр. нар. ради в Ясіні 
(01-06.1919). У 02-05.1919 допомагав 
харчовій секції УНР в Ясіні організува
ти весняні роботи. Долучався до відбу
дови мостів, доріг, лісових промислів 
на користь Гуцул, республіки. Після 
окупації Закарп. Гуцульщини рум. вій
ськами в 06.1919 заарештований. У 2-й 
пол. 1919 на кілька місяців ув'язнений 
чес. владою. Чл. спортивно-виховного 
т-ва "Січ" (1923) у Ясіні. Підтримував укр. 
просвітянський рух на Закарп. Гуцуль- 
щині міжвоєн. періоду.

П. і похований у с. Кваси (нині Рахів. 
р-ну Закарп. обл.).

Літ.:КлочуракС. До волі: Спомини. 
Ужгород, 2009.

Андрій Королько

ДУВІРЯК
Гриць
(1861 -1929) - селянин, громад.-по- 

літ. діяч, депутат УНРади. Господар у
с. Марківка Печеніжинського пов. Діяч 
УРП. Учасник Міжпарт. з'їзду у Львові
(25.03.1918).

Делегат до УНРади від пов. Пече
ніжин. Чл. Виділу УНРади (01-05.1919). 
Співзасн., заст. керівника Гол. упра
ви Сел. радикальної партії, прези
дії Сел.-радикального клубу УНРади
(14.02.1919). Учасник урочистого про
голошення Акта злуки УНР і ЗУНР в Ки
єві (22.01.1919). Чл. делегації ЗУНР на 
Трудовому конгресі, чл. земельної та 
харчової комісій. Учасник нарад комі
сій Конгресу у Вінниці (02-03.1919).

Перейшов до партії"Сельроб"(1928). 
Заст. посла до польс. сейму П. Шекери- 
ка-Дониківа.

П .ус . Марківка.
Літ.: ЕУ. Т. 2. Львів, 1993. С. 602.

Олег Павлишин

ДУДАР
Антін Петрович
(05.05.1886-21.11.1919) - правник, 

старшина ГА. Н. у м-ку Великі Бірки 
(нині смт Терноп. р-ну Терноп. обл.) в 
сім'ї селян. 1898-1906 навч. в укр. г-зії 
м. Тернопіль, до 1910 студіював право 
у Львів, ун-ті. Відбув однорічну військ, 
службу, став підстаршиною резерву. 
Пройшов адвокат, практику, працю
вав пом. адвоката в Теребовлі.

Влітку 1914 мобілізований до ав
стро-угор. армії, воював на Сх. фронті. 
В одному з боїв 1915 потрапив у рос. 
полон; відправлений до табору м. Ту- 
рінськ (нині Свердловської обл., РФ), 
потім перебував там на поселенні. На 
поч. 01.1918 разом з кількома стар
шинами втік з полону і через Київ по
вернувся до Галичини. Продовжував 
служити в австр. армії, іменований 
четарем.

Учасник Листопадового чину в Тер
нополі, перший комендант залізн. стан
ції в місті. 1.01.1919 отримав військ, 
звання поручника. Надалі служив у 
коші Терноп. ОВК. Від 06.1919 - коман
дант сотні 2-го куреня 18-ї бригади; 
в її складі перейшов р. Збруч. Після

600



ДУДИКЕВИЧ Осип Корнелійович

розформування бригади - старшина 
Команди етапу армії.

П. від тифу в м. Бар (нині Вінниц. обл.).
Літ.: Гуцал П. Українські правни- 

ки Тернопільського краю. Тернопіль, 
2008. С. 5 3; Мацелюх P., Побер Б., Ханас В. 
Великі Бірки: з глибини віків до наших 
днів. Історико-краєзнавчий нарис. Тер
нопіль, 2005. С. 67.

Петро Гуцал 

ДУДИКЕВИЧ
Осип Корнелійович
(31.05.1885-28.09.1940) - правник, 

старшина УГА, громад, діяч. Брат Я. Ду- 
дикевича. Н. у м. Підгайці (нині Терноп. 
обл.) в сім'ї священика. З дитячих літ 
проживав у с. Кропивник (нині Калус. 
р-ну Івано-Франк. обл.), де його батько 
обіймав парафію. 1906 завершив навч. 
у г-зії м. Станиславів, студіював право 
у Львів, ун-ті. Від 1912 - пом. адвоката 
М. Коса в Калуші.

Під час ПСВ - перекладач у польо
вих судах австро-угор. армії; іменова
ний хорунжим. Учасник Листопадового 
чину в Калуші, призначений коман- 
дантом повітової військ, команди. У
12.1918 переведений до Станиславо
ва, служив у ДСЗаС; за дорученням 
€. Петрушевича на поч. 01.1919 по
бував з місією у Сігеті (нині Румунія), 
де виступив на засіданні Нар. ради, 
повідомив М. Бращайку про позицію 
кер-ва ЗУНР щодо Закарп. України.
23.01.1919 призначений комісаром 
Калуського пов. Як кер. держ. влади в 
повіті здійснював заходи щодо забез
печення нас. продуктами і товарами, 
збереження правопорядку, надання 
допомоги армії тощо. В кін. 05.1919 
разом з частинами ГА залишив місто. 
Після утворення Ради уповноваже
них Диктатора ЗУНР став заступником 
уповноваженого із закорд. справ С. Ви- 
твицького; від серед. 07.1919 перебу
вав у Кам'янці-Подільському. В 11.1919 
виїхав за кордон, прибув у Чехосло- 
ваччину, був суддею Укр. бригади в 
Німецькім Яблоннім. 1922 отримав 
держ. посаду судді у с. Волове (нині 
Міжгір'я Закарпат. обл.), однак через 
деякий час залишив її та зайнявся ад
вокатурою. Брав участь в укр. громад.

житті. Після проголошення в 10.1938 
автономної Карпат. України був адво
катом хуст. єпископа Діонісія Няраді. У
03.1939, коли незалежну Карпат. Украї
ну окупувала Угорщина, змушений виї
хати з Хуста і через Румунію прибув до 
Словаччини. Оселився в Братиславі, 
де в 05.1939 увійшов до К-ту допомоги 
укр. емігрантам. Згодом отримав доз
віл на відкриття адвокат, канцелярії в 
Пухові (нині Тренчинського краю, Сло
ваччина).

П. від серцевого нападу в м. Бра
тислава.

Літ.: Альманах Станиславівської зем
лі. Т. 1. Нью-Йорк; Торонто; Мюнхен, 
1975; Клочурак С. До волі : Спомини. 
Ужгород, 2009; Посмертна згадка: Осип 
Дудикевич // Наступ. Прага, 1940. Ч. 42. 
С. 2; Українська Галицька Армія / ред. 
Д. Микитюк. Т. 3. Вінніпег, 1966; Ште- 
фанА. Українське військо в Закарпатті. 
Торонто; Ню Йорк, 1969. С. 9.

Петро Гуцал 

ДУДИКЕВИЧ
Ярослав Корнелійович
(16.11.1889-24.12.1956) - старшина 

УГА, адвокат, громад, діяч. Брат О. Ду- 
дикевича. Н. у м. Підгайці (нині Терноп. 
обл.) в сім'ї священика. З дитячих літ 
проживав у с. Кропивник (нині Калус. 
р-ну Івано-Франк. обл.), де його бать
ко обіймав парафію. Випускник г-зії в 
Станиславові (1908). До 1913 студіював 
право у Львів, ун-ті. Після однорічної 
військ, служби відбував судову прак
тику. До ГА вступив у 11.1918 в Калуші, 
потім служив у Станиславові, навесні
1919 призначений суддею польово
го суду 2-го корпусу. 1.01.1919 отри
мав військ, звання судового четаря,
1.02.1919 іменований поручником-суд- 
дею. Від 1921 працював помічником 
адвоката в Станиславові, Дрогобичі, 
Калуші. Здобув ступінь д-ра права. Во
сени 1923 відкрив власну канцелярію 
у Бібрці (нині Перемишлян. р-ну Львів, 
обл.); на політ, процесах був захисни
ком українців, звинувачених польс. 
властями в належності до УВО та ОУН. 
Діяльний в укр. громад, житті міста й 
повіту: у 12.1923 обраний головою фі
лії "Просвіти" (очолював її до 09.1939),



ДУДИНСЬКИЙ Роман Васильович

ДУДИНСЬКИЙ 
Роман Васильович

з 06.1927 - чл. повіт, к-ту УНДО, чл. упра
ви Нар. дому, чл.-опікун стрілец. могил 
у Бібрському пов. від Т-ва воєн, могил 
тощо. Входив до надзірних рад Цен- 
тросоюзу і Центробанку.

Заарештований співробітниками 
НКВС 5.10.1939, перебував у тюрмах 
Львова і Києва. Засуджений військ, 
трибуналом Київського ОВО на 5 р. 
позбавлення волі. У 10.1941 як ко
лиш. громадянин Польщі звільнений 
з тюрми в Харкові й відправлений на 
спецпоселення в Казахстан. Від 10.1945 
проживав у Львові (за винятком кіль
камісячного перебування у Станіславі), 
працював коректором у вид-ві "Вільна 
Україна"

П. у м. Львів, де й похований на Ли
чаків. цвинтарі.

Літ,: Фіголь Р. Дудикевич Ярослав 
// Енциклопедія Львова / за ред. А. Ко- 
зицького. Львів, 2008. Т. 2. С. 184.

Петро Гуцал

ДУДИНСЬКИЙ
Роман Васильович
(18.03.1880-14.07.1920) - інженер, 

сотник УСС, отаман УГА. Н. у с. Нижчі 
Луб'янки Збаразького пов, (нині Збараз. 
р-ну Терноп. обл.). Випускник нім. г-зії 
(1899) і Політехніки (1906) в м. Львів. 
1907-08 служив інженером у Боснії, по
тім у Мін-ві публічних робіт у Відні.

В Легіоні УСС перебував із 08.1914 
(за ін. даними - з 09.1914), куди його 
скерували як старшину австро-угор. 
армії. Воював на Сх. фронті; як коман
дант відзначився з сотнею під час боїв 
ум . Стрий (21.10.1914), у p-ні с. Синьо- 
видсько Вижне (нині смт Верхнє Синьо- 
видне Сколів, р-ну; кін. 10 - поч. 11.1914;
05.1915), г. Маківка в Карпатах (28—
30.04.1915) на Львівщині. Поранений у 
плече 3.09.1916 у битві на г. Лисоня по
близу м. Бережани (нині Терноп. обл.).

Від 11.1918 - командант коша УСС у 
м. Станиславів (нині Івано-Франківськ). 
Як старшина ГА брав участь у польс.- 
укр. війні 1918-19, командував 2-ю 
Коломий. та 15-ю бригадами, учасник 
Чортків. офензиви 1919.

Після переходу ГА за р. Збруч на
весні 1920 заарештований органами 
ВЧК і вивезений до концтабору в с. Ко
жухово (нині мікрор-н м. Москва, РФ). 
П. у тюремному шпиталі в передмісті 
Москви від дизентерії (за ін. даними - в 
Брест, лікарні м. Москва).

Літ.: За волю України: Історич
ний збірник УСС. 1914-1964 / за ред. 
С. Ріпецького. Нью-Йорк, 1967. С. 300, 
467; Лазарович М. В. Леґіон Україн
ських січових стрільців: формування, 
ідея, боротьба. Тернопіль, 2016; Україн
ська Галицька Армія / ред. Д. Микитюк. 
Т. 4. Вінніпег, 1968. С. 58, 139; Україн
ські Січові Стрільці 1914-1920/за ред. 
Б. Гнатевича, Л. Лепкого, І. Мірчука. 
Монтреаль, 1955. С. 23,31 -32,158,165.

Микола Лазарович

ДУЖИЙ
Микола Атанасійович
(псевд.: Вировий, Мирослав Ко

лос, Микола Карівський, Мирон; 
13.12.1901-17.05.1955) - діяч "Просві
ти", ОУН, УП А та УГВР. Н. у с. Карів (Сокал. 
р-ну Львів, обл.). Вояк УГА (1918-20), 
командир сотні, підхорунжий. Воював 
у Галичині й Правобережній Україні 
(в "чотирикутнику смерті" перехворів 
тифом). Після переходу УГА до ЧА був 
командиром роти ЧУГА. Біля м. Чуднів
1920 потрапив до польс. полону.

Був ув'язнений польс. поліцією за 
націоналістичну діяльність (1922 і 
1924). Закінчив екстерном г-зію (1921).
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ДУЛЕМБ'ЯНКА Марія

Студент істор. ф-ту Таємного укр. ун-ту
у Львові (1921-24). Випускник Львів, 
ун-ту (1932), магістр філософії. Чл. УВО, 
інструктор на військ, вишколах. Закін
чив школу підхорунжих польс. армії 
(1924-26), командир роти.

Чл. ОУН (1929), чл. Студент, репре
зентації СУСОП (1931-32), ред. "Студент
ського шляху" (1931-32), секретар Гол. 
відділу "Просвіти" (1932-39), працівник 
УЦК в Кракові та Львові (1940-44), чл. 
УНК в Кракові (06.1941). Секретар 1 -го ВЗ 
УГВР (11-15.07.1944), обраний членом 
Президії УГВР. Ред. ж. "Повстанець" (кін. 
1944-06.1945). Нагороджений Брон
зовим хрестом заслуги УПА (04.1945), 
сотник УПА (25.04.1945).

Отруєний газом, 4.06,1945 у непри
томному стані потрапив у полон НКВС. 
Засуджений 4.02.1946 військ, трибуна
лом Київської обл. до смертної кари, 
заміненої військ, колегією Верховного 
Суду СРСР на 20 р. каторжних робіт, 
15.02.1955 військ, прокуратура Київ, 
військ, округу замінила вирок на 10 р. 
таборів. Вийшов достроково на волю 
21.04.1955.

П. у м. Львів. 2000 перепохований 
на полі почесних поховань № 67 Лича
ків. кладовища.

Літ.: Мірчук П. Нарис історії ОУН.
1920-1930 роки. К., 2007; Посівнич М. 
Секретар парламенту Воюючої Укра
їни // Шлях Перемоги, 2011. 14 груд.
Ч. 50 (2999). С. 8.

Микола Посівнич

ДУЛЕМБ'ЯНКА
Марія
(Dul^bianka Maria;
21.10.1861-07.03.1919) - художниця, 

польс. письменниця, публіцист, діячка 
жін. руху, чл. місії Червоного Хреста. Н. 
у м. Краків у поміщицькій родині. На
вчалася живопису в Кракові, Парижі, 
Відні та Варшаві.

Після подорожей до Італії та Криму з 
1896 замешкала уЛьвові. Авторка реа
лістичних портретів жінок та сюжетних 
полотен. Брала участь у худож. вистав
ках у Кракові, Варшаві, Парижі. Отрима
ла відзнаку за участь у Міжнар. виставці 
в Парижі (1900).

Діячка жін. руху за емансипацію, 
займалася громад, і харитативною пра
цею. Заснувала Жін. виборчий к-т до 
міськради Львова (1911), К-т громад, 
праці жінок (1912), сприяла створен
ню Чоловічої ліги захисту прав жінок 
(1913). Засновувала дитсадки та кухні 
для бідних. Публікувала статті у львів. 
час. "Nowe Siowo" та "Kurier Lwowski". 
Редагувала додаток останнього "Gios 
Kobiet" (1911-13).

У роки ПСВ піклувалася про поло
нених поляків у таборах Австро-Угор
щини. У 02.1919 в складі укр.-польс. 
комісії, як делегатка Тимчасового прав
лячого к-ту у Львові та місії Червоного
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Хреста, інспектувала табори полоне
них та інтернованих поляків у Золоче
ві, Коломиї, Микулинцях, Станиславові, 
Тернополі й Чорткові. У польс. пресі 
наголошувала на лояльному ставленні 
кер-ва ЗУНР, зокр. І. Макуха, до польс. 
військовополонених та можливості 
надання їм допомоги міжнар. орг-цій. 
Під час відвідання цих таборів захворі
ла на плямистий тиф і померла. її похо
рони, за участю представників влади, 
місц. жіноцтва, дітей, польс. та укр. ак
тивістів, стали однією з найвеличніших 
жалобних маніфестацій у Львові. 1927 
прах Д. перепоховали на польс. військ, 
меморіалі Личаків, цвинтаря.

Літ,: Дулемб'янка Марія // Мисте
цтво України: біографічний довідник 
/ за ред. А. В. Кудрицького. К., 1997. 
С. 225; Павлишин О. Польське населен
ня Східної Галичини під владою Захід
но-Української Народної Республіки 
// Вісник Львівського університету. 
Серія історична. Львів, 2005. Вип. 39- 
40. С. 203-252; Kuczalska-Reinschmit Р.
S. p. Marya Dul^bianka // Tygodnik 
lllustrowany. Warszawa, 1919. 12 kwiet. 
Nr. 15, S. 238; Sprawozdanie polskiej Misji 
Czerwonego Krzyza z objazdu obozow 
polskich jericow і internowanych we 
wschodniej Galicji // Kurjer Lwowski.
1919.8 kwiet. Nr. 98, S. 1-2.

Олег Павлишин

ДУМІН (ДУМИН)
Осип Олексійович
(псевд.: Антін Крезуб; 26.09.1893- 

05.1945) -  військ, та громад, діяч, пись
менник. Н. в с. Грушів (нині Дрогобиц. 
р-ну Львів, обл.). Навч. у Львів, ун-ті, 
був учасником укр. молодіжного руху, 
чл. т-ва "Січові стрільці".

На поч. ПСВ 1914 мобілізований до 
Легіону УСС. 1915 опинився у рос. по
лоні, працював на залізорудних ко
пальнях Криворіжжя. 1917 з Є. Скалієм 
підпільно організував загін з полоне
них галичан, який 14.01.1918 прибув 
до Києва і став підрозділом куреня 
Січових стрільців. 1918-19 керував 
сотнею, куренем, полком, армійською 
групою Січових стрільців. 1919 потра
пив до польс. полону, згодом утік до 
ЧСР, де організував комуніст, гуртки.

ДУМІН (ДУМИН) Осип Олексійович

ДУМКА
Павло Андрійович

Через загрозу інтернування до Польщі 
підпільно виїхав до Німеччини, 1920
-  до Москви, згодом - до Петрограда 
(нині м. Санкт-Петербург), Харкова. 
Працював лектором Школи червоних 
старшин у м. Умань. 1921 вступив до 
загону от. Д. Зеленого, став чл. Центр, 
повстанського к-ту. 1923-24 навч. на 
правн. ф-ті Таємного укр. ун-ту м. Львів.

1924 емігрував до Німеччини. Чл. 
УВО, очолював відділ розвідки На
чальної команди УВО. Працював у 
м. Кенігсберг (нині м. Калінінград, РФ). 
Написав низку праць з історії визвол. 
змагань 1917-21, зокр. "Нарис історії 
українсько-польської війни 1918-1919" 
(Львів, 1933; Нью-Йорк, 1966), "Історія 
Легіону Українських Січових Стрільців 
1914-1918" (Львів, 1936). У роки ДСВ 
працював службовцем Мін-ва в спра
вах окупованих сх. тер-й у Берліні.

Заарештований та страчений орга
нами НКВС у м. Ґданськ (Польща).

Літ.: Історія українського війська. 
Львів, 1992; Книш Р. ЗУНРО. Торонто, 
1974; Литвин М., Науменко К. Військо
ва еліта Галичини. Львів, 2004.

Павло Артимишин, Ігор Соляр 

ДУМКА
Павло Андрійович
(псевд. і крипт.: Хлоп з Драгоманів- 

ки, П. Д.; 21.03.1854-19.11.1918) - по
літ і громад, діяч, публіцист і поет. Н. у 
с. Купчинці (нині Козів. р-ну Терноп. 
обл.) у багатодітній сел. родині. Навч.
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ДУРБАК Іван Савич

у початковій шк. в рідному селі. Ово
лодів ремеслом різьби по дереву, ви
пускник Львів, різьбяр, школи. Напри
кінці 1860-х - на поч. 1870-х перебував 
під впливом москвофільських ідей, 
підтримував зв'язки з І. Наумовичем. 
Від серед. 1870-х позбувся впливу 
москвофілів. З його ініціативи, разом 
з односельцями, у Купчинцях 1874 
організовано читальню т-ва "Просві
та", 1877 - кооператив "Надія", 1878
- Братство тверезості, 1891 - перше в 
Галичині т-во "Сокіл", 1900 - т-во "Січ", 
1911 -  "Пласт", позичкову касу, гурток 
"Сільського господаря". 1890 висту
пив співзасновником і одним з лідерів 
РУРП, після 1899 залишився в УРП, як 
її чл. двічі був обраний послом до Га
лиц. сейму, де 1908-18 входив до Укр. 
сеймового клубу. Співпрацював і під
тримував дружні зв'язки з І. Франком, 
М. Павликом, В. Стефаником, Л. Марто- 
вичем, О. Барвінським.

Як сеймовий посол 1918 ввійшов 
до складу УНРади (через хворобу не 
був присутнім на засіданнях). Писав 
вірші (високо оцінені II. Франком) й 
публіцист, статті на соціальні й нац. 
теми. Посмертно видано зб. поезій 
"Веснянка" (Львів, 1970) та публі
цистики й поезій "Молитва рільника" 
(Тернопіль, 1994).

П. і похований у с. Купчинці.
Літ.: Франко І. Із поезій Павла Дум

ки // Франко І. Зібр. творів : У 50 т. К., 
1980. Т. 28; Хома В. Павло Думка // Жов
тень. 1968. № 11.

Ігор Соляр

д у р б Ак
Іван Савич
(псевд.: Іван Савич, Літописець, І. Но- 

восілецький, І. Винницький, І. Січин- 
ський, І. Тернопільський, І. Подільський,
І. Каун, І. Старокрайовий, Мандрівник, 
Кум Наум, Карапет, Той самий, Виш
невий та ін.; 20.01.1903-16.08.1994)
- журналіст, громад, діяч, військовик, 
учасник нац.-демократ, революції 1918 
на ЗУЗ. Н. у м. Тернопіль. Від 1913 навч. 
в г-зії м. Теребовля (нині Терноп. обл.). 
Чл. т-ва "Пласт".

Разом з батьком брав участь у про
голошенні укр. влади в Теребовлі. Під

час польс.-укр. війни 1918-19 - вояк 
(від 06.1919) Станиславів. студент, ку
реня групи от. І. Сіяка (згодом Окремий 
залізний загін Армії УНР ім. от. І, Бистри
на). Після переходу УГА на Наддніпрян
щину боровся за визволення УНР від 
більшовиків і білогвардійців, учасник 
визвол. походу об'єднаних укр. армій 
на Київ (08.1919). Вступив до д-зії от. 
Ю. Тютюнника. У 12.1919 перехворів 
тифом. Згодом потрапив до польс. по
лону, перебував у таборі для полоне
них у м. Ланьцут (Польща). Повернув
шись навесні 1920 додому, продовжив 
гімназійні студії; 1922 склав іспит зрі
лості в Теребовлі.

Навч. у м. Львів: в Укр. таємному 
ун-ті до кін. 06.1925 студіював україніс
тику, в держ. ун-ті -  славістику (1927- 
32). Співпрацював з УВО. Пів року був 
ув'язнений у польс. тюрмі "Бригідки" у 
Львові. Від 1923 - дописувач до укр. ча
сописів, чл. редколегії "Січових вістей". 
Належав до Т-ва укр. письменників і 
журналістів (1930), дійсний чл. НТШ. 
1932-39 працював у редакції львів. 
газ. "Нова зоря", "Мета", "Христос наша 
сила", згодом - у "Краківських вістях" 
(1939-41), "Українських щоденних ві
стях" (Львів, 1941). 1935 одружився з
І. Квітень, з якою народили 3 синів.

Під час ДСВ - нач. бюро преси 
Львів, міськради (1941). Згодом пере
їхав до Німеччини, де в таборах, гол.
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чином у м. Реґенсбурґ, співпрацював 
з пресою. 1949 емігрував до Австралії 
(публікувався у газ. "Вільна думка"),
1958 - до США. Дописував до багатьох 
укр. часописів Америки, Європи й Ка
нади. Чл. Спілки укр. журналістів Аме
рики, низки ін. т-в. Секретар Комісії ре
гіональних дослідів і публікацій НТШ, 
чл. ради для справ к-ри при Світовому 
конгресі вільних українців. Автор чис
ленних статей, співавтор кн. "Пам'яти 
вождя УГА"(1939), ред. зб.'Теребовель- 
ська Земля".

П. у м. Вотервліт (США).
Літ.: Гуцуляк М. Перший Листопад

1918 року на Західних Землях України
зі спогадами й життєписами членів 
Комітету Виконавців Листопадово
го Чину. Нью-Йорк; Ванкувер, 1973. 
С. 158, 380-384; Мельничук Б. Дурбак 
Іван // ТЕС. Т. 1. Тернопіль, 2004. С. 546.

Микола Лазарович, 
Богдан Мельничук 

ДУРБАК
Павло
(18.11.1879-03.10.1960) - інженер, 

промисловець, викл. Таємної укр. полі
техніки, начальний інтендант УГА. Н. у 
м. Войнилів Калуського пов. Випускник 
Львівської політехніки. Засн. і голова 
Т-ва укр. студентів Політехніки у Львові 
"Основи", опікувався укр. ремісничою 
молоддю. Інж.-машинобудівник, спів
працював з укр. архіт. І. Левинським, 
заснував власну фірму "Керос".

У часи ЗУНР сотник УГА, началь
ний інтендант при НКГА, організував 
і очолив інтендант, службу армії. 1919 
призначений С. Петлюрою начальни
ком постачання об'єднаної армії УНР 
з рангом товариша міністра військ, 
справ УНР.

У повоєн. час займався профе
сійною діяльністю; був професором 
Таємної укр. політехніки, де викладав 
курс машинобудування, директором 
Акційної спілки буд. промислу, голо
вою і почесним чл. Укр. тех. т-ва, низки 
ін. укр. громад, інституцій. Один з двох 
укр. інженерів входив до управи держ. 
Інженерської палати Польщі.

З приходом більшовиків заарешто
ваний і вивезений на заслання вглиб

СРСР. Повернувся у повоєн. час до 
Львова.

П. у м. Львів, де й похований на Ли
чаків. кладовищі.

Літ.: Рижевський В. Сл. п. інж. Пав
ло Дурбак // Свобода. 1960. 1 груд.; 
Самотий P. С. Науково-видавнича ді
яльність викладачів Української Полі
техніки (1920-1926) // Поліграфія і ви
давнича справа. 2004. № 41.

Степан Кобута 

ДУТКА
Володимир
(д. і м. н. н. - 10.07.1941) - залізн. ін

женер, громад, і політ, діяч. Брав участь 
у орг-ції місц. осередків т-ва "Сокіл" у 
м. Стрий та Станиславів. 1.03.1919 на 
засіданні уряду ЗОУНР з ініціативи 
держ. секретаря шляхів, пошти і теле
графу І. Мирона призначений залізн. 
інженером 2-го рангу. 29.03.1919 на 
Надзвичайному з'їзді УНТП обраний 
чл. Тимчасового НК.

У міжвоєн. період - діяч УНДО у 
Станиславові, голова місц. Окружно
го союзу кооператив, мисливського 
т-ва "Ватра". 11.11.1923 - учасник пові
тов. з'їзду УНТП у Станиславові. Брав 
участь у роботі Ревізійного союзу укр. 
кооперативів, т-ва "Народна торгівля" 
у Львові, т-ва "Будучність" у Тернополі. 
У 02.1929 обраний до кер-ва Укр. тех. 
т-ва. 07.1938 - голова президії повіто
вих зборів УНДО у Станиславові. За
знав переслідувань зі сторони польс. 
влади.

П.у м. Львів.
Літ.: Альманах Станиславівської 

землі. Збірник матеріялів до історії 
Станиславова і Станиславівщини. Нью- 
Йорк; Торонто; Мюнхен, 1975. С. 97, 
471, 479; Відгук краю на деклярацію 
УНДО // Діло. 1938. Ч. 153.16 лип. С. 5; 
З життя наших установ. Загальні збо
ри Українського Технічного т-ва і з'їзд 
українських інжинірів // Діло. 1929. 
Ч. 40. 23 лютого. С. 5; Західно-Україн
ська Народна Республіка 1918-1923. 
Документи і матеріали. Т. 2 / уклад.: 
О. Карпенко, К. Мицан. Івано-Фран
ківськ, 2003. С. 75; Кугутяк М. Історія 
української націонал-демократи (1918- 
1929). Т. 1. К.; Івано-Франківськ, 2002.
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С. 478; Пам'яти заслуженого громадя
нина // Українські щоденні вісти. 1941. 
Ч. 12. 19 лип. С. 3; Український націо
нально-визвольний рух на Прикарпатті 
в XX столітті. Документи і матеріали / 
відп. ред. М. Кугутяк. Т. 1. Кн. 1 (1919- 
1929). Івано-Франківськ, 2012. С. 269.

Богдан Паска

ДУТКЕВИЧ
Юліан
(09.01.1857-23.01.1925) -церк. і гро

мад. діяч, учасник нац.-демократ. ре
волюції 1918 на ЗУЗ. Н. у м. Львів. Брат
о. Томи Дуткевича. Навч. у польс. г-зії, 
духовній семінарії та богослов, ф-ті 
Львів, ун-ту. Одружений. Рукоположе- 
ний на священика 1880 митрополитом 
Й. Сембратовичем. Адміністратор па
рафій у с. Лукавиця Нижня Стрийсько- 
го пов. (1882-83) та с. Покрівці Жи- 
дачівського пов. (1883-86). Парох у 
с. Дуб'є Бродівського пов. (1886-1921), 
де запровадив читання Євангелія укр. 
мовою, нівелював вплив москвофіль
ства на місц. нас. Займався бджіль
ництвом, публікував матеріали в час. 
«Українське бджільництво», «Госпо
дар», «Український пасічник», «Сіль
ський світ», календарі «Просвіта», стат
ті у час. «Діло», «Буковина», «Руслан», 
«Комар», зб. оповідань «Цвіти і будяки». 
У 03.1899 у м. Олесько, разом зі свяще
никами Т. Дутевичем, Т. Гутковським і 
Г. Купчинським, заснував перше укр. 
хлібороб, т-во «Сільський господар», 
згодом реорганізоване Є. Олесниць- 
ким у крайове т-во «Сільський госпо
дар» у Львові. Адміністратор Підкамі- 
нецького деканату (1917-21).

У 11.1918 виступив організатором 
й активним учасником Листопадової 
революції на терені Бродівського пов.
1919 ув'язнений польс. адміністраці
єю у м. Золочів, згодом вивезений до 
м. Тарнів (нині м. Тарнув, Польща). 
Після звільнення повернувся до Гали
чини. Парох с. Дмитрів Радехівського 
пов. (1921-25).

П. у с. Дмитрів Радехівського пов.
Літ.: Дуткевич Юліан (1857-1925) 

// ЕУ. Т. 2.1957. С. 607; Лебедович /. По
леві духовники Української Галицької 
Армії: У 45-річчя участи у Визвольних

змаганнях (Матеріали до історії-). Він
ніпег, 1963. С. 26, 64, 237; СніцарчукЛ. 
Дуткевич Юліан // Українська журна
лістика в іменах. Львів, 1996. Вип. 3; 
Стрийщина: історично-мемуарний збір
ник Стрийщини, Скільщини, Болехів- 
щини, Долинщини, Рожнітівщини, Жу- 
равненщини, Жидачівщини і Микола- 
ївщини / ред. І. Пеленська, К. Баб'юк. 
Нью-Йорк; Торонто; Париж; Сідней, 
1990. Т. 2. 1990. С. 348; Українська Га
лицька Армія / ред. Д. Микитюк. Т. 1. 
Вінніпеґ, 1958. С. 306-307; Рудка Б. В. 
Дуткевич Юліан // ЕСУ. URL: http://esu. 
com.ua/search_artides.php?id=19606.

Руслан Делятинський, 
Олег Єгрешій

ДУТЧАК
Яків Васильович
(1887-1947) - церк. і громад, діяч, 

капелан УГА. Навч. у духовних семі
наріях і на богослов, ф-тах ун-тів у 
м. Львів (1909-12) та Інсбрук (1912-13). 
Висвячений на священика 1912. Ка- 
техит шкіл у м. Сколе Львів, архієпар
хії (1912-18). Адміністратор парохії 
с. Ліски Коломийського пов. Станисла
вів. єпархії (17.11.1918-6.02.1919).

26.02.1919 зголосився капеланом 
в ГА. Після відступу ГА за р. Збруч тим
часово став адміністратором парохії 
в с. Русів Снятин. деканату (15.07- 
31.08.1919). Капелан для українців у 
таборі польс. армії (1919-20).

Пом. пароха з правом управління 
в с. Далешева Городенківського пов. 
(15.07.1920-22.04.1921). Катехит при ви- 
діловій нар. школі в м. Снятин (1925-28), 
співзасн. (разом з о. І. Оренчуком) осе
редку Укр. християн, орг-ції (1925). Ад
міністратор парафій у с. Вовчківці Сня- 
тинського пов. (1.08.1928-21.11.1929), 
с. Підлуже Станиславівського пов. 
(1.12.1929-8.04.1930), с. Сковятин Бор- 
щівського пов. (8.10.1930-33). Приват
ний пом. парохів у с. Сидорів Гусятин- 
ського пов. (24.12.1933-10.12.1934), 
м. Маріямпіль (11.12.1934-15.12.1938), 
с. Вікторів Горішній Станиславівського 
пов. (з 16.12.1938). Адміністратор пара
фій у с. Богородичин Товмацького пов. 
(до 12.03.1942), с. Жукотин і Михалків 
(13.03-27.05.1942) та с. Фатівці Коло
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мийського пов. (28.05.1942-4,03.1943). 
Парох ус. Зібранівка Коломийського пов. 
(5.03.1943-47). Зареєстрований і взятий у 
розробку репресивними органами рад. 
влади у 09.1944; у 08.1945, під тиском 
органів НКДБ, долучився до Ініціативної 
групи по возз'єднанню ГКЦ з РПЦ.

Дж.: ДАІФО. Ф. 504. Оп. 1. Спр. 3306. 
Т. 2. Арк. 84; Спр. 808. Арк. 1,3; Ф. Р-388. 
Оп. 2. Спр. 11. Арк. 7-11; Спр. 32. Арк. 10.

Літ .: Блажейовський Д. Історич
ний шематизм Львівської архієпархії 
(1832-1944).Т. 2: Духовенство і релігій
ні згромадження [англ. мовою]. Львів; 
К., 2004. С. 100; Його ж. Історичний 
шематизм Станиславівської єпархії 
від її заснування до початку Другої сві
тової війни (1885-1938) [англ. мовою]. 
Львів, 2002. С. 287; Делятинський P. І. 
Станиславівська єпархія Греко-Като- 
лицької Церкви в суспільному житті 
Галичини (1885-1946 pp.): дис. на здоб, 
наук. ст. канд. іст. наук: спец. 07.00.01. 
Івано-Франківськ, 2017. С. 124, 372; Ле- 
бедович І. Полеві духовники Української 
Галицької Армії: У 45-річчя участи у Ви
звольних змаганнях (Матеріали до істо
рії). Вінніпег, 1963. С. 300.

Руслан Делятинський, 
Олег Єгрешій

ДУФАНЕЦЬ
Петро
(06.07.1892-після 1960)-хорунжий 

УГА. Н. у с. Любінь (нині с. Малий Любінь 
Городоц. р-ну Львів, обл.).

Учасник ПСВ, воював у складі 19-го 
піх. полку австро-угор. армії. Навесні 
1917 поранений у бою над р. Стрипа. 
У 11.1918 організував підрозділ до
бровольців з рідного села. Вступив з 
ним до 7-ї Львів, бригади. Пройшов 
усю польс.-укр. війну. Перехворів на 
тиф у"чотирикутнику смерті". Воював у 
складі ЧУГА. У 05.1920 в м. Бердичів по
трапив у польс. полон. Вступив до ДА 
УНР. 1920 повернувся до рідного села. 
Згодом емігрував. Проживав у Канаді.

