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                                                                      Не за помислами  вашими, 

                                                                      а за  ділами судитимуть вас.  

                                                                      (Книги святого письма) 

                  Слово до читача 

                     
   Минуло 12 років  з тих пір, коли в Україні завирувало політичне життя. Ще 

довго аналітики будуть сперечатись кому і в чиїй голові зародилась ідея …,що 

пора починати, бо є відповідні умови. Безапеляційно твердять тільки 

романтики, що поява синьо-жовтих прапорів на вулицях Львова та інших 

містах Галичини  стала сигналом до першого заклику “Повстань, Україно!” 

    Минуло 12 років державотворення і які ж рефлексії збереглись сьогодні у 

людей ? Задаємо собі питання - які ж сили були причетні до цього здвигу і яку 

місію кожна причетна сила виконала на сцені політичного театру. До основних 

внутрішніх сил, на мій погляд, треба зарахувати націонал-комуністів, старшу 

генерацію патріотів, молодих романтиків з УНА- УНСо, членів УГС  і їх 

патронів з числа дисидентів та колишніх політичних в‟язнів  40-50-х років. 

    Напрошується ще одне питання : чи був тоді координаційний центр в Україні 

що до стабілізації політичних рухів, а також, чи був центр по їх дестабілізації. 

Можливо ,у першому випадку, генератором сконсолідованих дій став тільки 

розбуджений  патріотизм нації. А блокування ініціатив,  розколи партій і 

громадських організацій були тільки спонтанними наслідками заздрості 

окремих лідерів.А може пора зазирнути за штори таємного КДБ. 

    Прямих відповідей з класичними дефініціями у запропонованій книжці читач 

не знайде, але порівнявши наведені факти, спостереження автора і його 

завуальовані  висновки, читач стане приреченим до діалогу з собою в пошуках 

правди. 

    У самій назві книжки “Опозиція чи позиція” вже закладено діалог з читачем і 

погляд на риторику основних героїв політичної авансцени. Цей діалог 

допомагає розширити підзаголовок книжки “Чому патріоти старшої генерації 

не очолили національного відродження України” 

  Привласнювати чужу працю є гріх…(теж з Євангелії),не менший, ніж 

нівелювання і замовчування досягнень. А про них так багато в книжці. 

   Яких би читач висновків не зробив, я буду вдячний йому, якщо отримаю від 

нього не упереджений відгук. 

   Особливо вдячний товаришам з якими провів тюремні і табірні літа 

(В.Мудрому,М.Дзядику,Я.Баковському,А.Кривіцькому,І.Ковтуну,Б.Крамару, 

Д. Колодій Д.Барановській, Д.Марцініву, білоруським сябрам, що ознайомили 

мене з їхнім рухом опору…та іншим товаришам ,прізвища яких призабув). 

Пам‟ять про них нагадує мені про обов‟язок перед ними і моїм  краєм. 

Недаремно в книжці так багато “Чому ?..” 

   Вдячний і тим хто допоміг мені видати книжку. В першу чергу товариству 

“Тернопільщина” і його голові академіку Володимиру Снітинському  
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      Загальний огляд                       

У 1954 році за кордоном  /Монреаль, Канада/ заснована ―Світова Ліга  Українських 

Політв‘язнів /СЛУПВ/. Постійним її головою був доктор Михайло Марунчак- колишній  

в‘ язень  німецьких концтаборів. 

У 1989 році в Києві створено Товариство репресованих  /підрозділ українського 

―Меморіалу‖/. Постійним головою став Євген Пронюк- в‘язень сумління з числа 

совєтських дисидентів. 

     У 1990 році у Львові організована крайова Спілка політичних в‘язнів України 

(СПВУ). Головою обраний колишній  політв ‗язень  совєтських концтаборів Іван 

Губка. 

У тому ж році ,на зразок Львівської, створена обласна СПВУ в Івано- Франківську 

.  Головою обраний Степан Угрин. Така ж спілка була створена пізніше в Тернополі. 

Постійним її головою став Григорій Друль.Обидва керівники –політв‘язні совєтських 

концтаборів. 

Я  був ініціатором і організатором Львівської обласної  СПВУ. Назву я придумав, 

взявши за основу єдину на той час не скомпрометовану  назву  Спілки письменників 

України( СПУ). Про мої блукання з осені 1989р. в пошуках однодумців і 

організаційних  документів я вже розповів у спілчанському  часописі ― Нескорені‖, № 4 

/33/, серпень 1995 рік, стаття ―Наш шлях не закінчений‖. З оригіналу  статті  

редактори часопису вилучили важливий розділ .Настав час його відновити.  

 У перших заявах членів спілки  протягом  1990-1991 років була назва  ―Крайова 

спілка». Таку назву я собі уявляв, беручи до уваги  не тільки кількість політичних  

в‘язнів  Галичини і Волині , а нашу ідейну спорідненість .Тим більше, що в списках 

Львівської СПВУ  вже числились Степан Угрин з Івано-Франківська  і  С. Сокульський 

з Тернополя, котрі  пізніше стали на чолі  ініціативних комітетів у своїх областях.  



 7 

Ідея  крайової спілки ще довго не давала мені спокою. Але заздрість і амбіції 

зруйнували не одну добру ідею. Так і ідею крайової спілки західних областей України 

зруйнували  теж  наші щирі ―доброзичливці‖ 

 Першого удару  крайовій спілці завдав Г. Друль, очоливши після С. Сокульського 

Тернопільську спілку. Він  відмовився  увійти до складу Львівської  крайової спілки. 

 Другим  ударом з метою компрометації було паплюження нашої організації 

Орисею Матещук. Якщо Г. Друль протестував проти крайової спілки у Львові, то 

О.Матещук взагалі категорично заперечувала утворення обласної чи крайової спілки.  

Вважала міський клуб репресованих організаційною його вершиною. До речі ,клуб так 

і не спромігся у 1990р. зареєструватись  в органах юстиції як самостійна організація. 

Тернопільська спілка, скориставшись нашим статутом  /мною власноручно  

скомпонований і юристом Михайлом Петрашеком відшліфований/, зареєструвалася 

без проблем,не міняючи статуту ,лише присвоїла собі назву –Тернопільська обласна 

спілка політв‘язнів і репресованих. Івано- Франківська спілка теж, не міняючи назви, 

зареєструвалась за нашим статутом і разом з Тернопільською перейшла в 1992р. під 

юрисдикцію Київського товариства репресованих. Лише Львівська залишилась 

самостійною до сьогодні, змінивши  назву з крайової на обласну спілку./ Фото  01, 

основні засновники СПВУ- В. Кубів, С. Угрин, Г. Друль/. 

Організаційні зусилля становлення Спілки були важкими не тільки тому, що 

голова клубу репресованих О. Матещук і її оточення блокували роботу , а тому що 

керівництво ―Меморіалу‖ не було зацікавлене в утворенні організації, яка не мала 

наміру входити в їх підпорядкування, оскільки це послаблювало їх престиж –єдиної 

монополії всіх репресованих. Свідомим цього був голова ―Меморіалу‖  Є. Гринів. 

Свідомими цього були лідери  дисидентів. З- під опіки одних і других вислизала 

велика кількість свідомих патріотів, які могли стати помітною силою на політичному 

горизонті .  
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Діяльність дисидентів була  пов‘язана з євреями. Вони допомагали    ув‘язненим 

українцям переправляти свої протести з таборів до західних інформаційних центрів. 

Дисиденти відчували своєрідний респект перед єврейською дисидентською елітою. 

.До ув‘язнення вони не мали конфліктів з єврейською елітою , з її представниками  

співпрацювали в комсомолі чи в райкомах КПУ. Стежки і дороги  політичних в ‗язнів 

40-50-х років часто перетинались з євреями, що плідно співпрацювали з совєтськими 

репресивними  органами, і їх ―праця‖ залишила в пам‘яті патріотів кривавий слід.  Ця 

вічно роз‘ятрена рана негативно впливала на співпрацю політичних в‘язнів з 

єврейською елітою .А треба  визнати ,що московський  і київський ―Меморіали ―в час 

так званої перебудови були під впливом  і керовані  єврейською дисидентською 

елітою. Українські дисиденти не робили з цього  проблем  чи висновків, але коли 

відчули  насторожене ставлення політв‘язнів до керівництва ―Меморіалу‖, прибрали 

київський‖ Меморіал‖ в свої руки і виторгували  місце на голову  зі свого середовища. 

Ним став Лесь Танюк. Євген Пронюк , не пориваючи відносин з дисидентами ,з 

тактичних міркувань вийшов з-під опіки ―Меморіалу‖ і став головою Українського 

товариства репресованих.  

Пізніше чи то під впливом пропозиції тернопільської  СПВУ /Г.Друля/, чи 

Всесвітньої конференції політв‘язнів у  Києві Є. Пронюк  поміняв  назву товариства на 

―Всеукраїнське товариство політв‗язнів і репресованих‖. Вийшло масло масляне, 

немов би політв‗язні не були репресованими. І тернопільцям, і Є. Пронюку я доводив, 

що термін ― репресованих‖ потрібно замінити терміном ― депортованих.‖ Але якщо 

для тернопільців така назва була відповідною, то киянам  звужувала  можливість 

членства осіб, що не були ні в таборах, ні на висилці ,а за статутом мали право на 

членство./ Так загадково Є. Пронюк сформував статут Товариства/.  Проти такого 

конгломерату  Львівська СПВУ різко протестувала. Татари теж були репресованими, 

але вони назвали себе  ―депортованими‖ і мають з цього моральну і матеріальну 

користь. То чому українці не могли піти таким шляхом ?.. 
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Третього (завуальованого) удару постійно завдавали дисиденти через ―Меморіали‖  і 

Є. Пронюка. Головою львівського ―Меморіалу ― з перших днів його заснування став 

Євген Гринів- кандидат філософських наук. В інституті суспільних наук керував 

відділом  атеїстичної пропаганди, де й захистив дисертацію на тему ―Реакційна  суть 

греко-католицької церкви‖. В час горбачовської перебудови  один з перших разом з 

співробітником інституту Михайлом Косівим Є.Гринів  став на шлях захисту тієї ж 

греко-католицької церкви та інших патріотичних заходів. Який парадокс-, чи не 

правда?! Обидва  багато зробили на релігійні і просвітні ниві Але ж одне-  самому 

працювати, а зовсім інше - підгребти під свій авторитет величезну організовану групу 

людей , до яких вони мали тільки опосередковане відношення. Ось тут зіграли 

амбіції…На  цей шлях стали Іван  Гель, В‗ячеслав Чорновіл, обидва Горині, Ірина і 

Ігор Калинці, С.Хмара та інші дисиденти. Хоч І. Гель, В.Чорновіл, подружжя Калинців  

заповнили заяву в СПВУ, але жодного разу Спілку не відвідали. Горині відмовились 

навіть заповнити  заяву. Відмовились стати членами Спілки Я. Дашкевич, В. Мороз 

та інші дисиденти. 

У 1989-90 рр.прилюдно назвати себе політичним в‘язнем було не зовсім безпечно . 

Репресований- це інша справа .І совєтська влада часом признавала незаконно 

покривджених – репресованих. Я в душі бунтувався від цього образливого пасивного 

дієприкметника- ―репресований‖. Для мене з дитячих років слово ―політичний в‘язень‖ 

звучало гордо. 

     Онде злодій  штемпований                               А між  ними, запеклими, 

     Кайдани волочить,                                             В кайдани убраний 

    Он розбойник катований                                    Цар всесвітній ! Цар волі, цар, 

    Зубами скригоче,                                                Штемпом увінчаний ! 

    Недобитка товариша                                         В муці, в каторзі не просить, 

    Зарізати хоче.                                                    Не плаче, не стогне !   

                                  



 10 

 Раз добром нагріте серце 

 Вік не прохолоне !                (Т. Шевченко, ―Сон‖) 

       Ця романтика не одного з нас завела на каторгу і не одного в могилу. Але це 

давало  право бути елітою нації.  Тому на початку створення СПВУ вважав і тепер 

вважаю  її елітньою організацією. Шкода тільки ,що мою ідею знівелювали нікчемні 

люди. 

 

 Політичні в‟язні і дисиденти 

Політичні в‘язні 40-50-х р.ні раніше, ні тепер не називають себе дисидентами. 

Натомість дисиденти до 1990 р. обминали слово ―політичні‖, лише після 1990-го не 

цураються назви ―політичні в‘язні‖. 

  Ця тема  є досить делікатна і вимагає аналітичного дослідження. 

На мій розсуд, всі в‘язні, які перебували в таборах або в тюрмах за пасивну чи 

активну боротьбу з владою і чужинецькою інтервенцією,є політичними в‘язнями. У 

всіх часах нашої спадкової боротьби  за свою державу були різні форми і методи. 

Тому не дивно, що форми і методи боротьби середини 20-го століття відрізнялись від  

форм боротьби 70-х років цього ж століття. 

   Політичні в‘язні 40-50-х років західних областей України були безпосередньо 

пов‘язані з визвольним рухом ОУН-УПА, були причетні до збройних формувань або 

хоч принаймні особисто знайомі з учасниками цієї боротьби.  Залишившись  живими 

після ―звільнення‖, внутрішньо не змінились ні в поглядах ,ні в стосунках з оточенням, 

тим більше з представниками окупаційної влади. Комсомольці і члени КПРС для них 

були і в деякій мірі залишилось компрадорами. Ставлення до осіб з табору зайд,  

їхньої мови , традицій  було і залишилось негативним. 

   Заклики ―Україна понад усе‖, пісні ―Ми гайдамаки, ми всі однакі‖, ―Гей гу, гей га, таке 

то в нас життя‖- не витравили з них ні тюрми, ні підневільне життя на волі. Все ,що 
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колишні політв‘язні почули і побачили  в час своєї молодості, увійшло і закріпилось у 

їхній свідомості. 

    Серед тисячної армії політичних в‘язнів Галичини виділялась її елітна частина. Це 

учні старших класів,студенти технікумів ,інститутів, інтелігенція. Це був ідеологічний 

резерв ОУН перед їх арештом. Провід ОУН розумів, що перевести їх на нелегальне 

становище неможливо за браком матеріальної бази ,краще з ними спілкуватись, як з 

легалами, доручаючи їм різні справи. Крім цього, маючи національно--патріотичне 

виховання, проживаючи в містах і спілкуючись зі студентами східних областей, вони 

ставали пропагандистами української ідеї, натякаючи в розмові на справедливість 

визвольних змагань з- під колоніального ярма, посилаючись на аналогічні події у 

світі. 

  Під час тотальної мобілізації в 1944 р.до Червоної армії  провід ОУН вимушений був 

погодитись на таку мобілізацію за браком можливості забезпечити  їм участь в УПА. 

Особи, що залишились на державній службі у новій радянській владі, несли подвійне 

навантаження ,працюючи рівночасно на владу і на українське підпілля. Їм судилось 

бути приреченими. Трагічно закінчувалась їх доля при порушенні балансу співпраці. 

    Не в набагато  кращому становищі опинились студенти в містах. Їх виключно 

демонстративна українська мова спілкування, національно-святковий одяг, 

пропаганда української пісні і національних танців, демонстративне відвідування 

церковних відправ по неділях і святах не сприяло тотальному оволодінню 

сформованої ними моди серед інших студентів. Опір нашим традиціям чинили  

російськомовні студенти, які ставали добровільними стукачами в МГБ.У стінах 

інститутів вчилась група вихідців із східних областей, демобілізованих з лав Червоної 

армії після 1945 р. Всі  вони були комсомольцями або членами КПРС. З підозрінням 

ставились до ― западників‖. 

   У ті переломні роки (1945-48) провід ОУН відправляв до великих міст частину своїх 

підпільниць для легалізації їх під чужими прізвищами. Для реалізації задумів у ціні 
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були довідки переселенців з Польщі. На плечі студентів великих міст лягла турбота 

допомагати легалізованим дівчатам своєї місцевості. Легалізація підпілля не 

пройшла поза увагою органів МГБ. За студентами встановлено стеження. До таких 

засобів залучали студентів із східних областей , демобілізованих з лав Червоної 

армії. 

 Щоб не бути голослівним, приведу приклад з ветеринарного інституту.  

   Нашого однокурсника Олеся Крета гебісти приїхали арештувати  прямо в інституті. 

Про це ми отримали інформацію з деканату від Христини Левицької. Ми організували 

йому прикриття, розставивши своїх студентів перед анатомкою і на вулиці 

Маяковського. Олесь втік через вікно просекторату.Та коли він появився на розі 

вулиці Маяковського і прилеглої до неї, я  подав йому знак  не  йти до мене,бо 

помітив однокурсника Колєснікова, що йшов прямо на мене ( в ті години йшли 

практичні заняття в анатомці). Колєсніков спитав мене, чому я не на заняттях. ―А ти 

чому тут‖?-питаю .Він посміхнувся і сказав :‖Я тут на роботі‖. Олесь Крет  в інституті 

більше не з‘явився. Його доля  мені невідома. 

  Для знайомства з дівчатами і для потреби зустрічей з нелегалами старшокурсники 

організували в середній школі № 1 (біля Львівської політехніки) кожної суботи танці 

під музику знаменитого джазу ―Не журись‖.На танці в основному  пропускали тільки 

по знайомству і тільки галичан. 

  На вул. Кульпарківській провід ОУН організував зустріч зі студентами. На зустріч 

були запрошені студенти, котрі відвідували танці в школі №1.Провідник інформував 

про політичну ситуацію , правила ведення агітації і пропаганди серед студентів. 

 Окремі групи студентів політехніки ,медичного і ветеринарного інститутів 

організовували т.зв. пікніки, де, крім танців, співів, тостів, велись політичні розмови. 

   Розвідка МГБ мала певну інформацію про діяльність ОУН серед студентів і їхня  

мета була: 
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1. Проникнути в середовище студентських груп, отримати від них достовірну 

інформацію про їх антирадянську  діяльність. 

2. Дискредитувати націоналістичний рух серед міського населення. 

3. Арештувати і знешкодити активістів опору на підставі інформації стукачів і 

відступників. 

4. Студентів, що виділялись розумовими здібностями , кмітливістю і могли бути 

потенційними ворогами режиму, ізолювати навіть без всяких на це юридичних 

підстав. Часто за допомогою  провокацій. 

        Одна з таких провокацій була інспірована органами МГБ у 1948року. Ось її 

історія: 

Хоча Львів не пережив трагічного руйнування  при переході влади від одного 

окупанта до  другого / крім тюремної масакри НКВД/, та все- таки біля головної пошти 

вибухнуло кілька авіаційних бомб, від яких загинули  письменники С.Тудор і 

О.Гаврилюк. Зруйновано також церкву Св. Духа на вулиці Коперника. 

    Церкву ніхто не відновлював упродовж багатьох років.І раптом поповзли чутки , що 

в підвалах церкви знайдено біля 30 трупів замордованих, переважно вихідців зі села. 

Пізніше, восени  1948 року, в політехнічному інституті проведено арешти студентів. 

Щоб закрити справу вбивства селян у церкві Св. Духа, МГБ, ―пришили‖ злочин 

студентам. Їх звинуватили в організації розправи над сільськими ― патріотами‖, що 

немовби співпрацювали з радянською владою. Студентів ―возвеличили‖  до рангу 

крайового проводу ОУН. Керівником групи з ліквідації умовних ―сексотів‖ став адвокат 

Михайло Петрашек, його заступником - студент 4-го курсу Львівської політехніки   

Лев Бойко. Члени ―крайового проводу‖ –студенти Т.Валовий, П. Мерцало, Михайлів, 

В.Трембач, В.Червень, А.Чижишин. На слідстві і на суді бандити (Похмурський,дочка 

і батько Грабовські та інші), що признались у вбивстві  селян ―сексотів‖,доводили про 

своє безпосереднє знайомство з ―членами проводу ОУН‖.Студенти відмовлялись. 
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Всіх їх (24 особи) засудили по 25 років виправних робіт у таборах .Насправді 

імпровізований суд переслідував три цілі: 

 По-перше , прозвітувати перед київським і московським начальством ,що злочин 

розкритий. 

 По-друге, скомпрометувати ОУН перед галицьким населенням за вбивство невинних 

людей. 

 По-третє, ізолювати зі Львова свідомих, здібних студентів майбутніх 

інженерів,лікарів, вчених і змусити їх  працювати на ―сталінських будовах комунізму‖. 

  Ще зупинюсь на поширеному МГБ методі планової провокації. Повертаючись до 

гуртожитку, студент 3-го курсу Я.Дем‘янчук зустрів двох незнайомих, що 

представились працівниками міської спецохорони . На квартирі по вулиці Зеленій 

вони назвали себе  членами СБ ОУН. Звертались до себе вже по українськи:‖ Друже 

провідник, друже роєвий‖. Були   ознайомлені з біографією Я.Дем‘янчука. Знали деякі 

подробиці його родинних зв‘язків, натякнули на колишню співпрацю батька 

Дем‘янчука з владою  як депутата від Скалатського району на  львівських народних 

Зборах з приєднання Галичини до Радянського Союзу. Запропонували погодитись на 

співпрацю з СБ ОУН як інформатора , розповсюджувача прокламацій і літератури 

серед студентів. 

   Дем‘янчук по діалекту  мови запідозрив провокацію і від співпраці відмовився ,та   

коли почали підвішувати його на гачку люстри, все ж  послався на свого 

однокурсника- земляка Любомира Стебельського, який може поручитись за нього. 

Склавши протокол допиту, Дем‘янчука відпустили . 

 Через декілька днів були арештовані на лекціях Л.Стебельський, І.Желем, 

Я.Дем‘янчук, В.Кубів,Ю.Дяків, а як неблагодійні були виключені з інституту В.Крет, 

Я.Кида,Л.Мостова- студенти 3 - 4-го курсу ветеринарного інституту . Подібні арешти 

МГБ проводили в університеті, медичному, учительському, поліграфічному та 

сільськогосподарському інститутах .Всім арештованим студентам інкримінували  
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зв‘язок з ОУН , ведення антирадянської пропаганди серед студентів і відмову  вступу 

до комсомолу 

   У 1993 році я звернувся  листом від СПВУ до ректоратів названих навчальних 

закладів, щоб отримати списки студентів, заарештованих з політичних мотивів. Не 

отримавши відповіді , особисто перевірив у канцеляріях, куди ректорати направили 

наші листи. Виявилося ,що листи відправлені начальникам відділів кадрів закладів. 

Під моїм тиском тільки поліграфічний інститут дав довідку, що в інституті студентів не 

заарештовували , хоча з цього ж інституту, як виявилось пізніше , заарештували  

студента 4-го курсу Левка Оприска та інших.  Списки студентів політв‘язнів 

Львівщини можна скласти на основі анкет членів СПВУ або матеріалів колишнього 

КДБ. 

  Відділ кадрів ветеринарного інституту підтвердив усно про арешт названих мною 

однокурсників, але видати довідку відмовився . Ось такі ―кадри‖тепер працюють в 

наших вищих школах.(До речі,Львівська академія ветеринарної медицини у 2000 році 

видала історію закладу, та,на жаль, у розділі ―Академія в репресіях‖ прізвища 

названих мною студентів чомусь відсутні). 

  Тема арештів студентів 40-50 років вимагає скурпульозного вивчення і може стати 

темою дисертації науковця історичного факультету. 

   Про діяльність студентів періоду польської ,чеської і німецької окупацій теж 

потрібно зібрати матеріал і видати разом зі спогадами учасників окремою 

монографією. Ми не маємо права забути їх імена. Якщо вони і не стали помітними 

особистостями, то все таки їхні біографії допоможуть історикам відтворити політичну 

ситуацію в Галичині і особливо у вищих школах. 

 

          Дисиденти 60-х і 70-х років  

    Дисиденти тих літ відрізняються від політичних в‘язнів 40-50-х років тим, що їхні 

імена тепер всім відомі і не потрібно їх розшукувати по відділах кадрів. Всі вони 
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пройшли навчання в совєтських школах та інститутах. Майже всі мали закінчену 

вищу освіту, перебували поголовно у комсомолі чи в комуністичній партії. 

Співпрацювали в тій чи іншій мірі з радянською владою.Проте стали на шлях захисту 

прав людини, мови, культури, історії , чи навіть української нації (В.Симоненко, 

В.Стус,І. Дзюба,Л.Лукіяненко,І. Кандиба,І. Калинець, брати Горині та інші). Після 

арешту були і такі,що зламались, каялись через пресу і ставали до праці в містах. 

Влада ставилась до них, як до своїх, що тимчасово заблудились і потрапили під 

вплив бандерівців. Умови в тюрмах і таборах для дисидентів були м‘якшими. Вони 

могли вільно листуватись з рідними і пересилати свої протести за кордон.‖ Я бунтую, 

отже, я існую‖. За них заступались різні громадські організації західного світу .Їм 

присвоювали там нагороди, премії. Їхні літературні чи публіцистичні твори 

друкувались в перекладах на чужі мови … 

   Політичні в‘язні  (40-50-х) на волі були під постійним наглядом КДБ і свій протест 

могли висловити хіба що самоспалюванням на Хрещатику в Києві, на могилі 

Т.Шевченка в Каневі чи в центрі міста Кривого Рогу (відомі трагічні випадки 80-х р). 

Крім цього , їхні сім‘ї були розірвані, матеріальне становище жалюгідне. Відомий 

адвокат Горбовий випасав колгоспні корови. Його дружина стала ―сожителькою‖ 

офіцера репресивних органів.Не в кращому становищі опинились члени проводу 

ОУН Г.Пришляк, Матвейків, К.Зарицька, В.Кук та інші. 

 Після горбачовської перебудови дисиденти очолили рух за національні права 

українського народу. Їхні колишні комсомольські товариші  вибрали очікувальну 

позицію. Колишні політичні в‘язні ,що, переборовши труднощі з припискою,  зуміли 

влаштуватись на працю в містах, без вагання приєднались до всіх акцій, 

організованих дисидентами.  

   Щоб читач зрозумів, чому ці акції не очолили колишні політичні в‘язні 40-50-х років, 

наведу приклад репресій щодо них не в минулому, а в 70-х р.і на початку 

―перебудови‖. У 1987 році засудили до страти групу УПА ,що відсиділи в концтаборах 
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по 20 і більше років.   У м.Красному і Радехові МГБ організували показовий суд над 

членами боївки, щоб залякати, в першу чергу, колишніх політв‘язнів. Таких показових 

судів над дисидентами КДБ ніколи не організовували, тим більше до страти їх не 

засуджували (крім Л. Лук‘яненка). Вони були порівняно у привілейованому становищі 

в тюрмах, таборах і на волі після звільнення. Вони зберегли свої сім‘ї, котрим 

допомагали  часто колишні політв‘язні 40-50-х р.,їм допомагав також фонд 

Солженіцина. 

     Все це про дисидентів у минулому.Про себе дисиденти вже багато написали. 

Нового від себе нічого не додам. Тепер потрібно поставити питання- чому ми не 

об‘єдналися з ними у 90-х роках, в час  оксамитової революції? Безперечно між нами 

не було великих ідеологічних розбіжностей. Можна було разом з програмними 

засадами їх узгодити.Так чому ж не об‘єдналися ? 

 Якщо переглянути матеріали конференції СУПВ від 21 квітня 1991 р., то бачимо,що 

в ній взяли активну участь дисиденти ( М.Горинь,І.Калинець,І.Гель та інші),вони і 

були запропоновані в члени Великої ради.В члени колегії (виконавчий орган) вони 

чомусь не ввійшли. В цей день закладено чи не перший камінець роздору між 

дисидентами,обласною СПВУ і головою колегії СУПВ І Губкою.Всі пішли різними 

шляхами.Обласна СПВУ,не дочекавшись від СУПВ елементарних оргзаходів, до 

сьогодні йде своїм шляхом. Дисиденти теж не найшли спільної мови між собою і в 

органіцації нових партій.Амбіції і заздрість керували вчинками лідерів. 

    У книжці ―Грані культури‖ І Гель загальними фразами описує дисидентський рух на 

України і тільки в минулому.А про діяльність дисидентів в час становлення держави і 

відношення їх (дисидентів)до СПВУ , до СУПВ,до УРП  не згадав жодним словом.У 

приватній розмові мені підкреслив,що Спілка не матиме перспективи без лідера (з 

дисидентського оточення( В.К.). 

    Виконавчий орган СУПВ не зумів організувати і сконсолідувати обласні організації 

України і  після півтора річної бездіяльності саморозпустився. 
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     Дисиденти і ці групи, що тепер крутяться біля них, приватизували собі славу 

―визволення‖ України (кожний окремо) і створення державного устрою. Не захотіли 

ділитись заслугами як з колишніми політичними вя‘знями 40-50-х років, так і з 

комсомоло- компартійною національною елітою, що нюхом почула, де пахне 

наживою, оволоділа ситуацією і помаленьку усунула лідерів дисидентського руху з 

політичної арени, очоливши владу на Україні. Останні події виборного марафону і 

розподілення портфелів влади засвідчили небезпеку від антиукраїнських сил п‘ятої 

колони. Вони, оговтавшись від розвалу імперії, на словах змирились з атрибутами 

української державності, демонстративно виштовхнули націонал-патріотів з 

впливових посад уряду і ВРУ. Захопили пресу ,радіо, телебачення, захопили - 

приватизували всю економіку і нині  всілякі ―табачники‖ на людський глум 

представляють Україну на закордонних форумах . 

      ―А ми дивились і мовчали, і мовчки чухали чуби…‖Ось і настав час ділити 

―славу‖за все ,що сталося з нами за останні роки минулого століття. 

 

 

 

             Передумови утворення Спілки політичних в‟язнів у Львові 

    Восени 1989 року почав свою діяльність Львівський міський клуб репресованих, 

створений як підрозділ львівського‖ Меморіалу‖. Деяке відношення до його 

заснування мав академік Ігор Юхновський, який у приміщенні інституту суспільних 

наук провів, мабуть, перше організаційне засідання. Серед присутніх виділялась тоді 

Орися Матещук. Вона - ініціатор утворення клубу. В цьому був зацікавлений і голова 

―Меморіалу‖ Є. Гринів. 

     Голова обласної Спілки письменників Роман Лубківський дозволив репресованим 

збиратись у напівпідвальному приміщенні  Спілки, що на вулиці Чернишевського.( Не 

розумію, чому Є.Гринів не виділив тоді свого приміщення?).  Вечорами туди 
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сходились колишні депортовані і політв‘язні. Це були виключно українці- галичани 

переважно старшого віку.  

   Фіксованого членства не було. Присутніх   записували до окремого зошита. 

Відвідувачі клубу ділилися спогадами , читали свої вірші, співали пісні своєї 

молодості. Багато часу займала голова клубу  О. Матещук своїми віршами і 

оповіданнями. Її виступи були емоційними і спочатку захоплюючими..Та скоро таке 

самоафішування  голови створило неблагодатну атмосферу  і привело до конфлікту 

між постійними відвідувачами і головою. Після одного з таких конфліктів  О. Матещук 

відмовилась приходити до клубу . Свій ультиматум оформила письмово і доручила  

зачитати його на черговій зустрічі репресованих. Суть ультиматуму була такою:  

―Якщо мене не перепросять ,я до клубу не прийду‖. Це викликало невдоволення та 

обурення. Присутні вирішили обрати нового голову, без примх,  найкраще- чоловіка 

(про  кворум ніхто й не згадав). У залі я був чи єдиним представником чоловічої статі,  

то запропонували обрати мене.  Після наполягань я погодився бути співголовою 

разом з  О. Матещук. Цю згоду я давав, маючи на увазі реалізувати давню мрію про 

утворення потужної організації з колишніх політичних в‘язнів. Шукав лише спільників, 

щоб оформити ініціативний  оргкомітет. Керівництво клубом давало мені добру 

можливість втілити свій задум. 

     На початку осені 1989 року випадково  довідався з передач радіостанції ―Свобода‖ 

про заснування в Києві  при‖ Меморіалі‖ Українського товариства репресованих. Щоб 

налагодити контакти з ним і визначитись зі своєю ідеєю, вирішив звернутись до 

В.Чорновола, з яким познайомився ще після першого його арешту ,через  Атену 

Пашко. Вона і допомогла мені  зустрітись із Славком (так ми його тоді всі називали) . 

Мою ідею створення у Львові нової політичної організації з колишніх політв‘язнів він 

не осудив, але й не підтримав,  порадив тільки зв‘язатись через сина Тараса з 

Марією Вульчин, а вона вже допоможе сконтактуватись з  Є. Пронюком, щоб увійти в 
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його підпорядкування.  Перша дружина Тараса дала мені адресу  Марії Вульчин. Від 

неї довідався, що крім неї, Є. Пронюк у Львові  не має жодних контактів. 

    До утворення Львівської спілки політв‘язнів  М. Вульчин не виявила зацікавлення. 

Допомогла мені тим, що позичила статут Київського товариства репресованих. Сама 

пообіцяла зайнятись організацією у Львові жіночої спілки. До Союзу українок 

поставилась скептично. 

              

  

               Перший документ Львівської  СПВУ 

     Прочитавши статут Київського товариства і проаналізувавши його недоліки, 

вирішив на самому початку створення нової організації написати звернення до 

політв‘язнів краю , підписати його авторитетними на той час колишніми політичними 

в‘язнями і надрукувати  в різних часописах. Писати новачку в часопис та ще й про 

створення організації- не  просто. Технічні звіти навчився писати в науково- 

дослідному інституті, працюючи там головним спеціалістом. Але це не те завдання, 

що постало  тепер переді мною. Кілька разів переписаний чорновик я показав 

літераторові Любомирові Сенику. Завдяки його доброзичливості появилось 

звернення, що пізніше було  надруковане в часописах. Маючи чистовик звернення, 

почав шукати правозахисників, щоб вони погодились його підписати.  

  І тут почалися парадокси. З невідомих причин звернення відмовилась підписати 

дружина Л. Сеника, моя сусідка Віра Лемеха, мотивуючи це тим, що вона самітня і 

якщо після публікації звернення почнуться арешти ( був це час непевний, йшла т.зв. 

перебудова і КДБ фіксувало всі прояви опозиції,яка на чолі з дисидентами сміливо 

виходила на відкритий діалог з владою), то їй і передачі нікому буде принести. 

Відмовився підписати, колишній член ОУН, мій добрий знайомий Мирослав 

Самагальський, багаторічний в‘язень совєтських концтаборів Теодозій Старак та 

інші. Згодилася підписати Ольга Горинь, та через кілька днів зателефонувала, щоб її 
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прізвище у зверненні викреслити,бо чоловік Михайло забороняє її займатись 

політикою. Досить, що він ризикує собою. До речі, коли в клубі репресованих я 

зачитав  звернення, всі присутні  схвалили його, але ніхто не виявив бажання його 

підписати. Обіцяв зробити це член ―Меморіалу‖ Юрій Стефанівський, забрав з собою 

один примірник для ознайомлення і тримає його донині вдома. Страх за життя , за 

родину, дітей  виробив у людей інстинкт обережності, що межував з боягузтвом. 

 Я вже зневірився знайти  хоч одного відважного,хто підпише звернення. 

Перечитував його і дивувався: чому, чому бояться ? Та не переставав вірити, що 

знайду таки сміливців. І така нагода трапилась. 

    Навесні 1990 року в будинку культури Львівського заводу оборонної 

промисловості, що на вулиці Патона ,проходила РУХівська конференція.  У перерві 

зустрів свого товариша по ув‘язненню в башкирських таборах Ярослава Баковського. 

Тут же  у вестибюлі він познайомив мене з Мирославом Меленем і його товаришем 

по ув‘язненню  Михайлом Пилипчуком. Після короткої інформації про суть справи всі 

три заявили свою готовність підписати звернення і стати членами ініціативного 

комітету щодо утворення спілки. Радість була переплетена зі смутком. Радість тому, 

що ідея має перспективу. Всі чотири мають вищу освіту, працюють керівниками 

різних служб, а смуток у тому, що Мелень працює в Моршині, Пилипчук у Миколаєві 

Львівської області./ Фото 1/. 

    Для праці порадив мені Я.  Баковський  запросити ще учителя своїх дітей Євгена 

Дацюка, який теж приходив до клубу репресованих, значить має якесь відношення до 

цієї справи, а як філолог подбає про  літературну правку наших письмових 

матералів. Євген Дацюк підписав  звернення навіть не читаючи його. Хоч ініціативний 

комітет було створено ,але членів ще не було, не мали ми приміщення. До клубу 

репресованих я вже й не приходив, бо коли О. Матещук дізналася про утворення 

спілки політв‘язнів, вчинила в приміщенні Спілки письменників скандал, назвавши 

мене провокатором (сама тоді імітувала серцевий напад). До цього  долучилась ще 
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афера виїзду греко-католицької молоді до Америки (про це у наступному розділі ). В 

такій атмосфері я як  співголова клубу репресованих не міг працювати разом з  

О.Матещук. 