Літ.: Українська Галицька Армія / 
ред. Д. Микитюк. Т. 2. Вінніпег, 1960. 
С. 367-368.

Олександр Марущенко 

ДУЦЯК
Михайло
(1898-05.08.1919) -селянин, вояк ГА.

Н. у с. Війтівська Гора Дрогобицького 
пов. Стрілець 11-ї бигади ГА. Воював у 
Галичині та Наддніпрянщині.

Потонув під час купання біля 
с. Верхній Ольчадаїв Могилівського 
пов. Подільської губ. Похований на 
місц. цвинтарі.

Літ.: Листа втрат XI Бригади УГА 
(1919-1920) // Гайдукевич О. Було ко
лись (Зі записника полевого духовни- 
ка УГА). Львів, 1935. С. 112.

Олег Павлишин

ДУЧИМІНСЬКА (РЕШЕТИЛбВИЧ)
Ольга-Олександра Василівна
(08.06.1883-24.09.1988) -  письмен

ниця, журналістка, педагог, громад, 
діячка. Дружина четаря ГА П. Дучимін- 
ського. Н. у с. Миколаїв (нині Пусто
митів. р-ну Львів, обл.) у сім ї вчителя. 
Навч. у жін. школі в м. Станиславів 
(нині Івано-Франківськ), жін. ліцеї у 
м. Ярослав, Ін-ті шляхетних дівчат у 
м. Перемишль. Працювала вчителькою 
у селах Галичини. 1915-16 -  настоя- 
телька бурси св. Ольги у Львові.

1918-19 -  у держ. апараті ЗУНР.
1919-22 -  вчителька у с. Цінева (нині 
Рожнятів. р-ну Івано-Франк. обл.),
1922-27 -  ус.Тяпче (нині Долин, р-ну 
Івано-Франк. обл.),

1927-30 проживала у Празі. 1930—
39 -  зав. відділу критики і рецензій ж. 
"Жіноча доля" у м. Коломия. 1939-41



ДУЧИМІНСЬКИЙ Петро

-  наук, працівник Музею етнографії та 
худож. промислу у Львові; учасниця 
наук, експедицій АН УРСР на Гуцуль- 
щинута Бойківщину.

23.11.1949 заарештована за звину
ваченням у причетності до вбивства 
Я. Галана; засуджена на 25 р. позбав
лення волі. Термін покарання відбува
ла у таборі в Тайшеті (нині Іркут. обл., 
РФ). 1956 термін скорочено до 10 p.; 
19.12.1958 звільнена за амністією.

Проживала уЛьвові в письменниці
І. Вільде, у Чернівцях у родини Коби- 
лянських, із 1978 -  у Івано-Франківську 
в М. Антонович. Авторка поетичної 
збірки "Китиця незабудків" (1911), но
вел "В суді", "Сніг" "Співачка", "Сумний 
Христос", "На ранніх росах" "Трембіта
ли трембіти" повісті "Еті" (1945), зб. тво
рів "Сумний Христос" (1992).

П. і похована у м. Івано-Франківськ.
Літ,: Морозюк В. Пом'яник. Іва

но-Франківськ, 2005; Качкан В. Дучи- 
мінська Ольга-Олександра Василівна 
// ЕСУ. URL: http://esu.com.ua/search_ 
articles.php?id=19650.

Богдан Паска

ДУЧИМІНСЬКИЙ
Петро
(д. н. н. - після 25.02.1964) -  педа

гог, четар ГА, громад, діяч. Н. у м. До
лина (нині Івано-Франк. обл.). Вчитель 
нар. шкіл у Жовківському пов. З 1905
-  чоловік О. Дучимінської. Переїхав з

дружиною до с. Воля Задеревацька, з 
1906 -  до с. Тяпче (нині Долин, р-ну Іва
но-Франк. обл.). Вчитель, дир. школи в 
с. Тяпче.

Учасник ПСВ з 1914. Поранений, 
старшина австро-угор. армії. Згодом 
у складі УСС. Учасник Листопадово
го зриву в м. Львів. Комендант залізн. 
станції в м. Болехів. З 09.1919 в Чехо- 
словаччині. 8.08.1920 -  засновник, 
згодом голова гуртка "Взаїмна поміч" 
у таборі Укр. бригади м. Німецьке 
Яблонне (нині м. Яблонне-в-Под'єште- 
ді). Входив до просвіти, гуртка, учитель 
на семінар, курсі в Укр. бригаді. Читав 
лекції для інтернованих на с.-г. тема
тику. 1920-21 організував школу для 
укр. дітей. Згодом управитель школи 
в с. Синевир (нині Міжгір. р-ну Закарп. 
обл.). Нагороджений Воєнним хрестом 
ДАУНР.

П. у Чехословаччині. Син Олесь - 
стрілець Карпат. Січі; загинув, захища
ючи Карпат. Україну в 03.1939. Дочка 
Оксана (в заміжжі Мигул) була актив
ною громад, діячкою в м. Львів, згодом 
у діаспорі. Ще двоє дітей померли ма
лими. Онук Д. -  І. Мигал 2008-11 був 
ректором УВУ.

Літ,: Кухар Р. Один з безіменних // 
Свобода. 1988. 25 жовт. Ч. 203. С. 2-3; 
ПавлишинЛ. На грані двох світів. Львів,
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з дружиною Ольгою

609

http://esu.com.ua/search_


2010; Пахомов В. М. Творча спадщина 
Ольги Дучимінської. Івано-Франківськ,
2001 .

Сергій Перепічка, 
Микола Вітенко

ДЯКУНЧАК
Юрій
(13.03.1892-25.05.1963) -  поручник 

УГА, адвокат, суддя, громад, діяч. Н. у 
с. Беньова (нині Турків, р-ну Львів.

чета жандармерії-загалом понад 1500 
стрільців. Наприкінці 02.1919 групу по
повнив відділ кінноти. Під час насту
пу польс. військ навесні 1919 разом з 
групою "Чорна", якою командував, був 
блокований від головних частин 3-го 
корпусу ГА. Щоб уникнути оточення і 
полону, через Закарпаття перейшов 
до ЧСР, де зі своїми вояками опинився 
в таборі інтернованих у м. Німецьке 
Яблонне (нині Яблонне-в-Под'єштеді). 
На фронті відзначався особистою від
вагою.

Після війни завершив правн. студії 
в Празьк. ун-ті, нострифікував диплом 
у м. Краків (Польща); д-р права, Чл. 
УВО. Працював адвокатом у м. Люба- 
чів (нині Польща). Діяльний у місц. укр. 
орг-ціях. Від 1939 -  суддя у м. Коросно 
і Ярослав (нині Польща). 10.03.1948 
прибув до Канади. Належав до Укр. 
нац. орг-ції (від 4.06.1948), УСГ (від 
22.11.1953.), УНС та ін. Голова (1954-55, 
1962-63), заст. голови (1956—61) Гол. 
управи УСГ. Нагороджений австр. Зо-

0
явШ

обл.), за ін. даними -  у с . Бенева (нині 
Теребовлян. р-ну Терноп. обл.). Випус
кник г-зії у Львові.

Під час ПСВ -  у 77-му Самбір. піх. 
полку австро-угор. армії, воював на 
Італ. фронті. Згодом потрапив до рос. 
полону, який відбував у концтаборі 
Дубівка поблизу м. Царицин (нині Вол
гоград, РФ).

Як доброволець ГА брав участь у 
польс.-укр. війні 1918-19. У 2-й пол.
11.1918 ОВК в Самборі (нині Львів, 
обл.) скерувала його на протипольс. 
фронт під м. Устрики Долішні (нині 
Польща), де Д. -  ініціатор, організатор і 
перший командант бойової групи "Лю- 
товиська" ГА. В 01.1919 до цієї групи 
належали: 8 бойових сотень, батарея 
польових гармат, запасна сотня, ви
шкіл, розвідчий і харчовий відділи,

лотою медаллю.
П. у м. Торонто (Канада), де й по

хований 28.05.1963 на цвинтарі "Про
спект"

Літ.: Бойківщина: монографічний 
збірник матеріялів про Бойківщину з гео
графи, історії, етнографії і побуту І  гол. 
ред. М. Утриско. Філадельфія; Нью-Йорк, 
1980. С. 326-332; М. С. Ті, що відійшли від 
нас... Д-р Юрій Дякунчак// Вісті Комба
танта. 1963. № 4(12). С. 71 -72; Українська 
Галицька Армія / ред. Д. Микитюк. Т. 1. 
Вінніпеґ, 1958. С. 122-123, 555,659; Шан- 
ковський Я  Українська Галицька Армія. 
Вінніпеґ, 1974. С. 302;

Микола Лазарович, 
Наталія Лазарович

ДЯЧЕНКО
Петро Гаврилович
(30.01.1895-23.04.1965) -  генерал- 

поручник ДА УНР. Н. у м. Березова Лука 
(нині Гадяц. р-ну Полтав. обл.). Похо
див з давнього козацького роду. Навч. 
в реальній шк. м. Ромни.

Добровільно вступив до Рос. армії 
з поч. ПСВ. 28.09.1914 -  рядовий 52-го 
Сибір, стрілец, полку. Поранений. На
городжений медаллю Св. Георгія 4-го



ступеня. 19.01.1916 закінчив Орен
бурзьку шк. прапорщиків. 1.09.1916 
знову поранений. 15.12.1916 поручник 
333-го Глазівського полку 84-ї д-зії. 
Восени 1917 -  командир "Батальйону 
смерті".

Повернувся до України. Створив 
партизан, загін, з яким 27.03.1918 всту
пив до 2-го Запоріз. полку ДА УНР. У 
складі підрозділів під кер-вом П. Болбо- 
чана визволяв від більшовиків м. Пол
тава, Крим. Продовжував службу в армії 
УД. Перейшов на сторону Директорії.
16.11.1918 -  сотник. 17.01.1919 коман
дир дивізіону. 17.03.1919 -  командир 
кінного полку Чорних запорожців. Уря
тував П. Болбочана від заколотників 
О. Волоха. У складі його підрозділу во
ювали окремі вояки УГА. Декілька разів 
вступав у конфлікт з УГА через угоди 
кер-ва останньої зі ЗСПР та ЧА. Учасник 
Першого зимового походу 12.1919-
05.1920. Двічі переходив з боями 
р. Дніпро по льоду біля м. Золотоноша. 
Відзначився у боях з більшовиками за 
м. Вознесенськ. Із підрозділом відсту
пив до Румунії. 23.06.1920 -  полковник 
ДА УНР. Учасник польс.-рад. війни. У
07.1920 важко поранений у бою з ЧА 
біля с. Більшівці (нині Галиц. р-ну Іва-

но-Франк. обл.). Ліва нога залишалася 
ушкодженою до кін. життя. 11.1920- 
2 4 - у  польс. таборах для інтернова
них. 20.07.1928 вступив на службу до 
польс. армії. Майор. З 12.1928 -  ко
мандир кулеметного ескадрону. 1931
-  командир лінійного ескадрону 1-го 
Шволезького полку ім. Ю. Пілсудсько
го. 21.10.1932-1.11.1934 навч. у Вищій 
військ, школі. 1936 - пом заступника 
командира 3-го полку кавалерій, бри
гади "Сувалки",

Учасник ДСВ. У боях із ЧА у 09.1939 
на р. Німан поранений. Інтернований 
у Литві. Згодом у нім. таборі під м. Ке
нігсберг (нині Калінінград, РФ). 1940
- нач. поліції у м. Сувалки, згодом у 
м. Холм. 25.06.1941 переїхав до м. Кра
ків, учасник Укр. ген. ради комбатан
тів (голова М. Омелянович-Павленко, 
заст. В. Петрів та А. Кравс). 1941-42 
працював у нім. окупац. установах на 
Чернігівщині та Полтавщині. 3.08.1942 
очолив штаб УПА"Поліська Січ'Т. Буль- 
би-Боровця. Згодом подав у відставку.
У 03.1943 заарештований німцями в 
м. Київ. Після звільнення допомагав 
УПА. Долучився до створення військ, 
підрозділів у складі нім. армії - Укр. 
легіону самооборони (31-й батальйон 
СД, батальйон "Волинь"), з 03.1944 
очолював штаб Укр. визвол. війська 
(УВВ). Нагороджений за хоробрість 
Залізним хрестом. На поч. 05.1945 УВВ 
реорганізовано в 2-гу Укр. д-зію УНА.
7.05.1945 -  генерал-хорунжий УНА. З 
боями пробивався в амер. зону оку
пації. Проживав у м. Мюнхен. Співпра
цював з амер. військ, розвідкою. Зго
дом переїхав до м. Філадельфія (СІІІА).
1959 в час. "Америка" опублікував 
спогади "Чорні запорожці". 1.02.1961 
еміграційний уряд УНР іменував його 
генерал-хорунжим.

П. у м. Філадельфія. Похований 
на цвинтарі Св. Андрія у м. Саут-Ба- 
унд-Брук (шт. Нью-Джерсі, США). Зали
шив архів і низку спогадів. Його іменем 
названо вулицю в м. Вознесенськ Ми
колаївської обл.

Те.: Дяченко П. Чорні запорожці.
Спомини командира 1-го кінного пол
ку Чорних запорожців АрміїУНР. К.; Він
ниця, 2010.

ДЯЧЕНКО Петро Гаврилович



Літ.: Коваленко С. Чорні Запорож
ці: історія полку. К., 2012; ЛимаренкоД. 
Похорон генерала Дяченка // Свобода. 
1965. 17 черв. Ч. 113. С. 8; ТинченкоЯ. 
Офіцерський корпус Армії Української 
Народної Республіки (1917-1921). Кн. 1. 
К., 2007. С. 152-153.

Іван Патриляк

ДЯЧЙШИН
Микита
(д. і м. н. і с. н.) - сотник УГА. З поч. 

ПСВ мобілізований до австро-угор. ар
мії. З 05.1919 - референт обозництва 
при ДСВС, з 06.1919 - референт обоз
ництва при Команді етапу армії. В ок
ремих виданнях помилково названий 
Миколою.

Літ.: Українська Галицька Армія / 
ред. Д. Микитюк. Т. 1. Вінніпег, 1958. 
С. 269.

Микола Вітенко



ЕБНЕР
Маєр
(Ebner Mayer (Меіг); кн (й ігл ) N3D; 

18.09.1872-12.12.1955) -  правник, єв
рейс політ, діяч. Н. у м, Чернівці. Ви
пускник юрид. ф-ту Чернів. ун-ту.

Представник сіоніст, руху. 1891 - 
співорганізатор єврейс. нац. асоціації 
"Гасмонеа", 1893 -  голова т-ва. Активіст 
сіоніст, руху, учасник 1-го сіоніст, кон
гресу (Базель, 1897). Співзасн. Єврейс. 
політ, т-ва (1907), співред. "Bukowiner 
Volks-Zeitung". Заст. голови крайового 
сіоніст, к-ту (1910). Вів політ, б-бу проти 
Б. Штраухера спільно з Л. Келльнером.
1915 депортований як заручник до Си
біру. Повернувся 1917.

1918-20 очолював ЄНРаду, від 
імені якої 27.11.1918 підписав лист до 
Я. Флондора про відмову від участі в 
рум. об'єднавчому конгресі. Звинува
чував рум. владу в потуранні єврейс 
погромам. 2.06.1919 спільно з пред
ставниками єврейс., нім. та укр. громад 
м. Чернівці вимагав від рум. адміністра
ції забезпечення власної адміністрації 
Буковини, збереження автономії про
вінції за допомогою адм. ради з пред
ставників нацменшин і політ, партій. 
Підкреслював незгоду з "приєднанням" 
до Рум. кор-ва, характеризуючи його як 
"окупац. владу". Направив відповідне 
звернення до Паризької мирн. конф.
20.09.1919 виступив за бойкот єврейс.

партіями виборів до рум. парламенту. 
Його позиція у цьому питанні співпа
дала з позицією укр. та нім. партій Бу
ковини. 1919 заснував газ. "Ostjudische 
Zeitung", у якій виконував обов'язки 
першого редактора.

За списком Народної партії (кер. 
А. Авереску) обраний депутатом рум, 
парламенту (1926-27). 1932-33 -  депу
тат від Націонал-цараністської партії.
1928-31 -  сенатор від Єврейс. пар
тії. 1928 -  голова Єврейс. парламент, 
клубу. З 1932 -  голова Чернів. єврейс. 
реліг. громади. 1931 брав участь у 
Всесвітньому конгресі нацменшин у 
Женеві; з 1933 -  його співголова. Кава
лер ордену"Vulturul Romaniei".

1940 емігрував до Палестини. 
Продовжував політ, і культ, діяльність
- відстоював права єврейс діаспори, 
запропонував свій шлях вирішення 
арабо-єврейс. територ. конфлікту, яке 
ґрунтувалося на австро-угор. досвіді.

П .ум . Ґіватаїм (Ізраїль).
Літ,; Добржанський О., Старик В, 

Змагання за українську державність 
на Буковині (1914-1921). Чернівці, 
2009; Єврейське населення та розви
ток єврейського національного руху 
на Буковині в останній чверті XVIII -  на 
початку XX ст.: Збірник документів та 
матеріалів / упоряд. О. Добржанський, 
М. Кушнір, М. Никирса. Чернівці, 2007. 
С. 423; Parlamentari evrei in forul legislativ 
al Romaniei (1919-1940). Documente 
(extrase). Bucure^ti, 1998. P. 408.

Ігор Піддубний

ЕКЗЙЛЬНИЙ УРЯД ЗУНР
01.08.1920-15.03.1923 -  держ. ор

ган, вимушено ств. за межами укр. етніч. 
земель для продовження б-би за не
залежність ЗУНР. Сформований Є. Пет
рушевичем як тимчасовий закорд. 
уряд для Сх. Галичини. У внутр, діло
водстві його називали Колегією упов
новажених Диктатора ЗУНР. До нього 
ввійшли секретар закорд. справ С. Ви- 
твицький, секретар політ, пропаганди 
К. Левицький, секретар внутр. справ 
і судівництва О. Ганінчак, секретар 
фінансів і торгівлі В. Сінгалевич. При 
уряді сформовано дорадчу раду, до 
якої входило 7 членів УНРади.



1920-23 уряд ЗУНР і президент 
Є. Петрушевич постійно ставили перед 
Лігою Націй, Найвищою радою і Радою 
послів д-в Антанти питання про лікві
дацію польс. окупац. режиму на тер-ї 
республіки і відновлення незалежнос
ті ЗУНР. Однак лідери країн Антанти, 
зацікавлені в існуванні сильної польс. 
д-ви як противаги рад. Росії, не нава
жувалися прийняти справедливе рі
шення стосовно цієї проблеми.

11.08.1920 Диктатор ЗУНР Є. Петру
шевич додатково включив до складу 
свого уряду уповноваженого, відомо
го діяча УНТП Р. Перфецького (як ре
ферента краю) для кер-ва сусп.-політ. 
процесами в Галичині.

У 03.1921 делегація ЗУНР (К. Левиць
кий, Е. Брайтер, О. Назарук, Л. Мишу- 
га) висловила рішучий протест проти 
укладення Ризьк. мирн. договору 1921. 
Тоді ж Рада Ліги Націй прийняла ухвалу 
про орг-цію 1922 міжнародної конф. з 
проблеми міжнар.-правового статусу 
Галичини. У 04-05.1922 питання про 
долю окупованих Польщею укр. зе
мель обговорювалося на Генуезькій 
конф. 14.03.1923 на засіданні Ради по
слів д-в Антанти були визнані фактичні 
сх. кордони Польщі з умовою надання 
автономії для Сх. Галичини. Намагаю
чись змінити рішення Ради послів, з 
Р. Пуанкаре зустрічався А. Шептицький, 
але безуспішно. 15.03.1923 Е.у. ЗУНР 
припинив діяльність.

Літ.: Західно-Українська Народна 
Республіка 1918-1923. Документи і 
матеріали. Т. 1-2 / уклад.: О. Карпенко, 
К. Мицан. Івано-Франківськ, 2001-03; 
Західно-Українська Народна Республі
ка. 1918-1923: Історія / кер. авт. кол. 
й відп. ред. О. Карпенко. Івано-Фран- 
ківськ, 2001; Литвин М., Науменко К. 
Історія ЗУНР. Львів, 1995; Литвин М. 
Проблема соборності в діяльності ек- 
зильного уряду ЗУНР // Соборність як 
чинник українського державотворен
ня (до 90-річчя Акту злуки) : всеукр. 
наук, конф., Київ, 21 січ. 2009 p. К., 2009. 
С. 137-148; Литвин Н. Віденський пе
ріод уряду ЗУНР // Україна: культурна 
спадщина, національна свідомість, 
державність. 2009. Вип. 18. С. 268-274; 
Тищик Б. Західно-Українська Народна

Республіка (1918-1923). Історія дер
жави і права. Львів, 2004; Малюта О. 
Органи влади ЗУНР та УНР в екзилі у 
20-40-і pp. XX ст.: боротьба за національ
ну державність як форму організації 
повсякденного життя української емі
грації. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/ 
bitstream/handle/123456789/77651/19- 
Maliuta.pdf?sequence=1.

Микола Вітенко

ЕКОНОМІКА ЗУНР. ЗУЗ у складі 
Австро-Угорщини на поч. 20 ст. були 
слаборозвинутими й належали до 
економічно найбільш відсталих регіо
нів імперії. їхня економіка мала чітко 
виражений аграрно-сировинний х-р. 
За всіма екон. показниками Галичи
на, Буковина та Закарпаття займали 
останні місця у статистичних довідни
ках Ціслейтанії та Транслейтанії. У цих 
провінціях до ПСВ було мало великих 
підпр-в, а пром. вироби сюди надходи
ли переважно з центр, регіонів імперії. 
Натомість 90 % експорту із ЗУЗ стано
вила сировина - ліс, нафта, озокерит. 
Місц. пром. підпр-ва не мали податко
вих пільг і, не витримуючи конкурен
ції, поступово занепадали. Більшість 
із них при цьому зосереджувалися 
на первинній обробці сировини чи 
вир-ві продовольства. Провідною га
луззю економіки Галичини був видо
буток нафти. ЗУЗ давали також 64 % 
видобутку солі Австро-Угорщини. При 
цьому в пром-ті укр. провінцій Ав
стро-Угорщини домінував австр., угор. 
та іноз. капітал.

Свого часу львівський економіст 
Ф. Буяк намагався дослідити соціальну 
стр-ру осн. нац. груп краю станом на 
1900. Згідно з його підрахунками, тро
хи більше 80 % мешканців краю осн. 
джерелом свого існування мали с. г-во. 
Лише 6 % нас. було задіяно в пром-ті, 
З % - в торгівлі, 1,6 % становили різні 
чиновники та службовці, 2,7 % нас. іс
нувало за рахунок різних рент (великі 
землевласники, банкіри, підприємці, 
священики іт.д.).

С. госп-во Галичини, Буковини та 
Закарпаття залишалося малоземель
ним. У Галичині 80 %, Буковині 85 %, 
на Закарпатті 83 % селян володіли зе

http://dspace.nbuv.gov.ua/


ЕКОНОМІКА ЗУНР

мельними ділянками до 5 га і не мог
ли забезпечити себе продовольством. 
Значна частина укр. нас. не мала влас
ної землі, коней, корів, житла.

Екон. ситуацію на ЗУЗ суттєво 
ускладнював нерівномірний розпо
діл прибутків від продажу корисних 
копалин, продовольства, деревини. 
Більшість місц. нас. -  українці, поляки, 
євреї, німці, румуни, угорці потерпали 
від злиднів, а більшість капіталу зосе
реджувалася в руках 2-5 % від усього 
нас. провінцій чи взагалі виводилася 
за кордон австр., англ., амер., бельг., 
нім., франц. власниками. Найбідніші 
верстви нас. ЗУЗ сплачували найбіль
ші податки, натомість експортери си
ровини, с.-г. продукції користувалися 
податковими пільгами і навіть отриму
вали субсидії та дотації.

Масове безземелля, безробіття 
спричинило 1880-1914 масову емігра
цію жителів ЗУЗ до Аргентини, Бразилії, 
Канади, СШАтощо. Загалом ізЗУЗускла- 
ді Австро-Угорщини виїхало до 500 тис. 
осіб (із Галичини -  понад 200 тис., 
із Закарпаття -  понад 125 тис., із Буко
вини -  понад 100 тис.). Те ж нас., яке 
залишалося в регіоні, зазнавало соці
ального та екон. гніту. Для селян най
більшими проблемами після дефіциту 
землі були наявність панщизняних 
пережитків -  відробітків, обмеження 
у користуванні лісами, пасовищами та 
водоймами (сервітутів), що особливо 
загострилося 1894-1910. Традицій
ними були проблеми черезсмужжя, 
відсутності сівозмін, використання за
старілих технологій обробітку землі, 
відсутності якісних сортів рослин та 
порід тварин, майже повної відсутно
сті машин ус . госп-ві.

Ситуація у великих поміщицьких 
г-вах також була складною. З понад 
3600 поміщиків Сх. Галичини перед 
ПСВ понад 80 % заставили свої маєтки 
в банках. Вони були змушені парцелю
вати землю у фільварках і продавати. 
Чисельність фільварків 1889-1902 ско
ротилася з 4500 до 3117 Лише бл. 20 % 
дідичів могли собі дозволити закупів
лю машин, залізних знарядь обробітку 
землі, нових сортів рослин та порід 
тварин, міндобрив тощо. Власники

Копальня озокериту в с. Старуня у 1908 р.

Видобуток нафти біля м. Борислав. 1914 р.

Завантаження цистерн нафтою в м. Борислав. 1910 р.

латифундій при цьому користувалися 
значними податковими пільгами. За 
1 га землі вони платили в середньому 
по 1,24 крони податку, селяни -  аж по
2,08 крони. Магнати, які володіли наді
лами понад 5 тис. га землі, платили ще 
менше -  0,86 крони за 1 га.
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Tustanowice

„Oil-Oily*
Poznr najwiQksxego 
szybu naltowego. 

Brand des grosstcn 
Naphtha Schachtcs.

Пожежа на нафтовій свердловині в с. Тустановичі. 1908 р.

Ремонт дороги в с. Опорець

Ринок ум. Броди

Перетворення ЗУЗ на аграрно-си
ровинний придаток Австро-Угорщини, 
їх деградація і відставання у розвитку 
від ін. провінцій імперії стали очевид
ними напередодні ПСВ. Так, 1902 в 
Галичині налічувалося понад 650 тис. 
г-в. Вони володіли лише 156 тис. 
соломорізок, 21,4 тис. машин для очи
щення і сортування зерна, 6,6 тис. мо
лотарок, 1562 сівалками, 532 косарка
ми. У їхньому користуванні перебували 
також сепаратори, зернодробарки, 
преси, лущильники. 1910 Галичина да
вала 37 % усієї пшениці Австрії, 32 % 
вівса, 27 % жита, по 22 % ячменю і ку
курудзи. В краї зосереджувалося май
же 50 % усіх коней Ціслейтанії, 32 % ко
рів, 27 % усієї великої рогатої худоби,
29 % свиней, 15 % овець. При цьому, 
за підрахунками І. Франка, на одного 
жителя Галичини в середньому при
падало найменше серед європейців 
кілограмів зерна і м'яса, та найбільше
- картоплі. Австр. статистика визна
вала той факт, що щороку в провін
ції від недоїдання і голоду помирало 
бл. 50 тис. осіб. Загалом 1913 в краї 
нараховувалося (голів): 852 тис. ко
ней, 1740 тис. великої рогатої худоби, 
243 тис. овець, 1135,6 тис. свиней.

На поч. 20 ст. на ЗУЗ діяло лише 
бл. 220 середніх та великих пром. під
пр-в. При цьому більшість робітників, 
зайнятих у пром-ті, було зосереджено 
в нафтовій, озокеритній та лісопере- 
робній галузях. Із лісопереробних під- 
пр-в вирізнялися меблеві ф-ки в Ужго
роді (працювало 400 робітників), Хусті 
(160), Львові (80). Для порівняння: у 
вирубці лісів, подальшому транспор
туванні деревини були задіяні напе
редодні ПСВ щорічно до 30 тис. робіт
ників. Економіка регіону незадовго до 
ПСВ нещадно експлуатувалася. Лише 
на Закарпатті за 1870-1912 площа лісів 
зменшилася на 15 %, а ще 10 % площ 
лісів було втрачено під час ПСВ. Біль
шість деревини ЗУЗ вивозили для по
дальшої переробки в центр, р-ни Ав
стрії та Угорщини.

Вкрай негативно на економіку ЗУЗ 
вплинула ПСВ. Галичина, Буковина, 
дещо меншою мірою Закарпаття пе
ретворилися на гол. театр бойових дій
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Жнива в Галичині

Австро-Угорщини з Рос. імперією. У 
результаті, лише 1914 в Галичині було 
зруйновано понад 40 % госп. і житло
вих будівель, 1,5 тис. будинків і споруд 
ф-к і заводів. Навіть нафтова пром-ть 
на 30 % знизила видобуток. Ін. галузі 
пром-ті було повністю знищено, зане
пало с. госп-во. 1914-15 в низці пові
тів Галичини і Буковини зруйновано 
всі пром. підпр-ва: у Золочівському 
пов. -  усі лісопильні і спиртогорілчані 
заводи, у Чернівецькому пов. -  4 ви
нокурні, цукровий та нафтоперегінний 
заводи, 14 млинів. Спалено найбіль
ший у регіоні Ходорів. цукровий за
вод. Зруйновано чи спалено більшість 
пром. підпр-в у Коломийському та Сня- 
тинському пов.

Оскільки через Галичину і Буко
вину лінія фронту переходила 2-4 
рази, економіка цих провінцій Австро- 
Угорщини до серед. 1918 перебувала в 
катастрофічному стані. Більшість лісо- 
переробних підпр-в, тартаків, млинів, 
нафтопереробних і спиртових заводів 
зупинили вир-во.

За підрахунками уряду ЗУНР, на
1.11.1918 на тер-ї новопроголоше- 
ноїд-ви в результаті завданих війною 
збитків було знищено понад 530 тис. 
житлових будинків. Майже половина 
нас. ЗУНР втратила своє житло. Заг. 
суму завданої економіці краю шкоди 
оцінювали в б млрд корон. Економіч

но і фінансово слабка пром-ть ЗУЗ у 
результаті ПСВ була зруйнована. Без 
потрібного обладнання, сировини і 
кваліфікованої робочої сили вона не 
забезпечувала і 25 % довоєн. вир-ва 
продукції.

Особливо негативна ситуація спо
стерігалася в банківській сфері. Тут 
ще в 07.1914 припинено дисконт век
селів, надання кредитів. Це сприяло 
відтоку капіталу, а згодом спричини
ло блокування депозитів. У результаті 
пром. підпр-ва втратили суттєві кошти 
і не мали змоги виплачувати зарплату 
робітникам, закуповувати сировину. 
Австро-угор., нім. банки ще на першо
му етапі ПСВ вивели всі кошти зі своїх 
філій у ЗУЗ.

ПСВ завдала непоправних збитків 
с. госп-ву ЗУЗ. Воюючі армії проводили 
реквізицію коней, рогатої худоби, зер
на, фуражу в нас. краю. Частину угідь не

Нафтопромисли Галичини 
після відступу російських 
військ у 1915 р.
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обробляли через бойові дії, мінування, 
а більшість - через нестачу робочих 
рук та посівного матеріалу. За низ
кою показників (наприклад, поголів'я 
коней) досягти показників 1913 так і 
не вдалося. Вкрай низьким залишав
ся рівень урожайності с.-г. к-р. З 1 га 
збирали 9,7 ц пшениці, 10,1 - жита, 10,4
- ячменю, 125 - картоплі.

Суттєвих втрат зазнала й укр. ко
операція. На поч. 20 ст. на ЗУЗ налічу
валося понад 1 тис. різних фінансових 
закладів (ощадні каси, позичкові т-ва, 
кредитні кооперативи), що об'єдну
валися під егідою т-в "Просвіта", "Сіль
ський господар". Більшість із них втра
тила обігові кошти, нерухоме майно.

Збитки від ПСВ доповнювалися не
гативними впливами стихійного лиха. 
У 05.1918 в значній частині гірських 
повітів Галичини тривалі заморозки 
винищили картоплю, кукурудзу, квасо
лю. Про це доповідали повітові коміса
ри з Надвірної, Косова, ін. повітів. Під 
час жнив 07-08.1918 Галичиною про
котилася хвиля бур з градом, що також 
завдало значних збитків.

Ситуація ускладнювалася люд
ським фактором. Лише в Сх. Галичині 
налічувалося понад 400 тис. біженців 
(з 5,2 млн всього нас. краю). Після за
кінчення ПСВ ці люди поверталися 
додому в розорені чи знищені садиби. 
Наприклад, у Турківському пов. налі
чувалося майже 6 тис. біженців і на їх 
потреби РДС 13.05.1919 змушена була 
виділити 60 тис. корон. Ряди біженців 
поповнювали колиш. військові, які пе
реповненими поїздами через Галичи
ну, Буковину та Закарпаття повертали
ся з різних фронтів.

Помітними були й людські втрати 
ЗУЗ у ПСВ. Лише зі Сх. Галичини загину
ло не менше 80 тис. солдатів у складі 
австро-угор. армії; значно більше було 
військ, інвалідів, удів, сиріт та ін.

У результаті нас. ЗУНР отримало 
на початок своєї державності зруй
новану економіку, спустошені міста 
і села, мешканці яких часто не мали 
навіть мінімальних засобів до життя. 
Вже в 01-02.1919 зафіксовано ви
падки голоду, відсутності опалення 
(особливо в містах) та житла. В цих

умовах стрімко поширювалися епі
демічні хвороби.

27.02.1919 повітов. комісар Гусяти
на повідомляв, що більшість сіл пові
ту "фактично перестали існувати, так, 
що лиш купи згарищ і решта коминів 
вказують на людські оселі. Людність 
тих сіл в 1917-1918 не сіяла нічого, бо 
власне через поля їх вела бойова лі
нія, - не сіяли в р. 1918 восени, бо поля 
поораного, покопаного арматними ку
лями і ровами стрілецькими взагалі та 
й з браку худоби годі було обробити, 
а найголовніше, нічим було засіяти... 
Серед тих обставин... мусів прямо ви
бухнути в тих селах тиф плямистий... 
В кожній з тих місцевостей... є стало 
бодай по 70-80 случаїв тифу - щоден
но в кожній з тих місцевостей ховають 
часом і до 10 мерців...". Аналогічна си
туація спостерігалася у Зборівському 
пов., де "всі села знищені дотла, щезли 
з лиця землі, поля цілими милями ле
жать облогом..., люди дотепер мешка
ють по ямах темних та гнилих норах" 
засіяно менше 10 % с.-г. угідь, "бо нема 
насіння, живого і мертвого інвентаря".

Економіка ЗУНР зазнавала негатив
ного впливу через саботаж частиною 
польс. нас. Сх. Галичини (залізнични
ків, поміщиків), спекуляції та махінації 
торгівців.

РДС ЗУНР намагалася реалізувати 
програму з відбудови 400 тис. житло
вих будинків. Для цього передбачало
ся виділити 7 млн м3 деревини. Про
граму відбудови мали завершити до 
1925. Оскільки коштів на її реалізацію 
катастрофічно не вистачало, а польс.- 
укр. війна забирала й так мізерні ре
сурси, РДС була змушена обмежитися 
виплатою потерпілим повітам і містам 
одноразової допомоги. 5.04.1919 на 
допомогу Снятинському пов. було 
виділено 100 тис. корон, м. Станисла
вів - 300 тис.; 19.04.1919 150 тис. ко
рон виділено Бережанському пов. і 
250 тис. -  голодуючим мешканцям 
м. Тернопіль. Вживали заходів для за
безпечення Зборівського пов. посів
ним матеріалом.