                 Звернення 

      До репресованих осіб західних областей України. 

      До Великої Ради РУХу України. 

     До товариства ― Меморіал‖. 

     До депутатів Верховної Ради УРСР від демократичного блоку. 

      До політичних організацій в Україні  та діаспорі. 

        У передвиборних програмах кандидатів в депутати до Верховної Ради України є 

багато зобов‘язань і пропозицій щодо майбутнього України як суверенної держави. 

Та, на  жаль, кандидати, а тепер вже депутати, майже зовсім не згадують про людей, 

які найбільше потерпіли в часи сталінського  геноциду. Це ціле покоління, що 

винесло на своїх плечах весь тягар чорносотенного і яничарського лихоліття. Ці 

люди опинились поза суспільством як в Україні, так і за її межами. Невідомі їхні  

імена, місця поселення, їх страждання і могили. Засоби масової інформації називали 

їх  ―ворогами народу‖ і систематично , впродовж 45 років, обливали потоками  бруду. 

    Скільки ― ворогів‖ було -не повідомляли. Тільки тепер деякі московські  лектори         

називаютиь цифри: в західних областях України репресовано до одного мільйона 

осіб. 

     У 1989 році прокуратура УРСР повідомляла про перегляд справ репресованих з 

метою їх реабілітації. Більше того, в пресі появились цифри реабілітованих. Така 

реабілітація , на жаль , нагадує маніфест російського царя Миколи ― про свободу 

для…мертвих‖. І сьогодні теж реабілітують…мертвих. З живими не поспішають. 

     Зваживши на безперспективність захисту  репресованих з боку сучасної  влади, 

ми створили ініціативний комітет  СПІЛКИ ПОЛІТИЧНИХ В‘ЯЗНІВ УКРАЇНИ  /СПВУ/ з 

метою: 
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   1. Провести облік усіх політичних в‘язнів України за період 1939-1989 р.р. 

   2. Стати на захист політичних в‘язнів , їх родин і примусово висланих за межі 

України. Домагатись повернення усіх на місця попереднього їх проживання, 

забезпечення  усім відповідного політичного статусу, професійного,юридичного 

захисту і відшкодування збитків. 

    3. Запропонувати парламенту України звернутися  з вимогою репарацій до тих 

республік, на території яких в‘язні і спецпереселенці з України будували заводи , 

фабрики, різні підприємства, селища, міста , дороги, канали, водосховища, шахти та 

інше, від експлуатації яких корінне населення  республіки має економічну вигоду. 

    4. Зібрати матеріал і  скласти географічну карту перебування репресованих осіб з 

України, транспортних схем їх перевезень , місця безіменних могил і цвинтарів. 

Зібрані і систематизовані матеріали опублікувати. 

     5. Налагодити контакти з переслідуваними особами за політичну діяльність  у 

діаспорі / в СРСР і т. зв. соцкраїнах/ з метою їх захисту і повернення на батьківщину. 

      Ініціативний комітет просить підтримки Великої Ради РУХу України, товариства    

―Меморіал‖, депутатів  Верховної Ради УРСР від демократичного блоку, 

неформальних організацій, місцевих органів влади , населення України та 

української діаспори. 

З метою інформації населення про утворення  Львівської  краєвої  СПВУ і 

розширення її членства просимо редакції газет ‖Літературна Україна‖, ―Молода 

Галичина ―, ‖За Вільну Україну‖ і редакції неформальної преси  опублікувати наше 

звернення. 

                 Адреса Спілки: м. Львів, проспект Леніна, 24. 

                 Ініціативний комітет: 

                        Баковський Ярослав, м. Львів 

                        Дацюк Євген,              м.Львів 

                        Кубів Василь,              м. Львів 
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                        Мелень Мирослав,     м. Моршин 

 .                      Пилипчук Михайло,    м. Миколаїв 

                                м. Львів,квітень 1990 р.                     (Фото 1) 

    Праця на громадських засадах завжди має широке поле і резерви  можливостей. 

Як тільки у Львові почали організовувати РУХ ,я не пропускав ні одних зборів, ні 

одних акцій. З того часу збереглись у мене приємні спогади, про що мушу колись 

написати мемуари. Це був час, який мені нагадував 40 і 50-ті роки, роки моєї 

молодості. Тоді і тепер оживала приспана  громадська енергія. Чи можна ці дні 

забути? Дискусійний клуб у приміщенні  будівельників на вулиці Стефаника,7, 

утворення там першого Товариства захисту української мови, похід вулицею 

Стефаника до пам‘ятника  Ів. Франку. Постійні віча біля нього ,арешт Івана Макара, 

цькування нас собаками. А потім - постійні зустрічі в Будинку архітектора. Як тільки 

могла  Аделя Дячун- директор Будинку архітектора - нас терпіти ?… 

Щасливі були ми ,коли відвоювали собі приміщення  на площі Ринок. Організовували  

там постійні чергування, утворили   районні осередки. Боротьба за Галицький 

районний осередок РУХу між  мною і Романом Шмітом залишила у мене неприємний 

присмак.( Він ще тоді поділив цей  район на Сихівський, який сам очолив і Галицький, 

де мене ―залишив‖ головою осередку проти моєї волі і здорового глузду поділу 

єдиного територіального району). А ще були поїздки до Києва на демонстрації з 

транспарантами. Чи можна ці приємні події забути ? В нашому Галицькому осередку 

були дуже активні і чесні патріоти: подружжя Михальчуків, І. Івашко, Є. Кравець, М. 

Ясінська, Н. Зентик, Є. Андрусь, П. Смериканич, С. Вдович, В. Паляниця, І. Яцишин, 

О. Гриник та інші. Збирались ми спочатку в приміщенні  РУХу, потім , з доброї ласки 

директора 80-тої школи п.Гайда,в одному з класів. Нарешті, вже наша влада 

виділила нам приміщення для  зборів  у колишньому ― червоному кутку‖  ЖЕКу на 

вул. Коперника, 16. 
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         Афера з виїздом греко- католицької  молоді  Галичини до Америки 

Штаб РУХу в 1989-1990 роках перед виборами і після виборів депутатів до 

Верховної Ради України і місцевих рад  був єдиним центром політичної діяльності  на 

Львівщині. Практичну і прозору  пропаганду вів  міський осередок РУХу, яким керував 

Роман Панкевич. Я був його заступником та головою галицького осередку 

індивідуальних членів. До штабу РУХу приходило  багато  патріотів старшої 

генерації, які самовіддано працювали для незвіданої ще ідеї  творення  нашої влади. 

Розносили і розклеювали по місту звернення, списки наших кандидатів в депутати 

ВР України, замовляли на підприємствах агітаційні дерев‘яні щити і закопували їх  у 

сквериках  ,на перехрестях основних вулиць Львова, часто під глум знайомих з 

партійної еліти.  

 - Навіщо це тобі ,Василю  Григоровичу, ти ж відомий інженер, начальник відділу 

міжобласного тресту, а водишся з плебсом на сміх людям, -з іронічною посмішкою 

запитував мене підлеглий мені начальник пересувної колони, комуніст Василь 

Карпів, коли я власноручно закопував на площі Івана-Франка агітаційний щит.- ―Вони‖ 

ще можуть вернутися і тобі цього не простять, а в  тебе є діти. Подумай … 

--Але  ж і ти подумай,- казав я йому. -І в тебе є син ,і коли ―вони‖ не вернуться, 

він спитає тебе ,чому ти тільки споглядав, як інші щось робили? 

 Карпів,  сміючись, запитував:  

-―Ти ж не відмовишся підтвердити, що один агітаційний щит робили мої 

робітники, правда‖?  

 Цей ―плебс‖-то були національно свідомі патріоти, вони   ходили по магазинах , 

перукарнях агітувати за наших кандитатів, відстоювали всюди рідну мову, правду, 

сварились за заподіяну нам  ―старшим братом ―кривду.Чергували на ―клумбі‖. 

Перегляючи в пам‘яті події того часу, не пригадую теперішніх ―вождів‖ на авансцені 

РУХу  1989-1990 р.р. Де вони тоді ховалися?  
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 Була весна 1990 року. Після виборів штаб перебрався до приміщення напроти 

театру ім. М. Заньковецької. Там збирались районні осередки, щоб обговорити  

новини і прозвітувати про свою діяльність. Тут проводив засідання обласний провід 

РУХу на чолі з Любомиром Сеником. На одному з таких засідань звернувся до мене з 

докором Р. Панкевич : 

 - Біля Преображенської церкви роздають анкети на виїзд молоді до Америки. 

Роздають будь- кому, без всякого контролю, а ваші політв‘язні  хоч би поцікавились 

цим.  

З політв‘язнів тоді до штабу ніхто не приходив, крім Я. Баковського і кількох осіб 

з ініціативного комітету УПА на чолі з С. Пущиком. Хоч- не- хоч ,я зайшов до церкви. 

У захристії зустрівся з старшим братом п. Солтисом (тепер він уже священик). Від 

нього довідався, що з Америки приїхала  якась п. Марта  і немовби за домовленістю 

з Ватиканом і американським сенатом запрошує на працю в Штатах  молодих 

українців. Одні можуть їхати на постійне проживання, а інші на тимчасове- до 2-3 

років. Без перевірки / як це часто ми робимо/ він уповноважив мене стати 

відповідальним  за набір бажаючих виїхати від імені греко-католицької церкви. При 

цьому підкреслив, що це мають бути національно свідомі греко-католики. Анкети на 

постійний виїзд пообіцяв привести з Ватикану, куди , як запевняв, він скоро виїде і 

привезе для нас 50 анкет на постійну і 100 - на тимчасову працю. 

З‘ясувавши, які дані збирати для списку бажаючих, я вийшов з ним на вулицю . 

На моє, як виявилось пізніще, нещастя  на вулиці нас зустріла група молодих людей, 

яким раніше  п.Солтис пообіцяв анкети.Солтис, показавши на мене / бо прізвища 

мого не знав/, запропонував їм у справі американських анкет звертатись до мене. І 

скоро відійшов. Я теж хотів забратись геть, та молоді люди заступили мені дорогу і 

просили піти з ними на площу за церквою ,аби  пояснити іншим суть справи. Перед 

великою групою людей, які там чекали, я вже виступав як ‖уповноважений‖ від 

церкви,- так мене відрекомендував своїм товаришам присутній при розмові з 
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Солтисом член делегації. Ситуація  була не з приємних. Виступаючи перед ними ,я 

передав усе ,що почув  від Солтиса. Більш упевнено відповідав на питання і вже й 

сам повірив у свою місію ―уповноваженого від церкви‖. На запитання ,коли і де , буду 

складати  списки, призначив їм день у приміщенні Спілки письменників. 

    У призначений мною день під дверима приміщення обласної Спілки письменників, 

що на вулиці Чернишевського, на мене чекала добра сотня  ―греко-католицьких  

втікачів‖ до Америки. В залі, де зібрались члени клубу репресованих, почали 

складати списки. Спочатку записували дітей членів клубу. Після цього- бажаючих з 

вулиці. Допомагала мені складати списки п. Іванова. Щоб до списків потрапили 

свідомі українці та ще й греко-католики ,я влаштував  кожному екзамен. Можливо, ця 

справа не варта згадки , але вона пізніше набула  великого розголосу з підозрілим 

підтекстом. У мене особисто збільшилась кількість недругів. Само собою зрозуміло : 

було вигідно відправляти дітей і дорослих за рекомендацією репресованих. Я вже 

тоді називав себе представником  Спілки політв‘язнів.  Елементарні питання про 

нашу історію чи віру швидко відсівали багатьох претендентів на виїзд до Америки. 

      Прикро було слухати  матерів- членкинь клубу, які оправдували своїх дітей , котрі 

мало що  знають з історії, з релігії. Не можу забути інцидент з  теперішньою 

активісткою національного руху Наталею Немировською- кандидатом в депутати 

Верховної Ради України, яка не знала, хто такий Шептицький, Коновалець, не знала 

молитви ―Отче-наш‖. Мовний суржик, не галицький діалект. З плачем вона побігла до 

Володимири Сеник, аби та заступилась за неї.  

      Списки були готові. Резонанс про них і про екзамени розійшовся далеко за межі 

Львова. Навіть з Тернополя приїжджали до мене жінки  , щоб  записати їх  на виїзд 

до Америки. Не одні з них вивчали історію краю , молитви, щоб тільки отримати 

анкету. Звичайно, це мало і виховне значення.  

Дехто з членів клубу був незадоволений появою в приміщенні Спілки письменників 

напливу потенційних ―втікачів‖, тому свою ― резиденцію‖ я переніс до штабу РУХу. 
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    В розмові  з  черговою штабу РУХу Стефою Шабатурою я довідався, що вона теж 

знайома з п. Мартою, більше того, вона має ще не розданих 28 анкет, які без усяких 

передумов  передала мені. В штабі РУХу згідно зі списком почали претенденти на 

виїзд заповнювати анкети,і тут ,як вихор, влетіла до приміщення Орися Матещук 

разом з Володимирою Сеник і  Любою Пальчевською. Вирвали в мене портфель із 

списками та анкетами, вважаючи ,що тільки вони мають право роздавати їх. 

    Увечері, після скандалу в РУСі, я вдома ділився враженнями про цей інцидент. 

Дружина була рада, що так сталося  і нас не будуть турбувати   знайомі і незнайомі 

відвідувачі , випрошуючи бланки анкет для виїзду до Америки. 

   Раптом телефонний дзвінок. Піднявши слухавку, почув: 

  ―Алло,..алло…ваша фамілія Кубів?Так ..а що ? Бросьтє будоражить всю Западную 

анкетамі , анкетамі і екзаменамі... 

     Хто це ? -  перебиваю його. 

     Кузнєцов с  5-го отдєла. Предупреждаю,всє матєріали передайтє  Орисє Матещук. 

Во ізбєжаніє непріятностєй.   

     Останні слова сказав з притиском.І поклав слухавку. 

          Почав я роздумувати. Хто ж це міг бути ?..Мова і акцент корінного росіянина. 

Мабуть, це був чоловік Орисі , з яким вона перебувала в одній зоні табору. Він як 

лікар допоміг її переносити  важке табірне життя. Можливо, вже там чи на волі вони 

створили спільну сім‘ю. Заради домашнього спокою , думав я ,він рішив виручити її з 

анкетами, не знаючи ,що вона їх вже сама вирвала в мене. Щоб  більше не 

повертатись до цієї теми, хочу зауважити, що п. Солтис  дотримав свого слова  і, 

повернувшись з Риму,  привіз і передав ,правда, вже не мені, а в клуб репресованих 

50 анкет на постійне проживання в Америці. Після двох скандалів з Орисею Матещук 

я більше туди не заходив і не цікавився ,кому вони  ті анкети роздали і хто за ними 

виїхав до Америки. Про телефонну розмову з ―Кузнєцовим‖  я  підчас випадкової 

зустрічі запитав О. Матещук, чому це якийсь к… зобов‘язував мене передати анкети 
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для неї. Вона нічого не відповіла, тільки  якось напружено задумалась. Можливо 

згадала слідчого,що приносив батькам з тюрми її перстень, про що сама писала в 

газеті. І щастило людям на добрих слідчих… 

   Найцікавіше в цій афері є те, що в одній з розмов знайомий Я. Малицького 

прокурор   Василь Дорош підтвердив, що у 5-му відділі КДБ на вул.Дзержинського у 

1990 році дійсно працював якийсь Кузнєцов. Про це мені розповів  голова СПВУ  

Я,Малицький. Ось де собака зарита ! І як переплелись знайомства, кого з ким ?… 

 

Знайомство з головою Світової ліги українських політв‟язнів, др.Михайлом 

Марунчаком 

     Напередодні Зелених свят 1990 року член управи клубу Володимира Сеник 

повідомила мене, що з Канади прибув до Львова професор Михайло Марунчак і з 

ним можна зустрітись на Янівському цвинтарі при покладанні квітів і вінка на могилу 

розстріляних політв‘язнів. Щоб заявити про себе як представників спілки політв‘язнів, 

ми на ватмані  зробили напис: ― Від Львівської спілки політв‘язнів‖. З такою табличкою 

і квітами ми прийшли 27 травня на Янівський цвинтар . При вході зустрілись з 

Р.Червінським, який  познайомив нас з М. Марунчаком. Всі разом пішли до могили 

політв‘язнів. М. Марунчак поклав свій вінок на могилу. Я, крім квітів, прикріпив до 

хреста табличку з ватману. Це був перший вихід ― на люди‖ нашої Спілки політв‘язнів 

із своєю ―візитною карткою.‖ 

     Після відправи панахиди від львівського ―Меморіалу‖ промовляв колишній парторг 

фізико-механічного інституту  Володимир Гордієнко. Я виступив від Львівської спілки 

політв‘язнів /про це написав  М. Марунчак у канадському бюлетені СЛУПВ за жовтень 

1990 р./.Тоді ж на цвинтарі  я був збентежений  просьбою М.Марунчака віднайти 

могилу Андрія П‘ясецького- міністра лісництва при уряді Ярослава Стецька. На жаль, 

ніхто з присутніх про місце поховання П‘ясєцького не знав. Прoщаючись з  

М.Марунчаком, я пообіцяв не тільки віднайти ,а навіть відновити і освятити могилу. 
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Часом в емоційному пориві  я можу ,не подумавши, пообіцяти виконати те , що мені 

не під силу. Так було і з цією  моєю обіцянкою. 

     Наступного дня в штабі Руху відбулась ще одна зустріч з М. Марунчаком, де були 

присутні Я. Баковський, В. Сеник, Л. Пальчевська і ще кілька осіб з нашого оточення. 

Михайло Марунчак передав через мене три тисячі  карбованців львівському 

―Меморіалу‖ на відновлення могил українських патріотів, при цьому наголосив на 

відновленні в першу чергу  могил борців з німецькими окупантами. І пояснив, що 

московська та жидівська преса  на Заході через своїх агентів твердить, що українці 

були колаборантами німецьких окупантів. Відновлення могил  наших повстанців, що 

боролись і загинули  від рук гестапо, спростує фальшиві твердження наших ворогів. 

Через М. Марунчака я передав до Канади наше спільне Звернення, яке було 

надруковане  влітку 1990 року на сторінках бюлетня  Світової Ліги Українських 

Політв‘язнів.  По довгих зволіканнях його  надрукував  і рухівський часопис ― Віче‖ 

      До нашого тимчасового приміщення у 80-тій школі я часто запрошував знайомих 

колишніх політв‘язнів  на зустріч і обговорення політичних проблем. Запрошував туди 

і Т. Старака і М. Мастикаша, та ситуація у Львові була ще непевна, і вони уникали 

запрошень. Т.Старак працював тоді редактором церковного часопису, М. Мастикаш у  

будівельно-монтажному управлінні, і обидва посилались все на велику зайнятість. 

Нарікали на  незручне місце зустрічі і  члени галицького районного осередку РУХу, 

тому я змушений був звернутись до районної влади з просьбою надати нам 

приміщення в центрі Львова. Таке  приміщення було нам надане в ЖЕКу на вул. 

Коперника, 16. За цей час я розробив  форми заяви і  анкети для кандидатів у члени 

Спілки. РУХівці приходили на збори на 18 годину, а політв'язні на 19 годину. Сюди, 

на Коперника з кожним разом  приходило більше як рухівців , так і політв‘язнів. Серед 

активних  запам‘ятав Я. Баковського , Р. Червінського, І. Якубовського, М. Мельника, 

В. Небожука. Зі Стрия приїжджав В. Николишин, з Жидачева  Л. Гузар, з Тернополя 

С. Сокульський і Г. Друль, з Ів.- Франківська С. Угрин. 
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  Відзначення 49 річниці розстрілу більшовиками політв‟язнів у тюрмах Львова  

     На початку червня 1990 року в штабі РУХу  виникла ідея про відзначення 49 

річниці розстрілу більшовиками політичних в‘язнів в тюрмах Львова і всієї Галичини.  

В обговоренні брали участь від РУХу В. Парубій, від ―Меморіалу‖ Ю. Стефанівський, 

від клубу репресованих В. Сеник і Л. Пальчевська, я представляв Спілку політв‘язнів. 

При обговорені дати відзначення почалася суперечка. Ю. Стефанівський пропонував  

неділю 30 червня, я - неділю 23 червня і заперечував проти 30-го тому, що це була 

річниця Відновлення української державності у Львові і суміщати трагічну дату зі 

святковою  не годиться. Коли і цей аргумент не переконав присутніх, я звернувся до 

Ю. Стефанівського як до члена компартії з запитанням: ― Що вам там… доручили на 

30-го червня: відспівати панахиду святкування відновлення державності ?…‖  

     Це був найсильніший аргумент, який моментально переконав присутніх. Та цього 

не забув мені Ю. Стефанівський. Через три роки в памфлеті часопису ―Поклик 

Сумління ‖ вилив на мене всю свою лють...  

    Ми накреслили план дій. Представники присутніх  організацій розподілили між 

собою обов‘язки. Спілка зобов‘язалась виготовити і розклеїти  інформаційні афіші, 

домовитись з греко-католицькою і православною  церквами про відправу спільних 

панахид на могилах розстріляних політв‘язнів  Личаківського і Янівського цвинтарів.  

Майже 100 афіш з моїм текстом привіз безоплатно  з Пустомитівської типографії син 

нашого активіста  Тарас Самагальський. Львівські художники намалювали на готових 

афішах  по периметру чорною фарбою колючий дріт. На афіші зверху був напис : 

―Спілка політв‘язнів, товариство ―Меморіал‖ і РУХ  проводять 23 червня  віче біля 

пам‘ятника Ів. Франку. Похід з транспарантами до львівських тюрем, а також 

організовують панахиди на цвинтарях.‖ / Текст афіші  пишу з пам‘яті ,бо не зберіг 

оригіналу/. Актив Спілки і Галицького осередку РУХу розклеїв афіші напередодні 

неділі. Керівництво РУХу через свої канали відправило афіші у всі райони області. 

Про панахиду домовився з отцем Яремою (церква Миколая) і настоятелем 
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Преображенської церкви. Текст оголошення  передав на Львівське радіомовлення. 

Наша Спілка вперше разом з РУХом і ―Меморіалом‖ взяла участь у таких великих 

заходах. Його відкрив представник РУХу ,від ―Меморіалу‖  виступав Ю. Павлів, від 

клубу репресованих  О. Матещук, від Спілки політв‘язнів ,замість мене, напросився 

виступити П. Кохан ( клявся, що вмираючому товаришеві у таборах обіцяв,як 

залишиться живим, про муки політв‘язнів розказати людям і заспівати його улюблену 

пісню). Кохан промовляв емоційно, співав і плакав. Була гарна сонячна погода. І коли 

тисячний люд розділився після віча на  групи і з транспарантами, виготовленими 

управою РУХу, рушив з піснями до Лонцької, Замартинівської, Бригідок--чапаївської 

тюрем і будинку КДБ- це було так зворушливо! Бо були ми тоді всі єдині. Біля тюрем і 

на підмурівках КДБ колишні в‘язні запалили свічки і змовили молитву  за тих, хто не 

повернувся і тих, хто  був тут замордований. Перед КДБ В. Чорновіл влаштував 

віче.Я був відповідальним за панахиду на Личаківському цвинтарі ,тому змовивши 

молитву перед свічкою біля Бригідок, пішов до Преображенської церкви 

пересвідчитись, чи готова процесія виходити на Личаківський цвинтар.На жаль , 

нічого у присутніх не з‘ясував,тому вирішив негайно піти до більш організованої 

громади в церкві Василіян. Тут моя просьба була сприйнята якнайкраще. 

Скоротивши вечірню відправу , священик закликав віруючих пройти вулицями Львова 

на Личаківський цвинтар. Панахиду на цвинтарі відправляли спільно громади греко-

католицької і православної церков. Те саме відбувалось і на Янівському цвинтарі. 

     

       Відновлення могили члена Правління ВУД А. П‟ясецького. 

Обіцянка ,яку я дав  професорові М. Марунчаку, не давала мені спокою. В нашому 

штабі і в знайомих я цікавився особами, що можуть мати інформацію про А. 

П‘ясецького і місце його поховання. З цію метою я зустрічався з Р. Червінським,  

В,Дужинським, дружиною адвоката Горбового, о. Кладочним, В. Зданевичем, 

Н.Шухевич, В.Зорівчак. Кожний з них щось цікаве розповів, та найбільше - Нона 
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П‘ясецька і її племінниця. Місце могили показав п. Зорівчак. Могила була занедбана, 

заросла бур‘яном, пам‘ятник побитий, огорожа поламана. Надгробна плита хоч і 

побита, але напис на ній свідчив,що тут похований А. П‘ясецький і його 28 товаришів. 

/Фото 2, 3,/ 

.Проблема відновлення могили була не з простих. По-перше, ініціативний комітет 

СПВУ не мав розподілених функцій, ми рідко зустрічались. М. Пилипчук проживав  у 

Миколаєві, мав свої проблеми і заходився видавати свою першу збірку поезій. 

М.Мелень  у Моршині керував хором, організовав  часопис,  приїжджав до Львова на 

сесії обласної ради, яка тоді досить ефективно  працювала. Є. Дацюк не сприймав 

моїх докорів за бездіяльність, мотивуючи свою зайнятість працею в школі, 

домашніми справам, пов‘язаними з хворобою дружини. Єдиний, хто з комітетчиків 

найбільше працював, це мій товариш з таборів Ярослав Баковський.  

   По –друге, у нас не було жодних матеріальних засобів. Та і вплив на адміністрацію 

своїх підприємств був обмежений. Тоді  зв‘язки компартії були ще досить міцні. Але 

хто шукає, той знаходить, хто стукає, тому відкривають, - каже народна мудрість. 

     На громадсько-політичному обрії Львівщини, серед молодіжних організацій саме 

тоді владно утверджували себе Товариство Лева і Студентське братство. З головою 

братства М. Іващишиним мене познайомив Л. Сеник. У день знайомства я 

запропонував йому очолити організацію відновлення могили  А. П‘ясецького. 

Пропозицію він прийняв, і вже в тpавні студенти почали її відновлювати. Я часто 

приїжджав туди і був приємно здивований, що завод ― Електрон‖ виготовляє на 

могилу оригінальний пам‘ятник і керує виготoвленням його комуніст В. Зінкевич. При 

зустрічі  він наголосив , що повинен спокутувати свій гріх членства в злочинній 

комуністичній  партії, та за ті привілеї, якими користувався, перебуваючи в партії. 

Зінкевич не тільки організував виготовлення пам‘ятника і його монтаж на могилі, він 

пізніше організував і відновлення поховань Січових стрільців  на Янівському 

цвинтарі. Якщо би всі комуністи України , всі колаборанти ( хоч би Західної її частини) 
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відчували потребу такої  покути, ми мали б вже  консолідоване суспільство і  прірву 

між колишніми компартійцями та колишніми репресованими давно засипали б.  

    На зборах, що відбувались кожного тижня, я помітив деяке потепління взаємин між 

клубом репресованих, особливо її жіночої половини ,і нашою Спілкою. Це  було 

відчутно на маніфестації 23 червня. І коли члени клубу дізналися про освячення 

відновленої могили А. П‘ясецького, Віра Лемеха прийшла на Коперника, 16 разом з 

членкинями клубу і запропонувала організувати спільний змішаний хор. Жінки тоді 

відвідували збори клубу , чоловіки- збори Спілки. Відбулась перша репетиція 

змішаного хору. На 12 серпня було призначено освячення відновленої могили  

А.П‘ясецького. Формуванням колон в центрі Львова займався Я. Баковський. Колону 

очолювали два молоді хлопці в одностроях, що несли синьо-жовтий і червоно-чорний 

прапори. Між ними йшли дві жінки в національному одязі і несли вінок з дубового 

листя , на стрічці якого був напис: ―Лицарям визвольних змагань від Спілки 

політичних в‘язнів‖. За ними- січовики в одностроях, з портретами С. Бандери,  

Я.Стецька, Р. Шухевича. Групу січовиків організував столяр будівельного управління 

№ 11 Андрій Мельник. Величезна процесія з церкви Отців Василіян, політв‘язні, 

студенти, громадяни Львова ,вся ця колона від центра Львова пройшла по вулиці 

Шевченка, Золотій, повз жидівський цвинтар і підійшла зі сторони залізничної колії до 

відновленої могили.(Фото 4). Перед могилою розташувалась процесія і хор церкви 

Василіян, які разом з отцем відправили панахиду. 

    -Дозвольте мені від імені СПВУ сказати кілька правдивих слів про долю лицарів,які  

лежать в цій могилі,-такими словами почав я свій виступ після панахиди. 

 Потім надав слово  І. Кандибі, Ю. Шухевичу, О. Ангелюку та іншим. /Фото 5,6). 

Змішаний хор під орудою В. Лемехи виконав кілька патріотичних пісень/. Присутні 

зібрали для Студенського братства понад 3 тисячі крб. На згадку разом зі студентами 

зроблено фотографію /Фото 7). Про відновлення і освячення могили А. П‘ясецького 
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львівський часопис ―ЗВУ‖  30. 08.1990 року помістив статтю Василя Деренівського / В. 

Кубів/ 

 Організація кількатисячної маніфестації при освяченні могили А. П‘ясецького та 

інформаційна стаття в газеті ЗВУ  була другою прилюдною акцією Спілки 

політв‘язнів, акцією ,що виводила нас на рівень потужних обласних громадських 

організацій. 

    Біографічна довідка про Андрія П‘ясецького. 

      А. П‘ясецький- син священика з села Рекливець, що біля Великих Мостів. 

Народився у 1909 році, закінчив лісотехнічний факультет, став членом Пласту. З 

1941 р. доцент лісотехнічного інституту. В кінці 1941 року арештований НКВД, та з 

тюрми Лонцького  втікає. В  червні 1941-го увійшов до складу тимчасового уряду Я. 

Стецька як міністр лісництва. Влітку 1942-го арештований німецьким гестапо і восени 

того ж року розстріляний як заручник разом з 30-а членами ОУН . 

 Дружина – Марія Федусевич  померла 1985 року. 

    А. П‘ясецький, будучи інструктором пласту ―Лісові чорти‖, написав віщий для своєї 

долі і долі своїх товаришів ―Пластовий марш‖: 

Прапоре наш, засяй нам в гордій славі,            Прапоре наш, веди нас в бій побідний, 

Ще й золотом і сріблом заблести.                     Крізь блеск мечів і дим ,і смерть, і кров.                       

Шляхи нові, могутні й величаві                           А як воскресне нарід наш свобідний, 

Бурхливим полетом нам вказуй  Ти!                  Тоді візьме Тебе під свій покров. 

                                      Прапоре наш, багато впаде в бою, 

                                      Багато згине в муках і по тюрмах. 

                                      Та всім їм перед  смертею страшною 

                                      З‘явися  Ти в останніх ясних снах !!! 

Шкода , що тих пророчих слів не чули керівники  львівського ―Пласту‖, бо не прийшли 

на посвяту могили А. П‘ясецького,  єдиної могили з колишніх керівників ―Пласту‖, яку 

варто їм берегти і охороняти. Не прийшли тоді і не приходять тепер, чужа вона їм. 
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Важко до неї добиратись і стоїть вона самотиною на схилі гори, покрита бур‘янами, 

як колись при совєтах. ― Нас тут тридцять, як скло, товариства лягло‖- і ніхто не 

згадає…‖. 

           Установчі збори Львіської спілки політичних в‟язнів  

     30 серпня 1990 року в палаці Потоцького, що на вулиці Коперника,відбулись 

установчі збори щодо утворення Львівської спілки політв‘язнів. На той час палац  

призначався для проведення різних урочистостей. Директором будинку була моя 

сусідка Марія Бабій ,з якою я проводив перші вибори депутатів до  Верховної та 

обласної ради. Тоді вона була обрана депутатом  обласної ради і відмовити чи взяти 

оплату за оренду  на час установчих зборів їй якось не випадало. Та й грошей   у нас 

не було.  

    Підготовка, як і всі інші наші політичні акції, проводились на  вулиці Коперника,16, 

напроти будинку визначних подій у приміщенні  житлово-експлуатаційної контори. За 

згодою Галицького райвиконкому , вірніше ,його голови Б. Андрусіва, знайомого по 

рухівських конференціях ,ми використовували ―червоний куток ― ЖЕКу для сходин 

членів РУХу Галицького району,  головою,якого я тоді був.( Це окрема тема ,до неї я 

ще повернусь).  Рівночасно там формувався штаб міської спілки колишніх політичних 

в‘язнів. Частими відвідувачами там були Я. Баковський, І. Шуль  І. Якубовський, М. 

Мельник, В. Гаврилюк, Р. Яримович, М. Петрашек, М.Букса, М. Самагальський, 

О.Ангелюк, М.Павлишин, Р. Червінський, В. Кульчицький, В. Небожук, М. Наконечна, 

З. Коровець, В. Зданевич, П. Кохан, І. Лях та інші. З районів періодично приїжджали  

на збори:С. Угрин з І.- Франківська, С. Сокульський з Тернополя, В.Николишин і С. 

Самиців зі Стрия, Л. Гузар з Жидачева, М. Грицай з Сокаля, Р. Петрів з Миколаєва, 

М. Босяк зі Сколе, Р. Пацула і І. Гладка зі Стебника. З інших районів політв‘язні  

приїжджали рідше. Всі ми тоді ще працювали на державних роботах і часу на зустрічі 

було обмаль.  
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     З квітня по вересень 1990-го я сам проводив збори як голова ініціативного 

комітету по  утворенню СПВУ. Інші члени комітету рідко приїжджали 

.Секретаря в нас не було, протоколів не вели. Збори відбувались один або два 

рази на тиждень. Спочатку  відбувались збори Галицького осередку народного 

РУХу, а потім політв„язнів. Обговорювались події політичних змін у Львові і на 

Україні в цілому. Готували різні плакати і транспаранти, з якими виїжджали до  

Києва на пікетування  Верховної Ради. Всюди ми виступали  як Львівська 

спілка політичних в„язнів, хоч така організація ніде ще не була зареєстрована. 

Не пригадую вже, чи оголошення про установчі збори публікував 

часопис “ЗВУ”, чи це була усна пошта. Лавки і крісла до найбільшого 

залу Будинку урочистостей ми зносили з сусідніх кімнат і 

жеківського приміщення. Перед відкриттям зборів на чистих аркушах 

паперу всі присутні зафіксували свої прізвища.  Делегатів було 

132./Список делегатів зберігаю в домашньому архіві/. 

     Перед відкриттям зборів я погодив кандидатуру на голову СПВУ з  

М.Меленем. Він рекомендував   свого товариша по судовій справі  Івана Губку, 

оскільки я відмовився очолити СПВУ. Причиною були не мої амбіції ,а 

бажання знайти порозуміння з клубом репресованих, його головою і її 

прихильниками. Новий голова (нікому ще невідомий), так я думав,  згладить 

наші напружені стосунки, і тоді ми запрацюємо разом. 

    Члени ініціативного комітету -М.Мелень, М. Пилипчук, Е. Дацюк і В. Кубів зайняли 

місця в президії.  
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Я відкрив установчі збори. Після молитви зробив основну доповідь, зачитав статут, 

який був прийнятий одноголосно. З  співдоповіддю виступив М. Мелень. З Тернополя 

виступили С.Сокульський і П. Косинчук. З Івано- Франківська -С.Угрин. За 

домовленістю з М. Меленем  запропонував обрати головою СПВУ  Івана Губку, який 

чи не  вперше тоді появився на наших зборах. Після моєї короткої характеристики 

про нього І.Губка з місця розповів свою автобіографію. В. Николишин запропонував 

обрати трьох заступників голови- Є. Дацюка, В. Кубіва, М. Меленя. Членами ради 

запропоновано Я. Баковського, В. Дзюбан, С. Кіндій, В. Николишина, Р.Петріва,  

М.Самагальського, С. Самиців, Ф. Харкавціва, Р. Червінського, М. Босяка. 

(М.Пилипчук чомусь категорично відмовився бути одним з заступників чи навіть 

членом ради і замість себе запропонував Р. Петріва). 

 За кандидатури голови,заступників і членів ради делегати проголосували 

одноголосно. На закінчення всі разом заспівали  ―Ще не вмерла Україна‖. Збори від 

початку до закінчення я проводив особисто. Потім ми на згадку  сфотографувались. 

(Фото 9). 

     Через кілька днів журналіст І. Колодій надрукував статтю про утворення СПВУ в 

газеті  ―ЗВУ‖. Протягом 10 днів мені вдалось зареєструвати в обласній раді статут 

СПВУ як засновника громадської організації ,а пізніше відкрив рахунок у банку.  

І.Губка подбав про виготовлення печатки і штампу. Однак проводити систематично 

зустрічі з політв‗язнями на  вул. Коперника ,16 відмовився. Пояснював це тим, що 

дружина йому не дозволяє працювати в СПВУ.( Нагадаю,що всі ми ще тоді 

працювали на державних посадах). І знову мені довелось тягнути громадського воза. 

     Хоча члени клубу репресованих не були запрошені на установчі збори СПВУ, та 

після реєстрації всі захотіли бути нашими членами. Я розробив бланки заяв і анкет 

для членства, які особисто заповнював кандидат в члени СПВУ. Хочу віддати 

належне п. Ірині Шуль, яка багато допомогала мені, приймаючи заяви від  
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політв‘ язнів і реєструючи їх у журналі.  Пізніше, разом з Я. Баковським  та І. Шуль   

ми виписували і видавали посвідчення членам Спілки. 

Обраний голова СПВУ  І. Губка рідко навідувався на Коперника ,16, всі справи Спілки 

переклав на мене. Сам займався своїми комерційними справами і будівництвом дачі. 

Попри це наші взаємини були нормальними. Я намагався зрозуміти його.  

Львівська делегація на установчих зборах  політв‟язнів Литви  

   У грудні 1990 року ми отримали запрошення з Вільнюса на участь в литовських 

установчих зборах  політв‘язнів.  Це запрошення приніс до Спілки, здається ,Ярослав 

Дашкевич. На той час СПВУ ще не мала свого  приміщення на вул. Стефаника , 10. 

Несподівано в 1991-му  його нам передала УРП /Українська республіканська партія/. 

Головою тоді був  Богдан Горинь. 

    Про  поїздку  і склад делегації до Вільнюса ми радились з тими політв‘язнями, 

котрі часто заходили до СПІЛКи. Наш голова   І. Губка зовсім не цікавився нашою 

поїздкою. Я придбав  квитки і разом з Василем Гаврилюком  виїхав 23 грудня до 

Вільнюса. Там на вокзалі нас з квітами  зустрів член оргкомітету зборів– лікар  з міста 

Каунаса п. Маріомас  Юсявічюс. Він спровадив нас до готелю, залишив путівник і 

пішов  готувати приміщення до конференції. 

   Наступного дня нас розмістили в залі,де відбувалися збори. На трибуні президія, з 

обох боків  литовські  національні прапори. (Ми свої два синьо - жовті прапори 

прикріпили до крісел біля себе).  З привітаннями виступають оратори різних 

організацій  Литви, Латвії, Москви. Їм аплодують. І ось  запрошують до слова 

представника львівської делегації. Стою на трибуні і бачу, як стоячи аплодує весь 

зал. На очі навертаються сльози.‖ Уважаємиє коллєгі! –починаю російською мовою. 

Друзья, друзья общей судьби! Мне очень нєудобно  общаться  с вамі на язике тєх, 

кто нас преслєдовал, кто іздєвалса над намі. На язике нашіх врагов. Но винуждєн, 

чтоби ви понялі смисл моєго виступлєнія‖. Зал з обуренням  зірвався. Кричали, 

тупали ногами. ― Нє нада! Не треба! По- українскі гаварітє. Ми там вас понімалі, 
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поймйом і здєсь!‖ За хвильку я продовжив знову по- російськи. І знову тупіт ногами, і 

знову : ― Нє нада!‖.Заперечення були настільки категоричні, що я змушений був 

продовжити  виступ по-українськи: ―Дорогі друзі! Наша делегація з України вітає всіх 

учасників з‘їзду ,а в лиці вашого форуму - народ Литви і всієї Прибалтики ! Наша 

делегація представляє тут Спілку колишніх політичних в‘язнів України –Львівської, 

Тернопільської та Івано-Франківської  областей, тобто тої частини України, котра     

нарівні з вами  стала на безкомпромісний шлях боротьби за  свою свободу. Наша 

Спілка створена  колишніми в‘язнями польських, німецьких та совєтських таборів, 

таких, як Береза Картузька, Авшвіц ,Мавтгавзен, Воркута, Магадан, Інта , Тайшет, 

Джезказган, Мордовія, Потьма, Явас, Караганда,Норильськ, Стерлітамак, Салават 

Юлаєв  та багато інших. Ці назви вам добре відомі. Там зосталась наша молодість, 

наше здоров‘я, там ми разом випили гірку чашу московської отрути. Там то нас 

привчали до імперського лексикону, приниження і знущання….Знайомство наших 

народів  має  старі коріння .Історія наших народів має багато аналогій і взаємних 

зв‘язків, починаючи з литовсько-руської  держави, спільного опору загарбникам у 

битві під Грюнвальдом, під такими, як сьогодні в залі, синьо-жовтими нашими і 

вашими прапорами (показав на два литовських прапори на сцені.(Зал встає і 

аплодує) Ми знали вас у тяжкі роки неволі. Ми захоплювались відвагою і 

безкомпромісністю ваших депутатів Верховної Ради СРСР на московській сесії і 

такою ж мужністю та витримкою всього литовського народу. І тому ми з вдячністю 

прийняли запрошення на з‘їзд політв‘язнів Литви‖. 

        ― Тепер кілька слів про нашу Спілку і її діяльність"… Перерахував усе, що 

зроблено, що маємо наміри зробити, запропонував започаткувати співпрацю між 

нашими  організаціями  і закінчив по -литовськи: 

  “ Шльове неприкладсомай Летувай ! Су артиянчем швентом Калєдом !‖ Слава 

незалежній Литві ! З наступаючими святами Різдва Христового ! 
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     І знову зал стоячи аплодує. Чи можу я забути ті хвилюючі хвилини-  гордості за 

своє  представництво незалежної України в незалежній Литві ?! Чи могли мені 

простити московські спецслужби, які ,безперечно, сиділи в залі і все фіксували ,та й 

,крім цього,  уривки моєї промови увечорі  передавали  радіостудії  Вільнюса. 

     Коли після мене було надано слово представникові  московського ―Меморіалу‖, то 

він підкреслив, що буде виступати на ― язике Алєксандра Пушкіна‖. Але це не 

зворушило литовських  політв‘язнів. Ніхто його стоячи не вітав, хоч промова була 

об‘єктивною, з осудом комуністичного режиму.  

     Промови литовців транслювались російською мовою місцевим радіовузлом і ми в 

залі,одягнувши навушники, слухали їх. Проблеми литовських полтв'язнів в більшості 

нагадували наші львівські. Виняток становили суперечності між  політичними 

в'язнями і репресованими /депортованими/. Останні організувались скоріше /мабуть, 

під впливом московського «Меморіалу». І що цікаво, до своєї організації політв'язнів 

не приймали. Обзивали їх нацистами,фашистами. В приватній розмові вони 

пояснили, що повернулись з депортації в основному не батьки, причетні до 

визвольного руху ,а їх діти,що на поселеннях закінчували школи,інститути. Там стали 

комсомольцями, членами КПРС, а, можливо, й агентами КДБ.(І чи не така ситуація 

на Україні ?) У Вільнюсі зор'єнтувались, куди вітер віє, взяли в свої руки керівництво 

організацією репресованих і через пресу почали компрометувати політв'язнів. До них 

долучились і колишні члени компартії Литви, що були депортовані за межі краю. Цей 

конгломерат репресованих виборов собі всякі пільги від уряду, в якому теж 

функціонерами були комуністи. Подібна ситуація  могла бути  й у Львові, якби 

політв'язні запізнились з утворенням своєї  окремої організації .   

        Повернувшись до Львова, ми на загальних зборах Спілки прозвітували про 

поїздку і наші враження. На жаль, я не здогадався оприлюднити  хоч маленьку  

замітку в  львівських часописах про  з‘їзд литовських політв‘язнів. Це, на мій сором, 
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зробив доктор Юсявічюс в часописі «Поступ», мабуть, через теперішню дружину  

Я.Дашкевича- Л. Шереметьєву . 

            

           Організація часопису « Нескорені» 

   

   На чергових зборах активу  я запропонував заснувати свій спілчанський  часопис. 

Пропозицію  підтримали. Обговорювали назву газети і кандидатуру редактора. Зі всіх 

пропозицій  ( а  було їх чи не вісімнадцять) вибрали назву ―Нескорені‖. Цю назву  

запозичив з історичного роману  Соколовського про народників 19 століття. 

Соколовський написав ще роман про І. Богуна, але більшовики монографію знищили,  

а автора розстріляли. Редактором нашого часопису відмовились, на жаль, стати такі 

досвідчені  філологи, як О. Матещук і М. Дубас, котрі були присутні на обговоренні   

вже як члени СПВУ. Майже під тиском погодився стати редактором інженер Олесь 

Ангелюк. Завдяки його наполегливості газету ―Нескорені‖ зареєстрували  у 

відповідних органах і отримали свідоцтво. 

      Перші числа часопису вийшли під гаслом  ―Воля людині, воля народу‖. Цей 

заклик я запозичив з націоналістичної преси,замінивши слово ―народам‖ на ―народу‖, 

бо вважав, що пора ,насамперед, думати  про власний народ. Про нас ніколи ніхто не 

думав. То хоч тепер,  а був це початок  ―оксамитової революції‖1990-го , потрібно 

думати про свій нарід, а не про всі народи. Це слово  ―народу‖ замінили на старий 

лад аж в січні 1997року, в 44-му числі ―Нескорених‖ , не вдумуючись у причини 

допущеної  ―помилки‖ в попередніх номерах. Символ часопису -тризуб у долонях - 

запропонував родич Олеся Ангелюка. Взагалі, О. Ангелюк дуже багато сил і енергії 

приклав до оформлення і випуску перших номерів часопису ,за це і за  порядність я і 

тепер згадую його добрим словом./ Фото 10/. 

    Після Різдвяних  свят відношення з головою СПВУ І. Губкою стали чомусь 

холодними. І причиною, на мою думку, стала моя зустріч з його товаришем по 

випуску підпільного журналу ―Воля і Батьківщина‖ Зеновієм Красівським. (З родиною 
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Красівських я познайомився раніше. Про це буде окрема розмова). На святкуванні 

Нового, 1991 року в помешканні  Я. Баковського / це день його народження/  

присутній там Зеновій Красівський розповів нам про негідну поведінку Івана Губки на 

слідстві в перший день другого його арешту. На черговій зустрічі в штабі СПВУ я мав 

необачність признатись  І. Губці про зустріч і розмову з З. Красівським ,не вбачаючи в 

цьому чогось поганого ,але, признаюсь , оволоділа мною цікавість, як він 

реагуватиме на мої слова. Він тоді промовчав, та  невдовзі я відчув його неприязнь 

до себе. Більше того, І. Губка перестав взагалі приходити до штабу СПВУ і 

цікавитись проблемами Спілки. 

    Почав налагоджувати стосунки з О. Матещук і активом клубу репресованих. У 

клубі появився тоді новий голова чи заступник- Мирослав Панчук, з яким я не був 

знайомий. 

  Саме тоді з Канади повернулась О.Матещук. Перебуваючи там в гостях у своєї 

родички, зібрала пожертви для українських політв‘язнів- понад дві тисячі доларів. Це 

вже вдруге О. Матещук  привозила гроші з Канади. Перший раз у 1990 роціі 

роздавала їх на свій розсуд. Другий раз привезені гроші  в присутності І. Губки і 

активу Спілки передала за актом 10 березня 1991 року М.Панчуку. Сума тоді не була 

названа. На той час Спілка вже мала відкритий рахунок в банку .В банківських 

документах І. Губка вважався головою , В.Кубів- бухгалтером і тому, враховуючи, що  

я , крім цього, був ще й заступникои голови, то мав право знати хоч суму грошей, які 

передала О. Матещук  в розпоряд.ження Спілки. Та не так вважав голова,  

переключивши свою увагу на клуб репресованих. Гроші завжди мали магічну 

притягальну силу. Правда , продовження цієї афери відбулось вже  1992 року. 

          Печатка СПВУ була в І.Губки, я більше не міг  видавати посвідчення 

новоприйнятим членам СПВУ. Співпрацюючи з клубом репресованих І. Губка 

повністю  зігнорував Спілку. В його оточенні  опинились Ю. Стефанівський, В. Сеник, 

О.Матещук, М.Панчук,Л.Пальчевська. Це  тривало з лютого  1991 р. до кінця 1992р. 
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 Спогади екс- редактора часопису ”Нескорені”Олеся Ангелюка  

 
    У травні 1990 року наша сім‘я переїхала з Тернополя до Дублян під Львовом .Моя 

дружина Ліда /одна з перших членів УГС у Галичині/ повідомила мене, що у Львові 

створено Спілку політичних в‘язнів України. Ідея цієї акції мені дуже заімпонувала ,бо 

вона підносила престиж політв‘язня і відчиняла двері у широкий світ. На заході вже 

існувала Всесвітня Ліга українців- політв‘язнів, головою якої був Михайло Марунчак 

(Вінніпег, Канада).  

   Я звернувся до ініціатора і організатора львівської Спілки  п.Василя Кубіва .Після 

перевірки моїх документів став членом Спілки, яка тоді ще не мала постійного 

приміщення для зборів своїх членів. Невдовзі таке приміщення на вулиці Коперника, 

16 п. Кубів організував, і ми там могли систематично збиратись. На початку зустрічі 

носили організаційний характер. Створювали секції, розподіляли обов‘язки, 

обговорювали поточні політичні події на Україні  і  у Львові. На одному засіданні  

Кубів порушив питання потреби для Спілки друкованого органу. В розмові з ним я 

признався, що в Тернополі мене обрали членом крайової ради Руху і членом 

редколегії газети ―Тернове поле‖. Все життя пишу вірші, пробував публікувати 

публіцистичні статті. 

    Після такого зізнання п. Кубів наполіг,щоб я очолив редакційну групу. Від подібної 

пропозиції чомусь відмовились  М. Дубас і О.Матещук. 

   Щоб зареєструвати часопис,йому потрібно присвоїти назву. На чергових зборах, які 

організовував і систематично особисто проводив В. Кубів, було запропоновано 

кільканадцять назв майбутнього часопису. Серед запропонованих, пригадую, були 

―Політв‘язень‖, ―З- під ярем‖ та інші. Після довгих дискусій п. Кубів запропонував 

назвати газету ―Нескорені‖. Дебати припинились і одностайно було прийнято назву 

―Нескорені‖. 

     Почались митарства щодо реєстрації нашого часопису. Більше місяця я оббивав 

пороги різних організацій, і лише 7 лютого 1991 року було оформлено свідоцтво про 
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реєстрацію нашого періодичного видання. На руки я отримав його 19 квітня 1991 

року. 

Зробив з нього кілька копій і по своїй наївності одну з них віддав члену клубу 

репресованих, яка поцікавилась формою документу.  

     Титул часопису-його емблему опрацював художник Мирослав Іванюк- рідний брат 

моєї дружини Ліди. Це був маляр широкого творчого діапазону. В останній період 

свого життя виступав у пресі  як політичний карикатурист . 

   Маючи на руках офіційний дозвіл, я почав збирати матеріали для першого номера 

газети. І раптом усі зібрані матеріали зникли  В кінці квітня на світ Божий появився 

перший номер часопису ―Нескорені‖. Замість відповідального редактора стояв підпис 

―Редакційна Рада‖,таємничість якої невідома мені донині. Я тоді чувся глибоко 

ображеним. Крім того, деякі публікації були сфальшовані,деякі потребували 

редакторської правки. Вірш Пантелеймона Куліша ―Слов‘янська ода‖ названо 

―Слав‘янська орда‖, до вірша поета Левченка ―Надніпрянщині‖ приточено епіграф з 

поеми В. Стуса ― Єси ти сам ! З собою врівень, один на сотні поколінь‖, який не має 

жодного відношення до вірша Левченка. Коли Левченко писав свого вірша , на світі 

ще не було ні Стуса, ні його батьків. 

   В статтю ―Це почалось у Львові‖  вмістили історію створення клубу репресованих 

без згоди автора. Ця фальшивка принижувала роль організаторів СПВУ. 

  Події весни і літа 1991 року потрясли нашу Спілку, але вона  вистояла, бо за нею 

була правда. Про всі інспіровані інтриги того часу і пізнішого краще опише сам 

В.Кубів. Під тим поглядом хотілось би повернути читача до новорічного числа нашого 

часопису , де на першій сторінці опубліковані фрагменти статті С. Бандери  ―До 

проблем політичної консолідації‖ Ось один з них : 

― Тоді в ім‘я спільної ідеї та великої національної потреби  в оцінці всіх явищ і всіх 

чинників переважатимуть з‘єднуючі спільні елементи , які стоятимуть перед тим , що 

спірне і роз‘єдуюче , перше значення матиме питання , який позитивний вклад 
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вносить кожний елемент у цілість, у консолідацію, замість групової експлюзивності  і 

вузькопартійного  ― або- або‖ супроти інших політичних чинників, до голосу має 

прийти  взаємна толерантність і синтезуючий принцип ― І-І ‖,не відкидати жодного 

чинника, який може і хоче внести у спільну цілість свій позитивний вклад ,елімінувати 

тільки шкідливі елементи‖. 

    Ніби всі ми це все добре розуміємо, а тим часом на конфереції КУНу, коли йшлося  

про консолідацію національно-патріотичних сил Львівщини ,жодним словом не 

згадали про існування майже шеститисячної організації ,яка не має коштів на 

помпезні імпрези, але перша виступила за створення координаційного центру 

національно-патріотичних сил. 

    Після перемоги Спілки в боротьбі за  існування 30 серпня 1991 року я залишився в 

редакції газети, а пізніше став її редактором. Часопис ―Нескорені‖ став рупором 

національної ідеї українців, трибуною політичних в‘язнів різних окупаційних режимів, 

де в спогадах наші члени СПВУ формували історію правди визвольних змагань 

нашого покоління і звинувачення комуністичного режиму в його злочинах.. 

     Ми мали десятки ,навіть сотні дописувачів, на яких тримався наш часопис. Наведу 

лише найактивніших з них. Щоб не було нікому прикро, назву їх в алфавітному 

порядку: 

   Балтро Марта, Блавацька Леся, Войтович Оксана, Дідик Галина, Загоруйко Роман, 

Зелик Михайло, Іваницька Ганна, Ковалик Йосип, Кубів Василь (засновник СПВУ), 

Лемеха Віра (диригент хору‖Відгомін‖), Малицький Ярослав (голова СПВУ), 

Мастикаш Мирон (заступник редактора часопису), Мудра Надія, Павлишин Михайло 

(екс-голова СПВУ), Пасічник Петро,Рафальський Віктор (письменник), Рудзінська 

Ірина, Савицький Олекса, Тихан Олекса,Шухевич  Наталя (рідна сестра генерала 

Чупринки), Бандурович Ярослава, Ярущенко Марія. 

    Останнє число газети під моїм редагуванням вийшло в березні  1995 р. На цій 

посаді мене замінила Марія Дмитрів.            О.Ангелюк Львів, 27 квітня 2002р. 
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                   Організація Всеукраїнської спілки політв‟язнів /СУПВ/ 

       Під час однієї зустрічі І. Губка заявив мені, що на квітень 1991 року готує 

Всеукраїнську конференцію політичних в‘язнів. Дав  зрозуміти, що моєї допомоги не 

потребує.  На зустрічі  з М. Панчуком  я подав йому ідею  зробити на Всеукраїнській 

конференції історичний екскурс боротьби і поневір‘яння політичних в‘язнів України 

від часів Козаччини до наших днів. І цю доповідь виголосити на початку конференції. 

М. Панчук погодився, і ми розділили  доповідь на дві частини. Першу частину- від 

козацьких часів до початку 20-го століття -зобов‗язався підготувати і виголосити я , 

другу частину -М. Панчук.   Ідея об‘єднання всіх політичних в‗язнів в одну монолітну 

організацію мені дуже подобалась і тому, проковтнувши образу, підключився до  

організації  деяких форм конференції. Запросив особисто, без погодження з Губкою, 

литовську делегацію політичних в‘язнів,відтак Івано-Франківську  делегацію та інших. 

Членам Спілки, з якими починав організацію, доручив контроль за входом  до зали. 

Реєстрацію делегатів проводили члени клубу репресованих без моєї участі, як і 

формування програми конференції. Тоді я й відчув повне блокування…. 

  У президії появилися  І. Губка, Р. Червінський, М. Панчук. До зали зайшов  

З.Красівський, сів біля мене і запитав, чому я не в президії…‖Там  тільки три крісла‖,-

сміючись, відповів я йому. ―А голові потрібно мати відповідний для нього фон…‖ 

     Хтось з наших членів  повідомив мене, що прибув  владика Стернюк. Разом з 

Красівським ми вийшли з залу до автомашини, привітались із Стернюком.(Я 

познайомився з ним  при передачі духовній семінарії приміщення піонерського 

табору в с. Рудному ,коли був його  тимчасовим директором.  Це теж окрема 

розмова.  Ми провели В.Стернюка до зали за стіл президії, де йому знайшли крісло.  

Повертаючись в зал, я  сів у крісло першого ряду / Фото 11/, щоб краще бачити і 

чути,про що йдеться.  
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    Конференція тривала два дні. Ведучим був М.Панчук.Ніхто чомусь тоді не назвав 

його посади в СПВУ. В репліці Я.Баковський запитав президію:‖ Чому збори веде  

М.Панчук,котрий навіть не є членом ради СПВУ ?‖  

    Хоч було домовлено, що після основної доповіді ми разом з М. Панчуком  зробимо 

екскурс про українських політичних в‘ язнів від найдавніших часів, та чомусь порядок 

змінили, і чи не першій було надано слово О. Матещук.(Чи не під впливом 

Кузнєцова?).   Свою доповідь я виголосив наступного дня, М. Панчук своєї частини 

доповіді про політв‘язнів польської і совєтської епохи взагалі не робив /?/. До речі, 

М.Панчук, запрошуючи мене до слова,теж не назвав моєї посади в раді Спілки- 

заступника голови. 

      І все ж загальне враження від конференції було  приємне. Бажаючих виступити  

не бракувало. Не знаю, чи залишились у них спогади про конференцію ( у пресі, крім 

короткої замітки М. Базилюк в часописі ―ЗВУ‖, № 70  за 1991 р.) повідомлень не 

було),  та я запам‘ятав виступи М. Гориня,Є. Гриніва, П. Січко,О.Брися,М.Зеленчука, 

С.Угрина, О. Матещук, Ю. Стефанівського, Гришин-Грищука з Вижниці /Це той самий 

автор пасквіля на В.Гжицького , його твір" Ніч і день" і владику Огієнка , 

надрукованого в журналі  ―Жовтень‖ за 1966 рік.Цікаво, де І.Губка з ним 

познайомився/.  Досить оригінально виступав представник Литви, політв‘ язень з 

Каунаса п. Маріонас Юсявічюс. ( Той,  що зустрічав нас  на Вільнюському вокзалі, 

опікувався нами два дні, купував нам   квитки до Львова і проводжав  на вокзалі). 

Вийшовши на сцену, приклякнув на одне коліно перед владикою Стернюком, 

поцілував його в руку ,а лише потім виступив з привітанням. Про М. Юсявічюса в 

мене залишилися  найтепліші спогади і тепер відчуваю не сплачений  перед ним 

моральний борг. 

 

      Співдоповідь на установчих зборах СУПВ про українських політв‟язнів 

      минулих століть 
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      Шановні друзі, шановні гості, дорогі побратими спільної долі! Зібрались ми в цей 

історичний для нас день, щоб з позиції  сьогоднішніх стосунків поглянути на наші  

досягнення і помилки наших провідників, знайти своє місце в суспільстві. Ми тут 

репрезентуємо ціле покоління , свідомість якого формувалась при чотирьох 

окупаційних режимах. Ми були свідками і учасниками сплеску слави національно-

визвольної боротьби  і трагічних років її занепаду та розчарувань. В нас є моральне 

право і моральний обов‘язок  говорити від імені свого покоління і тим більше від імені 

політичних в‘язнів воєнних і післявоєнних часів. 

   Політичні в‘язні України минулого мають багато спільного між собою. Їх об‘єднує  в 

першу чергу висока  національна свідомість і патріотичне почуття відповідальності  

за долю свого народу.  Якщо звернутись до історії недалекого минулого, то бачимо, 

що після княжих часів Україна як самостійна держава появлялась на географічній 

карті Європи  два рази : за козацьких часів  і в кінці Першої світової війни. Перший 

раз на 10 років, другий на неповних два. Але присмак волі, відчутий ще, мабуть, в 

княжі часи, навіки увійшов в гени наступних поколінь. Бо інакше  як зрозуміти 

боротьбу всіх поколінь з окупантами ? Вороги були надто жорстокі до захисників 

нашої державності. Їх обзивали бунтівниками, розбійниками, бандитами,  

сепаратистами, буржуазними націоналістами. Їх саджали на палі, четвертували, 

відрубували їм руки ,голови, спалювали живцем. І що ж?…Не помогло ! Бажання волі 

було настільки сильним і живучим, що ніяке каторжне видовище не злякало 

патріотичну молодь України. Геройська смерть попередників жадібно всмоктувалась 

в свідомість підростаючого покоління з новою надприродною силою самопожертви і 

зобов‘язоючої відплати- помсти. Винахідливість окупантів ставала все лютішою. І на 

зміну фізичних розправ  прийшли провокації, паплюження патріотів,їхні імена і 

могили затирались і нищились. Ось приклади з минулих століть : 

   Не минуло і 30 років з часу  Переяславської угоди, як гетьмани України  

Многогрішний, Самойлович, Дорошенко, Полуботок стають політичними в‘язнями   
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―союзницької‖ Московської держави. Довірливі гетьмани приїхали до ката правди 

шукати. Знайшли. Знайшли могили для себе і своєї родини, і довголітню тюрму для 

свого народу. Другий етап політичних в‘язнів започаткував небіж гетьмана Івана 

Мазепи- Андрій Войнаровський . Будучи на еміграції  в Австрії, як співробітник 

дипломатичного корпусу приїхав до м. Гамбурга, де по-злодійськи  був схоплений у 

1716 році агентами російської тайної поліції. Його скрито перевезли через кордон до 

Петербурга, а звідти,  як прийнято у всі часи московської імперії , відправили на вічне 

поселення в Якутію ―без права листування‖ і права називати своє ім‘я. В Якутії 

випадково зустрів його петербурзький професор Міллєр.Спілкуючись з 

Войнаровським , занотовував його розповідь про себе , Україну і Мазепу. Про почуте 

Міллєр написав пізніше за кордоном статтю. На основі  цієї статті  та розповіді  своєї 

дружини–українки декабрист Релєєв  написав поему під назвою  

―ВОЙНАРОВСЬКИЙ‖.Це, здається, найкращий твір, написаний чужинцем на українську 

тематику. 

 Якщо про в‘язнів Якутії  першої половини 18 століття маємо скупі відомості, то про 

в‘язнів Соловецького монастиря збереглось багато спогадів і монастирських 

документів. Козацьку  старшину, що воювала на стороні І. Мазепи і потралила в 

полон, відправляли етапом на Соловки. Всіх їх звали там мазепинцями. Біля 

Соловецького  острова є острів Анзери . На ньому гора  Голгофа, до неї в‘язні 

видовбали в камені понад 300 сходинок. По них вони виходили на гору, але ніхто з 

них  додому не вернувся. Нема там ні могил , ні пам‘яті про них. З українських 

політв‘язнів єдиному кошовому отаманові Калнишевському зберегли могилу. Чи то за 

вірну службу Росії, чи за 25- річне ув‘язнення в підземеллі  Соловецького 

монастиря.На Соловках карався і студент Київського університету Г. Андрузьський, 

арештований разом з Т. Шевченком та іншими братчиками Кирило-Мефодієвської 

організації. Це той самий Андрузьський,котрий написав Конституцію слов‘янської 

республіки і новий український  алфавіт . На висилці  в Петрозаводську при обшуку  в 
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напівсліпого 23- річного в‘язня жандарми конфіскували 14 списаних зошитів. Замість 

висилки,  Андрузьського відправили на Соловки під суворий нагляд. Після довгих 

років знущання там він збожеволів. Його вбивчі докори українцям є актуальні і тепер: 

―Брюховецький плазує перед Москвою, видає козаків на страту. А що Україна ? А 

мені що до того ! Цар Олексій приказав перекласти   російською мовою литовський 

судовий статут і судити українців за цим перекладом. А що Україна ?А мені що до 

того ! Цар Петро не підтверджує козацьких прав , викликає Полуботка  та інших 

гетьманів до себе, безчестить їх, заковує в кайдани, а козаків посилає на каторжні 

роботи  в Ладогу, Вороніж, на північ. А що Україна ? А мені що до того ! Петро 

владарює в Києві, руйнує Батурин, козаками вирізає Ромни. А що Україна ? А мені 

що до того !‖ Колишній студент-в‘язень соромить ціле покоління за псевдо- 

патріотизм. А хіба ми тепер стали кращими?…Гляньмо на себе…. 

   Діяльність і арешт членів Кирило- Мефодієвського братства розбудили 

революційну ситуацію в Україні. Серед  молоді виникають таємні організації .З- поміж 

них виділялись ― Чайківці‖ , ―Земля і  Воля‖ та найбільш радикальна група ―Свобода 

або смерть‖ .І знову арешти, тюрми, катування, етапи , сибірські концтабори. З- поміж 

героїв політичної боротьби потрібно виділити  С. Перовську- пра-правнучку гетьмана 

України К. Розумовського, А. Желябова- зятя П. Симиренка, М. Кибальчича-сина  

чернігівського священика і волиняка Гринівецького,котрий свідомо пішов на смерть, 

підіірвавши бомбу між собою і царем  Олександром ! Цілу групу засудили до 

смертної кари. Резонанс їхнього вчинку і смерті народив ще більшу хвилю борців за 

свободу. Поруч з чоловіками стають до боротьби їхні дружини, наречені, сестри. Ось 

деякі з тих героїнь минулого століття :  Калюжна ,Ковалевська, Смирницька, Сегида. 

В Сибір до своїх чоловіків добирались їхні дружини, щоб разом з ними ділити їхню 

долю. Дорога їх була встелена перепонами і  приниженнями. Для них жандарми не 

подавали коней для переїзду від станції до станції, як це було з жінками декабристів. 
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         Про героїзм жінок можна судити з поеми Рилєєва ―Войнаровський‖. Хоч він 

чужинець, та, можливо, єдиний серед них, хто зумів проникнути в помисли, 

національну гідність і мужність жінки- товариша по боротьбі , яка пішки пройшла з 

України в Якутію, шукаючи свого чоловіка-каторжника. До речі, його прізвища не 

знало навіть жандармське начальство. Це був секретний в‘язень під номером. 

     …какою страстию она,                            Неумолимая печаль, 

      Високих помислов полна,                      Ее тягча, снедала тайно, 

      Свое отечество любила.                       Ее тоски не зрел москаль, 

      С какою живостью об нем                     Она ни разу, ни случайно, 

      В своем изгнаньи роковом                   Врага страни своей родной   

     Она со мною говорила.                          Порадовать не захотела. 

                                          Ни тихим вздохом, ни слезой. 

                                          Она могла, она умела, 

                                          Гражданкой и супругой бить. 

    Сягаючи думкою в княжі часи і проводячи живу історичну нитку через всі покоління 

українського народу від Ярослави-княгині до Ярослави- сьогоднішньої емігрантки, 

бачимо в кожній з цих героїнь високу громадянську мужність. Завжди вони стояли 

поруч своїх чоловіків та братів. Ці слова, як і строфи Рилєєвської поеми, можна без 

перебільшення віднести  до присутніх  у цьому залі  жінок. 

     З середовища студентської молоді Галичини вже в 20-му столітті необхідно 

згадати Мирослава Січинського. Будучи свідком змагань львівських студентів  за 

українську мову в стінах університету, знаючи про прилюдне демонстративне 

нищення студентських квитків перед вікнами ректорату, про що писала преса всієї 

Європи, Січинський вирішив помститись  графові Потоцькому. Вважав  Потоцького, 

що  був тоді намісником австрійського цісаря в Галичині, винним не тільки в забороні 

української мови в стінах  Львівського університету, не тільки спадкоємцем 

награбованого майна в Україні, але відповідальним за всі злочини роду Потоцьких  
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супроти українського народу. В квітні 1908 року серед білого дня  5-ма пострілами з 

револьвера  вбив Потоцького. Суд над Січинським перетворився на політичний 

процес українського і польського народів. Січинського захищали найкращі українські 

адвокати. Але найкраще захищав  себе він сам. Хто читав його останнє слово перед 

смертним вироком суду, той і тепер дивується, що цю промову міг виголосити 

експромтом  21 річний студент. Його устами говорив народ  принижений, 

обкрадений, катований чужинцями на своїй споконвічній землі, повсталий проти зла. 

Львівські студенти  не вперше і не в останнє здивували світ своєю винахідливістю , 

коли після суду викрали Січинського і переправили його за кордон. Там він прожив до 

глибокої старості. 

   Австрійський уряд  у передвоєнні і воєнні роки не обмежував розвитку української 

національної культури і дозволив навіть формувати окремі військові підрозділи 

Січових стрільців ,чого ніколи не дозволила б російська  влада. Бо як тільки -   

російська армія , на початку війни, перейшла кордон і зайняла Галичину,- почались 

арешти серед українського населення: арештовували учителів, священиків, 

політичних діячів . Серед арештованих опинився і митрополит греко-католицької 

церкви Андрей Шептицький. Його арешт набув великого резонансу по обидві сторони 

воєнного театру, з чим мусив рахуватись і царський уряд.  

    Розглянутий етап боротьби від  арешту гетьмана Многогрішного до арешту  

Андрея Шептицького займає 245 років. Поверхово названі політичні особистості 

очолили піраміду борців опору  і незавершеного визвольного змагання за 

Українську державу. Негативний вплив на загальну суспільну ініціативу  мала і 

тепер має обмежена кількість об‟єктивної історичної  інформації. Чим менше 

інформації про утиски, переслідування, злочини тим довше тягнеться період 

дозрівання  революційного стану в суспільстві. І навпаки,чим більше населення 

отримує правдивої інформації з відповідною об‘єктивною інтерпретацією, тим 

швидше наростає момент зриву. 
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   З часів депресії знаємо, що про арешт Калнишевського українське суспільство 

дізналось через 60 років після його смерті, про перебування Войнаровського в Якутії 

-відповідно через 50 років. Про самоспалення Марусі Вітрової  інформація і дотепер 

не набула відповідного розголосу.Чехи при аналогічній ситуації з Яном Палахом  

використали його смерть,  перетворивши її в єропейську подію номер один, з 

відповідними наслідками громадської думки цілого світу. Ми цією зброєю мало 

користуємося. Зброя доступна всім, а страх перед нею у ворога є паралізуючим. 

     Ще на один момент звертаю вашу увагу. Переглядаючи наведені приклади, 

бачимо , що політикою і просвітницькою діяльністю займались особи з 

матеріально забезпечених родин. Це давно усвідомили наші противники, тому  

вони у свій час запровадили кріпацтво. З відміною кріпацтва у 1848 і 1861 роках 

матеріальне становище населення покращилось і тому  зросла революційна 

діяльність національної еліти. Ця закономірність повторилась у 20-му столітті, вона 

є актуальна і сьогодні.  

    Усе сказане мною торкалось в основному українського народу. Його 

боротьби,втрат,героїчних особистостей. Але ж була протилежна сторона. Були ті, хто 

нас віками нищив, переслідував, грабував. Хто ж вони? Ми повинні добре вивчити 

історичні факти стосунків з сусідськими народами. Визначити, чи народи Росії, 

Польщі, Білорусії, Чехії, Словакії, Угорщини, Румунії, Криму, Ізраїлю винні у злочинах 

представників їхньої національності проти українського народу. Це складне питання. 

Але рано чи пізно до нього мусимо повернутись. Ми повинні разом з представниками 

інших національностей зважено з‘ясувати причини і наслідки взаємної боротьби і 

конфронтації як минулих років, так і сьогодення. Ми віримо в здоровий глузд наших 

сусідів, бо жити нам треба в  спільному  європейському домі. Жити вільно між 

вільними людьми. 



 55 

   Схиляю низько голову, стаю на коліна перед безіменними могилами нескорених 

лицарів споконвічної справедливої збройної боротьби за права мого народу, щоб жив 

він так, як живуть наші сусіди в межах своїх етнічних кордонів.              