Завдяки діяльності РДС осн. галузі 
зх.-укр. г-ва продовжували діяти. Ста
ном на 9.02.1919 видобуток нафти сут-
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тево перевищував можливості з її пере
робки та експорту. Зокрема щомісячно 
видобували 5 тис. цистерн, а переро
бляли на держ. нафтопереробному з-ді
1,2 тис. цистерн.

Залучали іноз. кошти для збільшен
ня обсягів переробки нафти. 5.04.1919 
С. Голубович повідомляв про приїзд 
до м. Битків франц. майора з метою 
вивчення можливостей інвестування 
у нафтову пром-ть. З цією ж метою в 
ЗУНР приїздили представники швей
царських фірм. Завдяки нафті розви
вався товарообіг ЗУНР з ЧСР, Угорщи
ною, Австрією, УНР. Нафту перевозили 
переважно залізницею за маршрутом 
Борислав-Дрогобич-Стрий-Долина- 
Лавочне. 21.03.1919 РДС ратифікувала 
торг, договір з Австрією. В обмін на 
нафту з Угорщини в ЗУНР надходили 
медикаменти, черевики, одяг, амуні
ція. Згідно з торг, угодами, Угорщина 
зобов'язувалася до 03.1919 прислати в 
ЗУНР 80 вагонів зерна. На поч. 05.1919 
укладено торг, договір з ЧСР. ЗУНР 
мала постачати в м. Мала Острава
40 цистерн нафтової ропи щоденно, 
300 цистерн бензину, 200 цистерн 
нафти, шкіри, роговину, впродовж З 
місяців - ЗО вагонів яєць. Натомість із 
ЧСР мало надходити щоденно 1,5 тис. т 
вугілля (в т. ч. кокс), 50 вагонів цукру, 
сірники.

Певні успіхи в економіці ЗУНР заті
нювалися військ, поразками, зростан
ням цін на продовольство, дефіцитом 
товарів першої необхідності тощо. На
приклад, ціна за 1 кг цукру зросла впро
довж 1918-19 з 1 корони 20 сантимів до
23 корон; 1 кг хліба - з 72 сантимів до 
12-14 корон; 1 кг муки - з 90 сантимів 
до 4 корон; 1 кг м'яса - з 7 корон до 12; 
1 л молока - з 70 сантимів до 5 корон; 
1 кг сала - з 20 до 64 корон. Більшості 
нас. ЗУНР не вистачало грошей для ку
півлі продовольства. Так, працівники 
залізниці, які отримували 400 корон, 
апровізацію (гроші на продовольство) 
та по ЗО корон на дрова щомісяця, 
вимагали від уряду ЗУНР підвищення 
платні на 50 %. Аналогічні вимоги вису
вали працівники нафтових вишок.

Від 01.1919 РДС намагалася об
межити спекуляцію продовольством

та товарами першої необхідності, 
запровадити картки для військо
вих, держслужбовців, їхніх сімей. З
3.04.1919 РДС запровадила обмежен
ня на торгівлю м'ясом у пісні дні (се
реда та п'ятниця), зобов'язувала (че
рез нестачу зерна) додавати до хліба 
домішки. У пісні дні за картками ви
давали замість м'яса додаткові 500 
г картоплі та 10 г жиру. З 23.04.1919 
зменшено пайки для військовос
лужбовців. Старшини мали купляти 
харчі самостійно, а стрільці - 50 %. 
Лише для хворих і поранених зберіга
лося повне забезпечення. З 1.05.1919 
підвищено ціни на продукти харчуван
ня у військ, харчових складах і прові- 
антурах. Щоб стабілізувати ситуацію, 
РДС запровадила держ. монополію на 
продаж зерна, хлібопекарських виро
бів, картоплі, великої і малої рогатої 
худоби, свиней, шкіри, цукру, сірників, 
алкоголю, тютюну. Відкривали держ. 
крамниці, спец. їдальні та роздаваль
ні пункти, де бідним, людям похилого 
віку, дітям роздавали продуктові пай
ки, безкоштовні обіди.

Через те, що більшість нафтових 
вишок (шибів) належала іноз. капіта
лу, РДС не вдалося повністю зупини
ти спекуляції гасом, ін. нафтопродук
тами.

Укр. влада намагалася зберегти 
фінансову с-му, налагодити діяльність 
Крайової дирекції скарбу, Скарбової 
сторожі, Скарбової митниці, держ. ка
сира та держ. контролера. 4.04.1919 в 
обіг було запроваджено нац. валюту
- гривню, яка прирівнювалася до ко
рони, та карбованець (прирівнювався 
до 2 корон).

Уряд УНР виділив для нас. Зх. Украї
ни чимало зерна, цукру, ін. продтоварів, 
надавав суттєву грошову допомогу.

Активно відбудовували залізн. тран
спорт, залізн. колії, телефонне та те
леграфне сполучення. До Галичини 
прибуло понад 50 машиністів-наддні- 
прянців. Для покращення залізн. зв'яз
ку з УНР було побудовано 2 розширені 
залізн. колії: Підволочиськ-Львів та 
Броди-Красне.

З метою пожвавлення економіки 
ЗУНР в м. Станиславів проводили згі‘з-
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ди інженерів, техніків, економістів, що 
проходили під егідою РДС і виробили 
в 01-05.1919 низку рекомендацій для 
УНРади й уряду щодо здійснення екон. 
та соціальних реформ, відбудови зруй
нованого війною нар. г-ва. Більшість 
цих рекомендацій не вдалося реалі
зувати через стрімкий наступ польс. 
військ.

Позитивне значення мала соціаль
на політика ЗУНР. 5.11.1918 встановле
но 8-годинний робочий день (до цього 
часу він був 12-годинним), передба
чалися нарахування і виплата пен
сій. Водночас промтовари - тканини, 
взуття на ринок взагалі не потрапля
ли - все йшло на обмундирування ГА. 
Тривалий час не вирішувалася земель
на реформа. Після довгих переговорів
14.04.1919 УНРада ухвалила закон про 
здійснення аграрної реформи, але 
польс.-укр. війна завадила радикаль
ному і швидкому реформуванню зе
мельно-аграрних відносин.

Зауважимо, що екон. діяльність РДС 
відповідала вимогам часу, а в окремих 
моментах була більш раціональною, 
прагматичною і далекоглядною, ніж по
літика урядів Польщі у міжвоен. період. 
Так, відновлення пром-ті, с. госп-ва Сх. 
Галичини тривало до 1926, коли за низ
кою показників нарешті було перевер
шено результати 1913. При цьому осн. 
ринки збуту для пром. продукції краю 
(нафти, парафіну, озокериту, природ
ного газу, деревини) було втрачено. 
Видобуток солі в Сх. Галичині під вла
дою Польщі поступово скорочувався. 
Негативною для місц. нас. була польс. 
аграрна політиканка вкрай загострила 
польс.-укр. взаємини. Тваринництво 
перебувало в занепаді. Лише 1927 Га
личина досягла передвоєн. кількості 
худоби, але, оскільки нас. за той час 
зросло, його становище не покращи
лося. Укр. землі під владою Польщі на 
1922 мали тільки 18,9 корів на 100 га 
площі, тоді як у ЧСР - 313, Данії -  620. 
Незважаючи на це, галиц. селянство, 
потерпаючи від недоїдання, реалізо
вувало значну кількість м'яса, курячих 
туш і яєць.

Утвердження польс. влади в краї 
сприяло збереженню і консервації

поміщицького землеволодіння. 1923 
понад половина землі перебувала в 
руках 4330 великих власників, реш
та - у 878,7 тис. дрібних г-в, з яких 
260,53 тис. мали менше 1 га землі, 
93 тис. - 5-20 га, 3,7 тис. - 20-50 га. Че
рез нераціональний розподіл земель
ної власності с. госп-во краю залиша
лося на низькому рівні.

Екон. становище ЗУЗ на поч. 20 ст., 
в часи ЗУНР та міжвоєн. період проде
монструвало, що єдиною запорукою 
стійкого екон. розвитку регіону, спра
ведливої соціальної політики влади 
щодо місц. укр. нас. є побудова Укр. 
самостійної соборної д-ви.

Літ.:БахтуринаА.Ю. Политика Рос- 
сийской Империи в Восточной Галиции 
в годьі Первой мировой войньї. М., 
2000; Бачинський Ю. Україна irredenta. 
К., 2001; Болдижар М. Закарпаття між 
двома світовими війнами. Т. 1-3. Ужго
род, 1993,1996,2002; Ботушанський В. 
Сільське господарство Буковини 
(друга половина XIX - початок XX ст.). 
Чернівці, 2000; Буковина: Історичний 
нарис. Чернівці, 1998; Васюта І. К. На
риси політичної історії Західної Украї
ни 1918-1939 pp. Львів, 2001; Грицак Я. 
Нарис історії України: формування 
модерної української нації ХІХ-ХХ ст. 
К., 1996; Жалоба /., Никифорак М. Уря- 
дування та економіка Буковини (ав
стрійський період). Чернівці, 2008; За
хідно-Українська Народна Республіка.
1918-1923: Історія / кер. авт. кол. й відп. 
ред. О. Карпенко. Івано-Франківськ, 
2001; Зашкільняк Л. О., Крикун М. Г. 
Історія Польщі: Від найдавніших ча
сів до наших днів. Львів, 2002; Кача- 
раба С. Еміграція з Західної України 
(1919-1939). Львів, 2003; Клапчук В. М. 
Корисні копалини Галичини: видобу
вання та переробка. Івано-Франківськ, 
2013; Його ж. Сільське господарство 
Галичини. Івано-Франківськ, 2015; 
Його ж. Транспорт і зв'язок Галичини. 
Івано-Франківськ, 2016; Ковальчак Г. І. 
Економічний розвиток західноукра
їнських земель. К., 1988; Кравець М. М. 
Селянство Східної Галичини і Північ
ної Буковини у другій половині XIX ст. 
Львів, 1964; Кравченко Б. Соціальні змі
ни і національна свідомість в Україні
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XX ст. К., 1997; Красівський О. Галичи
на у першій чверті XX ст.: Проблеми 
польсько-українських стосунків. Львів, 
2000; Кугутяк М. Галичина: сторінки 
історії: Нарис суспільно-політичного 
руху (XIX ст, -  1939 p.). Івано-Фран
ківськ, 1993; Мазурок О. С. Города за- 
падноукраинских земель зпохи импе- 
риализма: социально-зкономический 
аспект. Львов, 1990; Макарчук С. А. 
Українська республіка Галичан. Нарис 
про ЗУНР. Львів, 1997; Его же. Зтно- 
социальное развитие и националь- 
ньіе отношения на западноукраин- 
ских землях в период империализма. 
Львов, 1983; Михальський Ю. Польські 
політичні партії та українське питан
ня в Галичині на початку XX століття 
(1902-1914). Львів, 2002; МицюкО. На
риси з соціально-господарської історії 
бувшої Угорської, нині Підкарпатської 
Руси. Т. 1. Ужгород, 1936; Нариси історії 
Закарпаття. Т. 1-3. Ужгород, 1993-95; 
Осечинський В. К. Галичина під гнітом 
Австро-Угорщини в епоху імперіалізму. 
Львів, 1954; Павликовський Ю. Земель
на справа у Східній Галичині. Львів, 
1922; Свєжинський П. В. Аграрні відно
сини на Західній Україні в кінці XIX -  на 
початку XX ст. Львів, 1966; Сливка С. С. 
Фінансово-економічне становище за
хідноукраїнських земель у роки Пер
шої світової війни: історико-правовий 
аспект // Науковий вісник Львівського 
державного університету внутрішніх 
справ. 2014. № 1. С. 72-80; Цьольнер Е. 
Історія Австрії / перекл. з нім. Львів, 
2001; Bujak F. Galicya. Т. 1-2. Lwow, 
1908-10; Galicja і jej dziedzictwo.T. 1-15. 
Rzeszow, 1994-2001; Najdus W. Szkice z 
historii Galicji.T. 1-2. Warszawa, 1958.

Володимир Клапчук

ЕЛЕКТОРбВИЧ
(ЕЛЄКТОРбВИЧ)
Володимир Юліанович
(06.11.1884 -  після 1940) -  прав

ник, військ., громад, і політ, діяч. Н. у 
м.Жидачів (нині Львів, обл.). Випускник 
Львів, ун-ту (1908). Д-р права (1914). Чл. 
Союзу укр. адвокатів. 3 1910 працював 
помічником адвоката в канцелярії 
А. Горбачевського в м. Чортків (нині 
Терноп. обл.).

6 Стрілецька дивізія.
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Під час ПСВ служив у складі австр. 
армії. У період ЗУНР -  учасник ГА; от
римав звання четаря. З 05.1919 -  хар
човий старшина 3-го гармат, полку 9-ї 
Бережан, бригади 2-го корпусу ГА. У 
06.1919 брав участь у Чортків. офензи
ві ГА. У 07.1919 в складі ГА перейшов 
на Наддніпрянщину. 1.08.1919 отримав 
звання поручника. 06.1920 -  касовий 
старшина 16-го гармат, полку 6-ї січової 
стрілец. д-зії ДА УНР. Влітку 1920 брав 
участь у польс.-рад. війні.

1922 відновив адвокат, діяльність 
у Чорткові. Був захисником на політ, 
процесах, організованих польс. владою 
над чл. УВО та ОУН. Входив до кер-ва 
повітов. філій т-в "Сільський господар" 
(з 1930 -  його голова), "Просвіта" і "Рідна 
школа", очолював "Повітовий союз коо
ператив"; співзасн. і перший голова фі
лії Т-ва охорони воєн, могил. Кер. пові
тов. к-ту (з 1925) і чл. ЦК (1925-39) УНДО. 
Після окупації ЗУЗ рад. армією у 09.1939 
входив до тимчасової управи Чорткова.

11.10.1939 заарештований, 26.09.1940 
засуджений за звинуваченнями в ан- 
тирад. діяльності на 5 р. ВТТ. Відбував 
покарання у Архангельській обл. (Ро
сія). Загинув в ув'язненні. 1989 реабі
літований.

Літ.: Литвин М. Українсько-поль- 
ська війна 1918-1919 pp. Львів, 1998. 
С. 155; Українська Галицька Армія / ред. 
Д. Микитюк. Т. 1. Вінніпег, 1958. С. 186; 
Т. 2. Вінніпег, 1960. С. 233; Т. 3. Вінніпег, 
1966. С. 92; Гуцал П. Електорович Воло
димир Юліанович // ЕСУ. URL: http://esu. 
com.ua/search_artides.php?id=18856.

Богдан Паска

ЕЛЕКТОРОВИЧ 
(ЕЛЄКТОРОВИЧ) 
Володимир Юліанович
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ЕРДЕНБЕРҐЕР Іван-Жиґмонт Теодорович

Начальна команда ГА 
в Ходорові 1919 р.
Альфонс Ерле -  начальник 
оперативного штабу 
(сидить четвертий зліва)

ЕРДЕНБЕРҐЕР
Іван-Жиґмонт Теодорович
(1883-1936) -  сотник УГА, комен

дант м. Стрий, суддя. Н. в укр.-нім. ро
дині. Батько -  залізничник за фахом. 
Навч. в Академіч. г-зії м. Львів, вхо
див до її президії (виділу). Випускник 
правн. ф-ту Львів, ун-ту. Пом. в адвокат, 
конторі Є . Петрушевича в м. Сколе. 
Працював адвокатом, суддею.

Учасник Листопадового "зриву" в 
м. Стрий. 311.1918- станційний комен
дант у м. Стрий. 1.01.1919 іменований 
сотником-суддею ГА. З 03.1919 -  військ, 
комендант м. Стрий (змінив пор. М. Го- 
шка). Сотник УГА. Спільно з пор. Р. Те- 
одоровичем у 12.1918 викрив підпіль
ну мережу Польс. орг-ції військової у 
м. Стрий і Стрийському пов. 25 .03-
11.1919 редагував час. "Стрілець" (від
13 номера), очолював Пресову квати- 
ру НКГА. Згодом суддя польового суду 
при НКГА.

Після завершення визвол. змагань 
працював адвокатом у м. Стрий, Сколе, 
Львів. На поч. 1930-х -  суддя в м. Стрий.

П. і похований у м. Стрий.
Його син Володимир ("Дука") очо

лював пластовий "Загін Червона Ка
лина", близький друг С. Бандери, ав
тор спогадів про нього, активний діяч 
"Пласту" в США.

Літ.: Н. Н. На поминальний вечір у 
40-овий день після відходу у Вічність 
сл. п. В. Ерденберґера // Квітучі береги. 
Нью-Йорк, 1976. Ч. 16. С. 62-71; Павли
шин О. Адвокатська діяльність Євгена 
Петрушевича // Збірник матеріалів Все
українського круглого столу "Адво

катура України: історія та сучасність" 
(на пошану адвоката, президента УНР 
в екзилі С. Витвицького), Львів, 24 ли
стопада 2014. К., 2015. С. 127; Стрийщи- 
на: історично-мемуарний збірник. 
Т. 2. Ню Йорк, 1990. С. 114-119, 161- 
162; ШанківськийЛ. Стрий і Стрийщина 
у визвольній війні 1918-1920 pp. / / І"  
Незалежний культурологічний часо
пис. Ч. 70. Львів, 2012. С. 27-47.

Микола Вітенко

ЕРЛЕ (ЕРЛЄ)
Альфонс
(Erie Alfons;
28.07.1866 (за ін. даними -  1888) - 

07.07.1939) -  австр., укр. і нім. військ, 
діяч, капітан австро-угор. армії, четар 
УСС, отаман УГА. Німець за національ
ністю. Н. у м. Відень у сім'ї генерал-ма- 
йора австро-угор. армії. Випускник Те- 
резіанської військ, акад-ї (Австрія), Від
1906 -  лейтенант 3-го полку уланів.

Наприкінці 1913 зарахований до 
Генштабу австро-угор. військ. 10-12.1916
- командант Гуцул, сотні УСС. Після 
успішного бою Гуцул, сотні за г. При- 
сліп у Карпатах (30.11-1.12.1916) Е. ха
рактеризував стрільців як воїнів, яких 
йому "ще не доводилося стрічати" що 
"з такими хотів би жити і вмерти" і що 
вони "мусять добути вільну Україну!". 
Нагороджений хрестом "За військові 
заслуги" 3-го ступеня, На поч. польс.- 
укр. війни 1918-19 вступив до ГА, де 
служив старшиною (нач. опер, штабу) 
НКГА (наприкінці 1918), нач. штабу 
1-го корпусу. Представляв ЗУНР на 
Паризькій мирн. конф. Чл. делегації
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ЕРЛІХ Ганс (Йоган)

УГА на переговорах з представниками 
Добрармії ген. А. Денікіна (11.1919) в 
м. Жмеринка (нині Вінниц. обл.). На 
поч. 1920 - військ, радник делегації, 
скерованої НКГА до Києва на перего
вори з більшовиками, зокр. з чл. Во- 
єнради В. Затонським. У 02-04.1920 -  в 
складі ЧУГА, якийсь час нач. штабу її 2-ї 
бригади. Наприкінці 04.1920 - співіні- 
ціатор переходу ЧУГА на бік Армії УНР. 
У 05.1920 разом з ін. старшинами УГА 
потрапив до польс. полону, згодом ін
тернований у концтаборі для полоне
них у м. Тухоля (Польща). Після звіль
нення (за ін. даними - втечі) 19.12.1920 
повернувся до Австрії, де 1923-31 пра
цював банківським клерком. Діяльний 
у праворадикальних рухах.

У 01.1935 виїхав до Німеччини. Піс
ля аншлюсу Австрії в 05.1938 повер
нувся до Відня, де працював в австр. 
відділенні Імперської трудової служби. 
З 1.06.1938 - бригаденфюрер (гене- 
рал-майор), від 1939 - заст. керівника 
Імперської трудової служби в 36-му ок
рузі м. Ґрац (Австрія).

П.у м. Прага (Чехія).
Літ.: Гуцули у Визвольній бороть

бі: Спогади січового стрільця Михай
ла Горбового. К., 2009. С. 109-113,299; 
Лазарович М. В. Леґіон Українських 
січових стрільців: формування, ідея, 
боротьба. Тернопіль, 2016; Стеци
шин О. Ландскнехти Галицької армії. 
Львів, 2012. С. 357-358; Якимович Б. 
Україна та українці: події далекі і 
близькі. Вибрані праці. Львів, 2014. 
С. 438-446; Зрле Альфонс. URL: http:// 
famous-birthdays.ru/data/28_iyulya/ 
yerle_alfons.html.

Микола Лазарович 

ЕРЛІХ
Ганс (Йоган)
(д. ім.н.і с. н.) -  поручникУГА. Німець 

за національністю. Лейтенант 39-го 
полку польової артилерії австро-угор. 
армії. Учасник ПСВ. 1.01.1919 імено
ваний поручником. Служив у Стрий, 
гармат, полку. 03.1919 - нач. штабу 
бойової групи "Глибока" при команди
рі групи сот. М. Федика. Згодом нач. 
штабу 7-ї бригади ГА. 1920 - чл. військ, 
ради 1-ї бригади ЧУГА. 10.05.1920 був

серед групи УГА, що капітулювала пе
ред польс. армією біля с. Райгородок 
(нині Бердичів, р-ну Житомир, обл.). 
Направлений у табір інтернованих 
м.Тухоля.

Подальша доля невідома.
Літ.: Запутович Ф. Третя Бережан

ська бригада (Спогад) // Бережанська 
земля: іст.-мемуар. зб. Нью-Йорк; Па
риж; Сідней; Торонто, 1970. С. 456-468; 
Стецишин О. Ландскнехти Галицької 
армії. Львів, 2012.

Олег Стецишин 

ЕРСТЕНЮК
Дмитро Васильович
(05.09.1893-13.08.1971) - старши

на УГА, кооп. і громад.-політ. діяч. Брат 
М. Ерстенюка. Н. у с. Перерісль (нині 
Надвірнян. р-ну Івано-Франк. обл.) в 
сім'ї селян. Навч. в укр. г-зії м. Коломия.

1917 мобілізований до австро- 
угор. армії, воював на фронті, іменова
ний хорунжим. ВГА- від поч. 1919, слу
жив у 4-й бригаді. Перебував за Збру
чем; 1.08.1919 отримав військ, звання 
четаря.

Після війни проживав Львові, сту
діював право в Укр. таємному ун-ті, 
водночас був управителем Академіч. 
дому. Від 1927 працював ревізором 
Ревізійного союзу укр. кооператив. 
Брав активну участь у громад.-політ. 
житті. Чл. ЦК УНДО, делегат з'їздів 
партії, як її представник часто брав 
участь у засіданнях повітов. к-тів. Від 
04.1927 - 2-й заст. голови Нар. орг-ції 
українців Львова. Кандидатував від 
Укр. виборчого блоку в окрузі № 56 
(Ковель) на виборах до польс. сейму
(1930).

Влітку 1944 виїхав із сім'єю до Ні
меччини. Проживав у Мюнхені, був 
останнім головою УНДО в еміграції, 
преставляв партію в Держ. центрі УНР.

1952 прибув до США. Був фінансо
вим референтом, потім секретарем Т-ва 
прихильників УНР, уповноваженим По
зички визволення України тощо. Публі
кував статті в періодиці діаспори. Після 
1958 через недугу відійшов від громад, 
діяльності.

П. і похований на цвинтарі Святого 
Гробу в м. Рочестер.
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ЕРСТЕНЮК Микола Васильович

Літ.: БілокМ. Помер Дмитро Ерсте- 
нюк // Свобода. 1971.1 верес.

Петро Гуцал

ЕРСТЕНЮК
Микола Васильович
(12.12.1892-03.11.1937) -  правозна

вець. Н. у с. Перерісль (нині село На
двірнян. р-ну Івано-Франк. обл.). Здо
був освіту в г-зії м. Коломия. Працював 
на нафтопромислах у Бориславі, навч. 
на юрид. ф-ті Львів, ун-ту.

У роки ПСВ пройшов шлях від 
стрільця до поручника австр. 87-го піх. 
полку. Від 1916, після поранення, слу
жив у Воєн, архіві у Відні. "Зазнайомив
шись, -  як він сам засвідчив у своїй ха
рактеристиці, -  із таємних актів Воєн, 
архіву з подіями пролетарської рево

люції" "став симпатиком більшовизму".
1919-24 провадив більшовицьку про
паганду в Німецькім Яблоннім та Йозе
фові (ЧСР) серед вояків інтернованих 
формувань УГА.

Випускник юрид. ф-ту Празьк. ун-ту. 
1924 вступив до Комуніст, партії Чехо- 
словаччини, прийняв громадянство 
УСРР і з першим транспортом гали- 
чан-політемігрантів виїхав до України. 
Упродовж місяця -  секретар комуніст, 
осередку політемігрантів на каран
тинному пункті ДПУ УСРР в Києві. По
тім виїхав до Харкова, де працював

у Наркоматі юстиції УСРР, 1925-27 - 
особистий секретар та прокурор для 
доручень при наркомі юстиції УСРР 
та Ген. прокурорі УСРР М. Скрипни
ку. Займався упорядкуванням його 
(М. Скрипника) особистого домаш
нього й наркомівського архівів, підго
товкою до друку його чернеток та ін. 
З переходом М. Скрипника на роботу 
до Наркомосу УСРР обійняв посаду 
пом. вченого секретаря Наркомосу 
УСРР й одночасно особистого секрета
ря наркома освіти УСРР (1927-33).

19.02.1933 ув'язнений у сфабрико
ваній справі УВО. 21.02.1939 "визнав" 
свою належність до УВО, його покази 
згодом були використані в кампанії 
дискредитації М. Скрипника. 23.09.1933 
суд. трійкою при Колегії ДПУ УСРР засу
джений на 10 р. таборів. Відбував пока
рання на Соловках. Особливою трійкою 
Управління НКВС СРСР по Ленінгр. обл. 
14.10.1937 засуджений до розстрілу. 
Страчений в ур. Сандормох поблизу 
м. Медвеж'єгорськ (нині м. в Карелії, 
РФ). Реабілітований 3.08.1989.

Літ.;ДаниленкоВ. М., КузьменкоМ. М. 
Соціальний тип та інтелектуально- 
освітній рівень номенклатури скрип- 
никівського наркомосу: Біографічні 
нариси. Севастополь; Донецьк, 2003; 
Костюк Г. Сталінізм в Україні (Генеза і 
наслідки): Дослідження і спостережен
ня сучасника. К., 1995; Остання адреса: 
Розстріли соловецьких в'язнів з України 
у 1937-1938 роках. T. 1-2. К., 2003; Руб- 
льов О. Західноукраїнська інтелігенція 
у загальнонаціональних політичних та 
культурних процесах (1914-1939). К., 
2004; Рубльов О. С, Черченко Ю. А. Ста- 
лінщина й доля західноукраїнської ін
телігенції (20—50-ті роки XX ст.). К., 1994.

Олександр Рубльов

ЕТНІЧНИЙ ЦЕНТРИЗМ У ПОЛІТИ-
ЦІ -  самооцінка етніч. спільнотою ста
ну свого соціокультурного розвитку як 
достатня, висока чи виняткова порів
няно з ін. етноспільнотами. Природ
ний прояв уваги до себе може мати 
два наслідки: позитивний, коли вира
жене почуття гордості за сусп. рівень 
свого етносу емоційно підносить його, 
мобілізує на продовження подвиж

Мпнисторстао Вкутреннпх Дел СССП 
А рхнв М ВД Карело-Фннской СС.Р

• ^УЧТЕПО В tOu

О б щ и й  следственньїй фонд
Д Е Л О  по обвниению

__a cAaj
подлежят- н о зв р а т х -____ _________ __

З Г К ГВ  п р и  C M  С О С Р  І V i j T f r n n  п 
[ дЛ ІД р ^ ЕГе л ь е К О Й  о б л а стж  \ J  I I  L j i U  ІЗ ! v

Арх. №
К ол

Ш  /  ;
К о л и ч е сть о  то  і

По испо.іі.кюанин лею должио бич- 
позвраиі'ііо о архив І Спецогдеда МНЛ 
КФССР.
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ЕТНОФОБІЯ У ЧАСИ ЗУНР

ницької праці для заг.-етніч. успіху без 
ущемлення гідності сусідніх народів; і 
негативний, коли самооцінка набуває 
рис агресивного приниження ін. етно
сів, формуючи у своїй етнопсихіці шо
віністичну самозакоханість.

Укр. націоналізм чи етноцентризм
- наскрізь позитивні світоглядні явища, 
завдяки яким вдалося зберегти етніч
ну самосвідомість упродовж кілька- 
сотлітнього колоніального становища 
(польс., рос., австр., угор., рум., чехо- 
словац.), а також етичну рівновагу й 
об'єктивність в оцінці та визнанні само
бутності етнічних к-р сусідніх народів
- росіян, поляків, білорусів, угорців, 
словаків, румунів, молдаван та ін. на
родів світу.

Законодавчо урядом ЗУНР було за
кріплено в обов'язок громадян свято 
берегти цінності укр. народу, набуті 
впродовж усієї історії свого буття і усві
домити свою належність до єдиної нації 
-української. Громадянська рівноправ
ність поширювалася на всіх громадян, 
не залежно від нац. походження, кон
фесійної належності чи раси.

Степан Павлюк

ЕТНОФбБІЯ У ЧАСИ ЗУНР - поро
дження заг.-етніч. страху за долю етніч
ної спільноти внаслідок насильниць
ких дій панівного держ. етносу над 
пригніченим як реалізація імперських 
амбіцій і політики. Е. пропонує і сило
міць насаджує нац. нігілізм і вели- 
кодерж. шовінізм. Утиски в повсякден
ному житті, обмеження в користуванні 
набутих поведінкових етикетів, звича
євих норм громад, життя духовно- 
культ., світоглядною сферами тощо 
спричинили виникнення страху, внутр. 
дискомфорту, втрати впевненості за 
особисте й етнічне майбутнє.

Українці перебували в стані Е. де
кілька століть поспіль від рос. окупац. 
політики. Е. зазнав укр. народ на части
ні етнічної тер-ї, поневоленої польс., 
угор., рум., чехословацькою д-ми.

Вагомою працею на подолання Е. 
на тер-ї ЗУНР стала практика проголо
шення своєї правдивої історії, нац. ду- 
ховно-культ. набутків і, найголовніше,
- єдності всього укр. народу, у чому

нуртує вічне джерело нац. сили і герої
зму, нескореності.

Літ.: Касьянов Г. Теорії нації та на
ціоналізму. К., 1999; Нельга О. В. Теорія 
етносу. К., 1997.

Степан Павлюк

ЕТНОЦЙД І ЙОГб МІНІМІЗАЦІЯ 
У ЧАСИ ЗУНР - жорстока форма етно- 
нац. політики тоталітарних режимів, 
спрямованої на знищення народу чи 
нації. Для здійснення Е. використову
ють засоби, котрі б вплинули на внутр. 
розбалансованість етнічної спільно
ти, наслідком якої стане втрата етно- 
ідентичності. Осн. зусилля окупанти 
спрямовують на нейтралізацію та зни
щення осн. компонентів народу, нації
- традиційної к-ри, мови, істор. пам'я
ті, самосвідомості й урешті-решт про
вокують покинути етнічну тер-ю 
(Батьківщину). Е. не передбачає фізич
не винищення народу, що є дією гено
циду.

Е. -  цілеспрямована спроба викорі
нення певної к-ри чи руйнації способу 
життя певного етносу. Найчастіше Е. 
означає застосування домінуючою на
цією силових заходів, що мають на меті 
примусити позбавлені влади народи 
відмовитись від власної етніч. к-ри. 
Е. є важливою рисою колоніального 
ладу чи ін. ситуації, де можливе куль
турне насильство.

У політиці Речі Посполитої щодо 
ЗУЗ був помітним Е. українців через 
обмеження істор. правди в освіт, сфері, 
мінімалізований доступ місц. людності 
до вищих навч. студій, панування іноз. 
капіталу у виробничій сфері, що не 
сприяло нагромадженню ресурсу для 
українців на їх масове залучення до на- 
ук.-освіт. практики тощо.

Уряд ЗУНР передбачив держ. про
грамою систематичне подолання при
хованого Е. шляхом налагодження і 
запровадження мережі освіт, установ, 
підтримання діяльності визнаних наук., 
просвітницьких, культ, осередків (НТШ, 
"Просвіта", театральні, хореографічні 
колективи тощо).

Літ.: Мала енциклопедія етнодер- 
жавознавства. К., 1996.

Степан Павлюк
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ЄВЛОГІЙ
див. ГЕОРГІЄВСЬКИЙ Василь Се

менович.

ЄВРЕЙСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РА
ДА (ЄНРада) - орган, ств. політ, пар
тіями євреїв Сх. Галичини задля ре
презентації їхніх інтересів. Процес 
створення цього політ, ін-ту розпо
чався 15.10.1918 за ініціативою ви
конкому партії "Загальних сіоністів" та 
посла до австр. парламенту Г. Рейзеса.
20.11.1918 представники "Загальних 
сіоністів" партій "Мізрахі", "Поалей-Ці- 
он" та Єврейс. соціал-демократ, партії 
створили Тимчасову єврейс. нац. раду. 
Своїм гол. завданням її члени визначи
ли скликання Установчих зборів євреїв 
Сх. Галичини, де, вірогідно, і мав бути 
ств. постійно діючий загальнонац. ре
презентативний орган. Проте розгор
тання польс.-укр. війни унеможливило 
реалізацію цього завдання.

ЄНРади, вяких домінували сіоністи, 
постали в Бориславі, Дрогобичі, Ка
луші, Надвірній, Станиславові, Стрию, 
Тернополі, Чорткові та ін. містах. Праг
нучи захистити інтереси євреїв у сусп. 
та соціально-екон. житті, місц. ЄНРади 
співпрацювали з укр. владою. Окремі 
з них задекларували позицію єврейс. 
громадськості в польс.-укр. війні. Зокр. 
тимчасовий к-т Станиславівської по
вітов. ЄНРади 4.11.1918 оприлюднив 
відозву, якою сповістив, що, намагаю
чись порозумітися з двома народами 
на засаді "рівні з рівними" євреї до
тримуються нейтралітету в польс.-укр. 
війні.

18-20.12.1918 у Станиславові від
бувся з'їзд представників 22 місц. 
ЄН Рад, що діяли на контрольованих 
ЗУНР теренах. Головою цього представ
ницького органу євреїв став д-р Рубен 
Йонас. Секретаріат ЄНРади очолили д-р 
Цві Епштейн і Рубен Фан. Склад ради 
формувався з 14 чоловік (д-р М. Бене- 
сток, д-р М. Блюменфельд, Д. Б. Вайс, д-р 
А. Гальперн, д-р К. Гальперн А. Дрімер, 
д-р М. Зейнфельд, І. М. Горовіц, д-р 
Я. Лауфер, І. Райх, А. Л. Шушайм, д-р 
Е. Каруа), половина з яких - члени пар
тії "Загальних сіоністів". Саме за їхньою 
пропозицією учасники зТзду підтверди

ли позицію нейтралітету євреїв у війні. 
Водночас ЄНРада зажадала впрова
дження в ЗУНР нац.-персональної авто
номії, яка була проголошена УНРадою
18.10.1918.

Відсутність законодавчої бази для 
запровадження надперсональної авто
номії зумовила її розробку учасниками 
з'їзду в Станиславові. Вироблена ними 
платформа передбачала, що орг. ос
новою євреїв стане громада - легіти
мно заснована асоціація, яка об'єднає 
представників нації, що проживають 
в одній чи кількох місцевостях. За
гальнонац. представництво пропону
вали формувати шляхом проведення 
загальних, таємних виборів. Членами 
Нац. палати - вищого органу представ
ництва євреїв та наріжного, визна
чального компоненту стр-ри влади 
нац.-персональної автономії - пропо
нувалося вважати тих із них, які були б 
обрані до парламенту країни.

Компетенція Нац. палати - визна
чення складу ЄНРади Сх. Галичини та 
кер-во у розв'язанні важливих для 
євреїв проблем у різних сферах сусп. 
життя. На неї покладалися повнова
ження виконавчого органу Нац. палати. 
Сподіваючись на інтеграцію представ
ників нацменшин в органи держ. влади 
Галицької республіки, делегати з'їзду 
висловилися за забезпечення пропо
рційного представництва в них євреїв.

Учасники грудневого 1918 з'їзду 
ЄНРад домагалися обов'язкового ви
вчення івриту як у початкових, так і в 
середніх школах. Згідно з вироблени
ми на ньому пропозиціями, у місце
востях, де кількість євреїв не дозво
ляла відкриття нац. шкіл або відділів 
у стр-рі укр. чи польс. навч. закладів, 
вивчення єврейс. мови мало забезпе
чуватися силами приватного шкіль
ництва. Сподіваючись на здобуття 
гарантій на навч. єврейс. дітей в освіт, 
закладах ін. націй на принципі про
порційної взаємності, представники 
ЄНРад водночас визначили вивчення 
івриту як обов'язкове. Тим часом мові 
ідиш відведено роль допоміжної лише 
в початковій шк.

Сформульовані на з'їзді положен
ня, а також прохання про оприлюд



ЄВРЕЙСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РАДА (ЄНРада)

нення окремого розпорядження, яке 
б визначало юрисдикцію автономії 
євреїв, наприкінці 12.1918 передано 
Держ. Секретаріату членами Президії 
ЄНРади Сх. Галичини К. Гальперном і 
Й. Рубеном. Відтак 1.04.1919 в урядо
вому періодичному органі - газеті "Ре- 
публика"- з'явилася інформація, якою 
підтверджено повноваження ЄНРади 
Сх. Галичини як вищої інституції авто
номної влади євреїв.

З часу проведення грудневого
1918 з'їзду в краї паралельно діяли дві 
ЄНРади Сх. Галичини: одна - на тер-ї, 
де було встановлено владу Польщі, 
друга - на контрольованих ГА теренах. 
Тимчасовим місцезнаходженням но
воутвореної Ради обрано Станиславів.
21.03.1919 політ, еліти ЗОУНР ухвалили 
право ЄНРади призначити свого пред
ставника при РДС.

23.03.1919 в Станиславові розпоча
ло роботу пресове бюро при ЄНРаді. Її 
періодичні органи - "Дос юдіше ворт" 
("Єврейське слово") та "Міттелунген 
фунім Остгаліціен націоналрат" ("Пові
домлення Східногалицької національ
ної ради").

З ініціативи ЄНРади Сх. Галичини
7.04.1919 відбулася зустріч із представ
никами уряду ЗОУНР. Від імені єврейс. 
делегації виступив голова станисла
вівської ЄНРади, чл. партії "Загальних 
сіоністів" К. Гальперн. У результаті пе
реговорів до виборчої комісії УНРади 
було введено 4 представники ЄНРади, 
які працювали в ній з правом дорадчо
го голосу.

Навесні 1919 ЄНРада розпочала з 
РДС перемовини про запроваджен
ня при його президії відділу (т. зв. де- 
церненту) з єврейс. справ. Позитивне 
рішення з цього питання уряд (РДС) 
ухвалив 5.04.1919. Склад єврейс. де- 
церненту, котрий репрезентував інте
реси євреїв перед владою, мав фор
муватися з урахуванням кандидатур, 
запропонованих ЄНРадою.

Приблизно в той час ЄНРада 
Сх. Галичини, що діяла в Станиславові, 
переглянула свою стратегію в польс.- 
укр. конфлікті. Це рішення визрівало 
впродовж зими 1919. У 03.1919, на 
таємному засіданні ЄНРади, ухвалено

відкрито підтримати ЗОУНР відразу ж 
після закінчення польс.-укр. війни.

18.05.1919 в Станиславові відбу
лися вибори до ЄНРади. Найбільше 
представництво в ній здобули "Загаль- 
ні сіоністи" (15 мандатів) та Єврейс. со
ціал-демократ. партія (12 мандатів). 3-є 
місце за кількістю отриманих голосів 
посів список жіночо-сіоніст. (9 манда
тів), далі - "Поалей-Ціон" (7 мандатів), 
фолкісти (6 мандатів) та приватно-сіо- 
ніст. (1 мандат).

У 03.1919 голова ЄНРади Сх. Гали
чини Л. Райх, спільно з ін. представни
ками зх.-укр. єврейства, брав участь у 
роботі К-ту єврейс. делегацій, що діяв 
у час Версальської мирн. конф. Вони 
домагалися надання євреям, які опи
нилися в складі Польщі, Румунії та ЧСР, 
прав нацменшин.

Після завершення польс.-укр. вій
ни політичні еліти євреїв зверталися 
до вищих міжнар. інстанцій, пропону
ючи свій варіант урегулювання тери
тор. конфлікту в Галичині. Так, напри
кінці 1920 в Лондоні голова ЄНРади 
Сх. Галичини Л. Райх (за парт, належ
ністю -"Загальний сіоніст") домагався 
утворення в цьому регіоні нейтраль
ної д-ви під контролем Ліги Націй. 
Також у Лондоні восени 1922 ЄНРада 
Сх. Галичини обґрунтувала участь євре
їв у виборах до сейму і сенату Польщі 
не як визнання її права на інкорпора
цію Сх. Галичини, а результат надзви
чайного становища, в якому опинили
ся євреї. Участь у виборчій кампанії, як 
заявила ЄНРада, не означає відмови 
від проголошеного кількома роками 
раніше нейтралітету в польс.-укр. кон
флікті. Позицію невтручання в нього 
ЄНРада Сх. Галичини трактувала векто
ром своїх дій до остаточного врегулю
вання питання про міжнар.-правовий 
статус Сх. Галичини.

Літ.: Гон М. Особливості міжетніч
ної взаємодії в контексті політичних 
процесів на західноукраїнських зем
лях у міжвоєнний період. Рівне, 2006; 
Погребинська І. М. Ідеали і реальність. 
Нариси з історії національно-культур
ної автономії в країнах центральної 
і східної Європи. К., 2010; Погребин
ська І. М., Гон М. М. Євреї в Західно
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українській Народній Республіці (до 
проблеми українсько-єврейських вза
ємин). К., 1997; Стахів М. Західня Укра
їна. Нарис історії державного будів
ництва та збройної і дипломатичної 
оборони в 1918-1923 pp. І  4. Скрен- 
тон, 1960; Abramson Н. A. Prayer for 
the Government: Ukrainians and Jews 
in Revolutionary Times, 1917-1920. 
Cambridge, 1999; Gelber N. M. The 
national autonomy of Eastern-Galician 
Jewry in the West-Ukrainian Republic, 
1918-1919 // A History of Polish Jewry 
during the revival of Poland. New-York, 
1990. P. 244-296.

Максим Гон

ЄВСЬКИЙ
Сергій
(Василь, можливо - Василевський, 

від чого й псевд.: Василь Євський; бл. 
1890 -  після 1920) - сотник УГА. За на
ціональністю естонець (за ін. даними
- латвієць). Один з найзагадковіших 
старшин Летун. відділу УГА.

Колиш. офіцер рос. армії. Був льот- 
чиком-винищувачем Одес. авіадивізіо- 
ну арміїУД. Від 12.1918-у складі 1 -їавіа- 
сотні ГА. Був у складі допоміжної сотні 
летунів,яка на поч. 12.1918 (полковники 
Д. Кануков, Б, Губер; сот. Ф. Алелюхін, 
пор. А. ІІІеремецінський, чет. М. Сери- 
ків, хор. X. Кануков) прилетіла з Одеси, 
поповнивши авіацію ГА. З 16 збитих 
укр. летунами польс. літаків 9 -  на ра
хунку сотника Є. Підстрелив літак Ес
кадри льотнічої ім. Тадеуша Костюшка, 
організованої в СІІІА. У ході Чортків. 
офензиви, на "Nieuport", здобув 2 по
вітряні перемоги, підбивши ворожий 
"Fokker" над Золочевом та літак над 
Поморянами.

1920 поїхав з пілотом Бернгубером 
до Італії, щоб купити там кілька літаків 
для Директорії. При випробуванні лі
таків Бернгубер загинув. Є., показавши 
вершини вищого пілотажу, так захопив 
італ. військовиків, що отримав у пода
рунок апарат "Spad" з двигуном "Гіс- 
пано (Іспано)-Суіза", здійснив переліт 
Відень-Київ і назад, привізши останки 
товариша, причому переліт з Києва до 
Відня зробив без посадки. Наприкінці
04.1920, після захоплення польс. вій

ськами м. Козятин (нині Вінниц. обл.), 
разом з ін. галиц. льотчиками перелетів 
на контрольовану більшовиками тер-ю.

Про Є. згадував П. Франко: "Говорив 
мало, зате літав чудово. На малих «Ню- 
порах» доказував чудес акробатики". 
Імовірно, служив в авіації ЧА в часи ЧУГА.

Повернувся до Прибалтики. По
дальша доля невідома. У Львові одна 
з вулиць біля найстарішого летовища 
Левандівка названа його іменем.

Літ.: Кірея В. Кадрове забезпечен
ня військово-повітряних сил Захід
но-Української Народної республіки
1918-1919 pp. // Гілея. 2015. № 94. 
С. 29-41; Лемківський І. Летунство У. Г. А. 
// Літопис Червоної Калини. 1938. 
№ 11. С. 7-10; Тинченко Я. Герої Укра
їнського неба. К,, 2010; Українська 
Галицька Армія. Довідник з історії 
України / уклад. І. Підкова, Р. Шуст. 
Львів, 2001; Фостаковський І. Летун
ство // Українська Галицька Армія / 
ред. Д. Микитюк. Т. 1. Вінніпеґ, 1958. 
С. 217-240; Франко П. Летунський відділ 
У. Г. А. //Літопис Червоної Калини. 1937. 
№ 10.С.З-5;№ 12.С.9-12\ШанковськийЛ. 
Українська Галицька Армія. Львів, 
1999; Якимович Б. Збройні Сили Укра
їни: нарис історії. Львів, 1996; Ян- 
чак Я. Я. З історії авіації УГА. Львів, 
2004; Мараєва В. Сергій Євський // 
ЕСУ. URL: http://esu.com .ua/search_ 
articles.php?id=17421; Нікольська М. 
Естонці // ЕСУ. URL: http://esu.com.ua/ 
search_articles,php?id=18030; Як одеси
ти за Галичину воювали. URL: http://te. 
20 minut.ua/Nashe-mynule/yak-odesiti- 
za-galichinu-voyuvali-10319655.html.

Олег Єгреиіій, Богдан Якимович

ЄВШАН (ФЕДЮШКА)
Микола Йосипович
(19.05.1889-23.11.1919) -  літ. кри

тик, літературознавець, публіцист, че
тар ГА. Н. у м. Войнилів Калуського пов. 
Навч. у Станиславів. г-зії, Львів, і Віден. 
ун-тах. Ще студентом став працівни
ком б-ки, згодом секретарем НТШ, 
адміністратором Академіч. дому, де
який час був особистим секретарем 
М. Грушевського. Займався літ. крити
кою, друкувався в ж. "Бджола", "Будуч- 
ність", ЛНВ, "Українська хата".

http://esu.com.ua/search_
http://esu.com.ua/
http://te


ЄГОРОВ Олександр Ілліч

Під час ПСВ -  поручник австр. ар
мії, воював на Рос., Рум., Італ. фронтах, 
був важко поранений. 29.10.1918 ор
ганізував перебрання влади до рук 
укр. старшин у 9-му піх. полку в Жура- 
виці, став військ, комендантом укр. 
команди, готової зайняти Перемишль.
31.10.1918 змушений залишити м. Пе
ремишль. З 11.1918 був військ, комен
дантом Войнилова й округи, з 01.1919 
працював у Станиславові журналістом 
у газ. "Република", "Нове життя" "На
род", де друкував критичні матеріали 
про урядову політику ЗУНР. За належ
ність до СРС у 04.1919 заарештований 
разом з М. ІІІаповалом і В. Пачовським; 
невдовзі звільнений. Вступив до ГА.

За його ініціативою у 07.1919 ко
мандування ГА видало наказ коман
дирам розпочати написання історії 
військ, частин і підрозділів від корпусу 
до куреня. Очолив істор. відділ Пре
сової кватири НКГА, формував архів 
армії. Разом з Ю. ІІІкрумеляком і Г. Кол- 
цуняком організовував публікації в ар
мійських газетах з істор. тематики, на 
вшанування пам'ятних істор. подій. На 
відзначення 1 -ї річниці Листопадового 
"зриву" виступив 31.10.1919 з палкою 
промовою перед стрільцями ГА.

П. від тифу в м. Вінниця, де й похо
ваний на стрілец. кладовищі.

Літ.: Альманах Станиславівської 
землі. 1  1. Нью-Йорк; Торонто; Мюнхен, 
1975; Бабій О. Микола Євшан (Федюшка). 
Життя і творчість. Львів, 1929; Українська 
Галицька Армія / ред. Д. Микитюк. Т. 1. 
Вінніпег, 1958; Юсип Д. Микола Євшан; 
нарис життя і творчості. Вінниця, 1994.

Степан Кобута, Лариса Кобута

ЄГОРОВ
Олександр Ілліч
(25.10.1883-23.02.1939)-рад. військ, 

діяч, маршал СРСР, нач. Генштабу ЧА. Н. 
у м. Бузулук Самарської губ. (нині РФ) в 
багатодітній міщанській родині. Здобув 
освіту в Самарській г-зії (1901). Добро
волець Рос. армії. Служив у 4-му гре
надерському Несвіжському полку. Ви
пускник Казанського піх. юнкер, уч-ща 
(1905). 22.05.1905 - підпоручик. На 
службі в 13-му лейб-гренадерському 
Єреван, полку.

Учасник ПСВ. 01.1916 -  навч. у 
військ, уч-щі м. Тифліс (нині м. Тбілісі, 
Грузія). Капітан. 21.08.1916 -  при шта
бі 2-го Кавказ, кавалерійс. корпусу. 
З 6.12.1916 підполковник, командир 
батальйону, згодом 132-го піх. Бендер, 
полку. 5 разів поранений. У 02.1917 
вступив до Союзу соціалістів-револю- 
ціонерів, 12.1917 -  до ЧА. Займався 
набором офіцерів, питаннями поло
нених та біженців. З 08.1918 команду
вав арміями і фронтами в боях біля 
м. Самара, Царицин (нині Волгоград) 
26.12.1918-25.05.1919 команд. 10-ю ар
мією. 07-10.1919 - команд. 14-ю армією. 
Зупинив наступ А. Денікіна біля м. Орел. 
Проводив наступ ЧА на Лівобережній 
Україні. 10.1919-01.1920 -  команд, вій
ськами Пд. фронту (до військ, ради цьо
го фронту входив Сталін). Керував вій
ськами ЧА, що воювали з ДА УНР та УГА. 
01-12.1920 -  команд. Пд.-Зх. фронтом 
під час польс.-рад. війни. Вів бойові дії в 
Галичині. Причетний до створення ГСРР.

12.1920-04.1921 -  команд, війська
ми Київ, військ, округу, 04-09.1921
- Петроградського військ, округу,
09.1921 -01.1922 -  команд. Зх. фронтом, 
02.1922-05.1924 - Кавказ. Червоно- 
прапорною армією, 04.1924-03.1925 - 
військами Укр. військ, округу. 1925-26
- військ, аташе в Китаї. 03.1926-05.1927
- заст. нач. військ.-пром. управління 
ВРНГ СРСР. 03.1927-04.1931 - команд, 
військами Білорус, військ, округу. З
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ЄҐЕР Ернст

04.1931 -  нач. штабу ЧА. 02.1934 -  канд. 
у члени ЦК ВКП(б). 1935 - маршал СРСР. 
З 11.05.1937 - 1 -й заст. наркома оборо
ни СРСР (замінив на цьому посту М. Ту- 
хачевського). Ініціатор переозброєння 
ЧА та флоту СРСР, створення заг.-держ. 
с-ми ППО. Прихильник створення ве
ликих бронетанкових з'єднань.

У 01.1938 звинувачений Сталіним у 
шпигунстві та воєн, змові. За однією з 

ЄЛЮК версій, Сталін усунув свідка свого ми-
СидірТеодорович нулого і приписував собі його військ,

перемоги.
8.02.1938 заарештована дружина 

Є., 27.03.1938 заарештований маршал 
Є. 22.02.1939 Військ, колегією Верхов
ного Суду СРСР засуджений до роз
стрілу. Розстріляний до річниці ство
рення ЧА. Кремований. Реабілітований 
посмертно 14.03.1956.

Літ.: Ненароков А. П. Верность долгу:
О маршале Советского Союза А. И. Его- 
рове. М., 1989; Полководцьі граждан- 
ской войньї, М„ 1960; Якупов Н. М. Тра- 
гедия полководцев. М., 1992. С. 247-266.

Микола Вітенко

ЄҐЕР
Ернст
(д. і м. н. н. -  22.11.1921) - військо

вик. Німець за походженням, родом з 
Буковини. Командир 7-го гармат, полку
7-ї Львів, бригади ГА. Провоював усю 
польс.-укр. війну, був з УГА за Збручем. 
Учасник Другого зимового походу Ар
мії УНР, потрапив у полон під Базаром, 
відмовився йти служити більшовикам.

Розстріляний за наказом Г. Котов- 
ського в числі 359 укр. полонених у 
м. Базар (нині Житомир, обл.). Похова
ний у братській могилі.

Літ.: Базар. Каліш, 1932; Українська 
Галицька Армія / ред. Д. Микитюк. Т. 4. 
Вінніпеґ, 1968; Якимович Б. Україна та 
українці: події далекі і близькі. Вибрані 
праці. Львів, 2014. С. 438-446.

Богдан Якимович

ЄДНАК
Антін Олександрович
(21.09.1883-1940) - суддя, старши

на УГА. Н. у м. Бережани (нині Терноп. 
обл.) у сімТ возного суду. Здобув освіту 
в г-зії м. Бережани. Студіював право у

Львів, ун-ті. Від 1908 працював у судах 
різних міст Галичини, зокр. в Бучачі, 
Тернополі.

У час ПСВ служив у військ, судах 
австро-угор. армії. До ГА вступив у
12.1918 в Тернополі, був суддею по
льового суду ОВК. 1.03.1919 отримав 
військ, звання сотника-судді. Влітку
1919 опинився в польс. полоні. Від 
1922 - суддя окружного суду в Чорт- 
кові, потім у Бережанах. В укр. громад, 
житті цього періоду участі не брав, 
лише жертвував кошти на нац. т-ва.

Після 09.1939 надалі проживав у 
Бережанах.

П., вчинивши самогубство, коли спів
робітники НКВС прийшли, щоб зааре
штувати його.

Петро Гуцал

ЄЛЮК
Сидір Теодорович
(15.02.1880-01.08.1919) - педагог, 

громад.-освіт. діяч. Н. у с. Рашків (нині 
Городенків. р-ну Івано-Франк. обл.) в 
сім ї селян. Навч. в г-зіях у Городенці та 
Станиславові, випускні іспити склав в 
Академіч. г-зії у Львові. До 1905 студі
ював філологію у Львів, ун-ті. 1906-10 
викладав лат., грец., укр. і польс. мови 
в укр. чол. г-зії та укр. ін-ті для дівчат у 
Перемишлі. 1910 здобув наук, ступінь 
д-ра філософії; працював в укр. г-зії 
м. Коломия. Видав розвідку "Іржавець
-  поема Т. Шевченка" (1904), публіку
вав статті в періодичних виданнях.
1913 обраний звичайним членом НТШ.

З поч. ПСВ виїхав до Австрії; 1916 
деякий час завідував гімназійними 
курсами в таборі м. Ґмюнд.

Влітку 1917 повернувся до Бере
жан, призначений директором г-зії. 
Один з організаторів Листопадового 
чину в місті. 4.11.1918 обраний заст. 
комісара Бережан, повіту, одночасно 
очолював шкільний відділ у повітов. 
комісаріаті. Обіймаючи ці посади весь 
період ЗУНР, уладнував проблеми 
життєдіяльності в повіті, налагоджен
ня роботи сільс. шкіл. На поч. 06.1919 
разом з ГА покинув місто, в серед.
07.1919 перейшов за р. Збруч. Перебу
вав у м. Кам'янець-Подільський (нині 
Хмельн. обл.).
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ЄМЧУК Степан

П. від тифу в м. Кам'янець-Поділь
ський.

Літ.: Гуцал П. Єлюк Сидір (Ісидор) 
Теодорович // ЕСУ. Т. 9. К.# 2009. С. 398- 
399; Луговий М. Бережанські гімна
зисти та викладачі у лавах УСС та УГА // 
Наукові записки Тернопільського наці
онального педагогічного університету 
імені Володимира Гнатюка. Серія : Істо
рія. 2016. Вип. 2 (3). С. 176; Українська 
державна чоловіча гімназія в Переми
шлі 1895-1995. Дрогобич, 1995. С. 77.

Петро Гуцал

ЄМЧУК
Степан
(27.12.1900 - після 1961) -  десятник 

УГА. Н. у с. Поточиська (нині Поточище 
Городенків. р-ну Івано-Франк. обл.).

1917 мобілізований до австро-угор. 
армії. Воював на Італ. фронті. У 01.1919 
вступив до ГА. Воював у ДА УНР.

1926 виїхав до Канади. Проживав у 
м. Форт Вілліям, займався с. госп-вом. 
Чл. "Просвіти", секретар т-ва "Взаїм- 
на поміч". 1929 переїхав до м. Віндсор,
11.1929 - до м. Гамілтон. Продовжував 
працювати в "Просвіті" з 1935- у  "Рідній 
школі" в м. Садбері. Організував буд-во 
укр. церкви. Голова Т-ва сприяння УНРа- 
ді, секретар Т-ва укр. самостійників, т-ва 
"Взаїмна поміч" Чл. СБУВК.

Літ.: Десятник Степан Ємчук // Бю
летень Союзу бувших українських воя
ків у Канаді. Торонто. 1961. Січень-чер- 
вень. Ч. 6-7. С. 23.

Микола Вітенко

ЄНДЖЕЄВСЬКИЙ
Владислав
(J^drzejewski Wtadystaw;
05.03.1863—04.10.1939) -  пол ьс. військ, 

діяч. Н. у с. Новіни (Білорусь). Генерал 
бригади рос. армії.

У польс. війську з 12.1918; 03-05.1919
-  командир 5-ї д-зії піхоти; нач. гарнізо
ну Львова; протистояв наступу ГА під 
Тернополем у ході Чортків. офензиви
(06.1919). Генерал бригади (1919). Учас
ник польс.-рад. війни. З 1.04.1920 -  ге- 
нерал-поручник. 05-07.1920 очолював 
1-шу армію, 08-09.1920 - 6-ту армію.
З 01.1921 команд. Ген. округом Лю
блін, а з 09.1921 - округом б ум . Львів.

30.06.1924 подав у відставку. Входив до 
кер-ва Польського т-ва опіки загиблих 
героїв уЛьвові.

09.1939 зголосився до військ, служ
би. Налагодив роботу цивільної обо
рони у Львові. 4.10.1939 заарештова
ний органами НКВС. Загинув у в'язниці 
у м. Львів.

Літ .: Литвин М. Р. Українсько- 
польська війна 1918-1919 pp. Львів, 
1998; Encyktopedia wojskowa. Dowodcy 
і ich armie. Historia wojen і bitew. Tech- 
nika wojskowa. Warszawa, 2007; Klimec- 
ki M. Wojna polsko-ukrairiska o Lwow і 
б а їіф  Wschodni^ 1918-1919 r. Aspekty 
polityczne і wojskowe. Warszawa, 1997; 
Kryska-Karski T, Zurakowski 5. Generato- 
wie Polski niepodlegtej. Warszawa, 1991.

Микола Литвин

ЄНДЖЕЙбВСЬКИЙ
Франц Миколайович
(15.08.1888-23.03.1978)-юрист, орга

нізатор укр. спорту на Буковині, сотник 
УГА. Н. у м. Сторожинець на Буковині 
в родині землевласника. Початкову 
освіту здобув у Сторожинці, середню
- в 2-й держ. укр.-нім. г-зії в Чернівцях

(1900-05) та 2-й держ. укр.-польс. г-зії у 
Львові (1905-08), де склав матуральні 
іспити (1908). Отримав абсолюторіум 
на юрид. ф-ті Чернів. ун-ту (3.05.1913).
1913-20 працював адвокат, конципіен-

ЄНДЖЕЄВСЬКИЙ
Владислав
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ЄРМІ (ЄРМИ, ЕРМІ) Карл (Кароль, Карло)

том (кандидатом) у суді в Сторожинці 
(з перервою на роки військ, служби).

З поч. ПСВ воював на Сх. фронті як 
кадет 41-го полку піхоти крайової обо
рони, з 05.1916 - хорунжий ландштур
му 6-ї компанії 95-го полку піхоти. 1916 
потрапив до рос. полону, перебував 
у таборах для військовополонених у 
м. Кузнецьк Саратовської губ. 1917 
втік з полону, перебрався через лі
нію фронту й повернувся на службу в 
95-й полк піхоти. У 05.1918 іменований 
лейтенантом ландштурму 22-ї окруж
ної команди. 22.05.1918 промований 
д-ром права Чернів. ун-ту.

Після розвалу Австро-Угор. мо
нархії став на службу в укр. армію як 
четар 2-го полку стрільців ГА в Ста
ниславові. 31.01.1919 іменований по
ручником ГА.

Восени 1920 поступив на службу в 
міську управу (примарію) м. Чернівці, 
де працював заступником дир., згодом 
на керівних посадах на Чернів. елек
тростанції.

З 11.1908 - чл. правління т-ва укр. 
студентів "Січ" у Чернівцях. З 05.1910
- чл.-засн., згодом батько укр. ака
демічного козацтва "Запороже" в 
Чернівцях. Засн., почесний чл. та 1-й 
голова укр. спортивного т-ва (з 1931 
укр. спортивного клубу) "Довбуш" у 
Чернівцях (засн. 5.09.1920). Ланковий 
футбольної команди УСТ "Довбуш"
1920-25. 1925 ініціював заснування 
Кубка Зх. України; автор концепції тур
ніру, відповідно до котрої щосезону
4 клуби представляли різні регіони Зх. 
України (Буковину, Галичину, Волинь, 
Закарпаття).

Чл. т-ва "Укр. нар. дім" у Чернівцях 
аж до його закриття рад. владою 1944.

Восени 1940 виїхав з дружиною 
та 3 дітьми до Німеччини в рам
ках обміну нас. між Німеччиною та 
СРСР. Працював в урядових стр-рах 
м. Бреслау (нині м. Вроцлав, Польща). 
В роки війни втратив 2 дочок,які помер
ли від хвороби, та сина, який загинув у 
боях на Сх. фронті. Після війни оселив
ся з дружиною в Ганновері, з 1963 - в 
с. Ешеде, що біля м. Целлє (земля Ниж
ня Саксонія, ФРН), придбавши собі бу
динок з великим садом. Тут поховав

дружину, яка п. 10.03.1969; у тому ж 
гробівці поховано і Е. 30.03.1978.

Літ.: Буковина, її минуле і сучасне. 
Париж; Філадельфія; Детройт, 1956. 
С. 793-794; Новинки // Буковина. 1918.
24 трав.; Посмертні згадки // Букови
на. 1978. Липень; Українська Галицька 
Армія / ред. Д. Микитюк. Т. 2. Вінніпег, 
1960. С. 303; Український спортовий 
клюб "Довбуш" - Чернівці та україн
ський спорт на Буковині 1920-1940 / 
під ред. В. Карповича і П. Григоровича. 
Чікаґо; Балтімор; Філядельфія; Торон
то, 1984.

Володимир Старик

ЄРМІ (ЄРМИ, ЕРМІ)
Карл (Кароль, Карло)
(13.03.1876 - після 1944) - церк. 

і громад, діяч, капелан УГА. Італієць 
за походженням. Н. у м. Серет на Бу
ковині, що належала до Станиславів. 
єпархії. Навч. в духовній семінарії, на 
богослов, ф-ті Львів, ун-ту (1895-99). 
Висвячений на священика в стані це
лібату 1.10.1899 єпископом А. Шеп- 
тицьким. Пом. пароха с. Княждвір 
Пістин. деканату (17.10.1899-1900). За
вершив вищі богослов, студії в ун-тах 
м. Інсбрук (1900-02) і Відень (1900-08). 
Префект і духівник Львів, духовної 
семінарії (1902-07). Єпископ Г. Хоми- 
шин нагородив його крилошанськими 
відзнаками (1906). Ступінь д-ра бого
слов'я здобув 8.04.1908 у Віден. ун-ті. 
Отримав канонічну відпустку зі Ста
ниславів. єпархії до Львів, архієпархії 
(1909).

За дорученням митрополита 
А. Шептицького 1910 виїхав до США 
для душпастирської праці серед укр. 
емігрантів. 08-11.1910 - парох цер
кви Св. Івана Хрестителя в м. Ньюарк 
(шт. Нью-Джерсі). Згодом переїхав до 
Канади (1910-13), де організував і очо
лював як парох громади греко-католи
ків у м. Сідней (пров. Нова Шотландія, 
1910), м. Згода (пров. Манітоба, 1910- 
13), при церкві Св. Йосафата м. Торонто 
(пров. Онтаріо, 02-03.1911), при церкві 
Св. Михаїла у м. Монреаль (пров. Кве
бек, 1911-06.1912). 1914 повернувся 
до Галичини, де знову став префектом 
Львів, духовної семінарії (до 1918).
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З 1.03.1919 іменований духівником 
ГА. Пройшов воєн, кампанію УГА в Гали
чині й за Збручем. Арештований польс. 
адміністрацією 1920,

Парох с. Берлоги (1924-28), адмі
ністратор с. Камінь (1924) Рожнятів. 
деканату. Адміністратор с. Любинці 
Любинецького деканату (1928-33), ад
міністратор с. Слобода Болехів. дека
нату (1933-35). Парох с. Веринь Мико
лаїв. деканату (1941 -44).

Подальша доля невідома.
Літ.: Лебедович І. Полеві духовники 

Української Галицької Армії: У 45-річчя 
участи у Визвольних змаганнях (Ма
теріали до історії). Вінніпег, 1963. С, 78,
82, 239; Стецишин О. Ландскнехти Га
лицької армії. Львів, 2012. С. 358-359;
Стрийщина: історично-мемуарний збір
ник / ред. І. Пеленська, К. Баб'юк. І  3.
Нью-Йорк; Торонто; Париж; Сідней, 1993.
С. 198,313,316.

Руслан Делятинський,
Олег Єгреиіій

ЄРОШЕВИЧ (ЯРОШЕВИЧ)
Петро Костянтинович
(04.07.1870-1945) -  генерал-поруч- 

ник ДА УНР. Н. на Катеринославщині.
Випускник Петровського Полтав. кадет, 
корпусу (1888), 3-го військ. Олександрів- 
ського уч-ща, Михайлівського артилер. 
уч-ща (1891) Служив у 5-й резервній 
артилер. бригаді. 1898 завершив навч. у 
Миколаївській акад-ї Генштабу.

15.02.1900-20.04.1901 - штаб-офіцер 
для доручень штабу Приамурського 
військ, округу. Учасник Китайського по
ходу 1900-01. З 20.04.1901 - штаб-офі- 
цер 2-го Сибір, армійського корпусу.
6.12.1901 - підполковник. Командир 
роти 4-го Туркестан. стрілец. батальйо
ну (28.04.1902-1.05.1903). Учасник рос.- 
япон. війни. 3.12.1904-7.08.1906 - нач. 
штабу 79-ї піх. д-зії. 7.08.1906-2.03.1909
- нач. штабу 17-ї піх. д-зії. Полковник 
(6.12.1906). Штаб-офіцер при управлінні 
48-ї піх. резервної бригади (2.03.1909-
1.08.1910). Нач. штабу 43-ї піх. д-зії 
(1.08.1910-14.01.1912). Командир 4-го 
стрілец. полку (14.01.1912-8.02.1915).

Воював у ПСВ. Учасник боїв за 
м. Лодзь (нині Польща). Командував 
4-ю Сибір, стрілец. д-зіею і 1 -ю стрілец.

ЄРОШЕВИЧ (ЯРОШЕВИЧ) Петро Костянтинович

бригадою. Кер. 6-го Сибір, армійського 
корпусу (8.02.1915-29.04.1917). Гене
рал-майор. Переведений до Генштабу.

329.04.1917 перебуваву Петроград, 
військ, окрузі. З 27.07.1917 нач. штабу 
12-ї піх. д-зії, у 12.1917 здійснив її укра
їнізацію і передав під контроль УЦР; з
13.04.1918 в складі армії УД. 24.09.1918
- генерал-хорунжий. 5.11.1918 - ген. 
значковий. З 8.11.1918 очолював 2-й 
Подільський корпус. 22.12.1918 за- ЄРОШЕВИЧ (ЯРОШЕВИЧ) 
арештований за розпорядженням Петро Костянтинович 
Директорії УНР. Згодом звільнений.
01-04.1919 - командир 1-го Волин. 
корпусу ДА УНР. З 04.1919 -  командир 
9-го корпусу. З 3.05.1919 очолював гар
нізон м. Рівне. З 2.06.1919 керівник 1-ї 
Пн. д-зії ДА УНР. З 23.10.1919 очолював 
оборону м. Могилів-Подільський від 
білогвардійців. 11.11.1919 потрапив у 
полон до ЗСПР. Перебував у в'язницях 
м. Одеса, Севастополь, Катеринодар. У
01.1920 повернувся до м. Севастополь.
У 05.1920 виїхав з Криму. 7.10.1920 до
лучився до підрозділів ДА УНР. Учасник 
польс.-рад. війни. З 16.10.1920 очолю
вав тилове забезпечення ДА УНР. З
3.11.1921 -  заст. військ, міністра УНР, 
командарм ДА УНР, нач. тилу армії. У
12.1921 інтернований у таборі біля 
м. Ченстохова (Польща).

Після ліквідації табору проживав у 
м. Томашів (нині Томашув-Мазовецькі,
Польща). 1923-36 - у м . Каліш (Поль
ща), після 1936 - ус . Скальмежице біля 
Каліша. Автор спогадів.

26.01.1945 заарештований органа
ми рад. контррозвідки "CMEPLU". Заги
нув у Лук'янів. тюрмі м. Київ.

Те.: Срошевич П. З боротьби укра
їнського народу за свою незалежність 
// За Державність. Варшава, 1938. № 8.
С. 35-65.

Літ.: Волков С. В. Знциклопедия 
Гражданской войньї. Белое движение.
СПб, 2003; Залесский К. А. Кто бьіл кто в 
Первой мировой войне. М., 2003;Лит
вин М. P., Науменко К. Є Збройні сили 
України першої половини XX ст. Гене
рали і адмірали. Львів; X., 2007. С. 88-89;
Тинченко Я. Ю. Офіцерський корпус 
Армії Української Народної Республіки 
(1917-1921). Кн. 1. К., 2007. С. 157-158.

Микола Вітенко
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ЄРОЩУК (ЄРОЩУК-ТЕРЕЩУК) Олександр Пилипович

ЄРОЩУК
(ЄРОЩУК-ТЕРЕЩУК)
Олександр Пилипович
(01,03.1886 - д. і м. с. н.) -  військ, 

діяч. Н. у м. Грубешів Люблін, губ. Навч. 
у г-зіях у Білій Церкві та Києві. Курсу 
не закінчив, бо під час революц. подій 
1905-07 долучився до анархістів. 1909 
заарештований. 1909-13 - на засланні 
у Туруханському краї та Якутській губ.
1914 завершив навч. у лісовій школі.