   Вічна слава лицарям святої боротьби за свою державність !  

       При обговоренні  програми організації і статуту розгорілась дискусія  про назву  

спілки. Хоч конференція проходила під назвою СПВУ і її статут ліг в основу нової 

Всеукраїнської  організації політичних в‘язнів, та після кількох дискусійних виступів 

було прийнято нову назву –― Спілка українських політичних в‘ язнів‖(СУПВ). На тій 

назві наполягав  П. Січко- молодший. Друга дискусійна тема була про те ,хто не може 

бути членом Спілки. Ю. Шухевич у свому виступі наполягав, що членом Спілки може 

бути політв‘ язень іншої   національності, який постраждав за українські справи і тому 

назва її не є зовсім  відповідною. Доводив також, що політв ‗язень, вийшовши з 

таборів і поступивши в члени комуністичної партії, не може бути тепер прийнятий в 

члени Всеукраїнської спілки. Таку саму позицію зайняв у свому виступі Михайло 

Павлишин. 

    Дискусії і вибори управи Спілки відбувались на другий день конференції . До 

управи , яку назвали президією, увійшли  І. Губка, М.Панчук, Р. Червінський,  

О.Матещук, В. Сеник, М. Павлишин, всіх біля- 30 осіб. Свою кандидатуру я зняв, 

пославшись на те, що хтось мусить працювати в обласній Спілці. Конференція 

закінчилася концертом  хору  ―Відгомін‖ під керівництвом  В. Лемехи  . 

   Здавалося, наша мрія здійснилася.Та радість була недовгою.  Як згадує І. Шуль ,  

вибрана на конференції  членом ревізійної комісії,  голова  Спілки (президент колегії)  

І.Губка за півтора року своєї діяльності не зробив  жодного звіту про діяльність СУПВ. 

За достовірною інформацією ,  доктор М. Марунчак передав І.Губці 1000 доларів. По 

10 тисяч крб. на його рахунок в банк перевели Львівський автобусний завод і обком 

профспілки. Про інші фінансові надходження міг би розповісти сам голова, 

розкривши свій рахунок № 16105/46709 в одному з комерційних банків  Львова,МФО 
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325622. Гроші І. Губка збирав ―для захисту колишніх політв‘язнів‖. З таким закликом 

він звернувся через ―ЗВУ‖ (№160/285 від 4.09.1991р) до чесних громадян Львівщини.  

      З таким же патріотичним закликом звертався Іван Губка до українців офірувати 

гроші на перезахоронення Івана Мазепи на Україні. Передати документи для ревізії І. 

Губка відмовився навіть  тоді, коли самоліквідував Спілку (СУПВ),формально 

передавши ―ненароджене дитя‖ Євгену Пронюку.Чи не для того,щоб уникнути ревізії? 

  Так ганебно закінчилась історія з утворенням  Спілки українських  політичних 

в‗язнів. Про неї ніколи не згадують творці цієї афери / І. Губка, М.Панчук, О. Матещук 

та інші , що можливо в тіні стояли за ними/ .Про неї мовчить і Є. Пронюк. Можливо, 

хоч тепер прозвітує президент СУПВ  Іван Губка через пресу про гроші, зібрані на 

допомогу бідним політичним в‘язням та на перезахоронення праху Івана Мазепи? 

Роз‘яснить аферу з перезахороненням Івана Мазепи і причину ліквідації СУПВ ? 

     Таких роз‘яснень я не знайшов у його монографії ― Крах більшовицької імперії‖, 

Львів,2001р. Більше половини тексту присвячено в ній конференції. Нема і згадки,що 

ж робила СУПВ після проведення установчих зборів до  часу її ліквідації. 

Нічого не згадує І. Губка про виникнення СПВУ, де він був першим її головою. 

Соромливо про неї згадує і його прибічник Є.Дацюк. З його статті можна зрозуміти, 

що організацією СПВУ ніхто не займався,вона впала просто з неба проти волі клубу 

репресованих 30 серпня 1990-го. Цікава доповідь І. Губки вміщена у книжці ―Крах 

більшовицької імперії‖, нібито виголошена ним на установчих зборах 21 квітня 1991р.  

Зміст її викликає  у мене сумнів,бо написана вона з позиції сьогодення з врахуванням 

чужих опозиційних думок і власних помилок.Щоб читач переконався в цьому  

потрібно порівняти  програмний зміст ―статті‖( промови) на установчих зборах  21 

квітня 1991-го з виступом І. Губки через два місяці на всесвітньому конгресі 

українських політв‘язнів у Києві.(‖Голос Галичини‖ стр.25), де зміст поміняти  

неможливо. Свою промову, статут, склад оргкомітету та інші матеріали 
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одинацятирічної  давнини (від 20 квітня 1991р.) тепер можна поміняти на свій розсуд. 

Вони ж  появилися вперше. 

   У перший день роботи  конференції представник ―Меморіалу‖ з метою 

скомпрометувати мене  пустила по рядах маленьку записку:‖ Хто з вас перебував у 

таборах з Кубовим‖ Хто?- повисло підозріння і ще довго  ходило між спілчанами. Це 

була помста за моє некоректне ставлення до Абрама Мойсейовича- першого голови 

Київського ―Меморіалу‖ ,висловлене при знайомстві . Різними методами  впливу на 

аудиторію конференції користувалися її закулісні дирегенти, лиш би не допустити 

мене до керівництва СУПВ. 

             Розвиток подій після утворення СУПВ 

     Авторитет Спілки і особливо її голови Івана Губки після  конференції значно виріс. 

Це відчули керівники міста і області, що були присутні на конференції ( В. Шпіцер,  

С.Давимука, М. Горинь, керівники львівського ―Меморіалу‖ Є. Гринів, В. Куйбіда та 

інші). Знаходячись поряд з ними в першому ряду зали (фото 9,19),я відчув,які вони 

не задоволені тим , що їх не запросили за стіл президії.  

 Конференція відшуміла,почалися  будні, і кожний з нас чекав нових сплесків 

політичної активності, На жаль, новий орган СУПВ мовчав цілий травень.У червні я з 

колишніми товаришами по СПВУ (вибраний керівний склад СПВУ від 30 серпня 

залишився без змін) почав підготовку до відзначення 50- річчя  масових катувань і 

розстрілів політичних   в‗язнів в тюрмах Львова і Галичини . Випадково ми 

довідались, що товариство репресованих (Євген Пронюк) готує Всесвітній конгрес 

українських політв‘язнів у Києві- і теж  на 22  червня 1991 року. Внаслідок цього 

річниця у Львові пройшла непомітною. Мабуть, комусь було вигідно зірвати масові 

віча біля львівських тюрем і відправити актив політв‗язнів до Києва. 
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Всесвітний конгрес українських політв„язнів у Києві.  

    22-23 червня 1991 року в Києві відбувся  Всесвітний конгрес українських 

політв‘язнів. Як до поїздки на конгрес ,так і під час конгресу І. Губка мене підкреслено 

ігнорував, заодно і моїх  спільників з  СПВУ. В його оточенні були-О. Матещук,  

І.Сеник,  В.Сеник і М. Базилюк. Вони були близькими до Є. Пронюка, як члени 

Товариства репресованих. Такими вони представлялись у своїх виступах, хоча, 

підкреслюю, то був  конгрес  не товариства репресованих ,а тільки і тільки 

політв‗язнів. 

Якщо переглянути записи доповідей на конгресі, то   вражає обмаль  

конструктивних думок про майбутню співпрацю (‖ Голос Галичини‖,матеріали  

першого Всесвітнього конгресу українських політв‘язнів). Фінансували проведення 

конгресу українські емігранти: М. Марунчак з Канади, Євген Стахів,  І.Стебельський з 

США та інші. Доповіді були побудовані на спогадах про табори ГУЛАГу, фашистські 

концтабори. Згадували про визвольну  боротьбу ОУН-УПА, діяльність Верховної 

Ради України. Прийнято кілька звернень, в тому числі до Ізраїльського уряду про 

звільнення І. Дем‘ янюка, яке я ініціював у своєму виступі в перший день роботи 

форуму. 

Виступити на конгресі допоміг мені доктор М. Марунчак, з яким я підтримував добрі 

стосунки з перших днів нашого знайомства.  Йому я вдячний за титанічну працю для 

нашого народу, за його ерудицію, толерантність, чесність. Без перебільшення, з 

особистих знайомих  рівних йому не знаю. 

                    На перешкоді- амбіції   

     ( З виступу на конгресі 22 червня 1991 року).  

      Вислухав я ваші екзальтовані виступи і як технократ  постараюсь говорити більш 

конкретно. На мою думку , ми тут зібралися, аби висловитися про своє місце в 

суспільстві, аби відповісти на цілу низку питань. Таких, як  ми і Україна, ми і політичні 

в‘язні України, як ми і комуністична партія України, як ми і політична ситуація в 
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Україні. Знайти відповіді на поставлені питання може лише сила,  спроможна 

впливати на суспільну думку. На нашому форумі присутні керівники солідних 

організацій, таких як Всеукраїнський ―Меморіал‖, Всесвітня ліга українських 

політичних в‘язнів за кордоном, Товариство репресованих, Всеукраїнська спілка 

політичних в‘язнів. Я вважаю, що ці організації можуть і повинні виробити спільну 

платформу дій від імені  всіх колишніх політичних в‘язнів-  сталінських, брежнєвських 

і нинішніх, якщо такі є. Для цього потрібно відкинути амбіції і створити єдину 

координаційну раду або спільну організацію, яка могла би очолити увесь цей рух. 

Нам потрібно поширювати тверезу думку на українське суспільство , можливо, і 

вийти на світову арену.  

   Кожна з названих організацій має свій пресовий орган. І було б непогано, якби 

координаційна рада стала  єдиним пресовим виданням усіх згаданих організацій. До 

такої ради передусім мають увійти люди працездатні, які не тільки б говорили або 

протестували проти того ,що хтось робить ,а самі, засукавши рукави, працювали. 

   У заключній частині доповіді я зупинився на проблемах східної діаспори і 

політичного в‘язня Тель-Авіву-І. Дем‘ янюка.‖… Ми не маємо права забувати, що не 

тільки  на Заході є наша діаспора, вона є теж на Сході, найбільш покривджена, 

принижена і безправна.Треба подумати про цю частину українців і допомогти їм 

повернутись на рідну землю.Друга моя пропозиція адресована присутнім в цьому 

залі представникам єврейських організацій.Якщо наша співпраця має бути плідною , 

якщо ми повинні йти назустріч одні одним, то нехай вони звернуться до парламенту 

Ізраїлю з вимогою звільнити одинокого політичного в‘язня- українця,який перебуває в 

одній з тюрем Тель –Авіву. Його прізвище  Дем‘янюк Іван. Суд не довів його вини. У 

Львові є свідок, який стверджує,що Дем‘янюк -не є той Іван Грозний, за якого його 

вважають. Представник сіоністської організації ,присутній на цьому Конгресі, повинен 

солідаризуватися з нашою вимогою і поставити перед урядом Ізраїлю питання про  

звільнення з-під арешту Дем‘янюка‖.   
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 До речі, проект звернення я підготував заздалегідь, і 23 червня  зачитав його у 

своєму виступі делегат Конгресу - голова Дрогобицького районного осередку 

політв‘язнів  Ф.Харкавців. 

При редагуванні тексту звернення різко протестував проти заяви про І. Дем‘янюка  

голова Товариства єврейсько-українських зв‘язків в Ізраїлі Яків Сусленський.Та все -

таки редакційна комісія поставила на голосування Конгресу відредагований нами 

текст, який був прийнятий одноголосно: 

       ―Президенту держави Ізраїль пану Хайму Герцогу. 

Перший Всесвітній конгрес українських політичних в‘язнів, на який з‘їхалися  з 

багатьох країн  близько тисячі колишніх в‘язнів фашистських і комуністичних 

концтаборів / в тому числі і теперішні громадяни  держави Ізраїль/  обговорив 

численні  питання .Серед них, на пропозицію Львівської делегації, і питання суду над 

І. Дем‘янюком. З цього питання Конгрес заявляє таке: 

   У державі Ізраїль розглянута справа І. Дем‘янюка, якого звинувачують у скоєнні 

страхітливих злочинів стосовно в‘язнів гітлерівських концтаборів. Ми  самі- колишні 

в‘язні концтаборів. Крізь роки відчуваємо біль , страждання і відчай невинних жертв 

фашистських катів. Водночас незаперечним фактом є те, що встановлення 

ідентичності  особи І. Дем‘янюка  особі злочинця  т. з. Івана Грозного- справа 

надзвичайної складності. Йдеться про події 45 річної давності. Не виключена й 

зацікавленність певних кіл в розпалюванні  ворожнечі між українцями і євреями. 

  Судова помилка стала б трагедією, а у випадку виконання смертного вироку – 

невиправною трагедією. 

     Зважаючи на вищесказане , маємо надію ,що при розгляді справи  Верховний суд 

держави Ізраїль з максимальною увагою  проаналізує всі наявні докази у справі і 

дасть їм всебічну оцінку , а також будуть викликані ті свідки , які не заслуховувались 

у справі, зокрема, житель міста Винники Львівської області , громадянин України 

Микола Стефанишин.‖ 
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                 За дорученням Конгресу                      /Є. Пронюк/ ―  

    У своєму виступі голова Всеукраїнського товариства репресованих Є. Пронюк 

перерахував злочини комуністичного режиму.Серед відомих політв‘язнів назвав  

Л.Лук‘яненка, І. Кандибу, І. Світличного, Є. Сверстюка, М. і Б. Горинів, О. Заливаху,  

В.Чорновола, В. Лісового, М. Руденка, В. Стуса, О. Тихого, Ю. Литвина,В. Марченка. 

Всі вони дисиденти…(Про політв‘язнів 40-50-х р. ні слова). Сформульована ним 

програма у виступі  і резолюціях Конгресу носила  декларативний характер, до нічого 

не зобов‘язуючий як владу ,так і присутніх делегатів. 

    Виступ голови СПВУ І.Губки /такий підпис є  в збірнику ―Голос Галичини‖/ носив 

теж декларативний характер  стосовно наших завдань.Тема виступу : ― Рух опору в 

більшовицьких концтаборах‖. 

       Захист І. Дем‘янюка був чи не перший офіційний протест громадськості  України 

на захист політичного в‘язня в іншій державі. Вершиною демонстрації нашої сили 

вважаю  похід політв‘язнів в тюремному одязі з ― візитками‖ гулагівських  таборів по 

Хрещатику…Йшов проливний дощ, але він не міг зупинити нас.  Нас не зупинили 

фізично, нас пригальмували духовно. А яка тоді була прекрасна можливість!Чому 

тоді ми не обрали до керівництва політв‗язнями  присутніх на конгресі Мелетія  

Семенюка  з Волині, доктора М. Марунчака з Канади, М. Зеленчука з Івано- 

Франківська, Л. Кастустіс з Литви, Г.Климовича з Білорусії та інших ініціативних 

діячів, щоб поставити працю Конгресу на відповідний щабель, а не плентатись у 

хвості дисидентських  діячів. 

         Пошук приміщення для Спілки. Конференція в Рівному   

      Після повернення з Конгресу до Львова  знову постало  питання співпраці  

обласної СПВУ з  СУПВ. Нове керівництво продовжувало мовчати. Заяви ,  анкети 

колишніх політв‘язнів і журнал реєстрації я носив з собою. Постійного приміщення 

для зареєстрованої СПВУ ще не було. Використавши знайомство з Володимиром 

Парубієм –членом проводу   Руху, попросив його піти разом до заступника голови 
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обласної ради В. Лясковської з просьбою виділити для СПВУ приміщення.  

В.Лясковська на той час мала певний вплив на В.Чорновола, С.Давимуку і М. Гориня. 

Поводилась, як усі колишні, зарозуміло. І хоч я був добре знайомий з нею ще з 

Львівської політехніки і, все- таки заручився  підтримкою РУХу в особі В. Парубія. На 

сухе запитання В.Лясковської, з чим прийшли,я виклав свою просьбу. Не 

задумуючись відповіла, що в неї жодної зайвої площі нема. Я нагадав, що на 

тодішній вул. Дзєржинського ,20 /тепер вул. Вітовського/ є ніким не зайнятий кабінет 

начальника охорони природи, з якого Віра Дмитрівна перейшла  в обласну раду і 

тепер може кабінет без шкоди для себе віддати для СПВУ. Вона заперечила. І тут я 

зірвався, щось різке  сказав їй ( приблизно: я добре знаю, хто ви така). Вона теж не 

змовчала і вигнала нас з кабінету зі словами: ‖Ще мені знайшись  мученики за 

Україну!‖. Вийшовши з будинку  обласної ради разом з В. Парубієм ,  нарікали на 

новоспечиних функціонерів. І тут я допустив ще одну помилку, зопалу сказавши 

В.Парубію на адресу В.Лясковської:"Всі комуністи одинакові, їх не можна допускати 

до влади!‖. Не знав я тоді, що В. Парубій теж був комуністом. Ці слова у майбутньому 

повіяли  холодом в наших стосунках.  

    Влітку 1991-го у Львові формально   існували дві організації політв‘язнів: клуб 

репресованих на чолі з Мирославом Панчуком ,що немов би влився у Всеукраїнську 

спілку, і колишня СПВУ. Я  вважав себе її керівником , тому що І. Губка став головою 

третьої організації -СУПВ, а будучи першим його заступником,   я присвоїв собі право 

керувати обласною Спілкою політв‘язнів до перевиборів. Відновив збори активу і 

почав готувати перевибори. На збори приходили О. Матещук, М.Панчук І. Губка і  їх 

прихильники з клубу. Збори хтось свідомо перетворював на дискусійний клуб.Щоб 

покласти край хаосу  в керівництві ,я призначив дату перевиборів на жовтень 1991 

року,( тепер цю дату присвоїв собі І. Губка в своїй книжці про СУПВ). Мене дратувала 

інертність І Губки в організації обласних спілок. Коли на зборах  зачитав запрошення 

рівненських політв‘язнів на їх установчу конференцію, то в залі не було ніякої реакції. 
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І. Губка відмовився  їхати туди .Було таке враження, наче він забув, що вибраний 

головою Всеукраїнської спілки. Не виявили бажання  їхати ні М.Панчук, ні О. 

Матещук- члени президії СУПВ. Вони воліли керувати тільки  Львівською 

організацією, навіть не обласною, а тільки міською.(Мабуть,цього їм було досить для 

здійснення власних планів .Міська організація була сформована, обласну потрібно 

було ще дооформити в районах і у Львові, а Всеукраїнська, крім з‘їзду делегацій  і 

двох галицьких ( І.Франківської і Тернопільської) обласних ,не мала у Львові свого  

представництва/.  

Запрошення було дуже актуальне для авторитету СУПВ, тому  я, похитавши 

докірливо головою,  погодився поїхати до Рівного. Тут потрібно згадати, що 19 

серпня 1991 року в Москві виникли події т. зв. ГКЧП, що загрожувало репресіями для 

національного розвитку подій в Україні. Можливо, тому і  президія СУПВ пішла в 

підпілля та відмовилась від поїздки до Рівного. Заяви членів СПВУ я заховав на дачі. 

Мої знайомі, не  зв‘язані з СПВУ, відмовились заховати документацію нашої Спілки. 

Ситуація була тривожна. Революційний Львів, що вчора був готовий до бою, сьогодні 

завмер. У штабі РУХу, підпираючи коридорні стіни, чергували 5 хлопців. По 

проспекту Шевченка  дефілювали бойовики ГКЧП.  

24 серпня я прибув на установчу конференцію Рівненського  обласного  

товариства політв‘язнів . Виступав з привітанням  від  Всеукраїнської спілки. Розповів 

про наші досягнення і плани, агітував увійти до  Всеукраїнської спілки . Та відчував, 

що на Рівне більший вплив має  Київ, хоч на конференції не було Є. Пронюка, та 

назва створеної  організації- ―Товариство‖ говорила звідки вітер віє. На конференції 

було прийнято резолюцію з 4-х пунктів. Про звільнення новітніх політв‘язнів /Степана 

Хмари/, про мaйбутні вибори президента України / Левка Лук‘яненка/, про ставлення 

до ОУН-УПА / заслуги, статус, пільги/. А також про підтримку рішення Рівненського 

міськвиконкому щодо знесення пам‘ятників та ліквідації  назв, пов‘язаних  з 

більшовизмом. 



 64 

Прийнято також рішення, які охоплюють майбутню діяльність чи програму 

новоствореної  обласної організації. В кінці прийнято ще заяву до  Рівненської 

обласної і міської  рад  народних депутатів про розслідування і покарання учасників 

ГКЧП та заборону  діяльності КПРС – КПУ. Конференція пройшла на високому 

інтелектуальному рівні, хоч не так імпозантно, як Львівська СУПВ. Обрано керівний 

склад  організації: голова  М.Войтюк, секретар Н.Озірська, заступники голови  

С.Савелюк і О. Український. 

Коли Єльцин у Москві розправився  з ГКЧП, у Києві та у Львові зітхнули з 

полегшенням. І знову завирувало політичне життя. До Спілки потяглись нові члени 

(теперішні вожді і їх уповноважені). І на горизонті появився  теперішній голова СПВУ 

Я .Малицький. У вересні  навіть І. Губка згодився на перевибори голови СПВУ. Після 

одних підготовчих зборів до мене підійшов Я. Малицький і запропонував свою 

кандидатуру  на працівника  нашого часопису ― Нескорені‖, який після квітневого 

номера, відредагованого М. Панчуком  і І. Губкою, перестав виходити. Я  погодився 

на пропозицію і 6 жовтня на перевиборній конференції запропонував його 

кандидатуру до складу ради СПВУ з обов‘язками редактора і відповідального за 

розповсюдження часопису. Забігаючи наперед, стверджую, що  з редакторством  

Я.Малицький справився (мабуть,з допомогою професіоналів) ,однак 

розповсюдженням не займався і тому часопис ― Нескорені‖ перетворився на 

кишенькову  газету  п.Малицького і невеликої групи дописувачів. На рівень відомих 

львівських часописів  ―Нескорені‖, на жаль ,не вийшли. 

Тут доцільно пригадати,що в 1990-91 роках я працював заступником голови 

Львівського обласного об‘єднання  ―Колгоспздравниця‖, що було підпорядковане 

комітету  профспілки сільського господарства. Тоді вже в повітрі виразно відчувались 

віяння нового часу. А в комітетах профспілок залишались ― учителі школи комунізму‖, 

які й не думали зрікатись своїх переконань і здавати  партійні квитки .Про це в досить 

різкій формі  говорив на науково-практичній конференції  львівських профспілок, 
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організованій Романом Шмітом. Пізніше на  засіданні президії  комітетів заявив , що 

комітетчики ніколи не захищали інтересів  репресованого населення Львівщини , 

тому не мають морального права  очолювати  профспілки. Не думаючи про наслідки, 

назвав прізвища присутніх на нараді профспілкових функціонерів- учорашніх 

секретарів райкомів компартії./ Вони мені цього не пробачили, їхню мстиву руку ще 

довго відчував/.Щоб хоч тепер якось захистити репресованих, особливо колишніх 

політв‘язнів, у вересні 1991-го я організував при СПВУ профспілку ветеранів праці  

―Нескорені‖ і був обраний її головою. Наша профспілка проіснувала до 1997 року. 

Налагодивши добрі стосунки з обласною радою профспілок, щорічно отримував для 

членів СПВУ по 10-14 лікувально- санаторних путівок до прикарпатських санаторіїв.   

З обласною радою профспілок доля мене звела ще в 1988 році ,коли я, 

пенсіонер, працював начальником піонерського табору в с. Рудному ( рахувався в 

штаті заводу майстром, такі були правила для пенсіонерів). Табір перебув на балансі 

Краснянського цукрозаводу, керував ним обком профспілки. Піонерів у таборі вже не 

було. Його використовували як профілакторій для працівників харчової 

промисловості і студентів заочного відділу харчового технікуму. В мої обов‘язки  

входило відремонтувати приміщення і готувати табір до літнього сезону. Сторожі 

ночами відганяли від табору злодіїв, які тягли все,що потрапляло під руки ,і заодно 

місцевих кавалерів від студенток технікуму.  

Я часто перебував у Львові в пошуках будівельних матеріалів для ремонту та 

отримання завдання від працівників галузевої профспілки. Не забував зустрічатись з 

рухівцями. Хтось з них попросив у мене на кілька годин автомашину для  

Преображенської церкви . Коли зайшов до церкви, то побачив дивну картину. На 

бокових лавочках і окремих кріслах сиділи молоді хлопці, а посеред церкви стояв 

священик  і повчав їх . У захристії з‘ясував, що автомашина потрібна ,аби привести 

шкільні лавки до церкви для щоденних навчань студентів- теологів. 
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-Якщо церква не має іншого приміщення для навчання ,  я можу передати в 

оренду корпуси табору в селі Рудному,–запропонував настоятелю церкви. 

 Поміркувавши,він порадив завітати до владики Стернюка і обговорити з ним це 

питання. Через кілька днів по телефону погодив мету і час зустрічі. Владика Стернюк 

прийняв мене на своїй квартирі дуже доброзичливо і   зацікавлено вислухав мою 

пропозицію. Відтак його автомашиною приїхали ми в с.Рудно. Владика, 

господарським оком оглянув корпуси і всю територію табору. Побаченим був дуже 

задоволений, навіть засумнівався,  чи т.зв.‖доброзичливі‖ функціонери згодяться на 

оренду. Я розвіював його сумнів, показуючи печатку табору в кімнаті , на дверях якоі 

висіла табличка ―Начальник‖.Назад  повертались у піднесеному настрої. 

Минуло багато днів, заки оформили необхідні документи. На перешкоді став 

партактив обкому профспілки.Уже знайома читачеві В. Лясковська, довідавшись про 

нашу угоду з церквою,   підготувала розпорядження за підписом В. Чорновола про 

передачу табору під обласну дитячу туберкульозну лікарню. Голова обкому 

профспілки Ю. Сагайдак отримав з Києва термінове розпорядження про негайне 

припинення  орендної угоди .(Цікаво, хто‖ настукав‖ у столицю ?). Розрубати цей 

вузол міг тільки сам В.Чорновіл. Я кілька разів звертався за допомогою  до І. Геля ,та 

він розводив руками ,що проти В. Лясковської  безсилий. В. Чорновола у Львові не 

було, він лікувався в реабілітаційній лікарні Брюховичів. Я звернувся з просьбою про 

зустріч до  Атени Пашко , яка таки домовилась з чоловіком  про  мою зустріч в 

лікарні. 

В‘ячеслав Чорновіл прийняв мене в лікарняній палаті. Розмову почав у 

присутності М. Косіва ( щоб дві проблеми разом не вирішувати ,почекав у коридорі). 

Роз‘яснивши суть справи, я запитав:- 

пане Славку, як ви можете підписувати розпорядження на передачу табору , 

який є на балансі заводів харчової промисловості?‖  
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 І передав йому в руки ним же підписане розпорядження і довідку Краснянського 

цукрового заводу про балансовий стан табору. 

 Переглянувши документи,Чорновіл сказав: 

 -Це робота Лясковської. Я розберусь. Вважайте ,що розпорядження не було. 

Але чому потрібно передавати табір греко-католикам ? Є ще православні. 

Я осмілів і вже твердішим тоном випалив: 

-Якби  не греко-католики , то такої національної свідомості в Галичині не було б. 

А не було б такої національної свідомості ,то ви  не стали б головою обласної ради. 

Дякуйте греко-католикам за свою посаду. 

У кімнаті на хвилинку запала тишина.Я відчув сам ,що перебрав. 

Щоб відновити розмову,  вийняв з папки бланк заяви до крайової СПВУ і 

попросив голову обласної ради заповнити та при згоді стати нашим членом. 

В.Чорновіл  звелів  показати йому статут Спілки. Довго  читав, чи, може, роздумував 

над моїми словами. Взяв ручку  і підписав заяву. Він не був злопам‘ятний . 

 Пізніше я приходив до нього в кабінет, щоб допоміг  діючій у таборі духовній 

семінарії налагодити харчування студентів. В. Чорновіл без зайвої тяганини 

підписував мені папери, давав вказівки телефоном - і їдальня запрацювала. В нього 

тоді був величезний авторитет. На превеликий  жаль, він не зумів сповна 

використати свого авторитету, щоб замінити всіх перефарбованих компартійних 

директорів  патріотичними кадрами. Він слухав тільки С. Давимуку, В. Лясковську,  

М.Косіва про професіоналізм старих кадрів. Його приємно лоскотала прислужливість 

―професійних‖ старих кадрів. Вони перші розвалювали економіку у Львові та області, 

він цього не бачив і не хотів бачити. Патріоти ображались, і навколо нього росла 

стіна нерозуміння , яка вилилась в конфліктну  ситуацію з  РУХом. І не тільки з 

РУХом. 

     Оформивши оренду через нову  структуру‖ Колгоспздравниця‖, я не зупинився на 

досягнутому і збирав згоду дольовиків будівництва табору на передачу його з 
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балансу на баланс, без відшкодування,  духовній семінарії. Мені це вдалось, і я можу 

гордитися тим. Радий, що за цю перемогу  владика особисто почастував мене в своїй 

оселі  кавою з французьким  ―Наполеоном‖ і на додаток підписав  заяву про  своє 

членство в Спілці політичних в‘язнів України. Шкода мені тільки, що ми- галичани- не 

захистили владику перед Ватиканом , який  не спромігся гідно оцінити його титанічної 

праці  щодо збереження і відновлення греко-католицької церкви в Галичині. 

 

 Щоб стабілізувати становище в Спілці і зняти напругу між клубом репресованих і 

радою СПВУ я разом з Я. Баковським  довго вмовляли  Михайла Павлишина 

погодитись на посаду голови. (М. Павлишин тоді був депутатом обласної ради, де 

користувався великим авторитетом. Після відмови В. Чорновола від посади голови 

Львівської обласної ради його опозиція пропонувала М.Павлишина на вакантну 

посаду.) З ним  я довший час  підтримував дружні стосунки , його ерудиція, такт і  

визнаний на обласному рівні авторитет міг  би  згладити напругу в Спілці. Після 

довгих умовлянь М. Павлишин  поставив умову, що він погодиться на головування, 

якщо всі функції голови  буду виконувати я, бо праця в комітеті з військових питань 

обласної ради не дозволить викроїти час на Спілку. Його ж головування буде чисто 

формальним. Угода була досягнута. 

   

   Перевибори керівного складу  Львівської обласної СПВУ  

6 жовтня 1991 року  в штабі РУХу  /проспект Шевченка, 13/ відбулись збори 

політв‘язнів Львівщини.Організацію підготовки зборів 6-го жовтня  я взяв на себе. На 

збори прибули 158 делегатів від 2056 членів. Найбільше делегатів було зі Львова. 

Решта делегацій прибула з семи районів області.  

  Збори відкрив голова СУПВ І. Губка і зробив коротку доповідь про створення у 

Львові СУПВ.( Про СПВУ нічого не сказав, бо нею не цікавився). Співдоповідь про 

СПВУ зробив заступник В. Кубів, він же відповідав на питання делегатів про 
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діяльність СПВУ. Про фінансовий стан Спілки інформував голова ревізійної комісії  

І.Якубовський. В обговоренні доповіді , співдоповіді і фінансового звіту взяло участь 8 

делегатів. В СПВУ були запропоновані і одноголосно обрані : головою- М. Павлишин 

Пропозиція Я.Бааковського) заступниками- В. Кубів, Я. Малицький ( на редактора 

часопису‖ Нескорені‖).   М.Панчук- для ведення наукової  роботи з визвольних 

змагань. Членами ради Спілки обрані М. Букса,Я. Ьаковський , О.Блавацька,І. Бужак , 

В.Лемеха , С.Кіндій , Я.Маньовський . Членами обласної ради обрано  також всіх 

голів районних осередків . З м. Дрогобича-Ф. Харкавців , з  Стебників- Р.Пацула , з 

Кам‘янко- Бузького району- О.Тихон ,  Миколаївського- Р.Петрів, Перемишлянського-

Б. Віленський, Сколівського- М.Луцик , Сокальського- М.Грицай ,  Стрийського –

В.Николишин .До складу ревізійної комісії увійшли І.Якубовський , С.Самиця , 

В.Гаврилюк. 

      Три осінні місяці були затрачені на облаштування приміщення СПВУ, яке нам 

віддала в суборенду УРП на вулиці Стефаника, 10. Головою УРП на той час 

перебував Богдан Горинь. Він і допоміг нам отримати чотири кімнати для Спілки. На 

той час я вже полишив працю в об‘єднанні  ―Здравниця‖ і перейшов на постійне 

чергування в приміщенні СПВУ.На Львівській меблевій фабриці закупив дивани, 

шафи і стелажі. Столи і крісла допоміг виписати і доставити зі Стрия  голова 

місцевого осередку Василь Николишин. Піаніно для нашого хору допоміг придбати 

Михайло Павлишин. Володимира Сеник принесла з дому портрет Т.Шевченка, 

подарований політв‘язням М. Сарма –Соколовським  ./Портрет і сьогодні прикрашає 

кімнату СПВУ з рушниками М. Букси/ .Придбав також  дві друкарські машинки,два 

телевізори, магнітофон та різні канцелярські прилади.З Я. Малицьким  розшукували 

журналіста і видавництво для випуску  газети ‖Нескорені‖. За рекомендацією  

Я.Баковського   їздив  в м. Бібрку до його знайомого , щоб  він очолив редакцію 

нашого часопису. Він пообіцяв , та потім відмовився. Нам було відомо, що на 

факультет журналістики  приймали за рекомендаціями  відповідних органів , з ними 
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після отримання дипломів випускники  були якось пов‘язані ,і стати редактором 

―бандерівського‖ часопису, хоч навіть у час перебудови, не всякий міг наважитись. 

Дотепер мені невідомо, як Я.Малицький віднайшов  та залучив до співпраці 

журналіста газети  Львівського обкому КПУ Володимира Кузьму,  Сім‘я його- 

російськомовна, журналіст він кваліфікований, виконував свої обов‘язки добросовісно 

та чомусь  тільки вказівки Малицького. Контактів з іншими членами ради СПВУ не 

підтримував. Розрахунок за співпрацю  вів тільки Малицький.  Поява в листопаді 

1991 року  другого номера часопису ―Нескорені ―під керівництвом  Я. Малицького 

сприйнялась схвально. Правда, мені видалось незрозумілим, як за неповний місяць 

часу, маючи середньо-технічну освіту, можна було організувати і видати вперше у 

своєму житті газету форматом нинішньої ―ЗВУ‖. 

     Як і було домовлено з Михайлом Павлишиним усі організаційні справи Спілки 

вирішував сам .М. Панчук і І. Губка ―вибралися‖ в керівництво Всеукраїнської Спілки. 

Я. Малицький займався тільки часописом, адже, він тоді ще працював на державній 

роботі. Шкода тільки ,що тоді і пізніше розповсюдженням преси він не займався. Не 

спромігся навіть систематично передавати часопис хоч би у львівські бібліотеки. 

Тому весь тягар обов‘язків СПВУ знову лягав на мене. Надійною опорою  була хіба 

суспільна служба /М.Букса, О.Курнат і О.Чучман/ . Отримана з-за кордону  

гуманітарна допомога і  продукти за зниженими цінами  розподілялись тільки 

суспільною службою . До їх розподілу я ніколи не втручався.( Пізніше ,при 

головуванні в Спілці Я.Малицького, він особисто розподіляв подарований 

закордонними гуманітарними службами дефіцит)… 

  Напередодні виборів   нового керівництва СПВУ я ініціював ( про що 

згадувалось раніше) і провів  26 вересня 1991 року  вибори керівництва 

ветеранів праці Львівської області при Спілці політичних в‟язнів. На 

установчих зборах  приняли статут і назву профспілки  “Обласна профспілка 

ветеранів праці “Нескорені”. Обрали комітет з п‟яти осіб :В. Кубів -голова, 
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С.Химин-Савка-секретар,І. Шуль –бухгалтер,М.Мастикаш  і М.Полинська -

члени комітету. На зборах прийнято звернення до міської ради народних 

депутатів про перейменування однієї з вулиць Львова на вулицю М.Сороки. 

Профспілка,як зазначено раніше, була зареєстрована в обласній 

держадміністрації і проіснувала до 1997року. 