У 01.1915 добровольцем зголосив
ся до рос. армії; тоді ж закінчив Іркут. 
військ, уч-ще. На фронті служив у 22-му 
Туркестан, стрілец. полку. Останнє 
звання в рос. армії -  поручик.

З 07.1917 - в 1 -му Укр. курені смер
ті, що з Рум. фронту в 10.1917 прибув до 
Києва; брав участь у придушенні пов
стання на з-ді "Арсенал". Далі -  в скла
ді "Кінно-літучого партизан, загону". 
З 03.1918 - в Окремому корпусі кор
дон. охорони. Брав участь у повстанні 
проти гетьмана П. Скоропадського,

1 9 1 9 -у  складі ГА; командир Холм. 
добровольчої сотні в складі 1-го Угнів. 
куреня 9-го піх. полку Рава-Руської до
повнюючої округи. 1920 - командир 
Могилів-Подільського кордон, відділу, 
комендант штабу управління тилу ДА 
УНР, нач. штабу Окремого кордон, кор
пусу, командир Могилів-Подільської 
кордон, бригади. У 11.1920 інтернова
ний поляками. Останнє звання в Армії 
УНР-підполковник.

У міжвоен. період проживав в Укр. 
станиці в Каліші; чл. Союзу укр, військ, 
інвалідів бувшої Армії УНР.

Подальша доля невідома.
Літ.: КучерукВ. Українська Галиць

ка Армія; довідник. К., 2010; Тинченко Я. 
Офіцерський корпус Армії Української 
Народної Республіки (1917-1921). Кн. 1. 
К., 2007; WiszkaE. Emigracja ukrainska w 
Polsce 1920-1939. Torun, 2004.

Андрій Руккас

ЄФРЕМОВ
Сергій Олександрович
(псевд.: С. Александрович, Воло

сожар, Земець, Киянин, Тр. Лановий, 
Липовчанин, С. Охріменко, Сергій Па
лець, Spectator, Nemo, Scriba та ін.;
06.10.1876-31.03.1939) - громад., політ.

і держ. діяч, літературознавець, публі
цист. Н. у с, Пальчик Звенигородсько
го пов. Київ. губ. в родині священика. 
Здобув освіту в Уман. духовному уч-щі 
(1886-90), Київ, духовній семінарії 
(1891-96), юрид. ф-ті Київ, ун-ту (1897- 
1901). Займався літ. та публіцист, діяль
ністю, співпрацював з час. "Киевская 
старина" "Записки Наукового товари
ства ім. І  Шевченка" "Громадська дум
ка" (чл. редколегії), "Рада" та ін. Один з 
фундаторів вид-ва "Вік".

Чл. Київ, старої громади, 1897 - чл. 
кер-ва Заг. безпартійної укр. орг-ції; 
співзасн. Укр. демократ, партії (1904), 
згодом УРП, що 1905 об'єдналася з Укр. 
демократ, партією та отримала наз
ву Укр. радикально-демократ. партія. 
З 1908 чл. правління ТУП. Належав до 
ліберального крила укр. нац. руху.

1917 - один з організаторів та ідео
логів УЦР, заст. її голови, чл. Малої Ради, 
ген. секретар міжнац. справ у першо
му складі Ген. Секретаріату. У 06.1917 
очолив УПСФ. Одночасно проводив 
потужну літ.-публіцист. діяльність. За 
часів гетьмана П. Скоропадського від
мовився від співробітництва з новою 
укр. владою. У добу Директорії УНР 
відійшов від активної політ, діяльності. 
З 1919 працював в УАН.

За рад. влади перейшов на неле
гальне становище (1920), за клопотан-
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ЄФРЕМОВ Сергій Олександрович

ням ВУАН амністований (1921). Продов
жив адм. й наук, роботу. Дійсний чл. 
та віце-президент ВУАН (1922-28), чл. 
госп. управи (1924-28). Видав низку 
наук, досліджень з літературознавства 
та історії л-ри.

1928 за негативне ставлення до 
комуніст, ідеології звільнений з ВУАН. 
1929 заарештований, у 04.1930 засу
джений у справі "СВУ" на 10 р. тюрем
ного ув'язнення.

П. у тюрмі м. Ярославль. Реабіліто
ваний 11.08.1989.

Те.: Єфремов С. Історія українського 
письменства. К., 1995; Його ж. Літера- 
турно-критичні статті. К., 1993; Його ж. 
Щоденник. 1923-1929. К., 1997.

Літ.: Верстюк В., Осташко Т. Діячі 
Української Центральної Ради. К., 1998; 
ЕІУ.Т. 3. К., 2005; Кримський А. Життєпис
і літературна діяльність С. О. Єфремо- 
ва // Записки Історично-Філологічного 
Відділу ВУАН. 1923. Кн. 2-3.

Олександра Кудлай
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"ЖАЛІБНА КНИГА" - книга-реестр 
старшин і стрільців УГА, загиблих у 
боях, у полоні, а також померлих від 
ран та епідемій у шпиталях.

У Галичині створювалися ініціатив
ні групи, що складали списки полеглих 
земляків. Імена загиблих записували 
на пам'ятних таблицях, встановлених 
на стінах церков, нар. домів, читалень 
тощо. Складені списки передавали до 
Музею визвол. б-би України в м. Прага.
1922 управа Союзу укр. інвалідів опуб
лікувала на основі цих списків 2 видан
ня "Жалібної книги".

До святкування 50-річчя Листопа
дового "зриву" 1968 колиш. хорунжий 
УГА Д. Микитюк склав реєстр прізвищ 
загиблих у роки визвол. б-би і померлих 
у повоєн. період. Д. Микитюк ще 15 р. 
продовжував пошуки і доповнював 
списки. Результати пошуків опублікова
ні в"Жалібній книзі" включеній до 4-го т. 
матеріалів з історії УГА (с. 164-247).

Перелік прізвищ "Жалібної кни
ги" формувався за абеткою, а списки 
Д. Микитюка - за хронологічною по
слідовністю. Першим подано реєстр 
прізвищ вояків і старшин УГА, полег
лих під час боїв у м, Львів 11.1918, 
далі - перелік загиблих у боях за 
м. Перемишль 11.1918; полеглих стар
шин у боях на околицях Львова; по
леглих стрільців на околицях Львова; 
вояків УГА, померлих від ран у лічни- 
цях Станиславова; "Жертви польських 
варварств"; "Старшини УГА, погиблі 
на тиф за Збручем"; "Листа втрат по
леглих духовників УГА" "Лікарі УГА, 
що померли від тифу" "Старшини УГА
-  в'язні Кожухова", "Старшини і стріль
ці УГА, погибші в польськім полоні" і 
т. д. В окремих випадках вказано заг. 
кількість загиблих, а не прізвища, 
оскільки їх не вдалося встановити. 
Д. Микитюк при укладанні списків 
зазначав джерела інформації, вносив 
правки в разі, якщо особа була зане
сена до списків загиблих помилково, 
з вказівкою про таку правку. Наводи
лася стисла біографія загиблого, іноді 
лише місце загибелі, зрідка місце на
родження.

Літ.: Микитюк Д. Сторінки до "Жа
лібної книги"; Жалібна книга // Україн

ська Галицька Армія / ред. Д. Микитюк. 
Т. 4. Вінніпег, 1968. С. 64-247.

Василь Бурдуланюк

ЖАЛОБКА
Яків
(1899-05.12.1919) -  стрілець УГА.

Н. в с. Буянів (нині Жидачів. р-ну Львів, 
обл.) в сел. родині. Пройшов з УГА весь 
бойовий шлях.

П. у лічниці Укр. бригади в м, Ні
мецьке Яблонне (нині м. Яблонне-в- 
Под'єштеді, Чехія). Похований на військ, 
цвинтарі с. Ляден.

Літ.: Українська Галицька Армія 
/ ред. Д. Микитюк. Т. 4. Вінніпег, 1968.
С. 237.

Михайло Сигидин

ЖАН
Йосафат
(імена при народженні: Франц, Йо

сиф, Вікторіян; 19.03.1885-08.06.1972)
-  священик, монах, місіонер, гро- 
мад.-політ. діяч, капелан УГА. Н. у

м. Сан-Фаб'єн (пров. Квебек, Канада) 
у багатодітній франц. сім'ї фермера 
та вчительки. Після закінчення Вищої 
духовної семінарії у м. Монреаль (Ка
нада) 14.08.1910 рукопокладений на 
римо-катол. священика. Після зустрічі
6.09.1910 на Світовому евхаристійному 
конгресі в Монреалі з митрополитом 
А. Шептицьким, який схвалив намір



ЖАН Йосафат

молодого священика працювати для 
українців Канади, виїхав до василіан. 
монастиря в с. Крехів (нині Жовків. 
р-ну Львів, обл.) вивчати укр. мову, іс
торію та реліг. обряд України. 6.09.1911 
з дозволу Папи Римського перейшов 
на греко-катол. обряд. 1912 повернув
ся до Канади, був управителем укр. 
місійної школи в м. Сифтон (пров. Ма- 
нітоба). Під час 2-ї поїздки до Крехова 
1914 вступив до ЧСВВ; після постригу 
прийняв монаше ім'я Йосафат. Згодом 
здійснив мандрівку пам'ятними місця
ми Галичини, під час якої розшукував 
давні ікони, стародруки, рукописи, зу
стрічався з багатьма людьми.

З поч. ПСВ переїхав до монасти
ря с. Лаврів (нині Старосамбір. р-ну 
Львів, обл.), де як душпастир обслу
говував принаймні 7 парафій. У Лав
рові вступив до т-ва "Січ". Від 1917 
служив сотрудником (пом. пароха) 
в м. Жовква (нині Львів, обл.). У 2-й 
пол. 1918 - префект василіан. місійної 
школи в м. Бучач (нині Терноп. обл.), 
відтак бібліотекар Бучац. монастиря. 
Від 30.05.1919 - перекладач і секретар 
для урядів ЗУНР та УНР; належав до 
Канцелярії Диктатора ЗУНР. Після пе
реходу 17.07.1919 на Наддніпрянщину
- капелан ГА, провадив богослужіння, 
допомагав хворим на тиф воякам. Від
крив філію УЧХ, котрий опікувався укр. 
священиками й вояками, які поневіря
лись у польс. в'язницях і концтаборах. 
Наприкінці 08.1919 з дипломатичною 
місією України відбув до м. Варша
ва, де за дорученням митрополита 
А. Шептицького як гол. секретар УЧХ 
сприяв звільненню з польс. неволі укр. 
священиків, монахів (11.1919), вояків і 
цивільного нас. (поч. 1920). 15.08.1920 
виїхав з Варшави до м. Тарнів (нині 
м. Тарнув, Польща), звідти до м. Відень, 
де перебував уряд ЗУНР. 1920-23 - 
уповноважений представник ЗУНР 
у Лізі Націй та європ. д-вах. Як чл. ди
пломатичних місій ЗУНР та УНР брав 
участь у низці міжнар. конф., нарад і 
переговорів, зокр. в м. Варшава (Поль
ща), Рига (Латвія; 1921), Женева (Швей
царія), Лондон (Велика Британія; 1921, 
1922,1923), Париж (Франція), Генуя (Іта
лія). Спілкувався з прем'єр-міністра

ми Франції -  Ж. Клемансо та Великої 
Британії -  Д. Ллойд Джорджем, коро
лем Сербії Александром, керівником 
польс. д-ви Ю. Пілсудським, міністром 
закорд. справ Німеччини В. Ратенау та 
ін. Також зустрічався з відомими діяча
ми укр. визвол. змагань - С. Петлюрою, 
Є. Петрушевичем, П. Скоропадським, 
К. Левицьким, А. Лівицьким, О. Наза- 
руком, І. Огієнком, В. Чехівським, ген.
О. Трековим і В. Курмановичем та ін.

Після поразки визвол. змагань 
продовжив служити Україні. Так, у 
08.1923 на прохання митрополита 
А. Шептицького виїхав до Боснії (нині 
в складі Боснії і Герцеговини), щоб від
новити монастир укр. чину студитів 
у м. Камениця; певний час служив па- 
рохом для українців греко-католиків у 
Боснії та Хорватії.

У 03.1925 (за ін. даними - у 04.1925) 
повернувся до Канади. У пров. Квебек 
намагався спорудити для емігрантів 
з Галичини поселення "Шептицьке", 
яке згодом розпалося. 1931 в м. Мон- 
дер вдруге вступив до ЧСВВ; свяще- 
ник-пом. у церкві Св. Михаїла в м. Мон
реаль та її місійних станицях (1932-40), 
парох церкви Св. Михаїла у Монреалі 
(1940-42), парох у м. Оттава (1942-45).

У 01.1946 (за ін. даними - 1945) на 
доручення єпископів ГКЦ і ЧСВВ в Ка
наді виїхав до Європи, щоб допомогти 
післявоєн. укр. переміщеним особам, 
зокр. воякам д-зії "Галичина". Учасник
2-го і 3-го засідань ООН у Лондоні та Па
рижі (1946), де обговорювали питання 
переміщених осіб. Від 1947 - очільник 
парафії ГКЦ в Лондоні, декан укр. гре
ко-катол. духовенства у Великій Брита
нії. Співпрацював з місц. Центр, укр. до- 
помоговим бюро та Союзом українців, 
зокр. щодо сприяння в отриманні сти
пендій на навч. укр. студентів. У 08.1949 
повернувся до Канади, душпастирював 
у м. Едмонтон, Мондер (1950-58) та Ван
кувер (1958-61). Від 1957 - почесний 
д-р УВУ в Мюнхені (Німеччина). Напри
кінці 1963 засновано Фундацію ім. Отця 
Йосафата Жана для надання стипендій 
студент, молоді укр. походження в Мон
реалі. Останні роки провів у василіан. 
монастирі у Ґримзбі. Автор спогадів 
"Моє служіння Україні"(1953).
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ЖАРСЬКИЙ Іван

П. у м. Ґримзбі (пров, Онтаріо, Кана
да). Похований на укр, катол. цвинтарі 
Св. Петра і Павла у м. Мондер (пров. 
Альберта).

Тв.:Жан Й. Уривки з діярія // Бучач і 
Бучаччина: історично-мемуарний збір
ник / ред. колегія Михайло Островерха 
та ін. Нью-Йорк; Лондон; Париж; Сид- 
ней; Торонто, 1972. С. 85-89.

Літ.: Лебедович І. Полеві духовни
ки УГА: У 45-річчя участи у Визволь
них Змаганнях (Матеріали до історії). 
Вінніпег, 1963. С. 82, 99, 131-136, 153; 
Мельничук Б., Уніят В. Жан Йоса- 
фат-Іван // ТЕС. Т. 1. Тернопіль, 2004. 
С. 569; Шкраб'юк П. Спогади фран
цуза з Квебеку отця Жана, ЧСВВ, як 
засіб концептуалізації конфесійної 
та національної ідентичности // Віс
ник Львівського університету. Серія : 
журналістика. Львів, 2006. Вип. 28. 
С. 152-156; Ковалів Ю. Б. Жан Йосафат 
//Українці в Сполученому Королівстві. 
URL: http://www.ukrainiansintheuk.info/ 
ukr/02/zhan-u.htm.

Микола Лазарович

ЖАНДАРМЕРІЯ ЗАХІДНО-УКРАЇН- 
СЬКОЇ НАРбДНОЇ РЕСПУБЛІКИ -полі
цейське воєнізоване формування. Кор
пус укр. держ. жандармерії ЗУНР ств. 
згідно з рішенням УНРади від 6.11.1918 
та ухвалою РДС від 13.11.1918. За осно
ву його формування взято закон Ав
стро-Угорщини про жандармерію від 
25.12.1894. Підпорядковувалася ДСВнС. 
На місцях створювалися військ.-тери- 
тор. області, окружні та повітові коман
ди жандармерії, сільс. та міські станиці. 
Гол. команда Корпусу укр. держ. жан
дармерії містилася до 22.11.1918 у 
Львові, згодом її переведено до Терно
поля, потім до Станиславова. Перший 
командант-Л.Індишевський. У 12.1918 
при ГА створено Польову сторожу 
(жандармерію).

Законом від 15.02.1919 УНРада 
ЗУНР провела реорг-цію жандармерії. 
У питаннях дотримання громад, безпе
ки вона підпорядковувалася держ. по
вітов. комісарам, у військ., госп.-адм., 
підготовки кадрів та контролю служ
би -  безпосередньому командуванню. 
Найвищою інстанцією у всіх справах

став ДСВнС, при якому було створено 
6-й відділ жандармерії і поліції замість 
скасованої посади інспектора жан
дармерії.

Для посилення безпеки на залізни
ці рішенням ДСВнС від 24.03.1919 було 
створено Залізн. жандармерію (коман
дант Ю. Буцманюк, згодом М. Явор- 
ський). Після ліквідації в 06.1919 ДСВнС 
жандармерію було перепідпорядкова- 
но: спочатку НКГА, потім - команді за
пілля, згодом - Військ, канцелярії Дик
татора ЗОУНР Є. Петрушевича. Під час 
воєн, дій на Наддніпрянщині в 07.1919

Держ. жандармерію було пере
йменовано на Нар. сторожу, щоб у нас. 
назва формування не асоціювалася з 
жандармерією цар. Росії. Держ. жан
дармерія перестала функціонувати на 
поч. 1920, коли УГА реформовано в ЧУГА.

Літ.: Козак І. Дещо про Державну 
жандармерію ЗУНР // Український Ски- 
талець. 1923. № 16-17/18; Литвин М. 
Проект "Україна". Галичина в Україн
ській революції 1917-1921 pp. X., 2015; 
Його ж. Українсько-польська війна 1918- 
1919 pp. Львів, 1998; Ортинський В. 
Силові структури Західно-Української 
Народної Республіки. Львів, 2004.

Микола Литвин

ЖАРСЬКИЙ
Іван
(д. і м. н. і с. н.) -  військ, діяч, льот

чик. Десятник ГА. З 01.1919 в Летун. 
відділі ГА. Літав на літаку "Lloyd C.V"
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№ 4634 1-ї летун. сотні, дислокованої у 
с. Дуліби, що біля м. Стрий. 18.05.1919 
сотня перебазувалася до м. Станисла
вів. 25.05.1919 Ж. вилетів на тер-ю 
ЧСР з пор. Ф. Рудорфером. Згодом ви
їхав до м. Відень. 1919-20 працював у 
представництві ЗОУНР разом із С. Га- 
ницьким. 1920-21 перебував у складі 
Укр. бригади у м. Німецьке Яблонне та 
Йозефів (ЧСР).

Подальша доля невідома.
Літ.: Лемківський І. Летунство У.Г.А. 

//Л іто п и с  Червоної Калини. 1 938. 
Ч. 11. С. 7-10; Ч. 12. С. 15-17; Тинчен- 
коЯ. Герої Українського неба. К., 2010; 
Фостаківський І. Летунство // Україн
ська Галицька Армія / ред. Д. Микитюк.
1 .1. Вінніпег, 1958. С. 217-240; Франко П. 
Летунський відділ У.Г.А.//Літопис Чер
воної Калини. 1937. Ч. 11. С. 9-12.

Микола Вітенко

ЖАТКбВИЧ
Григорій Павлович
(20.12.1886-26.03.1967) -  адвокат, жур

наліст, один з лідерів закарп. емігра
ції в США. Н. у с. Голубине Березького 
комітату (нині с. Сваляв. р-ну Закарп. 
обл.) в сімї сільс. нотаря. У 5-річному 
віці з батьками емігрував до США. Навч.

в коледжах м. Нью-Йорк і Піттсбург 
(шт. Пенсільванія). Випускник юрид. 
ф-ту Пенсільван. ун-ту (Філадельфія).

Як голова Амер. нар. ради угро-ру- 
синів 1918 вів переговори з Прези
дентом США В. Вільсоном і майбутнім 
Президентом ЧСР Т. Масариком. Один 
з ініціаторів проведення в 11.1918 пле
бісциту серед амер. земляків, у ході 
якого вони більшістю голосів висло
вилися за приєднання Закарп. України

до ЧСР. Восени 1919 на чолі делегації 
амер. русинів перебував у Парижі, 
Празі й Братиславі з метою ознайом
лення провідних діячів союзницьких 
д-в та громадськості з волею амер. 
русинів, а також у самому Закарпатті, 
де сприяв орг-ції Рус. клубу в Ужгоро
ді та прийняттю рішення Центр, русь
кою нар. радою (ЦРНР) від 8.05.1919 
про приєднання краю до ЧСР на пра
вах автономії. Разом з А. Бескидом та 
А. Волошином входив до делегації, яка 
23.05.1919 була прийнята Президен
том ЧСР Т. Масариком і ознайомила з 
рішенням ЦРНР щодо представлення 
інтересів закарп. українців на Паризь
кій мирн. конф.

У 08.1919 був призначений чехосло- 
вац. владою головою Директорії Підкар
патської Русі - першого автономного 
уряду Закарпаття, 5.05.1920 - першим 
губернатором краю. У 03.1921 Ж. склав 
повноваження губернатора на знак про
тесту проти позиції чехословац. властей, 
що не погоджувалися на надання Закар
паттю автономії, приєднання до нього 
Пряшівщини та на участь закарпатців у 
виборах до парламенту.

Ж. повернувся до США, де зайнявся 
адвокат, практикою. У 1930-х відмовив
ся від ідеї нац. окремішності закарп. 
русинів, яких став вважати складовою 
рос. нації. Під час ДСВ змінив свої ан- 
тичехословац. погляди, очолив Амер. 
карпаторус. центр, конференцію і ви
давав газ. "Карпатець" (1941-43), на 
сторінках якої пропагував потребу 
об'єднання Закарпаття з ЧСР.

П.у м. Піттсбург.
Літ.: Вегеш М Токар М., Басараб М. 

Карпатська Україна в контексті укра
їнського державотворення. Ужгород, 
2009. С. 35-37; Віднянський С, Петри- 
ще П. Політична діяльність закарпат
ської еміграції в США наприкінці 19-го
- на початку 20-го ст. та її вплив на долю 
рідного краю // Українська діаспора. 
К.; Чикаго, 1993. Ч. 4; Ладжун Ю. Ю. На
ціональна політика Чехословаччини 
в Підкарпатській Русі 1919-1923 ро
ків // Науковий вісник Ужгородсько
го університету. Серія "Історія". 2014. 
Вип. 1 (32). С. 89-97; ПановА. В. Амери
канські русини, Томаш Масарик та уряд
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ЖЕЛЕХІВСЬКИЙ Микола Євгенович

ЖЕЛТВАЙ 
Віктор Юлійович

Сполучених Штатів Америки як ключові 
гравці дипломатично-правового про
цесу у визначенні статусу Закарпаття 
після Першої світової війни // Науковий 
вісник Ужгородського університету. Се
рія Історія". 2011. Вип. 27. С. 153-156.

Андрій Королько

ЖЕЛЕХІВСЬКИЙ
Микола Євгенович
(д. і м. н. і с. н.) -  адвокат, громад, 

діяч, держ. повітов. комісар ЗУНР. Випус
кник правн. ф-ту Львів, ун-ту. Проходив 
адвокат, практику в калус. адвоката 
А. Коса. З 1906 адвокат у Солотвині, 
згодом у Калуші.

У 10.1918 очолив повітов. НК УНДП 
для підготовки повстання у Калуші, 
члени якого 1.11.1918 перебрали вла
ду в місті й повіті. Обраний держ. по
вітов. комісаром Калуського пов.; ви
конував обов'язки до 23.01.1919, коли 
новим комісаром призначений О. Ду- 
дикевич. 11.1918-05.1919 - голова Ка- 
луської повітов. УНРади.

Літ.: Альманах Станиславівської 
землі. Т. 1. Нью-Йорк; Торонто; Мюн
хен, 1975; Українська Галицька Армія / 
ред. Д. Микитюк. Т. 1. Вінніпеґ, 1958.

Степан Кобута

Ж ЕЛІҐбВСЬКИЙ
Люціан
(Zeligowski Lucjan;
17.10.1865-09.07.1947) - польс. військ, 

діяч. Н. у м. Ошмяни (нині Білорусь). 
Полковник рос. армії, командир пол
ку і д-зії (Одеса) 1-го польс. корпусу на 
Сході (1918).

У 06.1919 його 4-та д-зія (3,4 тис. 
вояків) у складі Одеської групи військ 
Антанти через Румунію прибула до 
Чернівців, а 23.06.1919 захопила Ста
ниславів, змусивши відступити 2-гу Ко
ломий. бригаду ГА. Невдовзі Ю. Пілсуд- 
ський призначив ген. командиром 10-ї 
д-зії піхоти. Ген. броні (1923).

1925-27 -  військ, міністр Польщі, 
1935-39 - посол польс. сейму. Кава
лер ордена Virtuti Militari. Автор пра
ці "Wojna w roku 1920. Wspomnienia і 
rozwazania"(1930).

П. у м. Лондон. Похований у м. Вар
шава.

Літ.:Литвин М. Р. Українсько-поль
ська війна 1918-1919 pp. Львів, 1998; 
Encyktopedia wojskowa. Dowodcy і ich 
armie. Historia wojen і bitew. Technika 
wojskowa. Warszawa, 2007; Klimecki M. 
Wojna polsko-ukrairiska o Lwow і 
Galicja Wschodni^ 1918-1919 r. Aspekty 
polityczne і wojskowe. Warszawa, 1997; 
Kryska-Karski T., ZurakowskiS. Generatowie 
Polski niepodlegtej. Warszawa, 1991.

Микола Литвин

ЖЕЛІСКО
Теодор
(1894-04.1920) - четар УГА. Н .у  

с. Гологірки на Золочівщині. Студент 
Політехніки м. Львів.

Учасник ПСВ. З ГА перейшов 
р. Збруч.

П. від тифу в м. Бар.
Літ.: Посмертні згадки. Теодор Же- 

ліско // Громадська Думка. 1920.29 квіт. 
С.4.

Петро Сіреджук

ЖЕЛТВАЙ
Віктор Юлійович
(псевд.: Вьішнянскій; 1886-1963 (за 

ін. даними - 1974)) - громад.-політ. і 
культ, діяч. Н. у с. Руські Комарівці (нині 
Ужгород, р-ну Закарп. обл.), за ін, дани
ми - у с. Малий Бичків (нині Рахів. р-ну 
Закарп. обл.). Випускник Ужгород, бо
гослов. семінарії, Будапешт, пед. акад-ї. 
1910 висвячений у сан греко-катол. 
священика єпископом Ю. Фірцаком. 
1910-25 - проф. учительської, 1925-34
-  дир. греко-катол. жін. учительської 
семінарії, 1934-36 -  викл. угор. мови 
чол. семінарії в Ужгороді. Обстоював 
укр. позиції, товаришував з А. Волоши
ном та ін. закарп. українофілами.

Ж. включився в політ, діяльність піс
ля розпаду Австро-Угор. монархії. Один 
з ініціаторів створення Ужгород, нар. 
ради 11.1918 і скликання Всеукр. (Все- 
закарп.) конгресу в Хусті 21.01.1919, де 
було прийнято рішення про возз'єд
нання краю з Україною. Ред. газ. "Наука" 
(1914), відп. ред. газ. "Руська Краина" 
(1919), газ. "Свобода" (1922-23).

Чл. президії т-ва "Просвіта" та 
"Учител. громади" Входив до складу 
ЦК Християн.-нар. партії (1923-38). За
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ЖЕНЕВСЬКА СЕСІЯ ЛІГИ НАЦІЙ

участь у відзначенні 20-річчя з дня 
проголошення соборності укр, зе
мель у Хусті заарештований 1.04.1939 
угор. владою і відправлений у табір 
Вар'юлопош. Після звільнення по
вернувся до с. Ляхівці Ужгород, р-ну 
і 1,5 р. перебував під наглядом по
ліції. Зазнав переслідувань радян
ських спецслужб. 1947 -  на допитах 
в органах НКВС у м. Ужгород у зв'язку 
з арештом єпископа О. Хіри. Опра
цював і видав "Письмо для русскаго 
народа Угорщини" (Унгвар, 1903). Ав
тор праць на реліг. тематику "Живот 
святьіх-ь" (Унгвар, 1913), "Роздумай то 
добре!" (Ужгород, 1921).

П. у с. Середнє Ужгород, р-ну За
карп. обл. (за ін. даними - ум. Ужгород).

Літ.: Вегеш М., Токар М., Басараб М. 
Карпатська Україна в контексті укра
їнського державотворення. Ужгород, 
2009. С. 178-179; Габор В. Желтвай 
Віктор // Українська журналістика в 
іменах. Львів, 1999. Вип. 6; Хланта О. 
Віктор Желтвай (1886-1974) // Карпат
ська Україна: Документи і матеріали. 
Хроніка подій. Персонали'. Т. 2. Ужго
род, 2010.С. 537-542.

Андрій Королько

Ж ЕН ЕВСЬКА СЕСІЯ ЛІГИ НАЦІЙ
- перша сесія Ліги Націй. Працювала 
протягом 15.11-15.12.1920 в м. Же
нева (Швейцарія). Уряд ЗУНР в екзилі

намагався використати Ж.сЛ.Н. для 
актуалізації сх.-галиц. питання на між
нар. арені. 19.11.1920 уповноважений 
із закорд. справ ЗУНР С. Витвицький 
звернувся з телеграмою до віце-пре
зидента Ліги Націй, міністра закорд, 
справ ЧСР Е. Бенеша з проханням 
посприяти приїзду галиц. делегації 
до Женеви. У кін. 11.1920 до Жене
ви прибула делегація ЗУНР у складі 
Є. Петрушевича (голова), К. Левицького, 
С. Витвицького, Е. Брайтера та Й. Жана. 
Члени делегації провели кілька зустрі
чей з представниками Великої Брита
нії, Франції, Італії та Японії, канад. де
легатами - міністром справедливості 
Ш. Догерті та високим комісаром Кана
ди в Лондоні Д. Перлі, чл. Ген. секрета
ріату Ліги Націй, Налагоджено контак
ти з Е. Бенешем та норвез. делегатом 
Ф. Нансеном, які надавали делегації 
ЗУНР непублічну підтримку. 28.11.1920 
від імені УНРади ЗУНР Лізі Націй на
правлено ноту під назвою "До високого 
Союзу народівґ'з додатком"Мотивуван- 
ня ноти Української Національної Ради 
Східної Галичини, предложеної Союзу 
Народів"; домагалася права на самови
значення та самостійне держ. життя для 
укр. нас. Сх. Галичини. 2.12.1920 УНРада 
ЗУНР звернулася до Ліги Націй з нотою 
про польс. окупац. режим у Сх. Галичи
ні, вимогами його ліквідації та визнання 
суверенних прав для укр. народу. Ноти

Женевська сесія 
Ліги Націй
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ЖИДІВСЬКИЙ КУРІНЬ

УНРади були опубліковані в женев. пре
сі. Діяльність делегації ЗУНР на Ж.сЛ.Н. 
справила вплив на позиції зх. д-в; мала 
своїм результатом розгляд проблеми 
Сх. Галичини Радою Ліги Націй під час 
Паризької сесії (23.02.1921).

Літ.: Західно-Українська Народна 
Республіка. 1918-1923. Документи і 
матеріали. Т. 5. Кн. 2 / уклад.: О. Карпен
ко, К. Мицан. Івано-Франківськ, 2011. 
С. 301-353; Західно-Українська На
родна Республіка. 1918-1923: Історія / 
кер. авт. кол. й відп. ред. О. Карпенко. 
Івано-Франківськ, 2001. С. 493-495; Ти- 
щикБ. Західно-Українська Народна ре
спубліка (1918-1923). Історія держави і 
права. Львів, 2004. С. 345-346.

Богдан Паска

ЖИДІВСЬКИЙ КУРІНЬ - узагаль
нена назва єврейс. нац. формувань у 
ЗУНР 1918-20. Найчастіше термін вжи
вали як скорочену назву Жидівського 
пробоєвого куреня 1-го Галиц. корпусу 
(з 08.1919 - Пробоєвий курінь 1-го Га
лиц. корпусу, з 27.09.1919 - Терноп. ку
рінь 6-ї бригади), ств. з підрозділу єв
рейс. міліції Тернополя в 06.1919 (іноді 
помилково вказують 04.1919) під ко
мандуванням С. Ляйнберґа (з 08.1919
- сот. Березюка). Підрозділ брав участь 
у польс.-укр. війні на боці ГА.

Чисельність Ж.к. складала бл. 500 
осіб. У 10.1919 у складі Ж.к. були 8 стар
шин, 45 підстаршин, 130 муштрових 
і 226 немуштрових вояків (бойовий 
стан: 4 старшини, 27 підстаршин, 91 
стрілець). Наприкінці 1919 більшість 
бійців Ж.к. захворіли на тиф. Частина 
з них повернулася до Тернополя, де
котрі - до Одеси, у розпорядження 
Палестинського к-ту. Наказом по 1-му 
Галиц. корпусу від 24.01.1920 рештки 
Ж.к. (тоді - Терноп. куреня) передава
ли до складу групи озброєння та арти
лерії командування УГА.

Доволі умовно Ж.к. називають єв
рейс. сотню у складі 1-го Гуцул, пробо
євого куреня (бл. 80 осіб) і єврейс. загін 
при 11-й Стрий, бригаді (бл. 70 осіб), 
які виникли у 06 - на поч. 07.1919.

Ж.к. також називають єврейс. мі
ліцію (загони самооборони) на тер-ї 
ЗУНР, яка не брала участі в польс.-укр.

війні. Організована 11.1918 у Львові 
Єврейським к-том безпеки в кількості 
5 постів єврейс. міліції, які одягала та 
озброювала укр. влада. Патрулі єврейс. 
міліції у Львові не виходили за межі 
своїх кварталів. 21-22.11.1918 деякі 
євреї-міліціонери під тиском поляків 
покинули Львів, після чого єврейс. мілі
ція Львова була роззброєна поляками. 
Відомо, що перша єврейс. сотня, сфор
мована після львів. погрому, вирушила 
на фронт на поч. 12.1918. Крім Львова, 
єврейс. міліція існувала в Тернополі, 
Підволочиську й Коломиї, однак у жод
ному з цих міст вона не втручалася у 
польс.-укр. протиборство. У Коломиї
31.10.1918 створили єврейс. міліцію 
(бл. 400 осіб) для охорони єврейс. 
власності й правопорядку під коман
дуванням пор. Вахмана, яка в серед.
11.1918 саморозпустилася. У Тернопо
лі єврейс. міліція під командуванням 
пор. Л. Соломона ств. 11.1918, реорга
нізована 06.1919 в Жидівський пробо
євий курінь.

Відомо, що при ГА в 05.1919 пла
нували створення окремого військ, 
підрозділу, що мав об'єднати Жидів
ський пробоєвий курінь 1-го корпусу 
ГА та Кінно-кулеметну сотню 4-ї Золо
чів. бригади чет. Салька Роттенберґа. 
Заг. кількість вояків цих формувань 
складала 300-350 осіб. Реалізувати ці 
плани не вдалося через наступ польс. 
військ.

Літ.: Бемко В. Листопадові по
дії в Коломиї // "Над Прутом у лузі..." 
Коломия в спогадах. Торонто, 1962. 
С. 120-121; вовк Ф. [Для докладнійшого 
пояснення...] //Український Скиталець. 
Ліберець, 1921. Ч. 5 (Березень). С. 21-23; 
Дімитро]. М[икитюк]. Жидівський ку
рінь // Українська Галицька Армія / ред. 
Д. Микитюк. Т. 1. Вінніпег, 1958. С. 257- 
258; Монолатій і. Жидівський курінь // 
Енциклопедія Коломийщини. Зш. 6, літ. 
Е-Й. Коломия, 2014. С. 41; Його ж. Коло
мия в часи ЗУНР. Коломия, 2000. С. 34; 
Нахман Ґ[ельбе]р. Передісторія і історія 
жидівського пробоєвого куріня І корпу
са УГА // Український скиталець. Лібе
рець, 1921. Ч. 4 (лютий). С. 17-21; Ч. 5 (бе
резень). С. 17-21; Погребинська /., Гон М. 
Євреї в Західноукраїнській Народній
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Жидівський курінь

Республіці (До проблеми українсько-єв
рейських взаємин). К., 1997. С. 45; Тин- 
ченко Я. Під зіркою Давида. Єврейські 
національні формування в Україні в
1917-1920 роках. К., 2014. С. 97-135; Хо- 
нігсманЯ., Опельбаум Ю. Східногалиць- 
кі євреї і Західно-Українська Народна 
Республіка // Шофар. 1995. № 11. С  6.

Іван Монолатій

ЖІНбЦТВО В ГА. Офіційної статис
тики про кількість жінок в УГА немає. Ві
домо 100 імен, але ці дані неостаточні. 
З них понад 60 % служили в санітарних 
частинах. Студентки, учениці старших 
класів г-зій, учительки, дружини вій
ськових брали приклад з О. Степанів, 
С. Галечко та Г. Дмитерко, які служили 
ще в УСС. Працювали в корпусних і 
бригадних шпиталях, фронтових лаза
ретах, пересувних санітарних потягах, 
перев'язочних пунктах, епідемічних 
лікарнях. Виконували обов'язки мед
сестер, лікарів і фельдшерів. 10 отри
мали звання санітарного хорунжого, 
11 померли від тифу, дизентерії.

Більшість пройшли мед. курси, 
організовані 1912 "Жіночою грома
дою", практикувались у шпиталях 
австр. армії та "Української самари
тянської помочі". Під час польс.-укр. 
війни гол. медсестра австр. гарнізон, 
шпиталю М. Скубів та А. Конрад орга
нізували в Тернополі мед. курси для 
42 учениць.

Жінки розпочали діяльність у са
нітар. службі збройних сил ЗУНР ще в 
перші дні військ, протистояння у Льво
ві, Городку та Жовкві. М, Ґіжовська 
керувала медчастиною у приміщенні 
львів. пошти; 3. Копертинська разом із
3. Русином - у приміщенні Галиц. сей
му. В окружних шпиталях ("лічницях") 
працювали: Т. Туна (Бережани), Я. Руд- 
ницька (Дрогобич), Н. Хомишин (Сам
бір), О. Чайківська (Чортків). Санітар
ним четарем групи "Схід" згодом - 8-ї 
Самбір. бригади була 3. Копертинська, 
санітаркою летун. відділу ГА у Красно
му - Ю. Нєментовська (донька письм. 
У. Кравченко). Санітарний хорунжий 
Козацького загону ім. Ґонти І. Шміґель- 
ська-Климкевич двічі потрапляла в по
лон. Монахині ЧСВВ сестра Домінія та 
сестра Килистина працювали в польо
вому шпиталі 2-го корпусу УГА.

Серед імен жінок-медиків також 
відомі: М. Віхер, К. і П. Гладилович,
0 . Голубець, М. Дзуль, Ю. Крива, О. Кри- 
вокульська, В. Лев, С. Лебедович, 
М. Мамчин, М. Матейко, К. Миськів-Ко- 
валь, С. Монджейовська, Р. Олексин, 
М. Пашко-Рибак, К. Петруняк, Н. По- 
лотнюк, С. Рибчак, сестри П. і К. Руд- 
ковські, Я. Сандул, Селянська, М. Сене- 
жак, І. Сенишин, О. Скварко-Матвійчук,
А. Столбіна, О. Стрілецька, С. Ступниць- 
ка, А.Терчинська, М. Фединська-Білозор,
1. Чорноморець, М. Яворська, М. Янович. 
У мед. службі ЗУНР працювали також
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німкені (Г. Мюллер, Ґ. Нізе, М. Лянцен- 
берґ) та єврейки (зокр. С, Цукерберґ).

Жінки виконували обов'язки зв'яз
кових і розвідниць, однак імена біль
шості з них невідомі. Особливо відзна
чилися В, Кунда, В. Коцюмбас-Літинська, 
С. Пашкевич. У лавах 7-ї Львів, бригади 
перебувала розвідниця Р. Гуменна. 
Окремі брали безпосередню участь 
у військ, діях: О. Степанів - чл. Боєвої 
управи ГА, четар 4-ї Золочів. бригади 
ГА воювала до осені 1919; хорунжа
0 . Підвисоцька 15.05.1919 перейняла 
командування сотнею після поранення 
командира 5-ї сотні 8-ї Самбір. бригади
B. Каравана в бою під с. Гошани (нині 
с. Градівка Городоц. р-ну Львів, обл.).

Жінки працювали в канцеляріях 
машиністками, телефоністками і теле
графістками. У канцелярії штабу 3-го 
корпусу ГА служили сестри М. Захарі- 
їв-Рудницька та О. Захаріїв-Томоруґ, 
Е. та К. Лянге, Літинська, Качмарська.

При окремому Залізному загоні ГА 
(після злиття з армією УНР - окремому 
Залізному загоні Армії УНР ім. отамана 
Івана Бистрина), організованому сот.
1. Сіяком, ств. 4-та жін. сотня з 36 бій
ців. Серед них: Я. Вітошинська-Дрого- 
мирецька, С. Вітошинська-Девоссер,
C. Дзиґа, М. Городиська, О. Левиць
ка, М. Мельник, Т. Мосора, М. Ткачук, 
С. Сіяк, сестри Павлусевич, сестри Сав- 
чукта ін. Командир сотні -хор. М. Крива. 
У Чорткові за рахунок гімназисток чи
сельність жін. сотні зросла до 76. Вели 
бої під Нижневом і Копичинцями (нині 
Гусятин. р-ну Терноп. обл.). У 07.1919 
загін узяв участь у поході на Київ. У 
бою під Кривцем (Київщина) 10.09.1919 
жін. сотня потрапила в більшов. полон. 
Доля більшості з них невідома.

Під час листопадових боїв у Льво
ві жінки працювали на військ, кухнях 
(у Нар. домі, ратуші, будинку сейму і 
Духовної семінарії). Тоді ж була важ
ко поранена кер. військ, кухні М. Ко- 
лесса. На Самбірщині Н. Чайковська 
(дружина письм., повітов. комісара 
А. Чайковського) організувала пункт 
для постачання харчами укр. військо
вих у Львові.

Жінки опікувалися укр. полоне
ними і їхніми родичами, дбали про

забезпечення медикаментами, тепли
ми речами, продуктами харчування 
та ін. У рамках УГК діяла жін. секція, 
яка виконувала функції Червоного 
Хреста. Під його егідою у 01-02.1919 
О. Косевич, Д. Старосольська і С. Олесь- 
ків відвідали укр. полонених у польс. 
концтаборах Домб'є, Вадовичі й Піку- 
личі. Важливу роль відігравали жінки в 
культ.-пропаганд. роботі.

Літ.: Байдак М. Жіночий досвід 
війни (на прикладі участі жінок у 
збройних формуваннях ЗУНР) // Гали
чина. Ч. 25-26. Івано-Франківськ, 2014. 
С. 281-289; БежукО. Участь жіноцтва в 
українському національно-визвольно
му русі початку XX століття // Вісник НУ 
"Львівська політехніка". Серія: "Держа
ва та армія". 2006. № 571. С. 194-200; 
Литвин М. Українсько-польська війна
1918-1919 рр, Львів, 1998; Мілена Руд- 
ницька: Статті. Листи. Документи: збір
ник. Львів, 1998. С. 365-380.

Оксана Дрогобицька

ЖУК
Андрій Ілліч
(псевд.: А. Андрієнко, А. Ільчен- 

ко, А. Вовчанський, Хрущ, А. Беволит, 
А. Критський; крипт.: А.Ж., А.Б., А.К-ий, 
А.В., Observator; 14.07.1880-03.09.1968)
- громад, і політ, діяч, публіцист, коопе
ратор, історик рев. руху та сусп.-політ. 
думки, геополітик. Дійсний чл. НТШ 
(1961). Н. у с. Вовчок (нині Лубен, р-ну 
Полтав. обл.). Навч. у 3-річній парафі-
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яльній шк. 3 1901 чл. РУП, дописував до 
її парт, органів-Тасло"(Чернівці, 1902- 
03), "Селянин" (Чернівці, Львів, 1903- 
OS). Один із засн. гуртка РУП - Союзу 
службовців на залізницях півдня Росії 
(Харків, 1903), активний учасник від
криття пам'ятника І. Котляревському в 
Полтаві (30.08.1903). У революц. подіях 
1905-07 брав участь як сільс. агітатор 
на Харківщині та Полтавщині. З 1906 
чл. ЦК УСДРП, видавав газ. "Боротьба" 
(Київ, 1906), співробітник парт, пре
сових органів - "Вільна Україна" (СПб, 
1906), "Слово" (Київ, 1906), "Соціал- 
демократ" (Полтава, 1907); за революц. 
діяльність кілька разів ув'язнений рос. 
владою. У кін. 1907 виїхав до Львова, 
де проживав до поч. ПСВ. Працював 
у Крайовому союзі кредитовому (з 
1928 - Ревізійний союз українських 
кооператив (РСУК)) на посадах ред. 
його періодичних видань - "Економіст" 
і "Самопоміч" (1909-14), дописував 
до соціал.-демократ. - "Земля і воля" 
(1908) і "Праця" (1909-10), заг.-демо- 
крат. органів - "Діло", київ. "Рада", був 
головою ЗГ УСДРП у Львові (1908-11). 
Виступив на 1-му Укр. просвітньо- 
екон. конгресі (1909) з програмним 
рефератом про значення кооперації 
у визвол. змаганнях укр. народу, був 
чл. управи т-в "Просвіта" і "Сільський 
господар" (1910-14). Від 1909 ініціював 
загальнопарт. дискусію про висунення 
на чільне місце в програмі УСДРП нац. 
питання, про пошук союзників у таборі 
націонал-демократії, за що 1911 ви
ключений з її рядів. Ініціатор і учасник 
березневої 1911 наради наддніпрян. 
емігрантів, на якій створено групу 
"Вільна Україна" з завданням пропа
ганди ідей незалежної України. 1912 
заснував Укр. інформаційний к-т з ме
тою популяризації укр. справи у світі.

1914-18 - один із засновників і чл. 
президії СВУ, співред. "Вістника СВУ" 
(1914-17), ред. "Вістника політики, лі
тератури й життя" (1918). Багато зусиль 
доклав у справі нац.-просвітницької 
роботи серед укр. полонених у табо
рах Австро-Угорщини та Німеччини, 
формування Синьо- та Сірожупанної 
д-зій. У 08.1914 переїхав до Відня. Був 
чл. ГУР (1914-15), ЗУР (1915-16), Боєвої

(потім - Центр.) управи УСС (1915-20) 
у Відні. За укр. влади на дипломатич
ній службі - радник посла УД у Відні в 
справах військовополонених, голова 
"похідної канцелярії" МЗС УНР, секре
тар двох нарад голів дипломатичних 
представництв УНР-ЗУНР (Відень, 
18-22.06; Карлсбад, 6-14.08.1919). За
суджував квітневу (1920) угоду С. Пет
люри з Польщею щодо підпорядку
вання їй ЗУЗ. Деякий час працював 
референтом Диктатора ЗУНР Є. Петру
шевича. На поч. 1920-х співпрацював 
із Закорд. центром ЗУНР у Відні, брав 
активну участь в утворенні та роботі 
К-ту оборони ЗУЗ (1923-25), друку
вався в "Українському прапорі" (Ві- 
день-Берлін, 1920-29), "Раді" (Львів), 
дописував до укр. часописів Америки 
і Канади. Співзасн. Всеукр. нац. ради 
(1921), утвореної з опозиційних до 
С. Петлюри партій. Був співробітником 
органу партії хліборобів-демократів 
"Нове слово" (Зальцведель), ж. "Визво
лення" (1923), пропагував ідею Галиць- 
ко-Волин. д-ви.

Після 1923 перейшов на радяно- 
фільські позиції, сподіваючись на по
будову самост. України націонал-ко
муністами. 1930 відійшов від активної 
політики, повернувся до Львова, керу
вав статистичним відділом РСУК. Спів
працював у його періодичних органах: 
"Господарсько-кооперативний часо
пис", "Кооперативна республіка", "Ка- 
лендарець кооператора", був ред. "Кре
дитової кооперації", співред. видань 
вид. кооперативи "Хортиця"; секрета
рем Ділового к-ту Громад, к-ту рятунку 
України у Львові (1933); співред. час. "За 
Україну" (1933); чл.Т-ва укр. кооперато
рів, Т-ва допомоги емігрантам у Львові, 
співпрацював у календарі-альманасі 
"Дніпро" (1923-39), друкувався у "Ділі" 
та "Новому часі".

З рад. окупацією Львова 1940 та
ємно перейшов рад.-нім. кордон й 
оселився у Відні. Був активним діячем 
віден. укр. громади. Друкував статті 
на сусп.-політ. тематику в періодичних 
виданнях Європи, США й Канади:"Укра
їнському віснику", "Краківських вістях", 
"Вільній Україні", "Українському само
стійнику" та "Сучасності", досліджував
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ЖУКОВСЬКИЙ 
Андрій Кіндратович

історію укр. революц. руху поч. 20 ст., 
нац. сусп.-політ. думки, впорядковував 
свій архів, який зберігається в Канад. 
нац. архіві.

П. і похований у м. Відень.
Літ.: Витанович І. Андрій Жук (Іль- 

ченко), кооператор-громадянин. Львів, 
1938; Гирич І. У тіні В. Липинського 
(А. Жук як політичний мислитель й 
дослідник історії визвольного руху) // 
Молода нація. 2002. № 3 (24); Його ж. 
"Федераліст" очима "самостійника" (до 
історії написання статті А. Жука "М. Гру- 
шевський та СВУ"//Там само; ЕІУ. Т. 3. К., 
2005. С. 170; Жук Ю. Спогади про бать
ка // Політика і час. 1994; Осташко Т. А. 
Жук в добі національно-визвольних 
змагань // Молода нація. 2002. № 3 (24); 
Патер /., Пастушенко Р, Андрій Жук 
(1880-1968) і! Українські кооператори: 
історичні нариси. Т. 2. Ч. 3. Львів, 1999; 
Патер І. Андрій Жук: політик, коопе
ратор, публіцист // Вісник Львівської 
комерційної академії. Львів, 1998; Його 
ж. А. Жук і Союз визволення України // 
Молода нація. 2002. № 3 (24); Його ж. 
Союз визволення України: проблеми 
державності і соборності. Львів, 2000; 
Срібняк І. Полонені українці в Австро- 
Угорщині та Німеччині (1914-1920). К., 
1999; СніцарчукЛ. Жук А. // Українська 
журналістика в іменах. Вип. 3. Львів, 
1996.

Ігор Гирич, Іван Патер

ЖУКбВСЬКИЙ
Андрій Кіндратович
(1889-22.02.1951) -  адвокат, гро- 

мад.-політ. діяч, четар Січових стріль
ців. Н. у с. Дорофіївка Підволочисько- 
го пов. (нині Підволочис. р-ну Терноп. 
обл.). Навч. у Підволочиську, в укр. 
г-зії м. Тернопіль, на правн. ф-ті Львів, 
ун-ту.

Під час ПСВ - доброволець Легіо
ну УСС з 1916, воював на Рос. фронті. 
В ході одного з боїв потрапив до рос. 
полону. Від кін. 1917 -  один з кращих 
старшин у курені (згодом -  полку) Сі
чових стрільців під командуванням 
Є. Коновальця, охороняв УЦР в Києві; 
згодом -  сотник Армії УНР. Працю
вав у Мін-ві закорд. справ України, 
в 02.1918 як чл. делегації УНР брав

участь у переговорах у м. Брест-Ли- 
товський щодо укладення мирн. до
говору. Під час проголошення Акта 
злуки УНР і ЗУНР -  один з тих, хто за
безпечував охорону на Софіївському 
майдані в Києві.

Після війни здобув учений сту
пінь д-ра права у Львів, ун-ті. До 
1939 займався адвокат, практикою в 
Підволочиську. Зі встановленням у 
09.1939 рад. влади на ЗУЗ, уникаючи 
переслідувань органів НКВС, перехо
вувався у с. Голошинці Підволочис. 
р-ну. Під час нім. окупації 1941-44 - 
голова окружного Укр. допомогового 
к-ту в Тернополі.

1944 виїхав до ЧСР, звідти -  до Зх. 
Німеччини. Працював у м. Мюнхен в 
УВУ. 1948 емігрував до США.

П.у м. Чикаго (США).
Літ.: Волинський Б., Гасай Є. Жу

ковський Андрій Кіндратович // ТЕС. 
І  1. Тернопіль, 2004. С. 583; Корпус 
січових стрільців: Воєнно-історичний 
нарис / за ред. О, Бабія та ін. Чікаґо, 
1969. С. 236; Лазарович М. В. Леґіон 
Українських січових стрільців: фор
мування, ідея, боротьба. Тернопіль, 
2016; Шляхами Золотого Поділля. 
Т. З : Тернопільщина і Скалатщина : 
регіональний іст.-мемуарний зб. / ред. 
кол.: Р. Миколаєвич та ін. Філядельфія, 
Пенсильванія, 1983. С. 95.

Микола Лазарович, 
Богдан Мельничук

ЖУКОВСЬКИЙ
Євген Іванович
(05.07.1869-07,04.1944) - педагог, 

агроном, громад, діяч, чл. укр. уряду 
Буковини (Кіцман. періоду). Батько І. та 
Я. Жуковських. Н. у с. Чуньків (нині За
ставнів. р-ну Чернів. обл.) у відомій ро
дині іконописців Жуковських. 1884-89 
навч. в держ. вищій г-зії м. Чернівці, з 
1886 отримував стипендію в сумі 150 
гульденів щорічно. Через матеріальні 
нестатки змушений залишити навч.; з 
1890 працював пом. учителя, згодом 
учителем у школі с. Чуньків. Мату- 
ральні іспити склав у 07.1892 в держ. 
учительській семінарії в Чернівцях, де 
в 11.1894 склав кваліфікаціфний учи
тельський іспит. Здійснив 2-місячну
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навч. подорож до найкращих рільни
чих шкіл Австрії та Німеччини, після 
якої в 03.1897 склав у Відні кваліфіка
ційний іспит на викладача в рільничих 
школах. У 09.1897 іменований дирек
тором відкритої 13.10.1897 буковин. 
крайової рільничої школи в Кіцмані 
з укр. викладовою мовою (очолював 
до 1918). Викладав заг. та спец, про
дукцію тварин, заг. і спец, к-ру рослин, 
переробку с.-г. продукції, ветеринарію, 
садівництво та городництво, бджоляр- 
ство, провадження господарки та бух
галтерії. Автор "Учебника рільництва 
для шкіл рільничих і споріднених за
кладів, а також до ужитку для практич
них рільників" (Чернівці, 1903) і низки 
статей з проблем рільництва укр. та 
нім. мовами. Чл. філії т-ва "Українська 
школа" в Кіцмані, з 11.12.1898 -  чл. 
правління філії. Чл. Буковин. крайо
вої культ, ради від часу її заснування 
в 07.1900 до 1911. 04.1902-01.1904
-  ред. укр. додатка "Селянин" до бу
ковин. крайового час. "Буковинські 
господарські листки". На перших заг. 
зборах Союзу укр. хлібороб, спілок на 
Буковині "Селянська каса" (10.05.1903 
в Нар. домі в Чернівцях) обраний 
членом правління Союзу (голова 
С. Смаль-Стоцький). 1904-07 - екон. 
кер. (господар), з 1907 -  голова "Русь
кої бурси" в Кіцмані, що надавала жит
ло та пед. опіку укр. сел. дітям, які на
вчалися в середніх школах м. Кіцмань. 
06.1906 -  кін. 1911 -  заст. голови пові

тової хлібороб, спілки в Кіцмані. Депу
тат громад, ради в Кіцмані, з 06.1905 - 
чл. Кіцман. повітов. шкільної ради.

Чл. укр. повітов. к-ту в Кіцмані (го
лова Є. Ярошинський), який 4.11.1918 
від імені УНРади перебрав владу в Кіц- 
манському пов. від австр. повітов. ста
рости Л. Ґояна. Держ. секретар фінан
сів (спільно з О. Доспілем) укр. уряду 
Буковини після окупації Чернівців рум. 
військом та перенесення осередку бу
ковин. УНРади до Кіцмані. 17.11.1918 
заарештований рум. військовими ра
зом з рештою членів укр. уряду й ув'яз
нений у військ, тюрмі м. Чернівці. Усу
нений рум. окупац. владою з посади 
директора крайової рільничої школи 
в Кіцмані.

Після виходу на пенсію в серед. 
1920-х проживав у Кіцмані. До остан
ніх днів життя чл. т-ва "Укр. нар. дім" у 
Чернівцях. Разом з дружиною Євфро- 
зиною доглядав онука Богдана, осиро
тілого після смерті 1936 їхньої доньки 
Л. Тарко та зятя М. Тарка, колиш. вісту
на УСС і четаря УГА, розстріляного 
більшовиками в Чернів. в'язниці на
прикінці 06.1941.

П. у м. Чернівці в домі свого сина, 
д-ра медицини М. Жуковського. Похо
ваний без надгробного напису поруч 
із донькою Лялею в гробівці родини 
Тарків у 41 -му кварталі Руського цвин
таря в м. Чернівці.

Літ.: В черновецкій семинарії учи- 
тельскій // Буковина. 1894. 23 (11) ли
стоп.; Добржанський О., Старик В. Бажа
ємо до України. Змагання за українську 
державність на Буковині у спогадах 
очевидців (1914-1921). Одеса, 2008. 
С. 930-934; Ілюстрована хроніка това
риства "Український Народний Дім" у 
Чернівцях 1884-1934. Чернівці, 1934.
С. 65; Левицький М. Перші загальні збо
ри Союза руских хліборобських спілок 
на Буковині "Селяньска Каса" // Буко
вина. 1903. 4 (17) трав.; Справозданє 
річне буковиньскої краєвої школи ріль
ничої в Кіцмани видане директором 
Євгенієм Жуковским за VI. шкільний 
рік 1902/1903. Кіцмань, 1903; Land- und 
Forstwirtschaftliche Unterrichts-Zeitung. 
XIII. Jahrgang. 1899. Wien, 1899. C. L.

Володимир Старик
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ЖУКОВСЬКИЙ Роман Петрович

ЖУКОВСЬКИЙ
Роман Петрович
(10.08.1887-18.09.1922) - правник, 

урядовець ЗУНР. Н. у м. Станиславів 
(нині Івано-Франківськ) у сімї служ
бовця. Випускник правн. ф-ту Львів, 
ун-ту. Урядник у Заставні на Буковині, 
потім у крайовому уряді в Чернівцях.

Під час ПСВ служив в управі табору 
для біженців у Вольфсберґу (Австрія). 
Від 1918 працював у повітов. старостві 
в Снятині. Після Листопадового чину 
обраний заступником повіт, комісара 
Г. Мартинця; на цій посаді брав участь 
у розбудові укр. влади на Снятинщи- 
ні. У 01.1919 призначений референ
том у ДСЗаС у Станиславові. Разом з 
ГА перейшов за р. Збруч, перебував у 
Кам'янці-Подільському. 1920 повер
нувся до Галичини. Готувався до адво
кат, діяльності.

П. від важкої недуги в м-ку Со- 
лотвин (нині смт Богородчан. р-ну Іва- 
но-Франк. обл.).

Літ.: Королько А. Становлення й 
функціонування органів української 
влади на Покутті в період існування 
Західно-Української Народної Респу
бліки (1918-1919 pp.) // Вісник Прикар
патського університету. Історія. Івано- 
Франківськ, 2011. Вип. 20. С. 61; По
смертні згадки. Роман Жуковський // 
Діло. 1922. Ч. 32. С. 7.

Петро Гуцал
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авіац.-авіаційний
австр. - австрійський
австро-угор. - австро-угорський
адм. - адміністративний
акад. - академік, академічний
акад-я - академія
амер. - американський
АН - Академія наук
АН України - Академія наук України
(від 1991)
англ.-англійський 
ап. - апостол
АР - Автономна республіка 
араб.-арабський 
арк. - аркуш
АРСР - Автономна Радянська
Соціалістична Республіка
артилер. - артилерійський
археол. - археологічний
архів. - архівний
архіт. - архітектор (з прізвищем),
архітектурний
AT - акціонерне товариство
афг.- афганський
афр. - африканський
APPz - Державний архів
у м. Перемишль
б/м - без місця видання
б/p (б/г) - без року видання
(рос. -  без года издания)
балт. - балтійський
бас. - басейн (з назвою річки)
бельг. - бельгійський
берез.-березень
білорус. - білоруський
б-ба - боротьба
б-ка - бібліотека
бл. - близько (з числом)
БНР - Білоруська Народна Республіка
болг. - болгарський
брацлав. - брацлавський
брит. - британський
бронз.-бронзовий
буд.-будівельний
буд-во - будівництво
бурж .-буржуазний
в-во - воєводство

верес. - вересень
ВЗ УГВР - Великий збір Української
головної визвольної ради
вид. - видання
вид-во - видавництво
визвол. - визвольний
викл.-викладач
виконком - виконавчий комітет
вип. - випуск
вир-во - виробництво
відп. - відповідальний
військ. - військовий
вінниц. - вінницький
вірм .-вірменський
ВКП(б) - Всесоюзна комуністична
партія (більшовиків)
ВМФ - військово-морський флот 
ВНЗ - вищий навчальний заклад 
ВНК - Волинський народний комітет 
ВНР - Всеукраїнська національна 
рада
внутр.-внутрішній
воєн.-воєнний
воєнком - воєнний комісар
волин.-волинський
ВР - Верховна Рада
ВРНГ - Вища рада народного
господарства
Всеобуч - рос. Всеобщее военное 
обучение
ВТТ - виправно-трудовий табір (табори) 
ВУАН - Всеукраїнська академія наук 
вул. - вулиця (з назвою)
ВУСПП - Всеукраїнська спілка
пролетарських письменників
ВУЦВК- Всеукраїнський центральний
виконавчий комітет
ВЧК - Всеросійська надзвичайна
комісія
г. - гора (з назвою) 
га - гектар (з числом)
ГА - Галицька Армія 
(листопад 1918 - жовтень 1919 р.) 
газ. - газета (з назвою) 
галиц. - галицький 
Галревком - Галицький 
революційний комітет
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гвард.- гвардійський
ГДА СБУ - Галузевий державний архів
Служби безпеки України
г-во - господарство
ген. - генерал (з прізвищем),
генеральний
Генштаб - Генеральний штаб 
геогр. - географічний 
гетьман. - гетьманський 
г-зія - гімназія
ГНК (ГАНКА) - Галицька надзвичайна 
комісія
гол. - головний
голл. - голландський
госп. - господарський
ГПУ - Державне політичне управління
(рос. - Государственное политическое
управление)
грец. - грецький
грн - гривня
громад. - громадський
ГРР - Головна руська рада
ГСРР - Галицька Соціалістична
Радянська Республіка
груд. - грудень
губ. - губернія
губком - губернський комітет 
ГУЛАГ - Державне управління таборів 
(рос. -  Государственное управление 
лагерей)
ГУДМ - Група української
державницької молоді
ГУНМ - Група української
національної молоді
ГУР - Головна українська рада
д. і м. с. н. - дата і місце смерті
невідомі
ДА - Добровольча армія
ДА УНР - Дієва Армія Української
Народної Республіки
ДАВО - Державний архів Вінницької
області
ДАІФО - Державний архів Івано-
Франківської обл асті
ДАЛО - Державний архів Львівської
області
ДАТО - Державний архів
Тернопільської області
д-ва - держава
демократ. - демократичний
держ .-державний
дес. - десятник (з прізвищем)
Дж. - джерела (в бібліографії) 
д-зія - дивізія

д и в .-дивіться
д и р .-директор
д и с.-дисертація
дніпроп. - дніпропетровський
доц.-доцент
ДП - (англ. Displaced Persons) табір
для переміщених осіб
ДПУ - Державне політичне
управління
д-р-доктор
драм. - драматичний
ДС - Державний Секретаріат
ДСВ - Державний секретаріат
віроісповідання
ДСВ - Друга світова війна
ДСВнС - Державний секретаріат
внутрішніх справ
ДСВС - Державний секретаріат
військових справ
ДСЗаС - Державний секретаріат
заграничнихсправ
ДСЗС - Державний секретаріат
земельних справ
ДСОВ - Державний секретаріат освіти 
і віроісповідань
ДСПР - Державний секретаріат 
публічних робіт
ДСПСО - Державний секретаріат 
праці та суспільної опіки 
ДСПТ - Державний секретаріат пошти 
і телеграфу
ДСС - Державний секретаріат 
судівництва
ДССЗ - Державний секретаріат
суспільного здоров'я
ДСТП - Державний секретаріат
торгівлі і промислу
ДСФ - Державний секретаріат
фінансів
ДСШ - Державний секретаріат шляхів
ДСШПТ-Державний секретаріат
шляхів, пошти і телеграфу
ДХУ (УХУ) - Державний харчовий
уряд (Український харчовий уряд)
екон.-економічний
ЄНРада - Єврейська національна
рада
енцикл. - енциклопедія
етногр. - етнографічний
ЕІУ - Енциклопедія історії України
ЕСУ - Енциклопедія Сучасної України
ЕУ - Енциклопедія українознавства
єврейс. - єврейський
європ. - європейський
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ж. - журнал (з назвою)
Житомир. - житомирський 
жін.-жіночий 
жовт. - жовтень
зав. - завідувач, завідуючий 
(при назві установи чи посади)
заг.-загальний 
заг.-освіт. - загальноосвітній 
закарп. - закарпатський 
закорд. - закордонний 
залізн.-залізничний 
зап .-записки
(у значенні "наукові праці") 
запоріз. - запорізький 
засл .-заслужений 
засн.-засновник 
заст.-заступник
затв. - затверджений, затверджувати 
з б .- збірник, збірка
з-д- завод
ЗГ - Закордонна група 
ЗГ УНТП - Закордонна група УНТП 
ЗГ УНРади - Закордонна група 
УНРади
ЗДА- З'єднані Держави Америки 
(Сполучені Штати Америки) 
зібр. - зібрання
ЗМІ - засоби масової інформації 
ЗНТШ - "Записки Наукового 
товариства імені Шевченка" 
зовн.- зовнішній 
зокр. - зокрема
ЗОУНР - Західна Область Української
Народної Республіки
ЗОШ - загально-освітня школа
З С - Збройні Сили
ЗСПР - Збройні сили Півдня Росії
ЗУЗ - західноукраїнські землі
ЗУНР - Західно-Українська Народна
Республіка
ЗУР - Загальна українська рада 
ЗУТЛН - Західно-Українське 
товариство Ліги Націй 
з х .- захід, західний 
ім. - імені
імп. - імператор, імператриця
(з іменем)
ін. - інший
інж.-інженер
іноз. - іноземний
ІНО - Інститут народної освіти
ін-т - інститут (навчальний або
науковий заклад)
інтернац. - інтернаціональний

істор. - історичний
ІСДПБ - Інтернаціональна
соціал-демократична партія Буковини
італ.-італійський
К. - Київ (у бібліографії)
кавалерійс. - кавалерійський
канад.- канадський
канд. - кандидат, кандидатський
канд. істор. н. - кандидат історичних наук
канд. філол. н. - кандидат
філологічних наук
канд. філос. н. - кандидат
філософських наук
канд. юрид. н. - кандидат юридичних 
наук
катол.- католицький 
каф-ра - кафедра 
квіт.-квітень
КДБ - Комітет державної безпеки
кер. - керівник
кер-во - керівництво
київ. - київський
кін. - кінець (при цифрах, датах)
км - кілометр
км2 - кілометр квадратний
к н .-книга (з назвою)
к н .-князь, княгиня
(з іменем чи прізвищем)
козац.- козацький
кол. авт. - колектив авторів
колг. - колгоспний
колиш. - колишній
команд. - командувач, командир
комбриг - командуючий бригадою
Комінтерн - Комуністичний
Інтернаціонал
комуніст. - комуністичний
конф.-конференція
концтабір - концентраційний табір
кооп. - кооперативний
кор-во - королівство
Кор-во СХС - Королівство Сербів,
Хорватів і Словенців
(після 1929 р. - Югославія)
королів. - королівський
КПА - Комуністична партія Австрії
КП(б)У - Комуністична партія
(більшовиків) України
КПЗУ - Комуністична партія Західної
України
КПРС - Комуністична партія
Радянського Союзу
КПСГ - Комуністична партія Східної
Галичини
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КПУ - Комуністична партія України
к-ра - культура
крб - карбованець (з числом)
кримськотатар. -
кримськотатарський
крипт. - криптонім
КРПП - Комуністична робітнича
партія Польщі
к-т - комітет
КУД - Колегія уповноважених
диктатора
культ. - культурний
КУН - Конгрес українських
націоналістів
лат.-латинський
латв .-латвійський
J1B -  Летунський відділ
лип.-липень
листоп.-листопад
литов.-литовський
л іт .-літературний
ЛНБ- Львівська національна наукова
бібліотека ім. В. Стефаника
ЛНВ - "Літературно-науковий вісник"
л-ра-література
Літ. - література (в бібліографії)
лубен.-лубенський
лю т.-лютий
лю тн.-лютневий
ЛЬВІВ.-львівський
м - метр
м. - місто (з назвою) 
м. - море (з назвою)
М. - Москва (у бібліографії)
м. н. с. - молодший науковий
співробітник
м ал.-малюнок
маш.-буд. - машинобудівний
МВС - Міністерство внутрішніх справ
МГБ - Міністерство державної
безпеки (рос. -  Министерство
государственной безопасности)
мед. - медичний
медсестра - медична сестра
МЗС - Міністерство закордонних
справ
Миколаїв. - миколаївський 
Миргород. - миргородський 
мист-в - мистецтв 
мист-во - мистецтво 
міжнар. - міжнародний 
мін-во - міністерство 
місц.-місцевий 
міськ.-міський

міськрада - міська рада 
м-ко - містечко (з назвою) 
млн - мільйон 
млрд-мільярд
МОЗ - Міністерство охорони здоров'я
молдав. - молдавський
молдов. - молдовський
МОНВ - Міністерство освіти, науки
і віроісповідання
мор.-морський
моск. - московський
МП - Московський патріархат
мтс - машинно-тракторна станція
муз.-музичний
н ,- народився
н. е. - нова ера, наша ера
н. p. - навчальний рік
н. с. - науковий співробітник
н .с т .-новий стиль
навч. - навчальний, навчався,
навчання
НАН України - Національна академія
наук України (з 1994)
напр.- наприклад
наприк.- наприкінці
н ар .-народний
нарком - народний комісар
наркомат - народний комісаріат
Наркомос - Народний комісаріат
освіти
нас. - населення
наук.-науковий
НАФ України - Національний
архівний фонд України
нац.-національний
нач.-начальник
НБУВ - Національна бібліотека
України ім. В. Вернадського
НДІ - науково-дослідний інститут
НДР - Німецька Демократична
Республіка
невід. - невідомий, невідомо 
нім.-німецький 
НК - Народний комітет 
НК УНДО - Народний комітет 
Українського національно- 
демократичного об>єднання 
НК УНДП-Народний комітет 
Української національно- 
демократичної партії 
НКУНТП - Народний комітет 
Української народної трудової партії 
НКВС - Народний комісаріат 
внутрішніх справ
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НКГА - Начальна команда Галицької 
армії
НЛП - Націонал-ліберальна партія 
ННС - Народно-національний союз 
(ендеки)
норвез. - норвезький 
НРМК в м. Париж - Найвища рада 
мирної конференції в м. Париж 
НРУ - Народний рух України 
НТШ - Наукове товариство імені 
Т. Шевченка
НЦП - Націонал-цараністська партія 
Румунії
о. -  отець (з іменем)
06ВУА - Об'єднання бувших вояків-
українців в Америці
обком - обласний комітет
обл. - область (з назвою), обласний
обл. ц. - обласний центр
ОВК - Окружна Військова Команда
ОВО - Окремий військовий округ
ОДА - обласна державна
адміністрація
одес. - одеський
ОДПУ - Об'єднане державне
політичне управління
ОК - організаційний комітет
оо. - отці
00Н - Організація Об'єднаних Націй
ООСЧУ - Організація Оборони
Чотирьох Свобід України
опубл. - опублікований,
опубліковано, опублікувати
орг.-організаційний
орг-ція-організація
освіт.-освітній
осн.-основний
от. - отаман (з прізвищем)
ОУН - Організація українських 
націоналістів
ОУН(б) - Організація українських 
націоналістів (бандерівців)
ОУН(м) - Організація українських
націоналістів (мельниківців)
офіц.-офіційний
п. - помер
парт. - партійний
партизан. - партизанський
ПАС - Південно-Африканський Союз
ПВК- Повітова військова команда
пд. - південь, південний
пд.-зх. - південно-західний
пд.-сх. - південно-східний
пед. - педагогічний