 

   Перезахоронення у Львові члена проводу ОУН Михайла Сороки  

    У Львові поширилась чутка ,  що з табірного цвинтаря Мордовії літаком перевезуть 

прах члена проводу ОУН Михайла Сороки. Перед будинком  аеропорту зібралось 

багато львів‘ян. Там я зустрів Я. Баковського, Т. Плюгавку,Б. Когута .В розмові з ними 

визріла ідея, щоб ми  перенесли труну М. Сороки з літака до автобуса на своїх 

плечах. Це символічно, що політв‘язня М. Сороку понесуть львівські політв‘язні 

Спілки. По росту ми визначили : Я. Баковський і Т. Плюгавка спереду, Б. Когут зі 

мною - позаду. 

    Літак приземлився і ми, не чекаючи дозволу, через привідчинені ворота рушили до 

нього.Там  уже стояли І. Гель і М. Горинь.За нами підійшли хлопці з УНСО. 

Оглянувшись, я не без здивування зауважив, що Б. Когут зник. Напевно, прилипла 

сорочка до хребта, коли побачив  направлений на нашу групу телеоб‘єктив. 

Працівники аеропорту висунули з  літака труну, і хоч І. Гель стояв найблище до неї, 

та чомусь не приймав її на руки.  Зате хлопці з УНСО вмить підхопили труну, як 

пірячко і, відштовхнувши здивованих дисидентів, покрокували до металевих воріт 

аеропорту. 

    Мені дотепер не зрозуміло, чому І. Гель і М. Горинь зі своєю командою не брали  

труни з літака. Мабуть, металевий блиск ‖нержавійки‖ (труна була цинкова) викликав 

у них невпененість, що їм не під силу нести чи навіть втримати її в руках .Біля воріт  
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О.Вітович змилувався над депутатами і  над нами, дозволив нам взяти  труну і 

понести вже разом на площу перед аеропортом. 

    На зеленому газоні  біля домовини було відкрито імпровізоване віче. Останньою 

промовляла і плакала Марія Вульчин. Це вона приклала багато зусиль,щоб разом з 

В. Підгородецьким, С. Мартинюком і рідними М.Сороки  віднайти могилу героя і 

перевести літаком його останки до Львова. В промові не згадувала про труднощі, а 

клялась в несправедливій образі на тих, хто її ім‘я відносить до числа ―ненадійних ―. 

   Труну з прахом М.Сороки автобусом обласної ради повезли до церкви св. 

Михайла. Львів‘яни почали розходитись. Ми  четверо, що несли труну,з гіркотою в 

серці дивилися, як непристойно повели себе цього разу деякі наші патріоти.Та і 

І.Гель не показав себе з  кращого боку, передчасно зник з місця подій. Я.Баковський,  

пригадую, глузливо прорік йому в слід : ―Народжується  наша гнила інтелігенція..‖ 

   У канцелярії Спілки ми розробили заходи щодо перезахоронення М. Сороки 28 

вересня. Виявили бажання нести труну на цвинтар П.Воронюк, 

Й.Кашуба,М.Климчук,В.Коропаш,І.Лях,Г.Лях,.Я.Малицький,М. Мастикаш,Т.Плюгавка. 

   В обласній раді  ми зустрілись в кабінеті І. Геля, щоб остаточно розприділити 

обов‘язки з перезахоронення./ Ми (І.Губка і В.Кубів) були зараховані членами 

почесної варти/. Користуючись збереженими записами, я від СПВУ запропонував , 

що з церкви домовину виносять  священики-політв‘язні, на зміну їм підходять 

політв‘язні –члени проводу ОУН, потім інші політв‘язні,/ колишні члени ОУН і УПА/, а 

лише за ними в‘язні десиденти. Така моя позиція обурила І. Геля, бо він вважав,що 

найбільше право першими нести труну мають тільки дисиденти. (Отакі ми люди..). 

Здається, моя пропозиція залишилася в силі, бо на час виносу домовини дисидентів 

чомусь взагаліі не було. 

        Дорогою мінялися політв‘язні Дрогобича, Миколаєва, Сокаля,Стрия. Походом від 

церкви до цвинтаря керував Я. Баковський. Процесію охороняли почергово Братство 

січових стрільців, УНСО, СНУМ, ―Пласт‖, Студентське братство. 
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   Напередодні похорону ми   зайшли до  В.Чорновола, де збиралась почесна варта, 

щоб разом іти до церкви прощатись з М.Сорокою. Перед виходом з  кабінету я 

дорікнув йому, що він як член нашоі Спілки ніколи до нас не заходить. Він прийняв 

докір,але так  ніколи до Спілки не зайшов. Про склад почесної варти і події, зв‘язані з 

перезахороненням М.Сороки ,повідомляв часопис ―ЗВУ‖ 29   вересня 1991 року.  

   Не можу не згадати про один ляпсус, допущений мною в церкві. Ідучи разом з 

С.Давимукою,В. Чорноволом, І. Губкою і Л. Сеником, я задумався, як нам  вести себе 

у церкві. Почав розмову на цю тему  з Л. Сеником. Він дипломатично перепитав 

мене: ― А як у вас  поводяться в такому випадку? Так і тут треба робити‖,- сказав 

упевненим тоном. На порозІ церкви всі чомусь стали тулитись  позаду, пропускаючи 

мене і І. Губку наперед.(Видно ,що давно в святому храмі не були) Підійшли ми до 

катафалку, я перший приклякнув біля узголів‘я труни, поряд прикляк І. Губка,а біля 

нього В. Чорновіл. Всі три  молились. Решта  стояла мовчки обіч труни. До сих пір не 

втямлю , чому Л. Сеник і решта почесної варти не приклякла перед  домовиною   

М.Сороки і не змовила ―Отче наш‖. 

    У призначений час всі наші  були на місцях. Я. Баковський з пов‘язкою керував 

походом процесії від церкви  до цвинтаря. 

    На цвинтарі, після панахиди, з промовами виступили М. Горинь,І. Гель П. Дужий, 

В.Шпіцер,В.Левкович,В.Підгородецький,М.Зеленчук,В.Кубів,Б.Горинь,І.Губка,  

Є.Пронюк. 

    

 

 Про перезахоронення вихідця Тернопільського краю, члена проводу ОУН, 

довголітнього політв‘язня Михайла Сороки часопис ― За вільну Україну‖опублікував 

дві короткі статті  від 28 і 29 вересня 1991 року. 
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   Події 1991 року  потрясли українське суспільство від  Карпат до Дону.Стало легше 

жити і дихати.Всіх охопила ейфорія волі. На нас зійшло Боже благословення.А чи 

зуміли  ми його оцінити ?… 

   24 серпня на Верховній Раді України прийнято декларацію  про ―Незалежну 

соборну Українську державу‖.Першого грудня її підтвердив Всеукраїнський 

референдум. Про ці події  відгукнулись всі українські часописи ,серед них і газета 

―Нескорені‖ 

    В третьому номері Г.Іваницька писала :‖  1-ше грудня .Референдум! Його 

результати- Незалежна Україна! Здається –сон. Ні, реальність,правда, бо й сам 

являєшся учасником цих величних подій,борцем на всіх ділянках (ланках) 

пробудження народу  ніби із небуття.А народ є!…‖ 

   У статті ―Здобутки і перспективи‖ М. Павлишин писав :‖ Результати референдуму 

на Україні 1 грудня 1991 року ,наступні за ним рішення Верховної Ради ,Президента  

Леоніда Кравчука призвели до незворотності  процесу розпаду СРСР.Незаперечним 

є те, що імперія сконала.І ніколи вже не відродиться.Сповнилась мрія ,за яку пішли 

на мученицьку  смерть мільйони. 

    ―Допоможіть вернутись на рідну землю‖-так писала тоді І. Музика з Воркути. 

―О Боже! Яке щастя на старість побачити ті самі синьо-жовті прапори .Цілювати 

прилюдно наш золотистий тризуб, молитись у своїй греко-католицькій церкві і 

плакати, плакати  від щастя. По радіо,телебаченню,на вулицях, в театрах  співають 

юнаки (такі,як ми колись були ) пісні нашої молодості. Приїхала в рідне село ,над 

сільрадою розгортається на вітрі синьо-жовтий прапор.Але там,де стояла моя хата, 

сад- росте тільки  кукурудза.Немає навіть руїни з моєї хати.А де ж мені жити,куди 

повернутись моїм дітям ?Так і загинути на чужині ? А з дітей виховати яничарів ?‖ 

    

     Друга поїздка делегацій українських політв‟язнів на конференцію 

литовських політв‟язнів. 
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     Маючи добрі стосунки з членом президії литовських  політв‘язнів Маріомасом 

Юсявічюсом, я не здивувався, коли  отримав від нього запрошення на конференцію 

литовських політв‘язнів. Пам‘ятаючи  свої помилки під час першої  конференції, ми 

почали готуватись більш ретельно. Пані Марія  Букса придбала  виняткової краси 

вишитий рушник. До делегації запросили івано-франківців і, зрозуміло, повідомили 

про запрошення керівництво СУПВ. 31 січня 1992 року делегація в складі  семи осіб  

(М.Грицай з Сокаля, В. Николишин зі Стрия, В. Кубів і М. Панчук зі Львова, Г. Герега, 

І. Кейван,В. Стрільців з і. франківська) прибула до Вільнюса. На вокзалі нас з квітами 

зустрічав невтомний  Маріомас Юсявічюс. 

    Першого лютого розпочалась конференція. Розпочалась спільною молитвою, яку 

проводив  священик Василяускас Монсиньор- довголітній політв‘язень воркутинських 

концтаборів. Після молитви виступив з привітанням прем‘єр-  міністр Литви  Гедімінас 

Вагнорюс. 

     -Не було б вашої боротьби, Литва не спромоглась би створити САЮДІС. Ви були, 

ви і будете нашою опорою,- сказав на закінчення  прем‘єр.  

     Гай, гай.. а чи діждемось ми колись  таких слів від  керманичів нашої держави? 

    Після останніх слів прем‘єра  дві українки-  М. Грицай і Г. Герега в національному 

одязі  піднесли йому на вишитому рушникові великий оздоблений хліб як вияв 

дружби між нашими народами. Зал скандував стоячи: ―Україна - Литва - дружба ! ―  

На просьбу президії наш національний прапор із залу ,де сиділа наша делегація , 

перенесли на трибуну і встановили між литовськими  прапорами.  

   Цікавим був виступ  голови волинського Братства УПА Мелетія Семенюка. Серед 

іншого він пригадав, що  в 1942-44 роках  у складі УПА  воювали 13 литовців і один з 

них - Віталій Швабас- є тут присутній. Зал знову піднявся, щоб вшанувати спільну 

боротьбу  українського і литовського народів. М.Семенюк нагадав , що п.Швабас був 

засуджений воєнним трибуналом як український націоналіст на 10 років  ув‘язнення,а 
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повернувшись після таборів на батьківщину,  був переслідуваний як  ―ворог‖ 

литовського народу.  

    З оригінальним привітанням виступив представник російської федерації Юрій 

Панов. Після короткого привітання він запросив на сцену  двох литовок, колишніх 

політв‘язнів кемеровських концтаборів, і на здивування всіх подарував їм звичайну 

поперечну пилу , подібну до тої, якою вони, перебуваючи в таборі,  працювали на 

лісоповалі. Коли жінки взяли в руки подаровану пилу,  Ю. Панов прикляк перед ними 

на коліна і голосно, через мікрофон,  просив прощення російському народу за 

заподіяну кривду литовським жінкам /колишнім молодим дівчатам/ і литовському 

народу взагалі. Ю. Панов- корінний  житель Кемерова з 13-ти річного віку  пам‘ятає, 

як в Кемерово прибували етапами в‘язні з Прибалтики і України. Не розумів тоді, 

чому  їх вдома і в школі називали бандитами. Тепер, працюючи в архівах КДБ  як 

літератор, усвідомив маштаби злочину комуністів перед своїм і чужими народами і 

тому просить прощення. Сцена була зворушлива, та реакція залу була стримана… 

   Тепер  часто ловлю себе на думці: чому державні мужі Росії, виступаючи на сесіях 

нашого парламенту,  не наслідують прикладу кемеровського літератора Юрія 

Панова?   Під  кінець першого дня конференції депутат литовського парламенту 

зачитав проект резолюції – звернення  до урядів держав,вихідців з колишнього  

Союзу, в тому числі і до Леоніда Кравчука, з вимогою  вивести з Литви окупаційну 

російську армію. 

     На другий день учасники конференції колоною пройшли до кафедрального собору 

з прапорами, де священик- колишній політв‘язень відслужив месу / Богослуження/. 

Багато учасників прийняло святе причастя. Конференція розпочалася привітанням 

української делегації. Згідно з попередньою домовленістю її виголосив Мирослав 

Панчук./ Фото 12/. Своїм привітанням він закрив нам можливість дальшого 

спілкування з литовцями,бо заявив, що наступне привітання українська делегація 

виголосить литовською мовою. Литовці, підловивши його на слові, подарували нам 
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російсько – литовський словник. /На жаль, ні М. Панчук, ні інші учасники делегації не 

вивчали литовської мови і  на цьому наші контакти з литовцями припинились, а 

жаль.Це була,зрештою, не головна причина . Обмеженість і заздрість ставали  

домінантою автократичної діяльності наступного голови СПВУ). 

    Після привітань президія запропонувала двом делегаціям /литовській і українській/ 

покласти квіти на місці загибелі  13-ох  литовських юнаків, що полягли 13 січня під  

совєтськими окупаційними танками. Зал супроводжував нас стоячи. Прийшли ми 

пішки до телевежі і перед центральним пам‘ятним хрестом, схиливши прапори,  

поклали вінок. Вогники запалених свічок гойдали тінь ягід калини, що на тлі  білого 

снігу заблищали, як каплі крові, пролитої тут за їхню і нашу свободу. / фото 13, 14 /. 

Ми молились різними мовами,але за спільні жертви, за спільну свободу. 

  Цього дня українська делегація  відвідала  греко-католицьку церкву у Вільнюсі , для 

ремонту і відновлення якої склала грошову пожертву. В церкві познайомились з 

головою української громади в Литві  Людмилою Жильцовою. На наш подив     

Л.Жильцова, маючи всього 30 парафіян з т. зв. ―русскоязичного населенія‖, зуміла 

при церкві організувати українську громаду і створити дитячий ансамбль ―Веселка‖ у 

Вільнюсі, а також громади і недільні школи для дітей в Каунасі та інших містах, де 

проживають українці. І це ще не все. Щотижня на телебаченні і радіо йдуть українські 

передачі. Фантазія та й годі! Ці громади репрезентують Україну в Литві. 

      Журналісти в залі засідань політв‘язнів  взяли в мене і М. Панчука інтерв‘ю про 

нашу зустріч з литовськими політв‘язнями і про події в Україні, щоб увечері  передати 

для громадян Литви по радіо і телебаченню. Повертались ми до Львова у 

піднесеному настрої, задоволені  контактами з литовцями. 

    

             Пікетування   Верховної Ради України делегацією СПВУ 

     У 1992 році  всі сесії Верховної Ради України транслювались електронними 

засобами масової інформації. Трансляції часто викликали гарячі дискусії серед 
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населення. І коли постало питання утворення Конституційного суду України, то 

Галичина вдруге запалала ненавистю до комуністів з сумнозвісного числа 239 і 

любов‘ю до наших депутатів, серед яких виділявся Сергій Головатий. На    зборах 

Руху розглядали  можливість пікетування  Верховної Ради. Я запропонував 

організувати  до 50 політв‘язнів для поїздки в Київ. В той час керівництво президії 

СУПВ,очолюване І. Губкою, ніде не появлялось. М. Павлишин  був обраний головою  

обласної організації УРП , теж до Спілки не показувався, і практичне керівництво  

Спілкою я змушений був взяти на себе попри  те , що головою її вже був обраний  

Я.Малицький. Він , як тепер пригадую ,чомусь тримався  осторонь і тільки споглядав , 

що буде далі .  

     Коли постало питання поїздки до Києва, то зі Львова- нашого бойового, 

революційного Львова, зголосилось всього 13 осіб ,зате з районів прибули на міський 

вокзал більше 100 осіб  . Залізничні квитки  на два вагони пообіцяв оформити мій 

земляк С. Корицький –голова приміського осередку РУХу у Лисиничах,та, як 

виявилось на час виїзду, квитки були тільки до Києва, а зворотних не булo. 

Розчаровані спілчанці  з районів повернулись додому, Це було моє перше фіаско. 

Посварившись з С. Корицьким, наступного дня я звернувся до  голови Франківського 

району міста В. Дзери, він терміново оформив 13 квитків до Києва і назворот до 

Львова. З районів вже ніхто не їхав. Не їхали чомусь і львівські  рухівці.  

      Морозного ранку 3-го  березня 1993 року 13 колишніх політв‘язнів зі Львова з 

транспарантами пікетували  Верховну Раду України. Серед них були 

М.Кравчук,М.Сказків, О.Курнат. До нас виходили депутати Шишкін,Табурянський,  

І.Калинець, Я. Кендзьор,  М.Косів,Є. Гринів, Козярський, Мельничук і інші.Про цю 

подію розповіла М.Сказків у березневому номері  часопису‖Нескорені‖. 

   Повертались  до Львова окриленими. Ми  таки чогось варті, ми перші львів‘яни,що 

пікетували  Верховну Раду , захищаючи  наші права. Сказали гнівне ―Ні !‖-союзному 

договору ―,‖Ні!‖-комуністичному Конституційному суду. ―КПРС до суду за злочини 
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проти українського народу!.‖ З такими транспарантами стояли перед Верховною 

Радою України.(Цікаво чи ці транспоранти збереглись у приміщенні СПВУ ?). 

    Та Львів прийняв нас недоброзичливо.Декого гризла заздрість. Як то вони поїхали 

до Києва, не порадившись з нами ? В клубі репресованих виступав п.Іськів- депутат 

обласної ради- і заявив:‖ Кубів винен, що так мало  пікетників поїхало до Києва‖. У 

штабі РУХу заступник С.Хмари В. Фартух висловив думку, що цією поїздкою Кубів 

хотів заробити більше слави перед РУХом. Іськів свідомо мстив за те ,що ми  

відкликали його як колишнього комуніста з членів ініціативного комітету із 

спорудження у Львові пам‘ятника  жертвам комуністичних злочинів. 

  -Але ж поїздка  обговорювалась тут,у РУСі,  чому з вас ніхто не хотів їхати? 

  -запитував я  присутніx на зборах.  

Але моя логіка виявилася безсилою. Наче  по чиїсь команді почалась обмова. Хто 

він такий, той Кубів? Пустили чутку, що він навіть не з політв‘язнів… 

        

            Доларова афера і її наслідки 

      Четвертий  номер часопису ― Нескорені‖ за січень 1992 року привернув увагу 

величезної аудиторії читачів не тільки моєю статтею ―Відплата‖- інформацією про суд 

у Варшаві над 12-ми членами проводу ОУН, а й маленькою заміткою на останній 

сторінці : ―Відповідаємо на запитання читачів, що Львівська обласна Спілка 

політичних в‘язнів України  у 1991 році грошової допомоги від діаспори не 

отримувала‖. Ця невинна, на перший погляд,  замітка підняла величезну бурю 

невдоволення. Кого? Тих, хто допомогу отримав. 

    Як з‘ясувалося,Орися Матещук кілька разів їздила до Канади і збирала гроші для  

―бідних політв‘язнів‖.Ще в 1990 році в приміщенні львівської Спілки письменників  

О.Матещук пустила по залу для підписів надруковану‖ подяку діаспорі за допомогу‖. 

Мало хто вникав у зміст подяки, всі її підписували. Та коли, йдучи додому разом з 

О.Матещук , запитав, про яку допомогу в листі-подяці  мова, то вона пояснила, що 
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отримала від діаспори 50 тис. крб і все роздала. ―Кому?‖-запитав я. Це, здається, 

було саме те запитання , що зробило мене її ворогом на всі часи. Вона тоді  на нього 

не відповіла, лиш пообіцяла моє прізвище викреслити з листа- подяки.  

   Не знаю, чи підпис викреслила, але листа таки повезла до Канади. Зібрала вдруге 

гроші і в присутності політв‘язнів передала їх М. Панчуку, який тоді вже був членом 

СПВУ і водночас головою чи заступником клубу репресованих. Після перевиборів 

голови СПВУ М. Панчук стає одним з трьох заступників СПВУ. У нас був відкритий 

рахунох в банку, Марійка Ометюк числилась бухгалтером. Я  пропонував М. Панчуку 

отримані долари передати бухгалтеру або документально оформити  їх під свій звіт -

зберігання . М. Панчук відповідав, що гроші не його,  а О. Матещук. Примусити  

останню визначитись з тими грішми і мала згадана вище замітка-повідомлення в 

часописі ―Нескорені‖. 

   Розуміючи, яку реакцію повідомлення викличе в Канаді, коли туди потрапить 

часопис, Матещук вдалась до різних інсинуацій. Щоб скомпрометувати керівництво 

СПВУ,  домовилась з коресподентом однієї з тернопільських газет, яка надрукувала 

замітку про те, що гроші, привезені  з Канади, передані нею в руки М. Павлишину,  

В.Кубіву і Я. Малицькому. Цією  заміткою хитра пані вбивала відразу двох зайців. По-

перше, замітка в Канаді мала оправдати її  перед  жертводавцями за зібрані гроші. 

По- друге, замітка в Тернополі компрометує двох вихідців з Тернопільщини - 

М.Павлишина і В. Кубіва. В дечому їй це вдалось,  бо хоч М. Павлишин через суд 

зобов‘язав редакцію часопису оприлюднити спростування і заплатити йому 

компенсацію за моральні збитки,однак  не всі  те спростування читали, тим більше до  

Канади його ніхто  не відправляв. Вдалась і спроба компрометації моєї особи. Ще і 

тепер мої односельці, почувши через десятого пліткаря про якісь ―доляри‖, 

запитають мене:‖ Ти що сидів у тюрмі за доляри?‖. Пущена чутка довго блукає серед 

людей і навіть спростування не стирає бруду брехні.  
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   Чим же закінчилась долярова афера?. Усвідомивши ,якою небезпекою  загрожує 

приховання  зібраних у Канаді коштів, О.Матещук наважилася передати їх 

безпосередньо міським осередкам СПВУ. Ділила на свій розсуд: кому більше, кому 

менше. Кому американські долари, кому канадські. Жодного звіту не робила, хоч 

числилась  перед виїздом до Канади членом СПВУ. Навіть перед виїздом/ дуже 

наполягала на видачі їй членського квитка,аби в Канаді  ним прикритись ,бо клуб 

репресованих посвідчень не видавав/. Квиток для О.Матещук я підписав, хоч не було 

від неї ні письмової заяви ,ні анкети – документів,  обов‘язкових для  кожного ,хто 

поступає до Спілки. Відмовився тільки видати квиток для її чоловіка. Пропонував , 

щоб він особисто  прийшов заповнити  заяву і анкету. А якщо він перебував після 

ув‘язнення в членах КПРС ,то його заяву буде розглядати комісія .Моє рішення 

викликало в О. Матещук різке незадоволення , і тих два моменти   /долари та квиток 

чоловіка/ зробили  мене її особистим ворогом. Вона мстила, де тільки могла. На 

озброєння взяла навіть сумнівні неточності з моєї статті ―Відплата‖,вміщеній у 

згаданому номері часопису ―Нескорені‖..Стаття викликала багато розмов, тому я 

зупинюсь на її змісті трохи докладніше. 

    На весіллі у сина Ярослава Баковського старостою був Михайло Горинь.Там я  

ближче познайомився з ним. Він запропонував  писати патріотичні статті, публікувати 

в самвидаві та передавати на Захід. Любомир Сеник теж пропонував  писати такі 

статті,  видавати підпільно і поширювати поміж людей. Так буває, що на початках 

реакція працює на самозахист і самозбереження, та з часом зронена кимось думка 

чимраз гостріше свердлить ваш мозок і нагадує про обо‘язок . Коли до неї 

долучається ще й сприятливий випадок ,то з‘являється  внутрішній голос:‖Пора  і 

тобі, чоловіче, братися до роботи. Не можеш бути вічним споживачем чужої праці‖.   

    З приватньої бібліотеки Станіслава Людкевича його дружина Зеновія Штундер 

позичила мені книжку про політичних в‘язнів Польщі. Серед інших була грунтовна 

стаття про суд у Варшаві над учасниками організації атентату над  міністром 
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внутрішніх справ Польщі Броніславом  П‘єрацьким. Стаття мене зацікавила і я 

вирішив  перекласти її українською мовою  і за пропозицією Л. Сеника розповсюдити 

серед львів‘ян. Переклад мені не зовсім вдався,але добрі люди  допомогли докінчити 

справу. Видрукував текст і давав знайомим читати. Але тоді вже настав час 

горбачовської перебудови та  організації СПВУ. Маючи в Спілці свій часопис, я 

вирішив надрукувати цей переклад. Не маючи інших матеріалів про згаданий суд, 

дещо вставив і від себе 

      Так, наприклад, про перший день судового процесу розповіла мені Катерина 

Зарицька, з якою  познайомився вже після її звільнення з ув‘язнення.Ось її 

розповідь:‖Останнього до судової зали привели Степана Бандеру. При його появі всі 

11 підсудних  встали . Рівночасно з нами піднялись родичі і знайомі підсудних, що 

були допущені в судовий зал.  Основна публіка в залі  складалась з польської 

кримінальної поліції , тайняків , їх родин та відомих польських і закордонних 

журналістів. Не розуміючи, чому підсудні і частина залу піднімається, один за одним 

піднялися всі присутні в залі. Коли піднявся зал, спантеличені судді теж піднялись, 

думаючи,  що до залу зайшов хтось з керівників держави. І лише коли Степан 

Бандера, зробивши кілька кроків у залі, вигукнув ―Слава Україні!‖, а ми в унісон 

відповіли: ― Героям слава!‖, судді  зрозуміли ,в яку халепу вони втрапили‖. Ми всі 

щиро розсміялись‖.  

    У кінці статті я згадав розправу поляків над Біласом і Данилишиним. З пам‘яті 

юнацьких років зацитував  вірш невідомого мені автора: 

     Вони стали під гаками                       Ми вмираєм за Вкраїну- 

    Твердо, мов граніт.                            Це слава для нас. 

    І сказали до народу :                          А ви працю продовжуйте- 

    ―Вкраїну любіть!.                                 Це наказ для вас!‖ 

П‘яту заповідь ―Декалогу‖  керівництво крайового проводу ОУН виконало з гідністю. 

Стаття пронизана симпатією до нього. Читач може переконатись, піднявши з архіву 
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газету ―Нескорені‖ за січень 1992 року . Цей номер часопису викликав неабиякий 

резонанс. Читали як мої прихильники ,так і недруги. Останні, крім доларової афери, 

вишукали в статті сумнівної орієнтації  слова і звороти.  

   У перекладі з польського записано, що ОУН і УВО були терористичними 

організаціями./ Терор з французького- розправа з політичними противниками шляхом 

насильства/.І друге: що гестапо дало вказівку Євгену Коновальцю  припинити терор 

проти Польщі. Ці два сумнівних звороти лягли в основу інсинуацій моїх заздрісників , 

що тільки шукали приводу, аби  помститись мені за мою принциповість у ставлені до 

їх дій та вчинків.Член  ―Меморіалу‖ Ю.Стефанівський  надрукував в часописі ― Поклик 

сумління‖ памфлет, де автора ―Відплати‖ змальовано,  як злочинця нації.  О.Матещук 

кому тільки могла, показувала памфлет з метою дискредитувати мене. 

   Щоб визначити для себе вартість мого перекладу ,я звернувся до таких 

авторитетів, як Микола Лебідь і Микола Климишин, котрі були учасниками 

Варшавського судового процесу. Обидвох ми запросили  до Спілки у  1992 році. 

/Фото 15,16,17,18/ М.Лебідь не знайшов нічого крамольного в моїй статті, а 

М.Климишин передав через Євгена Стахіва  свої спогади про ті події і 

висловлювання про атентати  Степана Бандери, який заявляв : ―Наші акції є 

відповіддю на їхні акції‖. Їх було багато. Про це пише і  Галина Гордасевич  у книжці  

―Степан Бандера. Людина і міф‖.(Терор з французького-розправа з попітичним 

противником шляхом насильства) 

    Тепер дозвольте запитати: чи нинішні палестинці, чеченці, курди,  а в недавньому 

минулому  африканські народи  змогли б себе захистити та визволити, не 

застосовуючи для цього відплатних терористичних акцій? Добре зараз німцям чи 

французам засуджувати відплатний терор поневоленої нації як форму боротьби. 

Нехай би згадали своє визволення. Може, теперішні  псевдонаціоналісти чи 

перефарбовані колишні комуністи засуджують ―терористичні‖ дії ОУН ,бо на таке самі 

вони і не здатні.Від комуністичного минулого всі відхрещуються, щоб не дай,Боже, їм 
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не висунули звинувачення в ―терорі‖, організованому їхньою партією проти власного 

народу. 

 Тільки чуємо на вічах , сесіях парламенту плач: ‖Наших вбивають! Бойчишина, 

Коваля, Гетьмана, Чорновола, Білозіра ,Гонгадзе‖… І багатьох інших відомих і 

незнаних для  суспільства патріотів. А ми що? Влаштовуємо пишні похорони , 

плаксиві промови. Оунівці в таких ситуаціях клялись і виконували 5-ту заповідь 

―Декалогу‖. За це ми їх  поважаємо. Не слухати ,що скажуть псевдодемократи чи 

перефарбовані псевдонаціоналісти, яких влаштовує існуючий стан речей. Вони 

лякливо туляться до своїх керівників з сумнівним минулим. Можливо, тайні  служби  

(―главноє сохраніть кадри‖- пише сьогодні майор КДБ А.Санніков в книжці ―Большая 

охота‖) і  понаставляли таких на керівні пости, щоб нейтралізувати патріотичні 

пориви активної молоді і компрометувати розумних конкурентів. 

    Ось моя позиція, моє кредо. Бездіяльність політичного керівника- це підступна 

форма національної зради. Щоб переконатись в логічному висновку  моїх суджень, 

раджу прочитати уважно ― Докладную записку  об использовании специальних 

агентурно-боевих груп по ликвидации подполья ОУН  и его вооруженных банд  в 

западных областях Украинской УССР‖( ―ЗВУ‖, № 1739 з продовженням).   

 

            

 

               Організаційні будні  СПВУ 

    Для залученя колишніх політвя‘знів всіх районів області  до співпраці, актив Спілки  

почергово виїжджав у райони. Схема скликання зборів була доволі простою. В 

більшості випадків я приїжджав до завідуючого відділом культури з листом від Спілки 

з просьбою дозволити провести в клубі збори колишніх політичних в‘язнів. 

Погодивши з  ним дату, заходив до  редакції районної газети і передавав зміст 

оголошення про  районні збори колишніх політв‘язнів,із зазначенням  дати і місця  
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проведення зборів. Редактори- колишні комуністи- услужливо приймали заявку на 

безоплатне оголошення. Районна адміністрація навіть допомагала доставляти  

колишніх політв‘язнів на збори своїм автотранспортом. 

 У визначений час  ми приїжджали зі Львова групою,  реєстрували бажаючих 

вступити до Спілки, зачитували їм наш статут , вели  з ними діалог і вибирали 

керівників районного осередку .В таких похідних групах брали участь:Я. Маньовський    

з Дублян, М.Сказків, М.Кравчук, М. Букса, Іван і  Григорій Ляхи,М.Попик та інші. За 

цей короткий час було організовано  5-ть районних осередків у Львові  і 12 в 

районах.((Золочів, Жидачів, Радехів, Жовква, Городок, Мостиська, Пустомити, Рава 

Руська, Старий Самбір, Самбір,Турка,Буськ). Ніхто з теперішних керівників СПВУ в 

організації осередків участі не брав, включно з І. Губкою,Я .Малицьким,  

Г.Іваницькою, Г. Гідеєм. . (П. Франко тоді ще не був  членом СПВУ/.  

    Тут принагідно слід згадати про створення у Львові Товариства репресованих, 

тому що про історію його організації ніхто не згадує і ювілеїв не справляє. П. Франко 

як голова обласного Товариства повинен  про це знати,. А було це так: 

   Посвідчення політв‘язням я видавав на основі заяви і анкети, де обов‘язково 

потрібно було вказати статтю ,за якою політв‘язня судили. До Спілки приходили 

депортовані, щоб отримати посвідчення. Клуб репресованих посвідчень не видавав, 

але і Спілка їм не видавала. Депортовані були нашими галичанами, і я розумів, що їх 

висилали за межі України з політичних мотивів. І вони теж були покривджені 

комуністичним режимом. Але як перевірити, що за межами України вони перебували 

/ хоч місцевість була вказана в паспорті/ тільки примусовими заходами влади ,а не 

добровільними, як заробітчани. Тоді прокуратура реабілітаційних довідок ще не 

видавала. 

     До Спілки в той час приходив С. Василинюк –водій автомобіля. Він наполягав, 

щоб видати йому і тим знайомим , які перебували з ним на висилці, посвідчення. Під 

їх тиском я видав п. Василюку 20 анкет , 20 посвідчень і  журнал для їх реєстрації.  
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(На першій сторінці посвідчення,  зареєстрованого в журналі, напис-―депортований‖ ).    

Якось на зборах  спілчанців зустрів знайомого інженера- Ігоря Поповича / сина 

Наталії Попович/ і запропонував йому очолити секцію депортованих при СПВУ. 

Маючи вже приміщення на вул. Стефаника ,обіцяв передати йому одну кімнату і 

частину меблів. Через С. Василинюка оголосив вибори  управи депортованих. У 

призначний час зійшися депортовані. Я відкрив збори і після короткої інформації 

запропонував обрати собі керівництво. І. Попович на збори запізнився, і хоч  

С.Василинюк виступав, афішуючи свої заслуги в організації секції,  головою  його не 

обрали, а надали перевагу юристу ―Меморіалу ― п.Морозу.( Можливо, ‖Меморіал‖ мав 

тут свій перспективний план бо назву ―депортовані‖  п.Мороз замінив на 

―репресовані‖). С.Василинюк і Марта Балтро стали  членами управи  Товариства.  

   Це і був початок заснування Товариства репресованих. П. Мороз мав свої 

міркування, виходив з позицій ― Меморіалу‖ і до Спілки не звертався. Коли  

Я.Малицький став головою Спілки, то в члени прийняв П. Франка. За підтримки М. 

Балтро П. Франко, скориставшись інцидентом п. Мороза з міліцією, зробив 

перевибори і став головою Товариства репресованих, що співпрацювало на рівних 

правах з СПВУ. В кінці 1992 року  львівське Товариство репресованих увійшло в 

склад всеукраїнського Товариства репресованих.    

    Перші вибори керівників районних осередків були чисто формальними. Пригадую, 

як вони відмовлялись від  того призначення. Час був непевний, політв‘язні себе не 

знали ,бо про своє минуле навіть дітям не признавались. На зборах я з‘ясовував, хто  

з присутніх має вищу освіту, того і рекомендував на голову районного осередку. 

Нехай пригадає лікар Т.Плюгавка (по Франківському району),М.Кравчук( по 

Залізничному), Л.Українська (по Личаківському),С.Кіндій (по Шевченківському), як 

вони категорично відмовлялись від головування. Але привикли, і всі вони, крім Т. 

Плюгавки, залишились керівниками районних осередків. 
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   Спорудження у Львові пам‟ятного знака жертвам комуністичних злочинів 

          Львівська обласна рада народних депутатів першого скликання своїм рішенням 

від 6.07.1990 року затвердила перелік культурних заходів на найближчий період. 

Серед них передбачено встановлення пам‘ятного знака  сталінських репресій. 

Поштовхом до цього , правдоподібно, була багатотисячна акція, організована 

Спілкою політв‘язнів  разом з Народним рухом і ―Меморіалом‖  з приводу 49-ї річниці 

масових розстрілів в‘язнів у тюрмах Львова та інших міст України . Про ці події можна   

прочитати в часописі ―Нескорені‖ за серпень 1995 р.(№ 33) . 

   Можливо тому в газеті ―ЗВУ‖  появились три статті / 14 . 11. 1990, 4.1. 1991 , 9.02 

1991рр.,автор В.Кубів/, в яких йшла мова  про допомогу колишнім політичним в‘язням 

і визначення місця під будівництво пам‘ятника репресованим. Це був перший камінь, 

закладений прилюдно членом СПВУ  у фундамент пам‘ятника. Після цих публікацій 

Спілка отримала переказом по пошті грошову допомогу і листи з пропозиціями, де 

будувати пам‘ятник. Серед них були пропозиції: на   Привокзальній площі, на вул. 

Дзержинського /Д. Вітовського/, біля цитаделі, на міських цвинтарях, на площі перед 

Оперним театром . А. Картяк і О. Огорчак написали зворушливі листи,  в яких 

пропонували місце для пам‘ятника напроти Лонцької тюрми.  Міська адміністрація 

задовільнила наше прохання і окремим рішенням закріпила площу Шашкевича для 

встановлення пам‘ятника. Підкреслюю, не пам‘ятного знака, як було записано в 

рішенні обласної ради № 209, а пам‟ятника . Про рішення № 209 я тоді не знав. Цей 

документ я виявив пізніше у міському відділі культури, готуючи проект  складу 

оргкомітету з проектування і будівництва пам‘ятника. Тодішня революційна ейфорія 

гіпнотизувала все суспільство, і під його впливом міське архітектурне управління 

―забуло‖ спитати  дозволу на спорудження пам‘ятника. 

   Маючи згоду на місце для пам‘ятника , СПВУ   розробила заходи освячення місця з 

пам‘ятним знаком. Церемонію освячення розробляв безпосередньо сам  
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М.Павлишин. А відповідальність за пам‘ятний знак я взяв на себе.  Через знайомих   

я домовився з керівником Буданівського (Теребовлянського району) кар‘єру,що він 

відпустить необроблений камінь безплатно, тільки робітникам за роботу треба 

заплатити. Своєю автомашиною я дістався цих теренів і ознайомився з розміщенням 

кар‘єру в лісі за селом. Дорога  розбита вантажними машинами. Пішки дійшов до 

кар‘єру, залишивши свою при в‘їзді до лісу. В кар‘єрі- ні душі. Моє розчарування 

розвіяв випадковий перехожий, котрий підтвердив, що це саме той кар‘єр, який мені 

потрібен, а відсутність робітників пояснив релігійним святом. Повертаючись до 

Львова, я заїхав до знайомого- начальника Тернопільського обласного 

шляхобудівельного управління Модеста Борового. Оповів йому про свої блукання в 

буданівському лісі. 

     -А коли ти збираєшся по той камінь приїхати? - питає Боровий.  

    -Не знаю, бо ще не домовлявся про машину….  

    -А я знаю,-хитрувато засміявся товариш.-  Я  дам тобі машину.  

    Мені таке і не снилось. І раптом в уяві промайнула згадка про Модеста від першого 

знайомства з ним у помешканні його сестри Володимири. Тоді він - студент  

Львівської політехніки - допомагав мені -студентові будівельного технікуму 

розв‘язувати задачі з опору матеріалів і теоретичної механіки.(Я- колишній студент 

ветеринарного інституту став студентом будівельного технікуму після повернення з 

таборів).  

   Вечорами збирались на танцях і вечорницях в учительському інституті.Модест був 

привітний, поблажливий до моїх неврівноважених  словесних докорів. Мабуть, знав 

від сестри про моє повернення з таборів і своєю добротою старався загладити 

психологічну травму. Таке ставлення до мене  не поміняв до нинішнього дня. Я  теж 

не змінився, але задоволений нашими непростими стосунками і люблю його як 

патріота України, щирого товариша і  пишаюся ним, бо не так багато друзів у мене 

залишилось. 
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    У кінці травня 1992-го вантажною автомашиною я приїхав до Буданівського 

каменелому. Довго вмовляв робітників вирубати з масивних брил  двометрову плиту 

для пам‘ятника.На це я не мав жодного документа ,та ще гірше,що начальник кар‘єру 

в той день на роботу не вийшов, бо, як заявили робітники, збирався їхати вранці до 

Тернополя. Про нашу з ним домовленість робітникам не повідомив. 

   І знову зіграла нота патріотизму, бо це ж  був саме розпал  ―оксамитової 

революції!‖. 

   -Хлопці,- кажу їм- ваші імена будуть записані в історії, що ви тут, у лісі, де колись 

переховувались і  боролись з комуністами наші партизани, виготовили камінь на 

пам‘ятник жертвам комуністичних злочинів. 

       -А  як історія про це буде знати?- засміялись робітники.  

      -Я про це напишу в газеті, чесне слово вам даю. І газету з вашими іменами вам 

пришлю. 

     Може, мої слова, а може, мій привезений обід з могоричем  переконав їх ,що 

начальник про все знає і лише помилково забув їх попередити. Після смачного обіду 

хлопці почали підважувати клинами масивну плиту. Гарна була плита та 

розкололась…Знайшли іншу, обтесали, завантажили на автомашину . 

 -Газету не забуть прислати!-  гукав на прощання бригадир робітників.  

  -Приїхали під вечір до Львова і зупинились біля майстерні скульптора Івана 

Самотоса. Хлопці з його майстерні вивантажили плиту.Я подякував водієві за 

послугу, а ввечері по телефону  склав подяку і Модестові Боровому. Підготовлений 

мною і погоджений в СПВУ текст учні І. Самотоса вибили на плиті вже на початку 

червня. Скориставшись  знайомством з генеральним директором Львівського  

домобудівного комбінату Петром Хабою, замовив у нього залізобетонну плиту  з 

вмонтованою арматурою-шворенем. Все це зробив П. Хаба безоплатно, за що я 

дотепер йому вдячний. 
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    Це було національне піднесення .Ніхто не рахувався з часом , своєю працею , 

грішми, кожний хотів чимось прикластись до будівництва нового, до того ,що роками 

було заборонене і переслідуване. Член ради СПВУ Ярослав Баковський організував 

монтаж залізобетонної основи і камінної плити з написом: ―ТУТ БУДЕ         

ВСТАНОВЛЕНО ПАМ‟ЯТНИК ЖЕРТВАМ КОМУНІСТИЧНИХ ЗЛОЧИНІВ‖. 

Над  написом тризуб. Під  тризубом : ― Фундатор –Львівська обласна спілка 

політв‘язнів‖.(фото 15) 

  Під керівництвом голови СПВУ М. Павлишина була опрацьована програма заходів з 

освячення пам‘ятного знака. В оргкомітет  були запрошені  голова обласної ради  

М.Горинь, голова міської ради В. Шпіцер, п‘ять голів районних рад  міста Львова, 

голова Братства УПА і актив СПВУ. Офіційні повідомлення надрукувала  газета 

―Нескорені‖.  

   Учасники святкування зібралися біля Оперного театру й організовано пройшли 

вулицями Львова з вінками і прапорами до площі Шашкевича. Панахиду відправили  

митрополит УГКЦ В. Стернюк і митрополит УАПЦ Ярема. Голова Спілки  

М.Павлишин після панахиди запросив до слова гостей, серед яких виступали 

представник литовської Спілки політв‘язнів Стасіс Мачюліс, депутати Верховної Ради 

України першого скликання І. Калинець, М.Косів, С. Хмара, засновник Івано- 

Франківської організації СПВУ  С. Угрин, голова вірменського товариства у Львові   

В.Вартанова, голова міста Львова  В. Шпіцер. Були присутні голова обласної ради  

М. Горинь і облдержадміністрації   С. Давимука / один з них виступав/. Н. Попович 

читала з пам‘яті вірші  О.Олеся  /Фото 16/. 

  Усі політв‘язні на грудях мали карточки з назвою таборів, де перебували в 

ув‘язненні і табірним номером .Голови львівських міських осередків СПВУ збирали 

пожертви на будівництво пам‘ятника. В Спілці  пожертви перерахували ,склали 

фінансовий акт і передали бухгалтеру І. Бікесевич. Це був перший грошовий внесок 

на будівництво пам‘ятника. 



 91 

     У липні 1992-го М. Павлишина  обрали головою обласної організації УРП. До 

цього часу він хоч приходив на наші обласні збори, після ж обрання не зміг  навіть 

формально керувати Спілкою. Заступник М.Панчук до Спілки теж не вчащав, 

працював, чи робив вигляд, що працює з І. Губкою,а правдоподібно відвідував   

О.Матещук у клубі репресованих.. Другий заступник Я. Малицький перебував ще на 

державній роботі і займався тільки випуском газети ―Нескорені‖. Зовсім не займався 

її розповсюдженням. На мої докори не реагував. Весь тягар організаційно-

господарської роботи  лягав на мене як на першого заступника, а фактично, 

керівника Спілки.  

    На державній роботі я тоді вже не працював і віддався щоденній  праці в Спілці. 

Це ставало предметом конфліктів у сім‘ї. Національна ейфорія літа 1992-го була 

настільки захоплююча,що покинути Спілку я вже не міг. З-за кордону до Львова 

приїхали відомі провідники ОУН, і всі вони побували в Спілці / М. Лебідь,  

М.Климишин, М. Жила, Є. Стахів  і ін.(фото 17,18,19,20). Львіська обласна рада 

готувалась до відзначення 5О-х роковин УПА і перепоховання кардинала Йосифа 

Сліпого. Ці два заходи я розділив між собою і  Я. Малицьким, доручивши йому 

завдання знайти спільну мову з громадськими організаціями області та  організувати 

гідне відзначення 50-х роковин УПА. На себе взяв обов‘язок долучитись до 

перезахоронення кардинала Йосифа Сліпого як колишнього політв‘язня. ( Про це 

буде окремий розділ). 

  Літо 1992-го було насичене політичними подіями ,в яких, хоч- не хоч, потрібно було 

брати участь.Труднощі почалися вже з того, що М.Павлишин був обраний головою 

обласної організації , політичної партії  (УРП) і приділяти часу для Спілки  не мав 

змоги, тим більше, що тоді  ще працював на заводі ―Кінескоп‖ та мав обов‘язки  

депутата обласної ради .  

   Роботи в Спілці було багато. Організувати виїзд до Києва на з‘їзд політв‘язнів,виїзд 

на відкриття пам‘ятника Є. Коновальця в селі Зашкові, /фото 21 / участь і виступ біля 
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пам‘ятника перезахоронення  стрільців УПА в  с.Красному. Організація районного 

осередку в Турці. Прийом нових членів,соціальний їх захист в спецмагазинах, 

придбання двох павільйонів для майстерні Спілки, оформлення земельних ділянок 

під павільйони і городи для львівських політв‘язнів  та ще деякі  буденні речі, які 

вимагали часу, терпіння і кмітливості. 

   Офіційна відмова М. Павлишина очолити Спілку поставила на порядок денний 

питання обрання нового голови.‖Чи хочу я бути головою Спілки?‖-запитував я сам 

себе і відповідав: ―Ні‖. Бо я вже вибрав собі мету збудувати у Львові пам‘ятник, 

жертвам комуністичних злочинів‖. Чи можна поєднати це, будучи головою?  

Працюючи кілька місяців  в канцелярії Спілки я зрозумів , що буденна рутина   

висмокче мої сили та енергію і  цієї благородної місії я не виконаю. 

    На обласній нараді я висунув на пост голови Спілки двох альтернативних 

кандидатів: заступника Я. Малицького, котрий рвався до влади, і голову 

Франківського осередку Т.Плюгавку. В список для голосування включили і мене. За 

моєю пропозицією кожний кандидат написав і надрукував свою біографію. Анкетні 

дані кандидатів на пост голови були відправлені в усі тодішні осередки області для 

ознайомлення. 

     Збори проводив М. Павлишин, надавши почергово слово кожному претендентові 

на голову СПВУ. На початку пояснив, чому він не може зостатись надалі головою, 

зробив короткий  звіт за час свого головування. Претенденти , крім своєї біографії, 

відповідали на запитання з залу. 

 Мабуть, найбільше випало давати відповідь мені. Як мені вдалося здобути вищу 

освіту? Як після таборів вдалося стати начальником відділу будівництва в 

міжобласному тресті ? Поставились з недовірою і до моєї безпартійності на цій 

посаді… 

    Я  їх тоді розумів, бо переважна більшість членів мала тільки середню освіту і не 

могла  допустити,щоб хтось все -таки зумів осягнути освіту вищу. Попередньо я вже  
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визначив свою позицію і тому з легкою душею заявив, що знімаю свою кандидатуру з 

голосування. На запитання залу, кого рекомендую на голову, відповів: ―Вирішуйте 

самі…‖ Цього не можуть простити дотепер  як  Я. Малицький, так і Т.Плюгавка. Я  і 

сам тоді не міг визначитись, хто з них кращий як голова . Перевага Т.Плюгавки була 

в освіті і біографії , Я. Малицького- в енергії молодшого і великому бажанні стати 

керівником Спілки. Головою обрали останнього. 

     За десять років існування Спілки це були єдині збори з вибору голови на 

демократичних засадах. Усі наступні вибори були безальтернативними, наперед 

запрограмованими, що не допускали найменших опозиційних виступів чи критики. 

Хто в цьому винен? У першу чергу я сам, бо привів до керівництва таку безініціативну 

та ще й амбітну людину, як Я. Малицький, який своєю несвідомою (а може, 

запланованою?) бездіяльністю  нівелював авторитет СПВУ. Винен і М. Павлишин, 

бо, знаючи про  мою відмову ( напередодні йому повідомив/, не подбав про гідну собі 

заміну. Кредо моєї подальшої діяльності в Спілці було викладене  в червневому 

числі ― Нескорених  ― за 1992 рік. ―Люди повинні знати правду‖, Василь Деренівський. 

Передавши повністю керівництво Я. Малицькому, я заходився формувати оргкомітет 

з будівництва пам‘ятника. 

 В обласну і міську адміністрації було направлено листа такого змісту: 

      29.09.1992р.                                                                                       № 191 

                                                                           Заступнику представника президента 

                                                                           Львівської області п.Ю.Зимі 

                                                                           Голові Львівської міської ради 

                                                                          народних депутатів п.В.Шпіцеру. 

     Львівська обласна рада Спілки політичних в‘язнів України 25 серпня 1992р. на 

своєму засіданні уповноважила першого заступника голови ради СПВУ В.Кубіва 

створити оргкомітет і журі для проведення конкурсу на спорудження у Львові 

пам‘ятника жертвам комуністичних злочинів та стати його активним членом. 
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  Уповноваження було підтверджене обласною конференцією СПВУ 30 серпня 1992р. 

                                                                        Голова Спілки  (підпис)   /Я.Малицький/ 

                                                                        Секретар           (підпис)  /О.Блавацька/ 

          Розкол РУХу і намагання СПВУ його зупинити 

    Обласна   конференція РУХу в кінці жовтня 1992 року  негативно вплинула на 

перспективу консолідації національно-патріотичних сил на Львівщині і в інших 

регіонах. Я був присутній на цьому розколі. Про нього, можливо,залишить спогади     

Л. Сеник або  В. Парубій. Тоді всі глибоко переживали розкол ,і мені не була 

байдужою сварка між своїми . Відклавши  на деякий час роботу в канцелярії СПВУ 

думав лише про те, як примирити обидві частини РУХу. Написав і опублікував у 

газеті ― ЗВУ‖ лист такого змісту: 

     ―Звернення до керівників Львівських політичних партій і громадських організацій. 

Координаційна рада політичних організацій національно-визвольної боротьби 40-50-х 

років вирішила стати  ініціатором ―круглого столу‖  всіх партій і організацій  Львівщини 

в найближчі дні листопада  для обговорення кризової ситуації  в крайовій організації 

РУХу. 

   ―Круглий стіл‖ пропонуємо відкрити 18 листопада  1992 року о 18-00 у Львові на 

вул. Стефаника, 10, 3-тій поверх. 

  На ― На круглий стіл‖ запрошуємо по два представники  від кожної організації  і три 

представники від крайового проводу РУХу ( в т.ч. Ю. Ключковського і  

В.Кокодиняка,від СПВУ,Братства  УПА, Товариства репресованих, УРП по два 

представники). 

     У призначений день до СПВУ зайшли всі запрошені. Приїхали представники преси 

і телебачення. Та на категоричну вимогу Ю. Ключковського журналісти вимушені 

були покинути зал засідань. У зв‘язку з тим , що я був ініціатором тієї  ідеї, мені і 

доручили вести ―круглий стіл‖. У вступному слові я зазначив, що львів‘янам не 

байдуже спостерігати , як амбіції нищать консолідацію нації. Члени Спілки на своєму 
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гіркому досвіді не раз переконувались, що ворожнеча серед своїх є більшим злом, 

ніж тимчасова поразка від ворога. В залі сидять керівники двох уламків єдиного 

РУХу,  від них залежить майбутня доля  не тільки РУХу, а, можливо, історичного 

шансу нашого народу. 

    Спочатку виступали представники організацій і УРП /С. Пущик, О.Петрик, 

М.Павлишин та інші/. Виступ Ю. Ключковського був безкомпромісний: тільки уламок 

Руху, де він обраний головою,  є легітимним, другий уламок повинен 

саморозпуститись. В. Парубій,І. Кокодиняк і Ю.Барановський годилися на компроміс. 

Було запропоновано три варіанти виходу з тупіка. За першим варіантом збираються 

всі делегати зі своїми мандатами і загальним голосуванням  обирають керівництво 

єдиного РУХу. Другий варіант: повторити перевибори всіх делегатів в осередках і з 

новими мандатами їм прибути до Львова , де спільна президія двох уламків проведе 

нове голосування. Третю пропозицію дав В. Парубій:  признати Ю. Ключковського 

головою РУХу, а обрану другим уламком РУХу президію включити до складу 

спільного РУХу на правах опозиції.  

Ю. Ключковський не погоджувався ні на один із запропонованих варіантів,бо,  

прорахувавши ситуацію, зрозумів,що всі пропозиції ведуть до програшу 

прочорноволівської групи у Львові. А це захитає крісло під В. Чорноволом у Києві. 

      ―Круглий стіл‖ закінчився нічим.У Львові була створена перша опозиція до РУХу 

Ю.Ключковського,що все одно відгукнулося дисонансом на ситуації в Києві. 

Непоступливість Ю. Ключковського , на мою думку, таки мала негативний вплив на 

громадськість Львівщини. Тоді і пізніше громадські організації були на боці 

І.Кокодиняка і В. Парубія. Здається, М. Павлишин як голова УРП  також схилявся до  

компромісу. Не судилося. Тепер маємо те, що маємо. ―Нехай все гине, якщо мене не 

оберуть  начальником‖. Така вже наша ментальність…. 
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 Перші організаційні кроки, пов‟язані з пам‟ятником 

 На зустрічі в голови обласної ради  Миколи Гориня я запропонував йому очолити 

оргкомітет. М.Горинь відмовився через свою зайнятість і порадив звернутись до його 

заступника  Юрія Зими. З Юрієм Зимою  був знайомий ще з часів виборної кампанії і 

діяльності рухівського активу. Того ж дня  передав йому, правда, не зовсім точно 

слова голови ради: 

    -Горинь доручає вам очолити оргкомітет з проектування і спорудження у Львові 

пам‘ятника жертвам комуністичних злочинів. 

   -Добре,але з умовою, що всю практичну роботу буде виконувати Кубів,- відповів з 

усмішкою Ю. Зима. 

   - При  нагоді мушу сказати, що більш ерудованого, працьовитого, національно 

свідомого патріота, як Ю. Зима,у Львівському ―білому домі ― не було й донині  нема. 

Не за ―продаж дітей за кордон‖ він постраждав, а за щирий український патріотизм  

його скомпрометували і ніхто не став на його захист. Як не раз у нас бувало, 

добивали його свої під улюлюкання хамелеонів з 5-ї колони. Можливо, Ю. Зима ще 

напише спогади і скаже всю правду. 

     Протягом місяця я формував оргкомітет з 12 осіб, погоджуючи кандидатури з 

адміністрацією і громадськими організаціями. Від адміністрації міста згодився бути 

заступником голови оргкомітету Павло Качур (на таких умовах  як Ю.Зима) , від 

Спілки заступником призначено мене. Водночасно був сформований і затверджений 

склад журі. Разом з головним художником міста Володимиром Сколоздрою 

сформували  програму й умови конкурсу. Про все це  повідомив громаськісь через 

газети  ―Високий Замок‖, ―ЗВУ‖ і ―Нескорен‖ за листопад 1992 року. 

    Від імені Львівської обласної адміністрації ми звернулись до всіх обласних 

художніх спілок України з просьбою взяти участь у конкурсі проектів пам‘ятника. З 

такою пропозицією і просьбою надання фінансової допомоги на його спорудження я 
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звернувся через радіостанцію ―Свобода‖ до українців в Україні  та за її межами. 

Звернення було передане на початку січня 1993-го.  

   Почалась практична організація збору коштів і підготовка розміщення проектів від 

скульптурних груп. Про безоплатне  розташування їх  домовився з адміністрацією  

Національного музею . На ксероксі було розмножене і розповсюджене звернення від 

Спілки / те саме, що  передав через радіостанцію ―Свобода‖ ). В  обласній раді СПВУ  

погодив, що гроші будуть акумулюватись на рахунку профспілки ветеранів праці, яку 

я  тоді очолював.  Протягом 1992 року на відкритий рахунок в банку надійшло від  

різних підприємств і окремих осіб 182305 купонів / так називались тоді українські 

гроші/. Всі фінансові операції проводила бухгалтер профспілки-політв‘язень 

Стефанія Химин. (Копії всіх фінансових та інших документів, що мають відношення 

до пам‘ятника, зберігаю у своєму домашньому архіві). 

   9 травня 1993 року  відкрилася виставка 30 проектів пам‘ятника (анонімних на час 

виставки) різних художніх груп. Це була чи не найбільша виставка проектів 

пам‘ятників для Львова після конкурсу проектів пам‘ятника Т. Шевченку. Відкрив 

виставку Ю. Зима . На відкритті, як писала газета ―Нескорені‖ (травень 1993 року), 

виступили   депутат Верховної Ради України Я. Кендзьор, від Спілки -заступник 

голови В. Кубів і член ради М. Павлишин. .Через місяць зібралося журі конкурсу і , на 

жаль , не прийняло і не рекомендувало для реалізації  жодного з наявних на виставці 

проектів. У книзі відгуків є записи  208 осіб, які виклали свою думку про наявні 

проекти. З ними ознайомились авторські  колективи. Всім авторам після закриття 

виставки були виплачені гонорари. Про це подбав голова оргкомітету 

Юрій Зима.  

   У львівських часописах була висловлена подяка авторам проектів, котрі брали 

участь в конкурсі, й оголошено  другий тур конкурсу . І знову напружена робота по  

заохоченню нових авторських колективів до нового конкурсу,  а головне, інтенсивний 

збір грошей. 
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   І знову оголошення , і знову пошуки виставкового залу та зустрічі з авторами 

проектів першого туру конкурсу. З доброї ласки директора картинної галереї, що на 

вулиці В. Стефаника, Б. Возницького ми повідомили через пресу про зал для 

виставки. Відкрив її знову Ю. Зима 13 січня 1994 року / фото 22,23,24,25,26,27)  

 13 проектів було виставлено в залі на суд львів‘ян і гостей  міста. 

    У кінці лютого члени журі,  переглянувши записи в книзі відгуків, таємним 

голосуванням…провалили всі проекти. Що ж далі?. А далі,як то кажуть,- подорож 

бабці довкола печі... 

Третій тур конкурсу відбувся в приміщенні Національного музею з ласки його 

директора В. Отковича  з 30 травня по 9 червня 1994 року. На конкурс було 

виставлено тільки шість проектів, та коли зібралось журі ,то як і після попередніх 

голосувань -результат виявився нульовим. Найбільше прихильників мали проекти  

В. Федоренка і  П. Штаєра. В приватних розмовах були пропозиції об‘єднати ті два 

проекти, та автори навряд чи згодились би на таку пропозицію.Я зрозумів, що при 

голосуванні  члени журі  мають свої симпатії та уподобання не тільки до проектів, а й 

до їх авторів, що шкодить загальній справі. Та життя є таким і люди не ангели, мають 

схильність до  особистих інтересів. І хоч проекти були під шифром ,всі члени журі 

знали, чий проект демонструється на виставці. До мене теж підходили знайомі чи 

родичі скульпторів і просили підтримки. Докір Львівській мистецькій школі було 

висловлено в газеті ― ЗВУ‖.  

     У конкурсах , якщо оглянутись назад, брали участь досить відомі і впливові 

особистості.Такі ,як голова обласної Спілки художників І. Самотос / фото конкурсного 

проекту 24/, головний художник міста Львова В. Сколоздра (фото конкурсного 

проекту 25),  В. Каменщик, Б. Блюсюк, Б. Соколов , П. Кулик/ фото 22/,  Я.Мотика 

/Фото 23/,В.Федорченко / Фото 27), І. Микитюк, Р. Романович та інші учасники , що 

мали своїх прихильників і симпатиків у журі. 
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     Оргкомітет , обговоривши ситуацію,вирішив продовжити  конкурс ще на три місяці. 

Хоч термін конкурсу продовжили, та бажаючих взяти участь у ньому  ставало все 

менше і менше. Потрібно було прийняти якесь вольове рішення. Я  часто на зборах  

докоряв нашим членам за інертність і любив повторяти:  ― Як не ви, то хто? ―  Настав 

час сказати це і собі .   

   На зборах політв‘язнів  тричі ставив на голосування питання, чи вони довіряють 

мені  будівництво пам‘ятника. І всі голосували за довіру, бо  легше скинути роботу 

комусь,аніж самому тягнути її на громадських засадах. І коли виникла безвихідна 

ситуація з проектами, набрався відваги вибирати проект на свій смак. Таким був 

проект  Штаєра – Лозинського. На нього вже на першому турі звернула увагу 

скульптор Теодозія Бриж. Вирізнявся з-поміж інших тим, що він єдиний був 

виконаний у динаміці. Мені ж імпонував  ще й тим , що  пов‘язаний з нашим минулим 

і символізує в‘язня , який виривається через розірвані грати на волю. Зрештою,чому 

тільки  в‘язня,  чому не всієї нації, України? Так, з усіх проектів саме його треба 

вибирати, вирішив на самоті. Але як це зробити?   

   У 4-му турі конкурсу П. Штаєр брати участі вже не захотів попри   гарантію , що він 

виграє. Штаєр не був скульптором з відомим іменем, беручи участь в трьох турах , 

зрозумів , що тут не стільки важлива  оцінка його проекту ,як прізвище  скульптора. 

Хоч не мале значення мало і прізвище Р. Сивенького - керівника обласної спілки 

архітекторів, який розробив проект забудови площі  Шашкевича  і разом з  

П.Штаєром  представляв у комплексі  проект на конкурсах.  

    Свій вибір як єдино можливий в цій ситуації погодив з Ю.Зимою, З.Кицалом,  

М.Трильовським,В.Турецьким. Після того п‘ять членів журі дали згоду проголосувати 

за проект групи Штаєра. Крім того, я згадав , що на першому турі Теодозія Бриж сама 

схилялась до думки про перевагу цього проекту. Вмовити П. Штаєра взяти участь у 

четвертому  турі конкурсу було доволі важко, довелося звернутись навіть до його 

дружини. Переконував її  вплинути на чоловіка. Нарешті 13 жовтня під головуванням 
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Андрія Бокотея  журі проголосувало за проект П. Штаєра :шість ―за‖, п‘ять ―проти‖. 

Таким чином ми отримали офіційний дозвіл на встановлення у Львові пам‘ятника за 

проектом  скульптора П. Штаєра  і архітектора Р. Сивенького. 

      Збір грошей на пам‘ятник тривав п‘ять років, про це читач зможе довідатись 

перегорнувши підшивки газети ― Нескорені‖ з липня 1992 по січень 1997 року. 

Я. Малицький активно збирав гроші на часопис і потреби Спілки. Я  з активом Спілки 

збирав гроші тільки на пам‘ятник.І тут зародилась нездорова конкуренція, що з часом 

переросла в затаєну  ворожість. Масштаби збору в нас були різні. За попередніми 

підрахунками  вартість пам‘ятника  оцінювалась в 20 тисяч американських доларів. 

Тому до збору грошей були залучені майже всі осередки Спілки. Найбільш активним 

був осередок Сокальський (голова М.Грицай), Мостиський (С. Мартин),Стрийський , 

Буський (Ф. Палинський),Золочівський (І. Українець). З Львіських осередків 

активними були Залізничний (М. Кравчук), Личаківський (Л. Українська). Велику 

допомогу надавали М. Павлишин, І. Шуль,С. Савка- Химин, О. Курнат,  

Г.Іваницька,О.Чучман та інші. На підприємствах я особисто заходив до директорів і 

випрошував гроші ( ―Львівтрансгаз‖, Львівські склозаводи, Головпостач, 

Головпоштамт, управління зв‘зку,районні  державні адміністрації м. Львова та деяких 

районів області). Наш актив збирав гроші і по церквах. Не можу тут перерахувати всіх 

причетних до збору грошей,  бо причетність до будівництва пам‘ятника була така 

гіпнотизуюча, що кожний член Спілки і наші знайомі  вважали збирання пожертв 

почесною місією. 

    Постійно я нагадував спілчанам :‖ Тільки ми - колишні політв‘язні,  і тільки тепер, 

зібравши свої сили, зможемо збудувати такий пам‘ятник у Львові. Після нас ніхто за 

встановлення пам‘ятника жертвам комуністичних злочинів не візьметься‖ І цією 

думкою перейнялась більша частина членів нашої Спілки. Якщо переглянути списки 

жертводавців / збереглись в архіві/, то їх  буде кілька тисяч. В часописі ―Нескорені‖ 

подано переважно тільки назву осередку чи церкви, які офірували гроші на 
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пам‘ятник. Понад дві тисячі доларів подарували гості з західної діаспори. Серед  них 

були такі особистості ,як  доктор М. Марунчак, Ліга українок Канади, жіноча 

організація США , М. Лозинська - дружина голови Українського конгресового комітету 

Америки, М.Климишин - учасник Варшавського процесу П‘єрацького, М. Василик- 

Український конгресовий комітет, П. Лагола, Х. Паліїв, Б. Ролянська, О. Світьо, 

І.І.Круцька,  І та І. Мокрівські, М. Заяць ,М. Крижанівська, В. Бурдьо,  О. Дзерович,   

Ф.Гурин ,М. Фішир-Смик,О. Лемеха -Луцька, М. Стельмах , С.Задорожний, 

Н.Шухевич, С.Вовк,Д.Струк,С. Матвійчин,Т. Гаєцька, Г. Кравчук ,О. Морозевич, 

О.Шухевич-Березинська, Т. Даревич, Об‘єднання жінок Ліги визволення України з 

Канади. І багато інших українців з західної діаспори. Майже всі члени Франківського, 

Личаківського і Залізничного районів  Львова віддали долари, що роздала осередкам 

О. Матещук. Майже всі члени осередків Львова та області офірували  частину свого 

заробітку на будівництво пам‘ятника. Більше того, Марія Грицай і Марія Букса 

принесли і  ті долари, які їм дарували американські родичі. Це справді була 

всенародна будова.   Небайдужими виявились і народні депутати Верховної Ради 

України. Коли ми звернулись до них з листом через М. Косіва, то одержали пожертви 

від Л. Кравчука, І. Юхновського, Я. Кендзьора, Є. Пронюка, Т. Процев‘ята, В. 

Чорновола, Л. Танюка, М. Сироти, Е. Гурвіца та інших. 

     У 1993 році відбулась перша девальвація національної валюти. Якщо долари не 

втрачали своєї вартості, то купони втрачали. І тому напередодні девальвації я 

домовився з Богданом Андрусівим, що тоді став керуючим територіальним 

управлінням ― Головпостачу‖, про закупівлю бронзи на пам‘ятник. Це  була дуже 

вдала операція. А куди завести бронзу, щоб не вкрали ? На обласній раді СПВУ  

звернувся з проханням до присутніх знайти приміщення в себе чи знайомих , де 

можна зберігати  бронзу. Були серед спілчанців такі, що мали свої особняки, та 

прийняти бронзу на збереження ніхто не захотів. І не дивно,бо бронза  була 

дефіцитним металом для перепродажу в Польщу :власник її наражався на подвійну 
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небезпеку – відповідальність за  збереження і навіть вірогідність  грабунку від злодіїв. 

Виникла патова ситуація. Виходило , даремно ми рік збирали гроші, що ось - ось 

мали перетворитись на папірці. 

     Щоб передати бронзу на скульптурну фабрику, потрібно мати угоду. Щоб укласти 

угоду, потрібно мати проект. В угоді зазначалась вартість пам‘ятника. Але ж ніхто ще 

не знав, який пам‘ятник збудуємо ,бо  йшов  тільки другий тур конкурсу. 

     Посипались докори, навіщо збирав гроші, коли не мав проекту,не знав 

скульпторів. Та коли хочеш щось зробити, потрібно ризикнути.Я так і зробив.Знайшов 

підхід до головного інженера скультурної фабрики, а той порекомендував свого 

співробітника В. Хомка, котрий згодився взяти на тимчасове збереження дві тонни 

бронзи.Я  ризикував тим,що  розписка останнього не була офіційним документом 

фабрики і на випадок його виїзду зі Львова чи пограбування  комори бронза могла 

пропасти, а з нею пропали б і всі зібрані   політв‘язнями кошти. 

    Нарешті, 24 травня бронза була оплачена через банк і здана до комори 

скульптурної фабрики. Збирання коштів ми не припиняли, частину з них перевели на 

депозитний рахунок у банку,  частину передали, з доброї ласки  Б. Андрусіва, на 

рахунок  Головпостачу під великі відсотки   позики. Таким чином, девальвація  не 

принесла нам  збитків.  

     З протянутою рукою звертався я і до директорів працюючих підприємств. Думав, 

що вони, хоч і колишні комуністи, але все - таки українці і розуміють, який злочин 

проти українського народу вчинила  партія , котру вони матеріально і морально  

роками підтримували. Всі вони ніби погоджувались зі мною, та , на жаль, фінансувати 

спорудження пам‘ятника жертвам комуністичних злочинів не захотіли. Приймали і 

проводжали солодкими обіцянками, а результат був нульовий. На Львівзалізницю до 

п.Кирпи  ходили ми разом з М. Павлишиним, на ― Світоч‖, ― Маяк‖, ―Райдугу‖,‖ 

Ювелірпром‖, ― Фармзавод‖  я ходив сам ,щоб зустрітись з директором телефонував  

по кілька разів ,але секретарки , з‘ясувавши, хто дзвонить ,заявляли твердо, вже по - 
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українськи: ―Директора сьогодні не буде.‖ Найкраще віднеслись до збору коштів 

обєднання Львівтрасгаз (І.Палцан), мехсклозавод (М.Скрипець), Тернопільський 

шляхбуд (М.Боровий),головпостач (Б.Андрусів) та інші. 

 

  Проект пам‟ятника і виготовлення  бронзової скульптури 

   Після  остаточного погодження з оргкомітетом і радою СПВУ вибору 

запропонованого журі проекту  пам‘ятника П. Штаєра постало питання, хто стане 

офіційним замовником цілого робочого проекту пам‘ятника і благоустрою площі 

Шашкевича. Міська адміністрація Львова відмовилась стати замовником проекту. На 

всіх зборах СПВУ я переконував , якщо ми тепер не поставимо пам‘ятника жертвам 

комуністичних злочинів ,то після нас ніхто його не поставить.З моєю аргументацією 

спілчанці згодились і вирішили : ―Тобі і бути замовником‖. Ініціатива завжди 

карається. Будучи раніше замовником проекту Радехівського цукрового заводу, я 

добре розумів , який тягар беру на себе. В цукротресті було легше. Цілий відділ 

займався капітальним будівництвом  ,та ще й кілька заводських інженерів йому 

допомагали. А тут , крім сумлінної С. Химин, жодного помічника. Але сказавши ―а‖, 

пізно відступати, потрібно тягнути самому цей віз проблем. Це може зрозуміти і 

оцінити лише той, хто перебував у ролі замовника. По-друге , всі грошові 

надходження концентрувались на рахунку профспілки,головою якої я був. Правда, з 

цього рахунку гроші можна було перевести на рахунок  СПВУ, та, знаючи рівень 

освіти Я. Малицького, розумів, що він не має поняття про функції замовника , до того 

ж він сам відхрещувався  від участі у справі  спорудження пам‘ятника. 

    У кінці жовтня підписав з П.Штаєром офіційну угоду на робочий проект макета 

пам‘ятника. Листом від 3-го листопада 1994 року  звернувся до міського управління 

архітектури з проханням видати технічні умови для проекту реконструкції площі 

Шашкевича замовнику ( голові профспілки ветеранів праці). 
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    Не один місяць  потратив, поки позбирав і погодив вихідні документи для технічних 

умов. Щоб закласти в план на 1995 рік реконструкційні роботи, я підписав протокол 

намірів з ― Львівміськбудом‖ / генеральний директор П. Хаба/. Такий самий протокол 

підписав з проектною організацією  ―Укрпроектреконструкція‖(директор М. Филипчук) і 

кераміко скульптурною фабрикою ( директор Ю. Скрипченко).Мушу тут зауважити, 

що всі три  керівники не виявляли захоплення від тих замовлень, передбачаючи 

фінансову , матеріальну і технічну  неспроможність замовника. Два перших були 

моїми знайомими ,крім того, відчували своїм патріотичним обов‘язком докласти 

зусиль, щоб  виконати угоду скоріше і дешевше. Третій керівник (колишний 

заввідділом міському КПУ), навпаки, створював немало перепон, які з труднощами 

вдалося подолати. 