перекл. - переклад 
підполк. - підполковник 
(з прізвищем) 
піх. - піхотний 
пл. - площа
ПЛК - Польська ліквідаційна комісія
пн. - північ, північний
пн.-зх. - північно-західний
пн.-сх. - північно-східний
ПНР - Польська Народна Республіка
ПОВ - Польська організація військова
пов.-повіт (з назвою)
пол.-половина
політ.-політичний
політбюро - політичне бюро
політех. - політехнічний
політуправління - політичне
управління
полк. - полковник (з прізвищем)
полтав. - полтавський
польс.-польський
пом.-помічник
пор. - поручник (з прізвищем)
поч. - початок
ППО - протиповітряна оборона
ППС - Польська партія соціалістична
ППСД - Польська партія
соціал-демократична
правосл. - православний
прим.-примітки
прит. - притока (з назвою)
прізв.-прізвище
пров.-провінція
пров. н. с. - провідний науковий
співробітник
пром. - промисловий
пром-ть - промисловість
проф. - професор
профспілка - професійна спілка
ПСВ - Перша світова війна
псевд. - псевдонім
ПСКОВ. - псковський
ПУН - Провід українських націоналістів
p .- рік (з числом)
p .- ріка (з назвою)
р. і м. н. і с. н. - рік і місце народження 
і смерті невідомі
р. н. і р. с. н. - рік народження і рік 
смерті невідомі
р. н. н. - рік народження невідомий 
р. с. н. - рік смерті невідомий 
рад. - радянський 
райвиконком - районний 
виконавчий комітет
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райком - районний комітет 
райцентр - районний центр 
РВ - Розвідочний відділ 
РВР - Революційна військова рада 
РДС - Рада Державних Секретарів 
(уряд ЗУНР)
ревком - революційний комітет 
революц. - революційний 
ред. - редактор, редакційний 
редколегія - редакційна колегія 
реж. - режисер 
реліг.-релігійний 
респ. - республіканський 
РКП(б) - Російська комуністична 
партія (більшовиків)
РКЦ- Римо-католицька церква 
РМ - Рада Міністрів 
р-н - район
РНК, Раднарком - Рада народних 
комісарів
РНМ - Рада народних міністрів 
робітн. - робітничий 
рос. - російський
РПЦ - Російська православна церква 
pp. - роки
РРФСР - Російська Радянська 
Федеративна Соціалістична 
Республіка
РСДРП(б) - Російська соціал- 
демократична робітнича партія 
(більшовиків)
РСР - Радянська Соціалістична 
Республіка
РСФРР - Російська Соціалістична 
Федеративна Радянська Республіка 
(до 1937)
РСЧА - Робітничо-селянська червона 
армія
рум. - румунський
РУП - Революційна українська партія
РУРП - Русько-українська радикальна
партія
РФ - Російська Федерація
с. - село (з назвою), сторінка (з цифрою)
с. госп-во - сільське господарство
с.-г. - сільськогосподарський
самост. - самостійний
СБУ - Служба безпеки України
СБУВК - Союз бувших українських
вояків у Канаді
с в .- святий
світ.-світовий
СВК - Сіоністський виконавчий 
комітет

СВУ - Союз визволення України 
СДП Буковини - Соціал- 
демократична партія Буковини 
сел.-селянський 
серед.-середина 
серп.-серпень 
сільс.-сільський 
січ.-січень
скульп. - скульптор (з прізвищем)
слов'ян. - слов'янський
словац. - словацький
с-ма - система
смт - селище міського типу
сот. - сотник (з прізвищем)
соціаліст. - соціалістичний
СПб. - Санкт-Петербург
(у бібліографи), санкт-петербурзький
спец. - спеціальний, спеціальність
спецслужба - спеціальна служба
СРР - Соціалістична Радянська
Республіка
СРС - Селянсько-робітничий союз 
СРСР - Союз Радянських 
Соціалістичних Республік 
СС - Охоронні загони Націонал- 
соціалістичної робітничої партії 
Німеччини
ст. - станція (з назвою), стаття 
(з назвою або цифрою), століття 
(з цифрою), ступінь 
ст. викл. - старший викладач 
ст. н. с. - старший науковий 
співробітник
ст. ст. - старий стиль, статті
(в законодавстві)
ств.-створений
стрілец. - стрілецький
стр-ра - структура
суд. - судовий
СУСОП - Союз українських
студентських організацій під Польщею
сусп.-суспільний
сусп-во - суспільство
e x .- схід, східний
СХС Королівство - Королівство
сербів, хорватів, словенців
(з-1929 Югославія)
СШ - середня школа
США - Сполучені Штати Америки
с-щ е-селище
т - тонна
т. - том, томи (з цифрою) 
т. д .-  так далі 
т .з в .- так званий
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т. ін. - та інше, таке інше 
т .ч .- тому числі 
танц. - танцювальний 
тв. - твори 
т-во-товариство 
теор .-теоретичний 
тер. - територія 
терноп. - тернопільський 
ТЕС - Тернопільський 
Енциклопедичний Словник 
те х .-технічний
тис. - тисяча, тисячний, тисячоліття 
(з цифрою)
ТНК УНТП - Тісніший народний 
комітет Української народно-трудової 
партії
то в .-товариш
торг. - торговельний
трав.-травень
ТУП - Товариство українських
поступовців
УАН - Українська академія наук
УАПЦ - Українська автокефальна
православна церква
УВАН - Українська вільна академія
наук
УВО - Українська військова 
організація
УВУ - Український вільний 
університет
УГА - Українська Галицька армія 
(з листопада 1919 р.)
УГВР - Українська головна визвольна 
рада
УГК - Український горожанський 
комітет
УГКЦ - Українська греко-католицька 
церква
угор.-угорський
УГПЦ - Українська греко-православна 
церква
УД - Українська Держава 
УІЖ - Український історичний журнал 
УККА - Український конгресовий 
комітет Америки
УКП - Українська комуністична партія
УКС - Український католицький союз
укр.-український
УКЦ - Українська католицька церква
УЛТ - Українське лікарське
товариство
УНА - Українська національна армія 
УНДО - Українське національно- 
демократичне об'єднання

УНДП - Українська національно-
демократична партія
УНК - Український національний
комітет
УНО - Українське національне 
об'єднання
УНП - Українська народна партія 
УНР - Українська Народна Республіка 
УНРада - Українська Національна Рада 
УНС - Український національний союз 
УНТ - Українське наукове товариство 
ун-т- університет
УНТП - Українська народно-трудова 
партія
УПА - Українська повстанська армія 
УПР - Українська парламентарна 
репрезентація
УПСР - Українська партія соціалістів- 
революціонерів
УПСС - Українська партія соціалістів- 
самостійників
УПСФ - Українська партія соціалістів- 
федералістів
УПТ - Українське педагогічне 
товариство
УПЦ КП - Українська православна 
церква Київського патріархату 
УПЦ МП - Українська православна 
церква Московського патріархату 
УРДП - Українська революційно- 
демократична партія 
УРЕ - Українська радянська 
енциклопедія
УРП - Українська радикальна партія 
УРП Буковини - Українська 
радикальна партія Буковини 
УРСР - Українська Радянська 
Соціалістична Республіка 
УСГ - Українська стрілецька громада 
УСДП - Українська соціал- 
демократична партія 
УСДП Галичини і Буковини - 
Українська соціал-демократична 
партія Галичини і Буковини 
УСДРП - Українська соціал- 
демократична робітнича партія 
УСДС - Українська Соціал- 
Демократична Спілка 
УСП (хліборобів) - Українська 
селянська партія (хліборобів)
УСРП - Українська соціалістично- 
радикальна партія 
УСРР - Українська Соціалістична 
Радянська Республіка
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УСС - Українські січові стрільці
УССД - Українська самостійна
соборна держава
УТГІ - Український технічно-
господарський інститут
УЦР - Українська Центральна Рада
УЧХ - Український Червоний Хрест
уч-щ е-училище
фашист. - фашистський
фіз.-фізичний
фіз.-мат. - фізико-математичний 
фіз.-хім. - фізико-хімічний 
філол. - філологічний 
філос. - філософський 
ф -ка-фабрика
ФНЄ - Фронт національної єдності 
франц. - французький 
ФРН - Федеративна Республіка 
Німеччина
ФСБ - Федеральна Служба Безпеки
ф-т - факультет
Харків. - харківський
Херсон. - херсонський
хмельн. - Хмельницький
хор. - хорунжий (з прізвищем)
х -р -характер
християн. - християнський
ХСП - Християнсько-суспільна партія
худ. - художник (з прізвищем)
худож. - художній
ц - центнер (з числом)
ЦВК - Центральний виконавчий 
комітет, Центральний військовий 
комітет
ЦДАВОВУ - Центральний державний 
архів вищих органів влади та 
управління України 
ЦДАГОУ - Центральний державний 
архів громадських об'єднань України 
ЦДАМЛМ - Центральний державний 
архів-музей літератури і мистецтва 
ЦДІАУК - Центральний державний 
історичний архів України у м. Київ 
ЦДІАУЛ - Центральний державний 
історичний архів України у м. Львів 
центр. - центральний 
церк.-церковний 
ЦК - Центральний комітет 
ЦК КРПП - Центральний комітет 
Комуністичної робітничої партії 
Польщі
ЦК УНДО - Центральний комітет 
Українського національно- 
демократичного об'єднання

ЦР- Центральна Рада
ЦСЄ - Центрально-Східна Європа
ЦСУ - Центральне статистичне
управління
ЦСУС - Центральний союз 
українського студенства 
ЦУВК Холмщини, Підляшшя, 
Волині, Полісся - Центральний 
український виборчий комітет 
Холмщини, Підляшшя, Волині, Полісся 
ЦХНР - Центральна художня народна 
рада
ч.- частина
Ч А -Червона армія
час. - часопис (з назвою)
ч в .-чверть
черв. - червень
черкас. - черкаський
чернів. - чернівецький
ч ес .-чеський
чет. - четар (з прізвищем)
ЧК - Надзвичайна комісія 
(рос. -  Чрезвьічайная комиссия) 
чл.-член
чл.-кор. - член-кореспондент
ЧНІ - Чин Найсвятішого Ізбавителя
(Орден редемптористів)
чол. - чоловічий, чоловік (з цифрою)
чорномор. - чорноморський
ЧСВВ - Чин Святого Василія Великого
ЧСР - Чехословацька Республіка,
Чехо-Словацька Республіка
ЧУГА - Червона Українська Галицька
Армія
швед. - шведський 
шк. - школа
ШНК - Ширший народний комітет
шт. - штат (з назвою)
щотиж. - щотижневик, щотижневий
ювіл.- ювілейний
юрид.-юридичний
япон.-японський



ПЕРЕЛІК СТАТЕЙ

НАЗВА СТАТТІ АВТОР(И) СТОРІНКА

Абель (Абль) Броніслав Володимир Старик 16
Авезана Камілло Романа Микола Вітенко 16
Авіація Галицької армії (Летунство ГА) Андрій Харук 17
Авраменко Василь Кирилович Олена Ковальчук 18
Австрія Олег Павлишин 19
Австро-Угорщина 
(Австро-Угорська монархія)

Олена Аркуша, 
Мар'ян Мудрий 23

Автономія Східної Галичини Микола Ґеник 28
Аграризм ('Третій шлях") Микола Вітенко 31
Аграрна політика Польщі на 
західноукраїнських землях

Микола Вітенко, 
Микола Кугутяк 31

Аграрна реформа в ЗУНР Микола Вітенко, Микола Кугутяк 33
Адвокатура в ЗУНР Ірина Василик, Степан Кобута 34
Адлер Зіґфрід Богдан Якимович 35
Академічна гімназія Ігор Соляр 35
Акти злуки
(об'єднання, соборності) УНР і ЗУНР Олег Павлишин 37
Активізація національно-визвольного 
руху в Галичині 
у 05-09.1922

Микола Вітенко, 
Микола Кугутяк 40

Александровіч Францішек Богдан Паска 40
Александрук Семен Богдан Паска 41
Алексевич Микола Богдан Паска 41
Алєлюхін Федір Васильович Андрій Харук 42
Алиськевич Андрій Антонович Петро Гуцал 42
Алиськевич Микола Григорович Петро Гуцал 43
Алиськевич Михайло Іванович Петро Гуцал 44
Аліман (Алиман) Степан Микола Лазарович 44
Алмазов Олекса Дмитрович Богдан Паска 44
Алсберг Генрі Богдан Паска 45
Альтшіллєр Ізраїль Петро Гуцал 45

Амброзяк Іван
Ігор Пилипів,
Руслан Делятинський 46

№



ПЕРЕЛІК СТАТЕЙ

Андріевський Віктор Никанорович Олег Павлишин 46
Андріевський Опанас Михайлович Роман Тимченко 47
Андріящук Григорій Семенович Ігор Піддубний 47
Андрусяк Микола Григорович Марина Чебан 48
Андрух Іван Антонович Микола Литвин, Кім Науменко 48
Андрущишин Степан Андрійович Петро Гуцал 49
Антанта Іван Патер 49

Антиконскрипційний комітет
Микола Кугутяк, 
Тетяна Дерещук 51

"Антольоґія стрілецької творчости" Олег Сидор 53
Антонів Семен Семенович Петро Гуцал 53
Антоній, митрополит 54
Антонов-Овсієнко 
Володимир Олександрович Богдан Паска 54
Антонович Дмитро Володимирович Олександра Кудлай 54
Апонюк Василь Богдан Паска 55
Аралов Семен Іванович Богдан Паска 55
Ардан Іван Богдан Паска 56
Арійчук Євзебій Васильович Володимир Старик 56
Аріо Карл Богдан Паска 57
Аркас Микола Миколайович (молодший) Богдан Паска 58
Арсенич Микола Петро Сіреджук 59
Арсенич Петро Петро Сіреджук 59
Арсенич Микола Вітенко,
Петро Іванович Олександр Марущенко 59
Арсенич Роман Августинович Богдан Паска 60
Артемович Б. Богдан Паска 60

Артилерія ГА
Леонід Кривизюк,
Микола Литвин, Павло Ткачук 61

Артимович Агенор Іван Патер 61
Артимович Антін Микола Лазарович 63
Артимович Петро Максиміліанович Петро Гуцал 63
Архипенко Євген Порфирович Богдан Паска 64
Атаманчук Василь Іванович Микола Посівним 64
Ауссем Володимир (Вольдемар) 
Християнович Олег Павлишин 65
Афіші та відозви Олег Павлишин 65
Бабій Андрій (Августин) Богдан Паска 66
Бабій Василь Федорович Петро Гуцал 66

65В
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Бабій Дмитро Петро Гуцал 66
Бабій Іван Ігор Бегей 66
Бабій Олесь Йосипович Микола Посівнич 67
"Бабська революція" 1918 
у Східній Галичині Олег Павлишин 67
Бабуняк Володимир Сильвестрович Микола Лазарович 68
Бабуняк Ілярій Микола Лазарович 68
Бабухівський Іван Богдан Паска 68
Баб'юк Андрій Дмитрович Микола Лазарович 69
Баб'юк Осип Антонович Петро Сіреджук 70
Баб'юк Осип Іванович Володимир Старик 70
Баб'юк Теодор Петро Гуцал 71
Баб'як Василь Васильович Петро Гуцал 72
Баб'як Володимир Васильович Петро Гуцал 72

Баб'як Павло
Микола Лазарович, 
Богдан Мельничук 72

Баб'янський Броніслав-Теофіль Андрій Руккас 73
Баґан Михайло Богдан Паска 73
Бадан-Яворенко Олександр Іванович Олександр Рубльов 74
Баєр (Байєр) Микола Олег Павлишин 74
Базилевич Анатоль Микола Лазарович 74
Базилевський (Базілевський) Микола Вітенко,
Микола Михайлович Олександр Марущенко 75
Базник Михайло Якович Богдан Паска 76
Байґерт Северин Богдан Якимович 76
Байдала Степан Олег Павлишин 76

Байрак Григорій (Гриць)
Микола Лазарович, 
Богдан Мельничук 77

Байрак Дмитро Михайлович Петро Гуцал 77
Байрак Микола Михайлович Петро Гуцал 78
Байрак Михайло Васильович Петро Гуцал 78
Бакович Петро Богдан Паска 79
Бакун Василь Богдан Якимович 79

Бала Йосиф
Наталія Винник, 
Руслан Делятинський 80

Баландюк Антін Микола Лазарович 80
Балевич Уляна Богдан Паска 82
Балешта Іван Йосипович Петро Гуцал 82
Балицький Леопольд Іванович Петро Гуцал 82
Балицький Микола Богдан Паска 82
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Балицький Фердинанд Іванович Петро Гуцал 83
Балтарович Михайло Олег Павлишин 83
Балтро Іван Богдан Якимович 83
Банах Нестор-Маркіян Павлович Петро Гуцал 83
Банах Павло Ілліч Олег Павлишин 84
Бандера Андрій Михайлович Микола Посівнич 84
Бандера Осип Михайлович Петро Гуцал 85
Бандрівський Володимир Карлович Олег Павлишин 85
Бандрівський Михайло Петро Гуцал 86
Бараль Арнольд Густавович Сергій Дерев'янко 86
Баран Михайло Лукич Сергій Дерев'янко 87
Баран Степан Іванович Ігор Бегей 88

Баран Фелікс Іванович
Микола Лазарович, 
Богдан Мельничук 88

Баранецький Павло Михайлович Петро Гуцал 89
Бараник Василь Матвійович Богдан Паска, Ігор Соляр 89
Бараник Михайло Васильович Петро Гуцал 90
Барвінський Богдан Олександрович Олена Аркуша 90
Барвінський Олександр Григорович Олена Аркуша 91
Барган Микола Семенович Богдан Паска 92
Бардах Теофіль Богдан Паска 92
Барило Іван Богдан Паска 93

Баричко Василь

Микола Лазарович, 
Богдан Мельничук, 
Мирослав Семчишин 93

Баричко Михайло
Ігор Пилипів,
Руслан Делятинський 93

Барнич Ярослав Васильович Богдан Паска 94
Бартелемі (Бартельмі)
Жозеф (Марі-Жозеф-Рауль-Леон) Ігор Цепенда 95
Бартелемі місія Ігор Цепенда 96
Барту Жан-Луї Микола Вітенко 98
Барчинський Віктор Богдан Паска 98
Барчинський Степан Богдан Якимович 99
Бас Василь Йосифович Богдан Якимович 99
Бас Ілько Олег Павлишин 99
Басан Олексій Богдан Паска 100
Басараб Ольга Михайлівна Роман Кобильник 100
Басса Пилип Богдан Паска 101



ПЕРЕЛІК СТАТЕЙ

Бастюк
Петро Іванович

Микола Лазарович, 
Богдан Мельничук 101

Батек Микола Вітенко 101
Батюк Антін Микола Лазарович 101
Бачинська Ольга Антонівна Тетяна Куцир 102
Бачинський Андрій Богдан Паска 102
Бачинський Василь Левович Павло Артимишин, Ігор Соляр 103
Бачинський
Володимир Миколайович Ігор Соляр 103
Бачинський Євген Васильович Павло Артимишин, Ігор Соляр 104
Бачинський Євген Левович Олег Бойкевич 104

Бачинський Євсевій
ОлегЄгрешій,
Руслан Делятинський 105

Бачинський Лев Васильович Ганна Паска 105
Бачинський Михайло Микола Лазарович 106
Бачинський Юліан Олександрович Ігор Бегей 106
Бегей Василь Богдан Паска 108
Безпалко Осип Іванович Олександр Добржанський 108
Безпалко Семен Іванович Петро Гуцал 109
Бекер Юзеф Андрій Руккас 109
Бекеш Федір (Теодор) Степанович Микола Вітенко 110
БелейІван Якович Степан Кобута, Лариса Кобута 110
Белей Теодор Степанович Степан Кобута, Лариса Кобута 111
Белкот
Вільгельм Йосипович

Руслан Делятинський, 
ОлегЄгрешій 111

Бемко Володимир Лаврентійович Богдан Паска 111
Бенеш Едвард Андрій Яворський 112
Бенцаль Микола Гнатович Микола Лазарович 113
БенцальТеодозія Богдан Паска 114
Бенцаль-Карп'як Олена Олександрівна Богдан Паска 114
Бербецький Леон Микола Литвин 115
Бергер Богдан Паска 115
Бережан Григор (Hryri, Georg) Семенович Володимир Старик 115
Бережанська окружна 
військова команда (ОВК) Микола Литвин 116
"Бережанський вістник" Олеся Дроздовська 116
Береський Михайло Богдан Паска 117
Бернґрубер Франц-Едвард Олег Стецишин 117
Бескид Антон Григорович Андрій Королько 118
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Біберович Ярослав Олег Павлишин 118
Бібліографія історії Західно-Української
Народної Республіки Олег Павлишин 118
Бібліотека імені Симона Петлюри Микола Вітенко,
в Парижі Олександр Реєнт 120
Бігун Степан Богдан Паска 121
Бігус Петро Богдан Паска 121
Бізанц Альфред Олег Стецишин 122
Бізанц Данило Олег Стецишин 123
Біланюк Микола Лазарович,
Петро Якович Богдан Мельничук 123
Білас Ростислав-Едмунд Богдан Паска 124
Біленький Теодор Ярославович Богдан Паска 124
Біленький Ярослав Олег Павлишин 124
Білик Михайло Володимир Клапчук 125
Біликовський Іван Симеонович Богдан Паска 125
Білинкевич Богдан Богдан Паска 125
Білинський Євген Богдан Паска 126
Білинський Іван Олег Павлишин 126
Білинський Клавдій Омелянович Володимир Старик 127
Білинський Осип Осипович Петро Гуцал 128
Білинський Роман Богдан Якимович 128
Білінський Михайло Іванович Олег Павлишин 129
Біллет (Біллєт) Гнат Богдан Паска 130
Білобрам Осип Богдан Паска 130
Білозор Володимир Микола Лазарович 130
Білоніжка Іван Богдан Паска 131
Білоруська Народна Віктор Крупина,
Республіка 1918 Володимир Мартиненко 132
Білоскурський Михайло Олексійович Сергій Дерев'янко 136
Білоус Андрій Богдан Паска 136
Більчевський Юзеф Олег Павлишин 136
"Більшовик" Микола Вітенко 137
Біляк Степан Юстин Олег Павлишин 138
Біляч Іван Богдан Якимович 138
Біляч Михайло Іванович Петро Гуцал 138
Бірчак Володимир Іванович Ігор Райківський 138
Блавацький Василь Ілліч Сергій Перепічка 139
Блавацький Дмитро Ілліч Сергій Перепічка 140
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Благодир Олександр Юрій Ковалів 140
Блажкевич Іванна Омелянівна Оксана Дрогобицька 142
Близнак Микола Богдан Паска 142
Близнюк Юрій Іванович Петро Сіреджук 143
Блявкопф Вільгельм Петро Гуцал 143
Боберський Іван Миколайович Андрій Сова 143
Бобжинський Міхал-Ієронім Микола Ґеник 145
Бобикевич Микола Богдан Паска 146
Бобинський Василь Петрович Микола Лазарович 146
Бобинський Григорій Богдан Паска 147
Бобинський Осип Богдан Паска 147
Богачевський Данило Сильвестрович Олег Павлишин 147
Богачевський 
Костянтин Сильвестрович Богдан Паска 148
Богачевський 
Олекса Сильвестрович Петро Гуцал 149
Богун (Чудінов) Микола 149

Боднар Порфирій-Петро
ОлегЄгрешій,
Руслан Делятинський 149

Боднарович Осип Прокопович Петро Гуцал 150

Боднарук Євген
Микола Лазарович, 
Богдан Мельничук 151

Бодруг Ілля Прокопович Петро Сіреджук 151
Божик Степан Петро Гуцал 151
БойдуникОсип Микола Посівнич 152
Бойкевич (Бойкович) Микола Олег Павлишин 152
Бойків
Олександр (Олекса) Миколайович Микола Лазарович 152
Бойко Микола Якович Петро Гуцал 153
Бойкович Андрій Богдан Паска 153
Бойкот виборів до польського Микола Кугутяк,
сейму й сенату 5 і 12.11.1922 Тетяна Дерещук 154
Бойкот мобілізації Василь Марчук,
до польської армії 1923 Ігор Мрака 156
Бойкот перепису 
населення у Галичині 1921 158

Бойкот сплати данини
Олександр Реєнт, 
Микола Кугутяк 158

Бойцун Олександр Георгійович Олег Павлишин 159
Болбочан Петро Федорович Петро Брицький 159
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Болюх
Василь Петрович

Микола Лазарович, 
Богдан Мельничук 161

Бонн Микола Лазарович,
Франс-Ксаверій Богдан Мельничук 161
Боньчук Микола Петро Гуцал 162

Борецький Павло
Микола Лазарович, 
Богдан Мельничук 162

Борим Іван Васильович Петро Гуцал 162
Борис Омелян Петро Гуцал 163
Борисоглібська (Сидоренко-Свидерська) 
Ганна Іванівна Богдан Паска 163
Борковський Іван Іванович Богдан Якимович 163
Борковський Роман Ількович Богдан Паска 164
Бородайкевич ІванТомович Петро Гуцал 165
Бородайко Олександр Миколайович Петро Гуцал 165
Бородієвич Євген Омелянович Микола Лазарович 165
Бородієвич Остап Омелянович Петро Гуцал 166
Борщак Ілько Богдан Паска 166
"Борщівський Голос" Олеся Дроздовська 16 7
Босий Володимир Микола Лазарович 167
Босий Михайло Богдан Паска 168
Бота Луїс Микола Вітенко 168
Боти комісія Ігор Цепенда 169
Боумен (Бовмен) Ісайя (Ісаак, Ісай) Богдан Паска 170
Бохенський Адольф-Марія Микола Ґеник 170
Боцюрків Іларіон Олег Павлишин 171
Брайтер Ернест-Теодор Олег Павлишин 172
Бранднер Еміль (Омелян) Олег Стецишин 173
Бранднер Карло Богдан Якимович 173
Брашків Володимир Олег Павлишин 173
Бращайко Михайло Михайлович Богдан Паска 173
Бращайко Юлій Михайлович Богдан Паска 174
Бредов Микола-Павло-Констянтин 
Емілійович Микола Литвин 174
Брест-Литовський табір 
(Табір військовополонених № 5 
у м. Брест-Литовський) Петро Сіреджук 175
Брестський мирний договір Української 
Народної Республіки з державами 
Четверного союзу 9.02.1918. Олексій Лупандін 176
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Бретіану Іон (Іонел) 1. К. Олександр Руснак 178
Бригади Галицької армії Євген Пінак 178
Брикович Володимир Лукич Микола Лазарович 181

Брикович Іван Матвійович
ОлегЄгрешій,
Руслан Делятинський 181

Брикович Іларій Матвійович Олег Павлишин 182

Брикович Роман Іванович
Микола Лазарович, 
Богдан Мельничук 183

Брикович Станіслав Григорович Петро Гуцал 184
Брикович Степан Васильович Петро Гуцал 184
Брилинський Євген Богдан Паска 184
Брилинський Максим-Володимир Микола Лазарович 185
Бриндзан Касіян Володимир Старик 185
Бриндзан Теофіл Володимир Старик 187
Бринський Михайло Богдан Паска 188
Бріль Степан Микола Лазарович 188
Бродівський
історико-краєзнавчий музей

Андрій Корчак, 
Василь Стрільчук 189

Бубела Петро Іванович Петро Гуцал 190
Будапештський конгрес, 10.12.1918 Андрій Королько 190
Будз Петро Якович Микола Лазарович 191
Будзиновський Альфред Титович Богдан Паска 192
Будзиновський В'ячеслав Титович Павло Шкраб'юк 192
Будзиновський Осип Петро Гуцал 193
Будзиновський Теодозій (Теодор) Олег Павлишин 193
Будинок готелю "Одеса" 
у Станиславові Микола Вітенко 194
Будинок дирекції залізниць 
в Станиславові Олександр Марущенко 195
Будинок Крайової управи 
у Чернівцях Олександр Добржанський 195
Будинок повітового староства 
в м. Кіцмань Михайло Чучко 196
"Будуччина" Микола Лазарович 197
Буженко (Бужанко) 
Семен Михайлович Андрій Сміжак 197
Буковина Олександр Добржанський 197
Буковинська делегація Олег Павлишин 199
Буковинська рада у Станиславові Олег Павлишин 199
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Буковинська (Українська) національна 
рада у Кам'янці на Поділлі Олег Павлишин 200
Буковинське віче 3.11.1918 Олександр Добржанський 200
Буковинський крайовий виділ Олександр Добржанський 202
Буковинський курінь (Буковинський 
полк, Буковинська бригада,
Курінь "Буковинські стрільці", 
"Курінь Топущака"). Володимир Старик 202
Буковинський політичний клуб Олег Павлишин 205
Буковинський сейм, 
Буковинський крайовий сейм Василь Ботушанський 205
Букшований Осип (Йосип) Іванович Олександр Рубльов 206
Булак Степан (Стефан) Микола Лазарович 207
Буній Йосиф Микола Лазарович 207
Бурачинський Андрій Андрійович Лев Давибіда 208
Бурачинський Ераст Лонгин Олег Павлишин 208
Бурачинський Осип Іван Патер 208
Бурачинський Олександр Руснак,
Тит-Євген Осипович Володимир Старик 209
Бурдяк Ігор Пилипів,
Онуфрій-Теодор Руслан Делятинський 210
Бурин Андрій Олег Павлишин 211
Буріян Фон Райєж Штефан (Іштван) Олег Павлишин 212
Бурнадз Ігор Пилипів,
Лев-Микола Семенович Руслан Делятинський 212
Буцманюк Ірина Микола Лазарович 213
Буцманюк Юліан Степан Павлюк 213
Бучак Андрій Васильович Петро Гуцал 214
Вагилевич Кость Михайлович Микола Вітенко 215
Вадовиці (Табір для військовополонених 
№2вм.  Вадовиці 1919-21) Іван Патриляк 215
Вайдакевич Адам Богдан Паска 216
Вайнгаймер Володимир Старик 216
ВайнгаймерЯків Володимир Старик 217
Вайс Арнольд Аркадійович Петро Гуцал 217
Вайс Гуґо Богдан Паска 217
Вайс Самуїл (Самуель) Богдан Паска 217
Вайцкорн Давид-Йозеф Петро Гуцал 218
Вакалюк Василь Петро Гуцал 218
Валійський Аркадій Іванович Андрій Руккас 218
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Вальдман Ізраель Максим Гон 218
Ванчицький Володимир Карлович Петро Гуцал 219
Ванчицький Степан-Юліан Богдан Паска 220
Ванчура Осип Богдан Паска 220
ВаньЛев Петро Гуцал 220
Ваньо Євген Іларіонович Петро Гуцал 220
Ваньо Теодор Іванович Олег Павлишин 220
Вардзарук 
Лук'ян Дмитрович

Микола Кугутяк, 
Микола Вітенко 221

Варивода Антін Микола Лазарович 222
Варницький Емануїл Богдан Паска 223
Варчак Ілля Богдан Паска 223
Варшавський договір 1920 Микола Ґеник 223
Василащук Юрій Петро Сіреджук 225
Василевський Леон Микола Ґеник 225
Василенко 
Микола Прокопович

Микола Вітенко, 
Олександр Марущенко 226

Василенчук Василь Олег Павлишин 227
Василишин 
Євстахій (Остап)

Микола Лазарович, 
Богдан Мельничук 227

Василько Микола Миколайович Олександр Добржанський 228
Васкан Степан Васильович Володимир Старик 229
Васкул Петро Микола Вітенко 230
Вассиян Юліян Іванович Микола Посівнич 230
Васьків Микола Миколайович Микола Лазарович 231
"Ватиканський" архів ЗУНР Володимир Великочий 231

Вахнюк Михайло
Микола Лазарович, 
Богдан Мельничук 233

Вахнянин Остап Іванович Микола Лазарович 233
Вацик Микола Богдан Паска 234
Велигорський 
Іван Миколайович

Микола Лазарович,
Наталія Лазарович, Лариса Щербак 234

Величковський Євген Теодорович Богдан Паска 235
Вельничук Олександр Юрійович Володимир Старик 235
Венгринович 
Степан Володимирович

ОлегЄгрешій,
Руслан Делятинський 237

Вербенець Володимир Богдан Паска 237

Вербицький Юліан
Микола Лазарович, 
Богдан Мельничук 238
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Вергановський 
Володимир Йосипович Богдан Паска 238
Вергун Петро Іванович Олег Павлишин 238
Версальський мирний договір Олексій Лупандін 239
Вертипорох Євген Іванович Богдан Паска 240
Верховна рада Паризької мирної 
конференції Ігор Цепенда 241
Верхола Омелян Богдан Паска 242
Веселовський Остап Олег Павлишин 242
Ветеринарна служба ГА (УГА) Лев Давибіда 242
Вєчоркевич-Сцевола Вацлав Андрій Руккас 243
Вибори 1922
до польського сейму і сенату Ігор Соляр 243
Виділ Української Національної Ради Тетяна Дерещук 244
Видрак Мелітон Михайлович Петро Гуцал 245
Виконавча делегація УНРади у Відні 
(Віденська делегація УНРади) Олег Павлишин 245
Виконавча делегація УНРади 
уЛьвові

Микола Вітенко, 
Микола Кугутяк 246

Виконавча делегація УНРади 
в Чернівцях Олександр Добржанський 246
Виконуючий комітет народного 
учительства (ВКНУ) у Коломиї Андрій Королько 247
Виметаль Антонін Олег Стецишин 248
Винар Василь Петро Гуцал 248
Винник Теодор Богдан Паска 248
Винницький Іван Олег Павлишин 248
Винниченко Володимир Кирилович Роман Тимченко 249
Винниченко Іван Данилович Микола Лазарович 250
Винничук Лазар Юрій Плекан 251
Винничук Олександр Богдан Паска 251
Винярський Володимир Петро Гуцал 251
Вислоцький Іван Ігор Любчик 252
Височанський Степан Олег Павлишин 252
Витанович Ілля Степан Гелей 252
Витвицький Степан Порфирович Іван Патер 253
Виханський Р. Богдан Паска 254
Вишиванюк Микола Богдан Паска 254
Вишкіл Українських січових стрільців та 
Української Галицької армії Микола Лазарович 255

fifi8



ПЕРЕЛІК СТАТЕЙ

Бідацький Станіслав
Надія Голод, Микола Лазарович, 
Богдан Мельничук 258

Віденська Збірна станиця 
Галицької армії Микола Литвин 259
Відзнаки військових ступенів Галицької 
армії Микола Чмир 259
Відзнаки та нагороди ЗУНР-ЗОУНР 
і УГА Олег Павлишин 261
Відоняк Іван ІванТимів 263