    Дуже примхливим та незгідливим виявився і П. Штаєр. Ставив все нові і нові 

вимоги. Ю.Скрипченко вимагав авансувати 25 відсотків вартості виготовлення 

скульптури і негайної передачі  шести тонн бронзи, двох тонн гіпсу, тонни кутника, 

500 кг арматурної сталі і ще багато  іншого,бо інакше фабрика  не приступить до  

роботи над  пам‘ятником.З одного боку, я губився в думках, де і коли я зможу за 

допомогою знайомих будівельників все це роздобути,а при підтримці  П.Качура і  

Ю.Зими вплинути на П. Штаєра та Ю. Скрипченка ,але з друго боку, прекрасно   

розумів ,що без бронзи відлити пам‘ятник неможливо. Кожного ранку, прокинувшись 

вдосвіта, шукав виходу з патової ситуації. Грошей на решту бронзи, після передачі 

скульптурній фабриці авансу, не вистачало. Бронза тоді стала в кілька разів 

дорожчою. 

    Неждано народилась думка про совєтські пам‘ятники у Львові й області. Евріка! 

Дочекався,   8-ої години ,не йшов , летів до П. Качура. Нема… до Ю. Зими,  до П. 

Зозуляка- заступника начальника обласного управління культури.Там зустрів 

М.Курилишина з будівельника управління культури,і він у розмові   назвав бронзові 
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пам‘ятники Леніну, що стояли у Львові та в Золочеві,і ще кілька дрібніших в інших 

районних містах.Тоді я вже був на коні ! 

      Однак управління  культури остудило мій запал. Пам‘ятник Леніну, хоч 

демонтований, але не знятий з реєстрації в Міністерстві  культури. Беру листи від 

Львівської адміністрації ( це теж не так просто, потрібно зібрати візи різних 

начальників, а вони всі колишні, переживають, чи не повернуться їхні хазяї і 

спитають , хто завізував прохання зняти з обліку ―самого‖ Леніна… Краще 

відбрехатися: Мене нема на роботі). Але я йшов напролом, сварився, соромив, 

погрожував. Часом мене запитають ,чому маю так багато ворогів. Чи не один з тих, 

колишніх,запам‘ятав  мої погрози, докори, і тоді, і тепер про мене не відізветься 

добрим словом, мстить за слова образи : ― Спокутуйте хоч добрим ділом свої гріхи 

перед тими, хто загинув від рук ваших однопартійців. Ви ж платили членські внески 

тим злочинцям, а самі мовчали, знаючи про злочини своїх вождів, а на партійних 

зборах вихваляли їх. ―Може, не так  було?‖-запитував їх . 

       Нарешті офіційний лист підписаний, і я поїздом їду до Києва, в Міністерство 

культури. -А де воно знаходиться?- питаю в симпатичної дами на Хрещатику. 

    -Ви, напевно, з Івано- Франківська, їдете до свого недоученого земляка з 

просьбами і хабарем в торбі ?- цідить крізь зуби, підкреслюючи кожне слово, вже 

явно несимпатична дама. 

      - Наскільки я знаю, він має вищу освіту,- розгублено заперечую дамі.  

     - Що ви!..Він має какое - то учіліще,- продовжує дама чомусь вже по-російськи, 

пояснюючи , як дістатись до Міністерства. В Міністерстві  працівники цікавляться,хто 

я , звідки і що хочу. Як пізніше зрозумів, погану послугу  я зробив міністру М.Яковині,  

розповівши працівникам про свої проблеми. Зайшов М. Яковина, привітався,  

ввічливо запросив до свого кабінету : ―Заходьте ,львів‘яни‖.Я був знайомий з ним з 

львівської конференції РУХу.  Ввічливе запрошення приємно полоскотало моє 

самолюбство 
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    Боже, невже це правда,що наш галичанин є міністром? Та правда, і те, що ми не 

вміємо шанувати своїх людей. Промайнула згадка про такі ж мої візити до міністра 

харчової промисловості і його заступників. Це ж були чужі по духу люди, а з яким 

апломбом вони нас приймали! А тут щиро і просто: ― Прошу сідати, що там у вас?‖ -

запитав по-нашому. Я показав міністрові листа. М.Яковина викликав працівницю, 

вона прочитала листа,  але …зніяковіла і поглянула на мене розгублено.‖ Він не 

завізує…оформляйте тоді, коли його не буде, і більше  ні в кого не візуйте‖. 

      Задзвонив урядовий телефон. З розмови я зрозумів ,що міністра кудись 

терміново викликають.  

    - Розпорядження підготує моя помічниця, контактуйте тільки з нею. Від мене 

привітайте львів‘ян,- сказав на прощання М.Яковина. 

    Тоді розпорядження на руки я не отримав і ще довго його не було. Щоб такий 

дозвіл отримати, кияни порадили директорові Львівської картинної галереї  

Б.Возницькому створити експертну комісію і вирішити, чи нема можливості 

відреставрувати пам‘ятник Леніну, щоб знову змонтувати його на попереднє місце. 

Ось тоді я зрозумів, в якому оточенні працює в.о. міністра М. Яковина. Б.Возницький 

склав і відправив до Міністерства культури акт експертизи, де константувалось, що 

скульптуру вже неможливо відреставрувати. І тільки після того ми отримали дозвіл 

на зняття з обліку ―найціннішого‖ у Львові пам‘ятника. 

      Пригадую,як львів‘яни спостерігали і аплодували , коли  монтажники демонтували  

того ідола. Це видовище ніколи не забуду. Бо цю подію одні львів‘яни оплакували з 

радості, другі зі смутку. На місці події зустрів тоді свого генерального директора 

цукротресту В. Фесика з дружиною і головним інженером Б. Ковальчуком, що 

прийшли з  червоними гвоздиками прощатись зі своїм вождем… Демонтаж 

пам‘ятника вважали варварством, хоч були українцями. 

     Маючи на руках розпорядження п. Возницького на передачу  скульптури комітету 

ветеранів праці ―Нескорені‖, я вирушив у дорогу. Спочатку автобусом виїхав на 
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розвідку до Олеська,де в старому замку могла зберігатисьскульптура. Замок був під 

охороною міліції. Відповідальна працівниця за скульптурні пам‘ятки була , як ви 

здогадуєтесь, росіянкою .Вона доброзичливо поставилася до мене, коли довідалась , 

що я на днях приїду по бронзового  Леніна,  аби перевести його на скульптурну 

фабрику для реконструкції. Так я їй і сказав. Щоб показати мені ―божка‖,  

телефонувала до Б.Возницького за дозволом. Просила нікому про це не розповідати, 

бо Леніна привезли вночі під охороною  КДБ і  про місце його переховування ніхто не 

знає. 

     -Через кілька днів ваш  ―політв‘язень‖буде у Львові,- запевнив я працівницю 

музею. 

     Наш спілчанець Я. Драган домовився зі своїм начальником військової частини про 

вантажну автомашину, а голова Буського осередку СПВУ Ф.Палинський з головою 

районної ради про автокран. Маючи такі домовленості,ми з Я.Драганом виїхали до 

Олеська. Після деяких перепон з оформленням  завантажили скульптуру, 

пообіцявши працівникам музею красиво відреставрувати її і змонтувати на старому 

місці перед Оперним театром.Зрозуміло, що  здали її на склад скульптурної 

фабрики. Знявши 15 відсотків на внутрішній брухт та інші втрати, фабрика признала 

вагу бронзи 1140 кг. Це було  5 січня 1995 року.  

    Гіпс допоміг виписати на Пустомитівському заводі (не дві, а 10 тонн) голова 

районного осередку Спілки О. Тибель. Інші будівельні матеріали безоплатно 

забезпечили львівські будівельники. Тиск на директора фабрики Ю.Скрипченка 

робив П. Качур. Над Ю. Зимою нависала вже тоді загроза роздутої пресою афери 

про продаж дітей за кордон, тому він не міг займатися пам‘ятником. За підтримкою  

звертався до Б. Стельмаха , який тоді  в міському департаменті відав питаннями  

культури. Знайшов підхід і до начальника виробничого цеху скульптурної фабрики  

Л.Червеня, який, провівши обміри виготовленого  робочого макета пам‘ятника, 
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підтвердив , що завезеної нами бронзи цілком вистачає для відлиття його. Це   була 

перемога! 

   Організація ―Укрпроектреконструкція ― за нашою угодою видала проектно-

кошторисну документацію, і ― Міськрембуд‖  приступив до підготовчих робіт на площі. 

Та замовник за правилами повинен передати підряднику точки підключення води, 

елетроенергії, зняти повітряні електролінії  і винести підземні комунікації за межі 

будівельного майданчика. Все це потрібно було швидко і оперативно організувати. У 

Спілці я про це нікому не розповів. Сам крутився, як молодий , забувши, скільки мені 

років. Монтажне управління безоплатно виділило з власних фондів електроопору ще 

й перевезло її на місце призначення. Тролейбусно- трамвайне управління   

перенесло кріплення тролей. Робітники ―Львівсвітла‖ демонтували наземну мережу. 

БУ-426 подарувало 50 метрів електрокабеля і під‘єднало його до джерела струму від 

щита податкової інспекції. Таких операцій було безліч. 

      Усіх начальників підрядних організацій потрібно було відвідати і випросити дозвіл 

чи допомогу на будівництво пам‘ятника жертвам комуністичних злочинів. Сама ця 

назва викликала в них алергію. Вони ж усі -колишні. Можливо, донині тримають у 

схованці свої партійні квитки.А тут ще стільки проблем треба було розв‘язати в 

процесі підготовчих робіт. Передати підряднику дозвіл  архбудконтролю на ведення 

будівельних робіт. Погодити з районним ДАЇ  заїзд на будівельний майданчик 

вантажних автомашин. Це займало в мене дуже багато часу і сил. Листи самому  

писати,друкувати , самому  їх розносити. Проектантам потрібно назвати матеріал 

облицювання основи пам‘ятника. А хто його поставить? Те саме з матеріалами 

благоустрію. Це був ребус, бо хто в Спілці міг відповісти на такі питання? На додаток 

до цього доводилось просто підштовхувати автора проекту і адміністрацію 

скульптурної фабрики форсувати темпи робіт.  

      Особисто я тоді (і тепер) був незадоволений виглядом скульптури в‘язня, який 

виривається з -за грат. При обговоренні макета я звертав увагу присутніх членів 
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художньої ради на  депресивний вигляд в‘язня, який мав би символізувати Україну , 

що виривається з тюремного ув‘язненння. Чому так низько опущена його голова , 

чому не відчувається напруження  м‘язів при ламанні грат. П. Штаєр обіцяв 

виправити, та, на жаль, залишив усе без змін. І тепер, ідучи до пам‘ятника, 

звинувачую художню раду, що не прислухалась до моїх зауважень. Стоїть пам‘ятник 

в позі раба, якому хтось розірвав грати і він, знесилений, вилазить з- поміж них. Я 

хотів бачити в ньому борця, що сам розірвав грати і поглядом оцінює перспективу  

продовження боротьби / per aspera ad astra /.М‘язи його рук і ніг мали б нагадувати 

м‘язи атлета,  спортсмена , що досягає мети, незважаючи на фізичне виснаження. 

Шкода, що кoмісія не підтримала моє прохання, тепер маємо те, що маємо. І то 

добре, бо тепер ні обласна, ні міська рада не виділили б коштів на пам‘ятник. Та чи і 

Спілка зібрала б тепер гроші  на  нього? 

      Бетонування фундаменту під постамент теж не йшло гладко. Нема цементу, 

дощок на опалубку і огорожу майданчика. Нема арматури, нема…І знову похід до 

спонсорів. Завдяки голові Миколаївського осередку Спілки Роману Петріву, місцевий 

цементний завод відвантажив підряднику безоплатно вагон цементу.―Львівліс‖ 

відпустив дошки, тонкомір , інша будівельна організація передала арматуру.Все це 

разом взяте прискорило спорудження постамента. Мені,  як офіційному замовнику, 

що поєднував у собі і фінансиста ,і інженера з технагляду, потрібно було  брати на 

себе всю відповідальність за якість проектної документації, за якість будівельних 

робіт,за якість бронзової скульптури. Оргкомітет на  засіданні на початку 1995 року 

склав свої повноваження. 

      Я не дивуюсь тепер подружжю Калинців, котрі взялись споруджувати пам‘ятник 

Степану Бандері ,а тепер нарікають , що міська адміністрація не хоче перебрати  

функції замовника на себе. І  мені члени нашої Спілки дорікали , що я забагато взяв 

на себе. Я розумів та й іншим роз‘яснював, що закласти в бюджет окремим рядком 

спорудження пам‘ятника міська адміністрація не може без дозволу уряду України,а 
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може тільки фінансувати  благоустрій території довкола вже змонтованого 

пам‘ятника. 

     У 1995 році фундамент під пам‘ятник був закінчений. В квітні 1996 року 

скульптурна фабрика, згідно з угодою , змонтувала скульптуру    пам‘ятника на площі 

Шашкевича(цю площу варто переіменувати на площу скорботи). 

   Чи сподівалися комуністи ще кілька років тому, що їх ідола переплавлять саме на 

пам‘ятник жертвам його політики у Львові. Вся Україна була жертвою його політики 

(голодомори,репресії,колгоспне рабство,депортації).На всій Україні стояли (декуди 

ще стоять) його пам‘ятники в бронзі, то чому ж не наслідувати нашому прикладу               

і в кожному обласному центрі не поставити такий пам‘ятник з бронзи ідола ? І колись  

пам‘ятники   ставили  з нагоди знесення панщини 1848 р. Тепер причин більше. 

За виконані роботи замовник /профспілка ветеранів праці/ розрахувалась з 

―Львівміськбудом‖, скульптурною фабрикою , проектною організацією і авторським 

колективом повністю. На це було витрачено решту зібраних  коштів. З рахунку знято 

також  3750 тис. крб.- гроші, які  члени Спілки офірували на пам‘ятник Степану 

Бандері. Профспілка тримала їх на своєму рахунку в банку і тільки в кінці  1996 року,  

зібравши  пожертви на викінчувальні роботи стосовно пам‘ятника, перерахувала   

через банк  всі суми пожертв на  пам‘ятник С.Бандері. Цікаво, чому ніхто не звітує 

перед громадськістю  про зібрані пожертви на пам‘ятник. Таке ж запитання можна 

поставити Івану Губці: куди поділись гроші, зібрані ним на перевезення праху Івана 

Мазепи в Україну?  

     Відносно фінансового звіту затрат на пам‘ятник жертвам комуністичних злочинів, 

то профспілка тричі звітувала перед своїми спілчанцями. Результати комплексної 

ревізії були зачитані на зборах Спілки. Шкода, що  газета ―Нескорені‖ про це не 

повідомляла.Комусь було невигідно оприлюднювати висновки комісії.  Ось уривок з 

акту ревізії: 
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     ―Ревізійна комісія з повною відповідальністю стверджує, що на підставі 

документів, перевірених нею, зловживань не виявлено. Навпаки, завдяки  

наполегливості  п. Кубіва  фонд спорудження пам‘ятника  жертвам репресій зріс на 

значну суму :  В 1992 / 93 р.за його ініціативою придбано 2 тонни  бронзи на суму 

758880 крб., які вже в 1995 році, на час її використання, мали  вартість 508 мільйонів 

крб. Але в час придбання  в цілій Спілці не найшлося людини, яка виявила би згоду  

прийняти  на зберігання отих  двох тонн  бронзи. І  довелося п. Кубіву на свій ризик , 

під чесне слово директора скульптурної фабрики, передати бронзу на збереження 

фабриці. 

    У 1994 році п. Кубів наважився передати, теж на свій ризик ,фірмі ― Львівресурси‖  

під депозит 20 млн.крб., які  за неповний рік принесли 34064100 крб. чистого 

прибутку в формі  відсотків за використаний капітал. Вже ці два наведені факти 

дають підставу колективу  СПВУ висловити п. Кубіву  щиру подяку за його працю , 

яка в нинішніх умовах є просто каторжною, коли всюди треба вимолювати та 

виклянчувати те , що потрібно для загалу. А проблем при побудові  пам‘ятника  

предостатньо. Коли аналізувати  надходження  пожертв по категоріях жертводавців 

від установ,  то їх було майже 1,5 мільярда крб. І тоді тільки переконуєшся, скільки 

праці та енергії треба було витратити, щоб досягти такого успіху. Скарбник п. Химин 

вклала не менше праці і часу, щоби в міру своїх знань , без грошової винагороди , 

виконувати нелегкі обов‘язки .  

     Усі розпорядні , виконавчі  та контрольні функції  лягли на плечі  голови ради 

профспілки п. Кубіва та її членів.‖ 

    Акт ревізії займає 15 машинописних аркушів. Підписаний  головою комісії  

М.Масловською і членом Р.Яримович . Ознайомлені  письмово В. Кубів, С. Химин - 

Савка, Я. Малицький. 27 травня  1996 року. 

     У  червні  акт ревізії зачитала М.Масловська  на зборах обласної ради  СПВУ  і він 

був затверджений відкритим голосуванням. Щоб читач міг уявити масштаби  
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проведеної роботи,  назву кілька цифр з акту ревізії. Загальні витрати на пам‘ятник  

станом на квітень 1996 року становив 4885542000 крб, що за тодішними цінами 

дорівнювало приблизно 30000 доларів. Заплачено з рахунку профспілки, де 

акумулювались всі надходження , скульптурній фабриці і авторам проекту пам‘ятника  

2142192 крб.,―Укрпроектреконструкції‖- 1695840 крб.,―Львівміськбуду‖ -1325642000 

крб., зібрано і передано підрядникам будівельних матеріалів, на суму 1101450000 

крб.,західна діаспора подарувала на пам‘ятник 4100  доларів‖.  

     У попередніх розділах я вже висловлювався про загальне правило люмпену 

осуджувати тих , хто щось робить, його  бажання знищити активіста. І тому, коли 

пам‘ятник вже стояв на фундаменті, коли почались опорядкувальні роботи довкола 

нього, у заздрісників появилось бажання нищити  тих, хто найбільше доклав зусиль 

до його спорудження. /Про це в наступному розділі/. 

   Проектом було передбачено облицювання постаменту пам‘ятника гранітними 

шліфованими плитами.Такими плитами передбачалось і облаштування сходів на 

площі. Майданчик потрібно було викласти бруківкою,площу обгородити низькою 

стінкою з гранітних блоків під бочардо. І знову -пошуки матеріалів по Львову і за його 

межами. Мені допомагали знайомі і незнайомі люди,та найбільше- бажання довести 

розпочату справу до кінця. 

  На площі Я. Галана (тепер Петрушевича) стояв ще не розкрадений постамент його 

пам‘ятника. Гранітні плити з його облицювання ось-ось могли щезнути і тому, коли я 

звернувся до голови міста В. Куйбіди , він без найменшого спротиву дозволив нам 

забрати з постаменту всі гранітні плити. Як на свято прийшли наші політв‘язні з 

Галицького і Личаківського осередків демонтувати  плити з постаменту пам‘ятника  

Я.Галану. Генеральний директор П. Хаба виділив автомашину і автокран. Через 

кілька годин плити були демонтовані і перевезені  на каменеобробний завод для 

збереження,про що я  заздалегідь домовився з головним інженером заводу. Інженер 

дав маленьку довідку, але попередив , що такі плити він довго зберігати не зможе, 
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вони у населення користуються попитом для надмогильних таблиць. З тих міркувань 

відмовився брати на збереження плити і  П. Хаба. Та вони пролежали на заводі 

більше року і ніхто їх не розікрав. Не такий уже й поганий наш народ, як дехто 

вважає. 

 

 

        Погрози фізичного знищення не зупинили мене 

    На чергових зборах міських осередків м. Львова виступали активісти Спілки , 

серед них гарну доповідь зробила Анна Сех про листопадові дні у Львові 1918 року. 

Після її виступу я розповів про хід спорудження пам‘ятника жертвам комуністичних 

злочинів.Про історію оформлення у Києві і  Львові дозволу на використання 

пам‘ятника Леніну , що стояв роками навпроти  Оперного театру і  переплавлення 

його на грати нашого пам‘ятника. Емоційно змалював труднощі організаційного 

процесу і радість від кінцевого результату. Не забув, як завжди, при нагоді дорікнути 

активу СПВУ і Товариству репресованих ( їх представник був присутній на зборах) за 

пасивність та бездіяльність,вказавши ,зокрема, що ті дві потужні організації нічого не 

роблять для викорінення російської мови у військових частинах Львова,не проводять 

у школах та інститутах політичних інформацій про визвольний рух в Галичині,не 

цікавляться яку ж історію України вивчають школярі. А тільки плачуть, що хтось цього 

не робить / ну хто ж мене за такі дорікання буде любити?/. Для годиться всі 

аплодують, а в розмові скаржаться, що сімейні умови не дають можливості зайнятися 

громадською роботою. 

    Після свого дошкульного  виступу я перейшов у кінець залу і сів біля вхідних 

дверей з розрахунком після чергового виступу піти додому. Та ще перед тим, як 

сісти, я зауважив двох молодих чоловіків, що при моєму наближенні піднялись з 

крісел і вийшли з залу. Як потім розповідав мені Іван Лях, один з тих незнайомців 

питав у нього :‖Чи той ,що виступає, це Кубів?‖. Іван, нічого не підозрючи, кивком 
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голови підтвердив.  Вийшовши із залу я знову звернув увагу на них. Вони курили і 

про щось тихо розмовляли. Трамваєм № 4 я приїхав до кінця вул.Інститутської. При 

виході з трамваю знову побачив за собою одного з тих незнайомців. Я в нього ще 

спитав:‖ То ви були у нас на зборах?‖ Він щось буркнув, немов би: ―нє‖. Я подумав, 

що помилився і швидко пішов, передчуваючи щось недобре.А був це листопадовий 

вечір 1995 року. Вулиця не освітлена , темна. Коли передні пасажири зникли за 

рогом вулиці Мушака, я,раптом, почув за спиною  слова : ―Мужчина, мінутку! ‖Коли 

той, хто просив почекати, наблизився,я впізнав у ньому пасажира трамваю. На 

вулиці, крім нас двох, нікого більше не було.  Не доходячи двох кроків до мене, він 

немовби зупинився , щось дзенькнуло у нього в кишені, Ще не відчуваючи небезпеки, 

а тільки цікавість, я дивився на нього і чекав , що він скаже. Порівнявшись зі мною, 

він кастетом сильно вдарив мене в голову. Від удару я впав на дорогу і втратив 

свідомість, яка, правда, скоро відновилася.Почув, як він тікає по тротуару на подвір‘я 

російської школи ( теперішня духовна академія).  

   Згодом підійшли пасажири з наступного трамваю. На щастя,серед них був мій сусід  

Василь Лаба. В лікарні мені надали першу медичну допомогу і записали до книги 

реєстрації  про  бандитський напад. У міліції теж зареєстрували напад і порадили йти 

на експертизу в медінститут. Характерно,що в таких випадках міліція не зацікавлена 

починати справу розслідування, там хотіли , щоб я назвав прізвище нападника! Є в 

цій справі ще одна цікава деталь.У Спілці Я. Малицький несподівано пообіцяв 

з‘ясувати причину нападу і  його організаторів. Через певний час  повідомив: ― Це 

робота не спецслужб КДБ…‖ А чия? І звідки у нього така інформація ?    

                Пошуки нового замовника 

    Зваживши на те,що коштів на рахунку  пам‘ятника вже не було і зібрати нові 

пожертви на благоустрій площі Шашкевича видавалось справою нереальною, ми 

разом  з членом ради СПВУ Ю. Мельником відвідали  на початку лютого 1996 року 

голову міста Львова В. Куйбіду. В письмовій формі  виклали прохання  передбачити в 
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міському бюджеті окремим рядком затрати на благоустрій площі Шашкевича.  

В.Куйбіда в розмові дорікнув нам, чому перед спорудженням пам‘ятника ми не 

порадились з міською управою щодо благоустрою площі ,та все ж запросив на 

співбесіду начальника фінансового управління   Л.Максимович, яка, як пізніше 

виявилось, теж була з родини репресованих .Саме вона в майбутньому  багато нам 

допомагала. По- перше, запросила мене на депутатську комісію з переднього 

розгляду бюджетних розрахунків. Розмова видалась досить гострою ,бо членами цієї 

комісії були ще депутати совєтської орієнтації, і їм не до душі було фінансувати такий 

пам‘ятник, та ще й з мільярдними сумами. Слухаючи суперечки про бюджет, я 

зрозумів , що комісія не може виділити нам необхідних коштів, тому  за допомогою 

референта О.Ясеницького  записався на прийом до голови обласної ради Миколи 

Гориня.  

    З родиною Горинів  познайомився через Я. Баковського ще до  першого арешту 

Михайла і Богдана. З Миколою познайомився вже на першому судовому процесі, 

коли перший раз судили Михайла і Богдана. Тоді їхню маму не впускали до залу 

суду, і в помешканні Баковських, що  напроти обласного суду (на вулиці Пекарській), 

я допомагав складати текст телеграми-скарги  в Москву. Микола тоді ще був 

студентом політехніки.  

    Друга зустріч відбулася в його кабінеті, як заступника В. Чорновола,  разом з 

канадським мільйонером   п.Баєром. Канадець сердився на В.Чорновола , що не зміг, 

чи не схотів його прийняти, і випоминав нам про те, що  свого часу він в Канаді 

допомагав В.Чорноволові збирати пожертви на РУХ ,а сьогодні мусить годинами 

вистоювати під дверима , щоб потрапити до нього на прийом.  

    Микола Горинь виправдував В.Чорновола. Тільки що закінчилась бурхлива 

обласна сесія , і В‘ячеслав Чорновіл мусить відпочити  у своїй персональній кімнаті. 

Баєр так і не дочекався аудієнції в  Чорновола і я  відпровадив його до потягу.  
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    Маючи за собою офіційне знайомство з Миколою Горинем ,я сміливо прийшов на 

призначену О.Ясеницьким зустріч. Пройшовся по килимах  приймальної, згадав, як 

доводилось нам, галичанам, ще,здається,недавно принижено переступати  такі 

пороги, а тепер у приймальні наша секретарка, за дверима- наш начальник. ―Чи 

вміємо шанувати своїх ?- зловив себе на думці. -Ні, таки , ні ! Що ми за нарід такий? 

Перед чужинцями гнемо шию і слова поганого не скажемо проти них, а на своїх чого 

тільки не наговоримо‖… 

   Секретарка доповіла, про мій прихід,я зайшов,привітався з Миколою, і наша 

розмова набула задушевності. По телефону М.Горинь  переговорив з М.Кульчицьким 

- начальником обласного управління фінансів, з керівником комунальної служби 

області О.Семківим.Обидвом дав доручення допомогти мені  з оплатою за гранітну 

продукцію для пам‘ятника.  ―Добре-, каже  О.Семків- ,а хто цю продукцію 

виготовляє?‖-―Не знаю‖…-―То треба взнати‖- дорікнули мені обидва начальники. 

   Цього для мене було вже забагато.  На обласній раді Спілки звинуватив усіх 

присутніх членів ради у байдужому ставленні до закінчення благоустрою площі 

пам‘ятника. Мовчки вислухали, затаївши образу,але вирішили таки повернутись 

лицем до справи,навіть створили  комітет, де кожному членові були визначені 

відповідні обов‘язки. Керівництво комітетом доручили… мені.  

    І справа зрушилася з місця.Я. Малицький разом з Ю.Мельником взялись 

організувати бетонування постаменту. До речі,  своє зобов‘язання виконали.  

М.Мастикаш зайнявся розміщенням замовлень на гранітні конструкції . Разом з 

проектантами оформив детальні креслення для розміщення замовлення і виїхав в 

Житомирську область( разом з О. Семківим), де замовив гранітні плити цокольного 

покриття. Правда, після того від організації розміщення решти гранітних конструкцій 

пам‘ятника М.Мастикаш відмовився, посилаючись то на хворобу ,то на домашні 

проблеми. При сприянні колишнього  директора Львівського каменеобробного заводу  

А.Франка разом з тим же О.Семківим  ми виїхали  до Тернополя, де розмістили 
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замовлення на решту гранітних конструкцій. Туди ж перевезли і житомирські плити, 

щоб довести їх до геометричної кондиції проектної форми. 

    За всі конструкції обласна рада за дорученням М. Гориня заплатила повністю.   

А що ж наші спілчанці ? За протоколом зобов‘язань Р.Яремкевич  повинен був 

замовити  ліхтарі зовнішнього освітлення пам‘ятника (хоч би такі як біля пам‘ятника 

Шевченкові) та проконтролювати їх монтаж .Завдання не виконав, на жаль, і 

.С.Кіндій,  Г. Іваницька , Л. Українська, Б. Когут та інші своїх зобов‘язань не виконали і 

не збирались  виконувати. Це, звісно, відбилось на якості робіт,а для мене стало 

втратою дружніх відносин з активом СПВУ. Докорів ніхто не любить.Я ж  ними 

розкидався направо і наліво. Для них усіх  я став ворогом. І ця книжка також не 

принесе мені симпатій згаданих у ній осіб .Я це добре усвідомлюю… 

   4 квітня 1996 року було проведено засідання членів ради СПВУ. Крім фінансових 

проблем про оплату виконаних скульптурною фабрикою робіт у протоколі / зберігаю 

його в домашньому архіві/ є цікавий запис :‖ Пропозицію В. Кубіва про додаткові 

символи на скульптурі пам‘ятника / розірвані кайдани на руках скульптури, хрест і 

тризуб на таблиці/ відхилити. Залишити внизу скульптури тільки напис:― Жертвам 

комуністичних злочинів‖.Пропозицію про відхилення вніс Я.Малицький. На засіданні 

були присутні О. Боцюрко, С. Кіндій, Л. Українська, М. Сказків, О.Турецька,  

О.Чучман, О. Курнат, Д. Гермак, Т. Левицька, М. Дмитрів, Р. Яримкевич,  

Х.Любінецька, Т. Плюгавка. Донині  не можу зрозуміти такої байдужої покірності  

політв‘язнів щодо  запропонованої їм ―логіки‖ Я. Малицького. Це був кульмінаційний 

момент нашої взаємної нетерпимості. 

    Після цього всі мої пропозиції приймались упереджено й незмирно. Я. Малицький   

без мене замовляє макет таблиці з написом. На моє здивування в таблиці появився і 

хрест, і тризуб! Літери художник запропонував стилізовані. Я протестував. Він 

настоював на своєму. Та  при виготовленні напису частинно змінив свою позицію. Ще 

більше розгорілась дискусія про напис на бокових блоках цокольної огорожі. Три 
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готові гранітні  блоки були демонтовані з пам‘ятника Галану та з величезними 

труднощами відібрані від обласної міліції / доки ми сперечались, що на блоках 

викарбувати,  міліція забрала їх для свого пам‘ятника на площу Смолки/ і певезені 

З.Розумкевичем в Брюховичі для оформлення  напису ( в майстерні при цвинтарі). 

      На черговому засіданні я запропонував  зробити на першому блоці перелік 

основних тюрем, де були замордовані політичні в‘язні. На другому - перелік основних 

гулагівських таборів , де мучилися політичні в‘язні. На третьому- перелік місць , куди 

були вислані українці , депортовані за політичну діяльність. Я. Малицький,  

Г.Іваницька  надали перевагу пропозиції Т. Плюгавки, щоб на трьох блоках був 

загальний напис, на кшталт напису на огорожі Личаківського цвинтаря. На жаль, і 

цього не зроблено, а три блоки пропали, мабуть,з чиєїсь‖турботи‖ про власні 

інтереси…Непростимо члену ОУН Т. Плюгавці,що своєю деструктивною пропозицією  

нівелював інформаційну цінність пам‘ятника для майбутніх поколінь.(Креслення       

3-х блоків…стр.) Зібрані пожертви після ―суду‖ були передані Я.Малицькому    

(400дол ). На рахунок СПВУ передано 2200 гр. для закінчення проектних робіт. 

    Нарешті Я. Малицький запропонував піти разом з ним до голови міста В. Куйбіди,  

( щоб переконати його взяти на себе закінчення благоустрою площі Шашкевича 

силами комунальних служб міста. Я. Малицький відрекомендував мене 

відповідальним за спорудження пам‘ятника. В. Куйбіда доручив одному із  своїх 

референтів підготувати відповідне розпорядження. На основі зібраних мною  

документів ,які бухгалтер профспілки ―Нескорені‖ С. Химин віднесла  наступного дня 

до мерії ,таке розпорядження було підписане, і комунальні служби міста почали 

мляво робити замощення площі. Завдяки  наполегливості заступника В. Куйбіди,   

п.Сендеги (до якого звертався особисто), благоустрій було завершено силами 

комунальних служб міста у 1997 році.   Велику допомогу у фінансуванні  благоустрою 

надала  згадана начальник фінансового управління міста  Любов Максимович. 
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             Роздуми  над нашою політичною обмеженістю 

    Чи може бути пам‘ятник жертвам комуністичних злочинів  у Львові мостом єднання 

політичних в‘язнів різних  національностей?  

У 1992 році до нашого каменя –стели на площі  Шашкевича польська делегація 

прикріпила маленький вінок з червоно-білою стрічкою. А ще до того епізоду  

відбулась зустріч з представником польської делегації біля стін Лонцької тюрми у 

1989 році. На підмурівок тюрми ми з дружиною і ще кількома незнайомими особами 

вранці 24 червня поклали квіти. Біля нас стояли молода пара з квітами і  біло-

червоним прапорцем. На моє запитання, що їх привело сьогодні до цього будинку, 

відповіли, що в цій тюрмі замордовано багато поляків. Пізніше в пресі появилась 

інформація , що у Львові організоване польське товариство, яке очолює доцент 

консерваторії Л.Мазепа. На зборах Галицького осередку РУХу я пропонував  члену  

осередку В.Панчишин відвідувати збори польського товариства, щоб мати якусь 

інформацію про їх мету. Цю пропозицію висловлював пізніше на зборах СПВУ. Тим 

більше, що з такою пропозицією до мене зверталися  представники  польського 

товариства, слушно стверджуючи , що наша співпраця може принести користь 

обидвом народам. Та мої доводи не знайшли підтримки ні в РУСі, ні в СПВУ.  

    Коли  наш пам‘ятник був уже змонтований,але наші фінанси не дозволяли 

продовжувати благоустрій, я на міських зборах СПВУ знову  запропонував 

звернутись до польських і жидівських організацій за допомогою. Доводив, що це 

виведе нас на європейський інформаційний простір,їх організації зроблять це  у своїх 

інтересах і розголос змусить українські мас-медіа якщо не випередити їхню 

інформацію ,то хоч бути на рівні. Відкриття  пам‘ятника додасть нам авторитету не 

тільки в Україні,  а й за її межами. 

      Опоненти ж доводили, що такий симбіоз є неприродний, що ми політично завжди 

стояли на протилежних позиціях, і одні, і другі нас віками кривдили. Діалог набирав 

особистих образ і навіть підозри в моїй ―політичній сліпоті‖. 
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     До спорудження пам‘ятника були байдужі й  дисиденти. Ніхто з них не поцікавився 

нашими проблемами. Навіть тоді, коли І. Гель виграв через суд  компенсацію від  

Зінкевича за образу честі/ останній назвав І. Геля  злодієм/, то на наше прохання 

відмовився передати виплачену йому суму грошей на пам‘ятник. Ніхто з львівських 

дисидентів  не передав на пам‘ятник   жодної гривні. Нічого дивуватись , що львівські 

комуністи- сьгоднішня інтелегенція Львова дивились і дивляться на нього скрізь 

пальці.  Про пам‘ятник у львівській пресі не з‘явилося  жодної статті / крім моїх 

інформацій/.Навіть, здавалось би, в наших демократичних засобах  інформації. 

Правда, була одна. Мистецтвознавець Р. Дмитрик критикував  пам‘ятник  у газеті 

‖Молода Галичина‖  від 14.11. 1995р., мотивуючи свою критику тим, що краще було 

би  щось ―намалювати‖чи ―виліпити‖ на стінах Львівської тюрми. 