Візнюра Микола
Микола Лазарович, 
Богдан Мельничук 264

Військова канцелярія Диктатора Олег Павлишин 264
Військове будівництво ЗУНР Микола Литвин, Павло Ткачук 265
Вільгельм II Микола Вітенко 266
Вільнодумний союз Олександр Добржанський 267
Вільсон Томас Вудро Олексій Лупандін 267
Вільчинський 0. Богдан Паска 268
ВіндикСеверин Микола Лазарович 268
Вінценз Станіслав Микола Вітенко, Василь Марчук 268
Вістник Державних Законів 
і Розпорядків Західної Области 
Української Народної Республики 
(Станиславів, 1919) Марія Галушко 269
Вістник Державного 
Секретаріяту військових справ 
(Тернопіль, Станиславів, 1918-19) Марія Галушко 270
Вістник Державного Секретаріяту 
освіти і віроісповідань 
(Станиславів, 1919) Марія Галушко 270
Вістник Державного Секретаріяту шляхів 
(1918); Вістник Державного Секретаріяту 
шляхів, почт і телеграфів (1919) 
(Станіславів, 1919) Марія Галушко 270
Вітик ОлегЖерноклеєв,
Семен Гнатович Ігор Райківський 271
Вітовський Дмитро Микола Литвин 271
Вітос Вінцентій Микола Вітенко 272
Вітошинський Айталь Олег Павлишин 273
Вітошинський Амброзій Богдан Паска 273
Вітошинський Мирон Іванович Олег Павлишин 274
Вітошинський-Доброволя Йосиф Микола Литвин 274
Віханський Євген Іванович Петро Гуцал 274
Віханський Роман Іванович Петро Гуцал 274
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Вічовий рух Олег Павлишин 275
Віарт де Адріян Картон Микола Вітенко 276
Влох Михайло Олексійович Микола Вітенко 277
Вовкунець Микола Петро Сіреджук 278
Вовчук Іван Григорович Зіновій Горін 278
Вовчухівська операція ГА Микола Литвин,
(16.02-18.03.1919) Ярослав Марченко 279
Воєвідка Кость Левович Володимир Старик 281
Воєвідка Ярослав Корнелійович Микола Лазарович 282
Возняк Василь Микола Вітенко 283
Возьний Антін Богдан Якимович 283
Войнаровський Володимир Богдан Паска 283
Войнаровський-Столобут
Тит Євген Петрович Микола Вітенко 283
Войтків Микола Григорович Петро Гуцал 285
Войтович Петро Петро Гуцал 285
Войтович Степан Петро Гуцал 285
Волинець Ігор Пилипів,
Михайло Микитович Руслан Делятинський 286
Волинець Степан Олександрович Ігор Соляр 286
Волинець Степан Теодорович
(Федорович) Петро Гуцал 287
Волицький Василь Олег Павлишин 287
Волошин Августин Іванович Андрій Королько 288
Волошин Михайло Іванович Микола Лазарович 289

Микола Лазарович,
Волошин Теофіл Іванович Богдан Мельничук 289
Волощук Осип-Маркіян Микола Вітенко, Богдан Паска 290
Волощук Роман Микола Вітенко, Богдан Паска 290
Волчанський Андрій Микола Вітенко 291
Вольф Арнольд Микола Литвин 291
"Воля" Марія Галушко 291
"Воля", військово-революційна Микола Кугутяк,
організація Олександр Реєнт 293
Волянська Цецилія Олексіївна Богдан Паска 293
Волянський Іван-Омелян Омелянович Петро Гуцал 293
Волянський Олекса Миколайович Микола Вітенко 293
Воробець Віктор Михайлович Іван Зварчук 294
Воробець Іван Микола Вітенко 295
Воробець Михайло Антонович Степан Кобута 295
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Вороновський Василь Богдан Паска, Микола Вітенко 296

Вояковський Микола
Микола Лазарович, 
Богдан Мельничук 296

"Вперед!" Микола Вітенко 297
Врангель Петро Миколайович Ярослав Штанько 297

Врублевський Іларій
Микола Лазарович,
Богдан Мельничук, Лариса Щербак 298

Всегалицьке видавництво (Всегалвидав, 
Всегалицьке радянське видавництво) Микола Вітенко 298
Всеукраїнська Національна Рада Тетяна Дерещук 299
Всеукраїнський трудовий конгрес 300
Вступ німецької армії до Києва Олександра Кудлай 300
Вурмбранд Рудольф Олег Стецишин 300
В'язовський Марко Богдан Паска 300
Габсбург-Лотрінген Вільгельм-Франц Тетяна Осташко 301
Гаврилів Мирослав Степанович Олександр Рубльов 302
Гаврилко Михайло Омелянович Микола Лазарович 302

Гаврилюк Андрій
Микола Лазарович, 
Богдан Мельничук 304

Гаврилюк Євген
ОлегЄгрешій,
Руслан Делятинський 304

Гаврилюк Ілько Дмитрович Микола Васильчук 304
Гаврилюк Михайло Петро Сіреджук 305
Гаврисевич Мирон Іван Патер 305
Гаврищук Микола Олександр Добржанський 305
Гайворонський 
Михайло-Орест Іванович Степан Павлюк 306
Гайворонський Петро Іванович Петро Гуцал 307
Гайда Пилип Микола Лазарович 307
Гайдичук Микола Петро Сіреджук 308
Гайдукевич Євген Олексійович Петро Гуцал 308
Гайдукевич Лавро Петро Сіреджук 309
Гайдукевич Остап (Євстахій) ОлегЄгрешій,
Миколайович Руслан Делятинський 309
Гайдучок Степан Степанович Андрій Сова 309
Галайчук Ігор Пилипів,
Володимир Тадейович Руслан Делятинський 311
Галицька армія (ГА) Микола Литвин 311
Галицька делегація 316
Галицька надзвичайна комісія Іван Зуляк, Богдан Якимович 316
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Галицька Соціалістична 
Радянська Республіка (ГСРР) Ігор Райківський 317
Галицьке бюро при ЦК КП(б)У (Галбюро) Ігор Пилипів 318
Галицьке бюро при ЦК РКП(б) Ігор Пилипів 318
Галицьке інформаційне бюро (ГІБ) Олег Павлишин 319
Галицьке намісництво Олена Аркуша 319
"Галицький комуніст" Микола Вітенко 320
Галицький крайовий сейм Олена Аркуша 320
Галицький організаційний 
комітет КП(б)У 1920 (Галоргком) Микола Литвин 322
Галицький революційний комітет 
(Галревком) Сергій Дерев'янко 322
Галицький Семен Олег Павлишин 324
Галичина Олена Аркуша, Мар'ян Мудрий 325
Галібей ОлегЄгрешій,
Іван Павлович Руслан Делятинський 329
Галібей Михайло Олег Павлишин 329
Галібей Степан Іван Монолатій 330
Галібей ОлегЄгрешій,
Юрій-Адальберт Павлович Руслан Делятинський 330

Галій Микола
Микола Лазарович, 
Богдан Мельничук 331

Галіп Теодот Мелетійович Петро Брицький 332
Галлер Станіслав Микола Вітенко 333
Галлер Юзеф Орест Красівський 334
Галущинський Іван Миколайович Юрій Довган 335
Галущинський Михайло Миколайович Микола Лазарович 335
Галущинський Теодосій 
(Теодозій-Тит) Миколайович Богдан Паска 336
Галька Антін Михайлович Олег Павлишин 337
Гамаль Володимир Гнатович Микола Вітенко 337
Гамерський Володимир Олександрович Микола Лазарович 337
Гаморак Нестор Теодорович Богдан Паска 338
Ганицький Ігор Пилипів,
Володимир Руслан Делятинський 339
Ганицький Іван Володимирович Петро Гуцал 339
Ганицький Олександр Володимирович Петро Гуцал 340
Ганицький Степан Володимирович Петро Гуцал 340
Ганінчак Йосиф Іван Патер 341
Ганка (Надка) 341
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Ганкевич Іван Степан Кобута 341
Ганкевич Іван Іванович Ігор Бегей 342
Ганкевич ОлегЖерноклеєв,
Лев Юліанович Ігор Райківський 342

Ганкевич Микола
ОлегЖерноклеєв, 
Ігор Райківський 343

Ганкевич Осип Микола Вітенко 343
Ганушевський Михайло Михайлович Оксана Дрогобицька 344
Ганчерюк (Ганчарюк) 
Семен (Сень, Сенько) Володимир Старик 344
Гарабач Олекса Микола Вітенко 345
Гарасимів Антон Іванович Петро Гуцал 345
Гарасимів Антон Іванович Петро Гуцал 346
Гарасимів Олексій Антонович Петро Гуцал 346
Гарасимів
Петро-Богдан Антонович Микола Вітенко 346
Гарасимів Юрій Антонович Петро Гуцал 346
Гарасимович Юрій Микола Вітенко 347
Гардецький Маріан Степан Кобута 347
Гауснер Артур Валенти Микола Ґеник 348
Гафтанюк Микола Вітенко 349
Гафткович Володимир Петро Сіреджук 349
Гачкевич Осип Іванович Микола Вітенко 349

Гвоздик Лонгин
Руслан Делятинський, 
ОлегЄгрешій 350

Генбачов Володимир Йосипович Микола Литвин 350
Генеральний конгрес Буковини Ігор Піддубний 351
Генеральний статут про організацію 
та адміністрацію Підкарпатської Русі Андрій Королько 351
Геніґ Едвард Петро Гуцал 352
Генуезька конференція Ігор Цепенда,
10.04-19.05.1922 Микола Кугутяк 352
Георгієвський Ігор Пилипів,
Василь Семенович (Євлогій) Руслан Делятинський 354
Герасимович (Гарасимович) 
Гриць Юліанович Микола Вітенко 355
Герасимович Іван Володимир Старик 355
Герасимович Сильвестр Олег Павлишин 357

Герасимович Юліан
ОлегЄгрешій,
Руслан Делятинський 357

Герасимович Ярослав Микола Вітенко 358

673



ПЕРЕЛІК СТАТЕЙ

Геринович Володимир Олександрович Сергій Кот 358
Герман Ілля Іванович Володимир Старик 358

Микола Лазарович,
Гетьман Михайло Богдан Мельничук 359
Гетьманський переворот 29.04.1918 Руслан Пиріг 360
Гинилевич Володимир Ігор Любчик 361
Гинилевич Іван Володимирович Ігор Любчик 361
Гинилевич Констянтин Володимирович Ігор Любчик 362
Гинилевич Степан Володимирович Ігор Любчик 362
Гинилевич Ярослав Володимирович Ігор Любчик 362
Гишка Іван Васильович Ігор Піддубний 362
Гірний Василь Петрович Степан Павлюк 363
Гірняк Микола Лазарович,
Володимир Йосипович Богдан Мельничук 363
Гірняк Микола Лазарович,
Йосип Йосипович Богдан Мельничук 364
Гірняк Микола Лазарович,
Никифор Йосипович Богдан Мельничук 365
Гірняк Микола Лазарович,
Юліан Йосипович Богдан Мельничук 366
Гладилович Богдан Микола Вітенко 366
Гладишовський Андрій Омелянович Петро Гуцал 366
Гладкий Григорій (Гриць) Павло Артимишин, Ігор Соляр 367
Гладун Катерина Богдан Паска 367
Гладун Роман Богдан Паска 368
Гладчук Андрій Микола Лазарович 368
Гладчук Микола Лазарович,
Тимофій Якович Богдан Мельничук 368
Глинка Лев Богдан Паска 368
Глинський Володимир Микола Васильчук 369
Глібчук Петро Петро Сіреджук 369
Глібчук Тимофій Іванович Петро Сіреджук 370
Глушко Степан Микола Лазарович 370
Гнатевич Богдан Петрович Микола Лазарович 371
Гнатишак Микола Леонтійович Богдан Паска 371
Гнатківський Петро Микола Вітенко 372
Гнатківський Симеон-Лукіян Микола Вітенко 372
Гнатюк Володимир Петрович Оксана Кузьменко 372
Гнатюк Іван Олег Павлишин 373
Гнатюк Михайло Микола Лазарович 373
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Гнеп Данило Варфоломійович Богдан Паска 374
Гнідий Кость Володимир Старик 374
Годованець Кирило Онуфрійович Петро Сіреджук 375
Гоза Теодор Петро Гуцал 375
Гоїв Юліан Богдан Паска 376
Гойванович Володимир Богдан Паска 376
Голинський Василь Михайлович Микола Лазарович 376
Голинський Михайло Теодорович Степан Павлюк, Богдан Паска 376
Голинський Петро Йосипович Микола Посівнич 377
Голинський-Гурбич 
Гриць (Григорій) Васильович Микола Лазарович 377
Голіцинський Євген Іван Патриляк 378
Голіян Роман Богдан Паска 379
Голль, Шарль де Ігор Цепенда 380
Головацький Тома Степанович Володимир Клапчук 381
Головінський Мирон Микола Вітенко 381
Головінський Юліан Миколайович Микола Посівнич 382
Головна українська рада (ГУР) Іван Патер 382
Головна управа (ГУ) Андрій Королько 383
"Голос з-над Буга" Олеся Дроздовська 384
"Голос Калуша" Олеся Дроздовська 384
"Голос Поділля" Петро Гуцал 384
Голота Яків Володимир Старик 385
Голуб Іван Богдан Паска 387
Голубець Ізидор Богдан Паска 387
Голубець Микола Микола Лазарович 387
Голубович Всеволод Олександрович Богдан Паска 389
Голубович Сидір Тимофійович Богдан Паска 390
Голувко Тадеуш Людвік Микола Ґеник 391
Гомотюк Евстахій Микола Лазарович 392
Горбачевський Антін Якович Іван Патер 393
Горбачевський Микола Лазарович,
Іван Якович Богдан Мельничук 395
Горбачевський Лонгин Софронович Петро Гуцал 396
Горбачевський Сидір Софронович Микола Вітенко 396
Горбовий Володимир Григорович Микола Посівнич 397
Горбовий Михайло Іванович Богдан Паска 397

Гординський Теофіл Дмитрович
ОлегЄгрешій,
Руслан Делятинський 398
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Гординський (Гординський-Антонович) 
Ярослав Дмитрович

Василь Марчук, 
Богдан Паска 398

Горникевич Мирон Олег Павлишин 399
Горникевич Теофіл Марина Палієнко 399

Горняткевич Іван
Руслан Делятинський, 
ОлегЄгрешій 400

Городенківська повітова рада (ГПР) Андрій Королько 401
Городенківська повітова шкільна рада 
(ГПШР) Андрій Королько 401
Городецький Степан Богдан Паска 402
Горожанський комітет (Український 
горожанський комітет у м. Львів) Богдан Савчук 403
Горянський Іван Богдан Паска 404
Готич Юрій Богдан Паска 405
Гофман Карл Олег Стецишин 405
Гошуватюк Денис (Діонізій) Іванович Богдан Якимович 405
Гошуватюк Ярослав Іванович Богдан Якимович 405
Грабовецький Василь Дмитрович Андрій Королько 406

Грабовецький Іван
Ігор Пилипів,
Руслан Делятинський 406

Грабовський Олександр Петро Гуцал 407
Гребенюк
Семен Миколайович

Ігор Пилипів,
Руслан Делятинський 407

Греголинський Дмитро Богдан Паска 408
Греков (Греків) Олександр Петрович Микола Литвин 408

Греко-католицька церква
ОлегЄгрешій,
Руслан Делятинський 408

Гречанівський Григорій Богдан Паска 412
Григорович Антін Володимир Старик 412
Григоряк Семен Іванович Володимир Старик 412
Грималюк Данило Дмитрович Микола Лазарович 413
Гриневич (Гриневичева) 
Катерина Василівна Галина Герасимова 414
Гриневич Ярослав Богдан Паска 415
Гринів Володимир Богдан Паска 415
Гринішак Лесь (Олекса) Матвійович Микола Лазарович 416
Гринкевич
Михайло Дмитрович

Ігор Пилипів,
Руслан Делятинський 416

Гринкевич Осип
Микола Лазарович, 
Богдан Мельничук 417

Гринюк Юрій Михайлович Богдан Паска 417
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Грицай Остап Олег Павлишин 417
Грицин Михайло Богдан Паска 418
Грицина
Єронім Степанович

Микола Лазарович, 
Богдан Мельничук 418

Грицина Михайло Богдан Паска 418
Грицишин Петро Богдан Якимович 419
Грицкевич Богдан Паска 419
Гробельний Осип Богдан Паска 419
"Громадська Думка" Олеся Дроздовська 419
"Громадський Голос" Мар'яна Міщук 419
Громадські комітети допомоги 
українським військовим та 
військовополоненим на Буковині 
(1914-1921 pp.) Володимир Старик 420
Громницький Володимир Петрович Микола Лазарович 422
Громницький
Ізидор (Ісидор) Володимирович

Микола Лазарович, 
Богдан Мельничук 423

Грошовий обіг в ЗУНР-ЗОУНР Олег Павлишин 423
Грошові бони ЗОУНР Олег Павлишин 426
Група української національної молоді 
(ГУНМ) Віктор Прилуцький 427
Грушевський Михайло Сергійович Руслан Пиріг, Віталій Тельвак 427
Грушкевич Ярослав Богдан Паска 432
Губер Артур Микола Вітенко 432
Губер Бернґард Микола Вітенко 433
Губер Борис Олександрович Богдан Якимович 433
Губер Густав Микола Вітенко 433
Губер Оттон Микола Вітенко 433
Губчак Михайло Микола Вітенко 433
Гузар Лев Дмитрович Степан Кобута 434
Гузар Любомир Любомир Хахула 434
Гузар Роман Євгенович Петро Гуцал 435
Гузар Ярослав Левович Микола Лазарович 435
Гуйн
Карл Георг

Микола Вітенко, 
Микола Кугутяк 436

Гукало Андрій Микола Вітенко 437
Гумецький Орест Микола Вітенко 437
Гураль Василь Григорович Богдан Паска 437
Гураль Іван Микола Вітенко 438
Гуркевич Володимир Олег Павлишин 438
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Гурко Іван Андрійович Микола Вітенко 438
Гусарек
Макс фон Генлейн

Микола Вітенко, 
Микола Кугутяк 439

Гуцалюк Василь Сидорович Сергій Дерев'янко 440
Гуцульська запасна козача сотня 
імені Юрія Федьковича Петро Сіреджук 440
Гуцульська народна оборона (ГНО) Андрій Королько 440
Гуцульська народна рада (ГНР) Андрій Королько 442
Гуцульська республіка (ГР), 
01-06.1919 Андрій Королько 443
Гуцульське повстання 1920 Петро Сіреджук 444
Гуцульський курінь Галицької армії Василь Бурдуланюк 446
Гуцульський перший полк Петро Сіреджук 446
Гуцульський полк 
морської піхоти УНР Василь Бурдуланюк 446
Гуцуляк Михайло Васильович Богдан Якимович 447
Гуцуляк Михайло Максимович Олег Гуцуляк 448
Ґаба Іван Микола Лазарович 449
Ґаба Петро Богдан Якимович 449
Гаванський Олександр Олег Павлишин 449
Ґадзінський Володимир Антонович Микола Лазарович 449
Ґаздайка Петро Ігор Любчик 450
Ґалаґан Микола Михайлович Тетяна Осташко 451
Ґалан Володимир Богдан Якимович 451
Ґалензовський Євзебій Володимир Старик 452
Ґардецький Сидір Семенович Петро Гуцал 453
Ґардзілевич Пилип Іванович Василь Стрільчук 453
Ґдуля Іван Петро Гуцал 453
Ґельбер (Gelber) Натан Міхаель Ярослав Ісаєвич 454
Ґеник-Березовський Михайло 
Васильович Олег Павлишин 454
Ґерета Петро (Олесь, Петро-Олександр) 
Федорович Микола Литвин 455
Ґец Лев Львович Микола Лазарович 455
Ґжицький Володимир Зенонович Петро Гуцал 456

Ґіґейчук Василь
Микола Лазарович, 
Богдан Мельничук 457

Ґінчицький 
Карло Йосипович

Микола Лазарович, 
Богдан Мельничук, 
Ярослав Полатайчук 457

Гой Михайло Якович Петро Гуцал 457
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Ґолембйовський Іван Микола Вітенко 458
ҐольдберґЖиґмонд (Зиґмунд) Петро Гуцал 458
Ґольдельман Соломон Ізраїлевич Іван Монолатій 458
Ґонсьоровський Генрік-Еразм 
Леонардович

Микола Лазарович,
Богдан Мельничук, Микола Савчук 459

Ґорецький 
Іван Степанович

Микола Лазарович, 
Богдан Мельничук, 
Ярослав Полатайчук 460

Ґорук Семен (Сень) Васильович Микола Лазарович 460
Ґосподин
Андрій Дмитрович

Микола Лазарович, 
Богдан Мельничук 461

Ґошко Микола Михайлович Василь Стрільчук 462
Ґрабський Владислав Микола Вітенко 462
Ґрабський Станіслав Микола Вітенко 464
Ґренджа-Донський Василь Степанович Андрій Королько 464
Ґриґорій Філемон Володимир Старик 465
Ґродзіцький Петро Петро Сіреджук 466
Ґроссман Богдан Якимович 466

Ґудзяк Олександр
Микола Лазарович, 
Богдан Мельничук 466

Ґужковський Казимир Олег Павлишин 467
Ґуляй Іван Богдан Якимович 467
Давибіда Михайло Микола Вітенко 468
Давид Гриць (Григорій) Кирилович Петро Гуцал 468
Давидович Теодор Микола Вітенко 468
Давидовський Людомил Петрович Олег Павлишин 469
Давидяк Євген Васильович Богдан Паска 469
Данилович Северин Теофілович Мар'яна Міщук 469
Данилюк Дмитро Микола Вітенко 470
Даниш Никифор Олег Павлишин 470

Дацик Іван
Микола Лазарович, 
Богдан Мельничук 471

Дацків Михайло Микола Вітенко 471
Дацків Михайло Олександрович Сергій Дерев'янко 471
Дацків Теодор Петро Гуцал 472
Дацко Антін Микола Вітенко 472
Дачишин Витовд Іванович Микола Вітенко 472
Дашинський Іґнацій-Еварист Микола Ґеник 473
Дашкевич Роман-Микола Іванович Богдан Паска 474
Дашкевич Ярослав Романович Андрій Фелонюк 475
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Девоссер Михайло Микола Лазарович 478
Девоссер (Вітошинська) Степанія Микола Лазарович 478
Декларація дипломатичної місії УНР у 
Варшаві від 2.12.1919 Аделіна Гриценко 479
Дельвіґ Сергій Михайлович Микола Литвин 480
Дельвіґа місія Євген Лизень 480
Демократичні права і свободи громадян 
Західно-Української Народної Республіки

Микола Вітенко, 
Микола Кугутяк 482

Демчук
Володимир Павлович

Ігор Пилипів,
Руслан Делятинський 483

Демчук Михайло Олег Павлишин 484
Демчук Осип Микола Лазарович 485
Демчук Петро Іванович Степан Кобута 485
Демчук
Теофіль Семенович

Микола Лазарович, 
Богдан Мельничук 486

Дем'янчук Дмитро Богдан Паска 486
Дем'янчук Михайло Богдан Паска 487
Денікін Антон Іванович Ярослав Штанько 487
Денник Начальної Команди 
Української Галицької Армії 
(Денник НКГА) Микола Вітенко 489
Дереш-Николишин Йосиф Петрович Володимир Комар 489
Дереш-Николишин 
Микола Петрович Володимир Комар 489
Дереш-Николишин 
Олександр Петрович Володимир Комар 490
Дереш-Николишин Петро Петрович Володимир Комар 490
Державний архів 
Вінницької області (ДАВО) Богдан Паска 490
Державний архів
Івано-Франківської області (ДАІФО) Любов Соловка 491
Державний архів 
Львівської області (ДАЛО) Олег Павлишин 492
Державний архів 
Тернопільської області (ДАТО) Петро Гуцал 494
Державний військово-історичний музей 
ум. Ходорів (ДВІМ) Микола Вітенко 495
Державний герб ЗУНР Сергій Дерев'янко 496
Державний гімн ЗУНР Микола Вітенко 497
Державний міський комісар Олег Павлишин 499
Державний нафтовий комісаріат (ДНК) Микола Вітенко 499
Державний повітовий комісар Олег Павлишин 500
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Державний прапор ЗУНР Сергій Дерев'янко 502
Державний Секретаріат 503
Державний Секретаріат 
Військових Справ (ДСВС) Микола Литвин 503
Державний Секретаріат 
Віроісповідання (ДСВ) Микола Вітенко 503
Державний Секретаріат 
Внутрішніх Справ (ДСВнС) Олег Павлишин 506
Державний Секретаріат 
Заграничних Справ (ДСЗаС) Олег Павлишин 507
Державний Секретаріат 
Земельних Справ (ДСЗС) Микола Вітенко 508
Державний Секретаріат 
Освіти і Віроісповідань (ДСОВ) Лілія Шологон 510
Державний Секретаріат 
Пошти і Телеграфу (ДСПТ) Микола Вітенко 511
Державний Секретаріат 
Праці та Суспільної Опіки (ДСПСО) Микола Вітенко 512
Державний Секретаріат 
Публічних Робіт (ДСПР) Микола Вітенко 513
Державний Секретаріат 
Судівництва (ДСС) Сергій Дерев'янко 514
Державний Секретаріат 
Суспільного Здоров'я (ДССЗ) Лев Давибіда 515
Державний Секретаріат 
Торгівлі і Промислу (ДСТП) Дмитро Пугач 516
Державний Секретаріат 
Фінансів (ДСФ) Олег Павлишин 516
Державний Секретаріат 
Шляхів (ДСШ) Дмитро Пугач 518
Державний Харчовий Уряд 
(Український Харчовий Уряд, УХУ) Микола Вітенко 519
Державні наради Української Народної 
Республіки 1919-20 Олександр Бойко 520
Державно-правовий статус Галичини 
у політичних концепціях Української 
народної трудової партії

Микола Кугутяк, 
Тетяна Дерещук 521

Деркач Пилип Максимович Михайло Сигидин 526
Децернент з жидівських справ Олег Павлишин 526
Децикевич Володимир Мар'ян Мудрий 527
Джерела до вивчення системи органів 
правопорядку в Західно-Українській 
Народній Республіці Володимир Великочий 528
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Джерела до вивчення 
Західно-Української Народної 
Республіки мемуарні Володимир Великочий 529
Джерела до вивчення системи органів 
судочинства в Західно-Українській 
Народній Республіці Володимир Великочий 532

Джиджора Василь
Микола Лазарович, 
Богдан Мельничук 535

Джиджора Іван Миколайович Володимир Пришляк 536
Джорджеску Піон (Іван Павло) Іван Патриляк 538
Джуль Михайло Петрович Олег Рафальський 538
Дзедзик (Дзєдик, Дзедик)
Корнило (Корній, Корнель) Васильович Олег Бойкевич 538
Дзерович Адріян Юліанович Сергій Перепічка 539
Дзерович Юліан-Корнило Ігнатович Михайло Москалюк 540
Дзіковський Василь Микола Лазарович 540
Дзюба Петро Петро Гуцал 541
Дибуляк Михайло Микола Вітенко 541

Дидик Іван
ОлегЄгрешій,
Руслан Делятинський 542

Дидилюк Степан Олег Павлишин 543
Дикий Дмитро Олег Павлишин 543
Дикий Микола Богдан Паска 543
Диктатор Євген Петрушевич Олег Павлишин 543
Дипломатія ЗУНР Ігор Цепенда 545
Директорія, Директорія Української 
Народної Республіки Роман Тимченко 550
Директорія Підкарпатської Русі (ДПР) Андрій Королько 553
Дичка Іван Микола Вітенко 554
Дідушок Василь Теодорович Богдан Якимович 554
Дідушок Володимир Теодорович Богдан Якимович 555
Дідушок Петро Теодорович Богдан Якимович 556
Дідюків (Дідюков) Василь Микола Вітенко 556
Дієва Армія УНР Віктор Голубко 556
"Діло" Лариса Кобута 559
Діяльність української влади 
на Буковині 11.1918 Олександр Добржанський 560
Дмитерко-Ратич Ганна 
(Анна, Гандзя) Петрівна Микола Лазарович 560
Дмовський Роман-Станіслав Микола Вітенко 562
Дністрянський Станіслав Северинович Богдан Паска 564
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Добровольча Армія Віктор Крупина 565
Добрянська
Оксана (Ксеня) Ґедимінівна Володимир Старик 566
Добрянський Софрон Микола Вітенко 567
Довгий Петро Андрій Байцар 567
Довибори до УНРади ЗУНР 
22-26.11.1918

Микола Кугутяк, 
Тетяна Дерещук 568

Догерті Чарльз-Джозеф Богдан Паска 568
Договори УГА зі Збройними силами 
Півдня Росії 1919 Віктор Крупина 569
Докторук Іван Петро Сіреджук 570
Документи вищих органів влади 
та управління ЗУНР Володимир Великочий 570
Документи місцевих органів 
влади та управління ЗУНР Володимир Великочий 572

Долєжаль Карл
Олег Стецишин, 
Сергій Перепічка 574

Долинський Іван Олег Павлишин 574
Долинський Роман Степан Кобута 574
Долуд Андрій Данилович Микола Литвин 575
Дольницький Антін Олег Павлишин 575
Дольницький Мирон Богдан Якимович 575
Домашовець Григорій Лук'янович Микола Вітенко 576
Домб'є (Табір військовополонених 
№ 1 поблизу м. Краків 1914-23) Іван Патриляк 577
"Домб'є 1918-9" альбом Льва Ґеца Олег Сидор 578
Домбровський Авґустин Оксана Дрогобицька 580
Домбровський Володимир Гнатович Богдан Паска 581

Домбчевська Ірена (Ірина) Григорівна
Микола Лазарович, 
Богдан Мельничук 581

Домбчевський Богдан Богданович Петро Гуцал 582
Домбчевський Роман Йосифович Степан Кобута 582
Донцов Дмитро Іванович Богдан Паска 582
Доповнення одягу Олена Федорчук 583
Дорош Лев Микола Лазарович 584
Дорошенко Дмитро Іванович Олексій Лупандін 584
Досвітній Олесь Богдан Паска 585
Доспіль
Осип (Франц-Йозеф)

Олександр Руснак, 
Володимир Старик 586

Дощаковський Василь Андрійович Богдан Паска 587
Драґан Іван Микола Вітенко 587
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Драґан Іван Петрович Микола Вітенко 587
Драґан Михайло Дмитрович Василь Марчук 588
Драґан Орест Іванович Володимир Старик 589
Драґінда Євген Володимир Старик 590
Драммонд (Дрюммонд, Друммонд) 
Джеймс Ерік Микола Вітенко 591
Драчинський Теофіл Миколайович Михайло Чучко 592
Дрогобицьке повстання 1919 Олег Павлишин 593
"Дрогобицький Листок" Олеся Дроздовська 593
Дрогомирецький Маркіян Степанович Петро Гуцал 594
Дрогомирецький Микола (Николай), 
рицар (Сас) де Говора Олег Павлишин 594
Друга Річ Посполита 594
Другий виїзд українських службовців з 
Буковини до ЗОУНР 10.05.1919. Володимир Старик 594
Другий зимовий похід Армії УНР Віталій Скальський 595
Друкарні ЗУНР (ЗОУНР) Андрій Королько 596
Друкарня Коломийської окружної 
військової команди Андрій Королько 597
Друкарня Коломийської окружної 
військової команди під управою 
А. Гринцишина Андрій Королько 597
Друкарня Коломийської окружної 
військової команди під управою 
0. Кузьми Андрій Королько 598
Дручків Микола Степан Кобута 598
Дубас Павло Ілліч Василь Стрільчук 598
Дуб'юк Іван Васильович Андрій Королько 599
Дуб'юк Юрій Іванович Андрій Королько 599
Дувіряк Гриць Олег Павлишин 600
Дудар Антін Петрович Петро Гуцал 600
Дудикевич Осип Корнелійович Петро Гуцал 601
Дудикевич Ярослав Корнелійович Петро Гуцал 601
Дудинський Роман Васильович Микола Лазарович 602
Дужий Микола Атанасійович Микола Посівнич 602
Дулемб'янка Марія Олег Павлишин 603
Думін (Думин) Осип Олексійович Павло Артимишин, Ігор Соляр 604
Думка Павло Андрійович Ігор Соляр 604

Дурбак Іван Савич
Микола Лазарович, 
Богдан Мельничук 605

Дурбак Павло Степан Кобута 606



ПЕРЕЛІК СТАТЕЙ

Дутка Володимир Богдан Паска 606

Дуткевич Юліан
Руслан Делятинський, 
ОлегЄгрешій 607

ДутчакЯків Васильович
Руслан Делятинський, 
Олег Єгрешій 607

Дуфанець Петро Олександр Марущенко 608
Дуцяк Михайло Олег Павлишин 608
Дучимінська (Решетилович) 
Ольга-Олександра Василівна Богдан Паска 608

Дучимінський Петро
Сергій Перепічка, 
Микола Вітенко 609

Дякунчак Юрій
Микола Лазарович, 
Наталія Лазарович 610

Дяченко Петро Гаврилович Іван Патриляк 610
Дячишин Микита Микола Вітенко 612
Ебнер Маєр Ігор Піддубний 613
Екзильний уряд ЗУНР 
01.08.1920-15.03.1923 Микола Вітенко 613
Економіка ЗУНР Володимир Клапчук 614
Електорович (Електорович) Володимир 
Юліанович Богдан Паска 621
Ерденберґер Іван-Жиґмонт Теодорович Микола Вітенко 622
Ерле (Ерлє) Альфонс Микола Лазарович 622
Ерліх Ганс (Йоган) Олег Стецишин 623
Ерстенюк Дмитро Васильович Петро Гуцал 623
Ерстенюк Микола Васильович Олександр Рубльов 624
Етнічний центризм у політиці Степан Павлюк 624
Етнофобія у часи ЗУНР Степан Павлюк 625
Етноцид і його мінімізація 
у часи ЗУНР Степан Павлюк 625
Євлогій 626
Єврейська національна рада (ЄНРада) Максим Гон 626
Євський Сергій Олег Єгрешій, Богдан Якимович 628
Євшан (Федюшка) Степан Кобута,
Микола Йосипович Лариса Кобута 628
Єгоров Олександр Ілліч Микола Вітенко 629
Єґер Ернст Богдан Якимович 630
Єднак Антін Олександрович Петро Гуцал 630
Єлюк Сидір Теодорович Петро Гуцал 630
Ємчук Степан Микола Вітенко 631
Єнджеєвський Владислав Микола Литвин 631
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Єнджейовський Франц Миколайович Володимир Старик 631
Єрмі (Єрми, Ермі) 
Карл (Кароль, Карло)

Руслан Делятинський, 
ОлегЄгрешій 632

Єрошевич (Ярошевич) 
Петро Костянтинович Микола Вітенко 633
Єрощук (Єрощук-Терещук) 
Олександр Пилипович Андрій Руккас 634
Єфремов Сергій Олександрович Олександра Кудлай 634
"Жалібна книга" Василь Бурдуланюк 636
ЖалобкаЯків Михайло Сигидин 636
Жан Йосафат Микола Лазарович 636
Жандармерія Західно-Української 
Народної Республіки Микола Литвин 638
Жарський Іван Микола Вітенко 638
Жаткович Григорій Павлович Андрій Королько 639
Желехівський Микола Євгенович Степан Кобута 640
Желіґовський Люціан Микола Литвин 640
Желіско Теодор Петро Сіреджук 640
Желтвай Віктор Юлійович Андрій Королько 640
Женевська сесія Ліги Націй Богдан Паска 641
Жидівський курінь Іван Монолатій 642
Жіноцтво в ГА Оксана Дрогобицька 643
Жук Андрій Ілліч Ігор Гирич, Іван Патер 644
Жуковський 
Андрій Кіндратович

Микола Лазарович, 
Богдан Мельничук 646

Жуковський Євген Іванович Володимир Старик 646
Жуковський Роман Петрович Петро Гуцал 648
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