     Минув 5-й рік з тих пір , коли було відкрито  пам‘ятник. Єдиний за такою 

промовистою назвою в Україні. Про цю подію промовчав і Київ, і ЗМІ інших держав 

колишнього Союзу. Чому, спитаєте? Та тому , що при владі і в нас, і там були і є 

колишні партократи,члени комуністичної партії або їхні прямі спадкоємці. 

Рекламувати пам‘ятник жертвам власних (своєї партії) злочинів їм не до душі. Коли б 

ми залучили до його відкриття поляків і жидів то , гадаю, вони, менш заангажовані, не  

соромились би рекламувати пам‘ятник з такою назвою. Їх реклама стимулювала би 

Спілку до активних дій.Це разом змусило б владу рахуватись з нами- політичними  

в‘язнями,-  хоча б в Україні. А так ми ―варимось‖ у власному середовищі ,затиснувши 

критику членів СПВУ на рівні колишнього тоталітарного режиму . 

     Дві організації - СПВУ і Товариство  репресованих лягли у Львові під владу і ніяких 

акцій протесту чи захисту політичних в‘язнів на обласному чи всеукраїнському рівні 

не роблять. Мабуть,дуже задоволені  легковими автомобілями, що їм подарувала 

влада за вірну службу. Оточили себе підлабузниками , що слова без дозволу не 

промовлять, а коли хтось не згоджується з їхньою думкою- виключають зі Спілки. Як 

політична організація Спілка перестає існувати. Часопис ―Нескорені‖ став 
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кишеньковим,  не розповсюджується серед населення області , тим більше серед 

населення  України. Не в кращому становищі опинився бюлетень ― Зона‖, що його 

започаткував Є. Пронюк у Києві. Складається думка, що лідери організацій 

політв‘язнів дохопились до керівництва, аби знищити ці організації зі середини.  

     Не краще поводять себе деякі дисиденти. Наситившись славою ―нескорених 

борців за свободу совісті‖, пішли на співпрацю з колишніми номенклатурниками як у 

Верховній Раді, так і в адміністрації Президента. Деколи тільки спекулюють  

героїзмом повстанців з рядів ОУН-УПА.  

    8-го листопада 1997 року відбулося урочисте відкриття пам‘ятника .Про історію і 

труднощі  5-и річної праці від ідеї до завершеня будівництва ніхто не згадав.(Право 

на славу приватизовано). 

    Зате я мав велику приємність спостерігати, коли до пам‘ятника під‘їхав ескорт 

автомашин в 1998 році і дружина американського президента Клінтона Гіларі Клінтон 

прийшла поклонитись йому, поклала  вінок і по- українськи сказала:‖ Слава Україні‖. 

В 2001 році квіти до пам‘ятника поклав З.Бжезінський./ фото 48,49 / Вони роблять 

честь Україні, львівським політв‘язням.  

          

 

               

                      Організаційна діяльність СПВУ в 1992-1997 р.р.. 

     Навесні 1992 року районні структури Спілки були в основному сформовані. СПВУ 

ставала потужною громадською організацією. Назріло питання вирішити наше 

ставлення до інших організацій, репресованих тоталітарним режимом   

/депортованих, УПА, дітей репресованих/, а також до новоствореної  СУПВ. З тих 

міркувань була скликана обласна конференція / правдоподібно, це була ініціатива 

президії СУПВ, очолюваної з квітня 1991 року І.Губкою/. Незрозуміло, чому вона була 

ініційована тільки на Львівщину .На конференцію прибули представники районів, а 
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також львів‘яни. Президії не обирали. Збори відкрив тодішний голова СПВУ  

М.Павлишин. І хоч у нього було вже три заступники ,він запросив до президії тільки 

мене. 

    Розглядалося питання про спільну діяльність на обласному рівні УПА, 

депортованих, які оформились в клуб репресованих ,і дітей політв‘язнів. Наскільки я 

пам‘ятаю, М.Павлишин відстоював схему,  прийняту на установчих зборах СУПВ  ще 

в квітні 1991 року,за якою на обласному рівні всі ці організації є окремими і 

підпорядковуються тільки  президії СУПВ. І. Губка і  О. Матещук дуже хотіли, щоб усі 

названі організації увійшли до єдиної обласної організації СУПВ. Я підтримав М. 

Павлишина, і шляхом голосування було прийнято ухвалу- створити на обласному 

рівні координаційну раду з представників СПВУ, дітей політв‘язнів, Братства УПА і 

спілки репресованих.Однак та ухвала не була реалізована ні на обласному, ні на 

всеукраїнському рівні.    

  Крім встановлення і освячення каменя під майбутній пам‘ятник (що описано в 

попередніх розділах), значною подією у Львові було перезахоронення праху 

кардинала Й. Сліпого. Напередодні ми  разом з Я. Малицьким розділили свої 

обов‘язки. Малицький взяв на себе ( як повідомляла газета ―Нескорені‖ за серпень 

1992 року) участь у координаційній раді громадських організацій, що стоять на 

націоналістичних позиціях, і участь з  делегацією львів‘ян на святкуванні 50-ої річниці 

УПА в Києві. Заступникові голови СПВУ В. Кубіву доручено організувати політв‘язнів   

для участі в перезахороненні  останків патріарха кардинала Й. Сліпого 28 серпня 

1992 року. 

   . Перезахороненням займалася Львівська обласна рада на чолі з М. Горинем. 

Великий вплив мав на цю справу І. Гель. Практичну роботу виконував один з 

заступників голови Володимир Яворський. Адміністрація разом з кліром греко-

католицької церкви готувала буклет, де були перечислені особи, наближені до  

Й.Сліпого.Туди , мабуть, помилково  потрапили О. Матещук і І. Якубовський.  
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    У сценарії перезахоронення було визначено маршрути процесії. Зупинка біля  

Лонцької тюрми чомусь не була передбачена в сценарії та  Володимир Яворський 

обіцяв (у робочому порядку) запрограмувати зупинку. На зборах СПВУ я 

проінформував наших членів про  участь в урочинах і ми теж розробили свій 

сценарій. Згідно з ним члени Спілки в день перезахоронення зібрались біля 

посвяченого каменя на площі Шашкевича. Коли підійшла процесія з труною  

Й.Сліпого,  політв‘язні запалили заздалегідь приготовані  свічки  і стали на коліна. 

Тоді я вийшов наперед і через гучномовець виголосив промову. По  обидва боки  

дороги стояли члени УНА-УНСО, якими тоді керував Олег Вітович/ Фото 28,29,30/  

   Текст промови(дещо скорочений): 

   Слава Ісусу Христу! Прості слова християнського привітання набули сьогодні , як 

ніколи раніше, наглядного втілення. Слава Христа засяяла сьогодні чудом перед 

очима уярмлених людей і народів Східної Європи. Україна і українці, всі ми тут 

присутні є свідками  Христового чуда і Його слави. 

  Без крові , без меча, без насильства зникає привид комунізму. В агонії конає 

творіння диявола -імперія зла. Божим провидінням , Божою рукою будуються нові 

держави. Україна повертає додому своїх вірних синів і дочок. Прикро , що частина з 

них повертається на катафалку. 

   Минулого року Львів величаво хоронив  сина галицького краю- довголітнього 

політв‘язня, колишнього члена  проводу ОУН Михайла Сороку. Сьогодні з 

протилежноі сторони світу повернувся син того ж галицького краю Йосиф Сліпий- теж 

довголітний політв‘язень, повернувся у славі як кардинал католицької церкви, як 

князь, як патріарх української церкви. І все це відбувається на очах ще живих, але 

розгублених стражів злочинного світу.Зло і добро, ганьба і слава, брехня і правда 

стоять поруч. Перше відходить, друге розцвітає! 

   Сьогодні з пошаною в мирі йдуть за труною духовного отця, Мойсея  українського 

народу, греко-католики і православні, віруючі й атеїсти, націоналісти і колишні 
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комуністи. Все це разом і є чудом сьогодення. Велич і заслуги кардинала Йосифа 

Сліпого для України полягають в тому, що він як керівник духовної семінарії 

підготував своїх вихованців для просвітньої роботи серед українських селян. Вони, їх 

діти ,родини створили еліту нації і підготували Галичину до визвольних змагань 40-х 

років і того, що маємо в національному житті сьогодні. 

  Кардинал Йосиф Сліпий родом з княжої Теребовельщини, з того краю , де 900 років 

тому сліпий князь Василько Ростиславович з братами творив нашу національну 

державу . Як символічно пов‘язані ці дві великі постаті.Кардинал Йосиф Сліпий,як і 

його духовний предок,  князь Василько осліплий, зазнали у своєму житті вершин 

слави і глибин приниження, духовного і фізичного страждання. 

   Ми стоїмо біля будинку, що має назву ―Лонцької тюрми‖, тюрми, де почалось у 1945 

році приниження і страждання митрополита Йосифа Сліпого.  

  Уздовж вулиці, що тепер має ймення Степана Бандери, стоять колишні політв‘язні 

тієї самої Лонцької тюрми, тих самих комуністичних концтаборів. Стоять 

представники того покоління, що у свої 18-20 років за покликом крові і духу відвічної 

волі взялися  за зброю , щоб захистити свій край, свою Україну. На наших очах гинув 

цвіт нації… 

    На знак їх страждань і в пам‘ять загиблих,замордованих, розсіяних по світу 

українців ми, члени Спілки політичних в‘язнів, привезли з тої самої княжої 

Теребовельщини символічний камінь і встановили його напроти тюрми. Майбутній 

пам‘ятник політв‘язням буде тут! Буде вічно нагадувати про злочини комунізму і 

перестерігати теперішнє і майбутні покоління про можливість їх повторення. 

    Можливо, ця хвилина є епіцентром духовного зв‘язку живих і мертвих, що 

страждали за правду, за Христову віру ,за Україну. Життєва дорога великих людей 

завжди встелена терням і квітами, це про них кажуть: ― Per aspera ad astra” 
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Ми зійшлися тут,щоб схилити голови перед світлою пам‘яттю  Князя церкви, вірного і 

славного сина України. На  історичних скрижалях українського народу , серед князів 

гетьманів і лицарів буде вписано ім‘я кардинала  Йосифа Сліпого. 

   Немеркнуча слава і вічна пам‘ять синові України- Кардиналові Йосифові Сліпому!  

    Після мене виступив довголітній політв‘язень, син генерала Чупринки  Юрій 

Шухевич. Процесія повільно рухається дорогою до церкви св. Юра, хор під 

керівництвом В. Лемехи  разом зі всіми в‘язнями  співає ― Вічная пам‘ять‖ і ―По 

таборах‖. 

    Я  вдячний В. Яворському, який запрограмував серед інших зупинок процесії і 

зупинку на площі Шашкевича. Вдячний долі, що дала мені можливість організувати 

таку зустріч з багатотисячною процесією і заявити перед ними і журналістами світу 

про нашу Спілку та її активну діяльність. 

   

                   Взаємовідносини  СПВУ і  СУПВ 

   Минув рік з часу створення Всеукраїнської спілки –СУПВ ( І. Губка у своїй біографії  

чомусь тепер не вживає назви СУПВ, тільки СПВУ, якої ні він, ні М. Панчук не 

створювали ,а ми ніколи не відчували їх допомоги в нашій  діяльності).Члени президії 

приходили на збори спілчан в зал УРП, де головою був М. Павлишин. Порушували 

питання про передачу їм газети ―Нескорені‖,що систематично виходила під 

редагуванням Я.Малицького. Вимагали  оплати голови СУПВ і Їх секретаріату. На 

своїй нараді ми, члени Львівської ради, вирішили часопис залишити за СПВУ і 

перераховувати на рахунок СУПВ частку грошей пропорційно до кількості обласних 

спілок, що теоретично входили до неї. І. Губка на таку пропозицію не погодився. 

Мабуть, хотів, щоб наша обласна СПВУ виконувала за його вказівками всю роботу 

СУПВ. Бо хоч президія останньої була досить великою за кількістю персон,але 

організаційних навиків і бажання в неї практично не було. В СПВУ, навпаки, були 
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досить чітко сформовані всі виконавчі структури з постійним чергуванням у 

стаціонарному приміщенні на  вул.Стефаника, 10.  

    Бездіяльність СУПВ нас турбувала. У Я. Малицького склались дружні стосунки з 

головою товариства репресованих П. Франком, який на той час починав свою 

діяльність. Зваживши на таку ситуацію ,я став ініціатором, / тоді ще у Я. Малицького 

мої пропозиції  не викликали заперечень/ критичного листа до президії СУПВ,в якому 

підкреслювалось, що протягом півтора року існування СУПВ результативних ознак 

діяльності їх виконавчих органів ми не відчуваємо. Пропонували скликати 

позачергові збори чи конференцію і поінформувати обласні спілки про досягнення 

СУПВ. А також прозвітувати про фінансову діяльність. Якщо в найближчий термін 

СУПВ не відповість на нашу пропозицію, ми будемо вимушені вдатися до скликання 

позачергової конференції за участю всіх діючих на Україні організацій політичних 

в‘язнів і репресованих.  

      На нашого листа від 21 листопада 1992 р. ми відповіді не отримали. Та 

несподівано отримали з Києва запрошення  від Євгена Пронюка на зустріч. Від 

Львівської СПВУ  на неї прибули Я. Малицький і В. Кубів. Там ми не без здивування 

зустріли половину складу президії СУПВ. Збори відбулися в Київському 

міськвиконкомі, де Є. Пронюк був депутатом. Сюди прибула частина представників 

від Спілок деяких областей і керівництво Товариства репресовапних. Цікаво було 

споглядати розташування делегатів. За столом президії сиділи Є. Пронюк і І. Губка, 

неподалік  за столом сиділи якісь два старших офіцери. Коли я запитав Є. Пронюка, 

що тут роблять офіцери КДБ, то відповів І. Губка ніби жартома: ― Щоб не треба було 

нас підслуховувати , їх запросили до зали‖… Оригінально ? Правда? 

     Сценарій , як ми зрозуміли, був напередодні був опрацьований з І. Губкою.(Наш 

лист таки подіяв.) Йшлося на тих т.зв. зборах про єдину структуру репресованих. 

Багато часу зайняв  своїм виступом,що мало стосувався наших проблем,якийсь 

єврей (здаться, Глузман).У своєму слові я зазначив, що ми не можемо тут 
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вирішувати питань об‘єднання, бо не проведено конференції діючої СУПВ, тим 

більше, ми маємо свій статут , свою назву , яка не сумісна зі статутом Товариства 

репресованих. Мова може  йти лише про входження нашої СПВУ на автономних 

правах до єдиної структури і то після проведення у Львові легітимної конференції. Ми 

з Я. Малицьким були дуже здивовані, коли ще перед голосуванням з‘ясували, що 

чернівецьке Товариство репресованих очолює колишній комуніст, випускник 

Львівського ветеринарного інституту,який ніколи не був репресованим. І таких, як він, 

у Товаристві багато… 

     Є. Пронюк поставив на голосування питання про об‘єднання двох організацій в 

одну з двома співголовами (від Товариства репресованих Є. Пронюк, від CУПВ  

І.Губка). За таке об‘єднання проголосували тернопільці, львівська президія СУПВ  

(І.Губка, М. Панчук, О. Матещук, В.Сеник, Р. Червінський і ще кілька членів/.Ще 

більше дивувались ми, коли побачили, що за об‘єднання голосує П. Франко ,з яким в 

дорозі  до Києва домовились про спільну позицію відносно окремої структури в 

київському Товаристві. Ми з Я. Малицьким у голосуванні участі не брали. Після 

голосування   Є.Пронюк, як подяку за голосування, роздавав усім по 20 тис . 

купонів… 

     У Львові Я. Малицький скликав нараду, в результаті  якої з‘явилося рішення 

(передаю  дослівно) :  

       РІШЕННЯ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ПОЛІТИЧНИХ В‟ЯЗНІВ УКРАЇНИ. 

                           від 15 грудня 1992 року.  

      19 грудня 1992 року в Києві відбудуться збори з питання об‘єднання спілок 

політичних в‘язнів України з Всеукраїнським товариством репресованих та прийняття 

спільного статуту. 

      Згідно з рішенням обласної конференції від 21 березня 1992 року і розширеного 

засідання обласної ради від 26 листопада 1992 року Львівська обласна спілка 

політичних в‘язнів України в зазначених зборах  участі  не візьме. Для ознайомлення 
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делегатів зборів з рішенням Львівської обласної спілки політв‘язнів до Києва 

направляються два представники. Всіх іншіх членів Львівської обласної спілки, які 

братимуть участь у зборах 19 грудня 1992 року без уповноважень обласної ради  і 

будуть голосувати за статут єдиної організації, підтверджуючи свою згоду на 

об‘єднання ,попереджаємо,що буде порушене питання про їх майбутнє перебування  

в Львівській СПВУ.                                             Рада  Спілки. 

     З таким рішенням  19  грудня були відряджені  до Києва члени Спілки  Г. Іваницька 

і С. Кіндій. Проблема об‘єднання , яку ініціював І. Губка, була зрадою рішення ним же 

організованої СУПВ. У 1993 році І. Губка відмовився (одноосібно) від посади 

співголови  об‘єднаної організації на користь Є. Пронюка. Все це робилось келійно , 

без будь -якого обговорення. Моє категоричне осудження  таких провокаційних дій 

переросло у відкриту ворожість з його боку. Дивно поводив себе в Києві і П. Франко, 

котрий за срібняки, отримані від Є. Пронюка, теж перейшов на сторону  І. Губки, 

допомагаючи останньому здавати всі організації політв‘язнів під опіку представника 

дисидентів. Приїхавши до Львова, І. Губка з новим союзником заходилися руйнувати 

СПВУ. Для своєї афери скликають до приміщення РУХу всіх репресованих області, 

де поливають брудом керівництво Спілки. І в числі ‖ злочинців‖ першим називають 

В.Кубіва і, для годиться ,Я. Малицького.  Цей шабаш досить вдало описав  

М.Мастикаш  у статті  ―Сіячі розбрату‖ (газета ― Нескорені‖ за лютий 1993 року). 

      Здавши політв‘язнів дисидентові Є.Пронюку,Губка разом з Я. Стецько заходився 

організовувати КУН. Я сумніваюсь, що перший і другий  заходи  були породжені  

інтелектуальними здібностями І. Губки.  Єдиний з його оточення, хто заслуговує на 

увагу, був Мирослав Панчук, який вірою і правдою служив І. Губці,хоч тримався  в 

тіні,  за кадром. Принципово він ніколи не заперечував І. Губці. Дивуюсь і І. Могитичу , 

який тепер так розхвалює свою співпрацю в 70-х роках / чит. УНФ стор.587/ з  

І.Губкою,але чомусь  не долучився  до співпраці при утворенні КУНу. Невже допити в 
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КДБ і партійна догана так вплинули на інстикт самозбереження. Чому б не описати 

цього в своїх спогадах для історії УНФ.  

     Не можу не згадати таких особистостей в оточенні І. Губки, як П. Дужий і  

Я.Сватко. Можливо,  осіб такого інтелектуального рівня було більше, та вони чомусь 

відійшли від КУНу. Молодіжний бунт нової генерації КУНівців минулого року теж 

говорить про нездорову атмосферу в організації. Авторитет кожної організації 

залежить від інтелектуального, духовного, рівня, активності  її керівників.Кого ж 

можна зарахувати до еліти КУНу? Яке місце КУН займав і займає серед інших 

організацій, що боролись за депутатські місця в парламенті і місцевих органах влади-  

всім відомо. При цьому на КУН  працював приватизований ним авторитет і слава 

колишнього ОУН і УПА. Не раз запитую себе: чи керівництво теперішнього КУНу 

своєю сірою, невизначеною   діяльністю не компрометує колишню славу ОУН і не 

відштовхує від себе таких непересічних особистостей ,як Дужий, 

Сватко,Кук,Могитич,Микольський,Панкевич, особливо тих ,хто може  на вічах, по 

радіо ,на телебаченні обгрунтовувати без ―папірця і заминок ―  програму і завдання 

КУНу. Вони колись тягнулись до КУНу  (Ю.Микольський,Р.Панкевич. Р. Загорулько і 

цілий ряд інших знаних авторитетів, яких керівники КУНу не сприймають так само , як 

і вони не сприймають таких керівників) Невже в керівництва КУНу не вистачає 

критичного самоаналізу, щоб в ім‘я  Великої Ідеї відмовитись від самозакоханості і 

допустити до співпраці свіжу когорту діячів, передати  ―булаву‖ в руки сильних і 

працьовитих людей, самим залишитись почесними діячами організації. Історія  такий 

жест оцінить вище ,ніж теперішнє руйнування основи націоналізму. Важко буде 

вибиратись з тої ями спадкоємцям теперішніх керівників.Історичний момент опущено. 

 

     

 

           Преса організацій політичних в‟язнів і репресованих 
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   Як було зазначено раніше, львівська СПВУ видає газету ―Нескорені‖. Київське 

товариство репресованих ,що згодом стало називатись Товариством політичних 

в‘язнів і репресованих, періодично видає  журнал ―Зона‖ І. Губка теж почав випускати 

свій часопис, але скоро часопис припинив своє існування. Львівський ―Меморіал‖ 

довший час видавав газету ―Поклик Сумління‖.При перегляді тих видань стає 

очевидним, що в них переважають спогади колишніх політв‘язнів як свідків та 

учасників подій у таборах, про визвольні змагання 40-50-х років, а ще звернення до 

органів влади, розвінчування  комунізму і комуністів. 

     Найбільший прорахунок тих видань у  тому, що вони не мали масових тиражів і 

розповсюджувались тільки між  членами своїх організацій. Попри певну обмеженість 

тематики  при масовому розповсюдженні вони могли б стимулювати виховний чинник 

національного самоусвідомлення молодого покоління як в Галичині, так і на сході 

України.Це одна з причин,чому політичні в‘язні та інші репресовані не стали 

консолідуючим фактором політичних партій Галичини, тим більше всієї України.Про 

наведення контактів з організаціями політв‘язнів  Польщі,   Прибалтики,    Білорусії, 

Кавказу ,Англії,Канади їм і не снилося. А яка була би у цьому консолідуюча 

перспектива. І не фінансова скрута є виною обмеженої діяльності лідерів організацій. 

Причина видна без натяків. 

 

 

             

        Cтворення у Львові Об‟єднання ветеранів Другої світової війни 

   На початку 1994 року в обласній раді мені довелося довго чекати своєї черги ,щоб 

зайти  до Ю. Зими. Причиною був візит керівників обласної організації ― Велікой 

Отєчественной войни‖ за субсидіями для допомоги їхнім членам. Коли вони все -таки 

покинули кабінет Ю.Зими,  він довго  не міг оговтатись від нервового стресу. 
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Поскаржився мені на їхнє нахабство.Немовби сам  себе запитутав:  ― Що мені з ними 

робити?‖. Це питання було стимулюючим фактором для роздумів. 

      Друга зустріч віч-на-віч з тим самим керівництвом  ветеранів відбулась з 

ініціативи обласної адміністрації в кінці квітня  1994-го. Обговорювались проблеми 

святкування 50-х роковин закінчення Другої світової війни і  ―визволення‖ Львова. За 

довгим столом конференц-залу обладміністрації по один бік сиділи С. Пущик від 

УПА, Л. Войташ від дивізії УНА, В. Кубів і Я. Малицький від СПВУ. По другий бік- 

п.Грубий, Бурак  і ще кілька колишніх офіцерів ЧА ,що після ―визволення‖ Львова 

залишились у ньому  на постійне проживання. Погляди на основні події  50-ти річної 

давності були в нас протилежні, тому і спільних рішень відзначення ювілейних дат 

учасники не досягли. 

 Тих два епізоди зустрічей і ознайомлення з ―Книгою Пам‘яті України‖наштовхнули 

мене на думку дати відповідь на питання Ю.Зими:-―Що мені з ними робити?‖. 

   На зборах товариства ―Теребовлянщина‖  я запропонував утворити з колишніх 

солдатів ЧА окрему організацію,а А. Куликівському (голова ―Теребовлянського 

земляцтва‖ у Львові, інвалід війни) увійти до ініціативного комітету. Таку саму 

пропозицію дав пасічникові з Винників,теж інваліду війни З. Слоті. Вони погодились, і  

вже 28 лютого 1995 року в канцелярії СПВУ був сформований ініціативний комітет у 

складі А. Куликівського і З. Слоти від Червоної Армії, С. Пущика і В. Хойляка від  

УПА, В.Саламахи і Л. Войташа від дивізійників УНА, В. Кубіва від політв‘язнів. На 

перших зборах ініціативного комітету під моїм головуванням обговорювали повну 

назву об‘єднання. Щоб залучити більше прихильників до нової організації, 

домовились, що наступні збори будуть вести по черзі  представники дивізії УНА, УПА 

і ЧА, оформляючи при цьому відповідні протоколи. Перший оформив В. Кубів, 

другий- Л. Войташ, третій -С. Пущик. 

   Відтак я поінформував Ю. Зиму про ініціативу створення паралельної ветеранської 

організації з чотирьох формувань : ЧА, УПА, дивізійників і політв‘язнів. Ю. Зима ідею 
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схвалив і погодився на зустріч з ініціативним комітетом. Знаючи про обмежені 

можливості ініціативного комітету, я роздумував над авторитетною кандидатурою на 

пост його голови і дійшов висновку, що найкраще на цю роль підходить  

І.Юхновський.  Учасник війни у лавах ЧА, академік, депутат Верховної Ради України, 

щирий патріот, один з перших комуністів,хто виступив на великому вічі біля 

пам‘ятника І. Франку з промовою, де в присутності тодішнього партійного керівництва 

(Волкова і Погрібняка) заявив , що львівська інтелігенція доросла до керівництва 

областю власними силами . Сьогодні це не звучить крамольно,але на той час це 

було геройство. Стежачи за його виступами у парламенті, я завжди високо цінував 

його інтелігентність, такт, практичний розум. І коли лідери РУХу почали 

―розколюватися‖ я набрався сміливості і пішов до І. Юхновського на зустріч як 

представник великої, на той час, організації політичних в‘язнів. Пропонував йому 

створити у Львові  український мозковий аналітично-інформаційний центр і  очолити 

його. І. Юхновський тоді добродушно погодився та, маючи гіркий досвід керівництва  

Народною Радою у парламенті,  засумнівався у можливості його створення через 

амбіції нашої  еліти. 

     І коли ініціативний комітет ветеранів війни був сформований, постала нагальна 

потреба  віднайти авторитетну особу з числа вояків Червоної Армії, який би очолив 

ветеранську організацією. Прозондувати можливість згоди І. Юхновського на цю 

посаду я попросив свого сусіда –доктора Р.Гайду, котрий довший час співпрацював з 

І. Юхновським. Через кілька днів Р. Гайда повідомив про згоду Юхновського очолити 

об‘єднання ветеранів./ Про цю подію професор Р.Гайда залишив коротеньку  

письмову інформацію/. 

     На першій зустрічі ініціативного комітету з Ю. Зимою я представив  

А.Куликівського як голову ініціативного комітету і повідомив, що І. Юхновський дав 

згоду на головування в об‘єднанні. Двічі ініціативний комітет /В. Кубів, С.Пущик, 

З.Слота,В.Саламаха,І.Юхновський/ виступав на телебаченні в квітні 1995-го,  
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роз‘яснюючи свої погляди на події Другої світової війни, підкреслюючи при цьому, що 

вихідці з Львівщини, як галичани в цілому, виступають за консолідацію суспільства в 

ім‘я  збереження і зміцнення Української держави. 

   Завдяки допомозі обласної і районних адміністрацій / в основному- Ю. Зими/ 

ініціативний комітет провів у районах міста Львова і деяких районах області спільні 

наради учасників Другої світової війни. Найбільшу допомогу в організації  зборів в 

районах було покладено на осередки політв‘язнів. Усі вони стали членами 

об‘єднання ветеранів. У переважній більшості збори проходили мирно, навіть там, де 

були присутні колишні офіцери ЧА . Винятком були збори в Галицькому районі      

м.Львова, де представники ―русско язичного насєлєнія‖ звинувачували УПА в 

антирадянській діяльності, у ворожому ставленні до тих , хто визволяв Львівщину, а 

потім залишився тут господарювати.  Взаємні звинувачення не привели до 

порозуміння,і учасники розійшлись при своїх поглядах. На обласній нараді  в 

Народному домі  подібної демократії, яку допустив ведучий в Галицькому районі , 

вже не було. Пан-товариш Грубий – ведучий зборів -не дозволив виступати 

учасникам ініціативного комітету об‘єднання ветеранів Другої світової війни. Виступи 

велись переважно російською мовою. 

   Щоб визначити і оцінити вклад галичан, передусім вихідців з Львівської області в 

антинімецькій війні в складі Червоної Армії, я звернувся з листом до Львівського 

військового комісаріату. Після кількох нагадувань і особистого відвідування генерала 

Є. Риб‘яка СПВУ отримала офіційне повідомлення такого змісту: ― В боротьбі з 

німецьким фашизмом в лавах Червоної Армії воювали 208611 чоловік- вихідців з 

Львівської області з 1941 по 1945 р.Загинули на війні  35499 чол., після демобілізації 

повернулись додому 173120 чол.,серед них 1306 інвалідів.‖ Про кількісний склад 

офіцерського чину комісаріат відмовився  дати  інформацію. /Тепер цей склад можна 

визначити з  ―Книги пам‘яті‖ по Львівській області/. 
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  Маючи таку куцу інформацію, обговоривши на нарадах наші можливості , 

ініціативний комітет провів 28 квітня 1995 року установчу конференцію, на яку 

прибуло з районів області і м. Львова 350 делегатів. Конференція прийняла статут  

(мною складений і пізніше доопрацьований) ветеранської організації, затвердила 

назву і обрала керівний склад. Головою об‘єднання обрано депутата ВР України, 

академіка І. Юхновського, його заступниками стали В. Вівчар, В. Кубів,  

А.Куликівський, В.Зарицький, З. Слота. 

      На перших зборах президії об‘єднання розподілено обов‘язки між заступниками 

голови і членами секретаріату: П. Вівчар - загальне керівництво , представництво в 

адміністрації і спілкування з різними організаціями, В. Кубів- організація і керівництво 

районними осередками, С. Слота- гуманітарна допомога членам  об‘єднання,  

А.Куликівський- підготовка перспективних планів,В. Зарицький- канцелярія, облік і 

статистика. 

    За кілька місяців літа і осені в усіх районах області і м. Львова проведено установчі 

конференції, на яких обрано керівний склад  осередків об‘єднання ветеранів. Таким 

чином Львівщина стала чи не першою серед областей , яка об‘єднала своїх 

вихідців,що воювали в різних арміях / польській, німецькій, совєтській/, на різних 

фронтах / фінському, німецькому,мадярському/.  Скорочений текст цієї інформації 

надрукований в газеті ― Нескорені‖ / лютий 1996 року . /Фото  31,32,33/. 

При цьому слід відзначити, що всі районні осередки формувались на базі осередків 

СПВУ, до організації яких я доклав немало зусиль.Та найбільшу допомогу в 

організації об‘єднання ветеранів війни потрібно визнати за Ю. Зимою. Тільки тепер , 

оглядаючись назад,  можу підтвердити ,що Ю. Зима був справжнім патріотом і 

завдяки йому наша Спілка змогла спорудити  пам‘ятник жертвам комуністичних 

злочинів ,  при його сприянні  у Львові створена альтернативна ветеранська 

організація. П‘ята колона не могла йому цього  простити. За свою працю на посаді 
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заступника голови Львівської адміністрації він заслуговує глибокої подяки від 

львів‘ян. 

 

       Відзначення п‟ятої річниці СПВУ і нездорова ситуація в керівництві Спілки 

    Серед  помітних подій Львівської СПВУ було відзначення 5-тої річниці її створення. 

Конференцію проведено 10 вересня 1995 року в актовому залі Львівської політехніки. 

Напередодні створено оргкомітет. Членами його були М. Павлишин,  Т.Плюгавка,   

М.Попик, Я.Малицький. Мене обрали головою оргкомітету.  

    У підготовці конференції брали активну участь всі львівські осередки.  Зал на день 

конференції ректорат політехніки віддав нам безоплатно. Я особисто запрошував 

М.Меленя, та він чомусь не приїхав. Вина моя була в тому , що не наполіг, аби в 

президії були  ті, хто п‘ять років тому не побоявся підписати звернення про утворення 

СПВУ, тобто Я. Баковський, Є. Дацюк, М.Пилипчук і М. Мелень .Думаю, що вони      

дотепер мають до мене жаль і тому прошу в них вибачення, бо  тоді відкрито 

підписати  таке звернення було відважним  вчинком…  

   За столом президії - В. Кубів,М.Павлишин і Я. Малицький. У залі були присутні 454 

делегати від  осередків Спілки і представники різних партій та організацій. Були 

присутні делегації Івано- Франківської і Тернопільської СПВУ. За попередньою 

домовленістю репортери ЗМІ записали на касету всі виступи делегатів і гостей 

конференції. Ці записи зберігаються у моєму домашньому архіві.  Моєї ж доповіді 

тоді ніхто не надрукував,тому дозволю собі   навести її в цій книжці : 

    ―Шановні гості, дорогі друзі, дорогі побратими спільної долі , ми зібрались у цьому 

залі, щоб висловити собі і гостям своє бачення минулих і сучасних проблем нашого 

життя. 

 Споконвіку так ведеться , що місце під сонцем потрібно собі здобувати. Таке місце 

під сонцем вибороли собі більшість народів світу. Нарешті  і ми спромоглися на це,  

ставши рівноправним державним народом, проголосивши на весь світ про утворення 
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САМОСТІЙНОЇ, СОБОРНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ. Два тижні тому ми 

відсвяткували четверту річницю утвердження нашої держави. 

      Серед тих партій і організацій , що вклали свою цеглину в розбудову  Української 

держави,- Спілка політичних в‘язнів України. Спілчани є безпосередніми 

спадкоємцями визвольних змагань 40-50-х років, це засвідчує вік членів нашої 

організації, наша політична діяльність у минулому і тепер. 

     Спілка об‘єднує колишніх членів Організації українських націоналістів, їх 

симпатиків, учасників  визвольних змагань того часу. Колишні дисиденти- 

шестидесятники, хоч формально стали членами Спілки ,та, на жаль, активної участі 

в її діяльності не беруть. 

 Такого комплексного і водночас селекційованого членства не має ні одна 

патріотична організація  на теренах України, хоч більшість з них і перехопили 

літературні трафарети і ідеологічну спадщину тих ідей, за які члени нашої Спілки 

віддали свою молодість в боротьбі, а потім платили власними  поневіряннями по 

тюрмах, спецпоселеннях, багаторічними переслідуваннями  на так званій волі. 

  Спектр діючих патріотичних організацій є багатогранний. І добре , що він такий є. І 

добре, що, крім словесної еквілібристики, хоч частина цього спектру щось таки 

робить .Головне, а може, найголовніше , щоб самі себе не поборювали. Щоб не по 

кольору, а по духу відчували, де чужий, а де свій. І ,впрягшись у шлею українського 

плуга, орали спільно переліг, на якому зійде зерно злагоди, а з ним- добробут і 

розквіт. 

     30 серпня минуло п‘ять років з часу проведення установчої конференції,  на якій 

була заснована Спілка політичних в‘язнів України.Конфереція відбулася в урочистій 

атмосфері та ще й у будинку відзначення урочистих дат -  палаці Потоцького.  

Організував її ініціативний комітет, який функціонував ще з березня 1990 року. 

Своєчасно був розроблений статут, форма заяв і анкет для прийому в члени Спілки. 

Налагоджено контакти з колишніми  політв‘язнями Тернополя і Івано- Франківська. 
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  Влітку 1990 року актив Спілки провів дві значні політичні акції. Перша відбулась з 

ініціативи Спілки і  Народного Руху 23 червня. Напередодні члени Спілки розклеїли  

афіші у Львові й області. Зміст афіш був переданий по місцевому радіомовленню. 

Віче, як і планувалось, відбулось біля пам‘ятника Ів. Франку. Після віча  

багатотисячна процесія з транспарантами і піснями пройшла вулицями Львова  до 

трьох основних колишніх тюрем міста і приміщення КДБ. Учасники походу 

запалювали свічки і прикріпляли їх на цокольні виступи  тюрем. Після сьомої години 

вечора церковні громади разом з політв‘язнями  пішли на Личаківський і Янівський 

цвинтарі, де священики  греко-католицької і православної церков відправили спільно 

панахиди на могилах розстріляних у 1941 році  політичних в‘язнів. 

  Другу акцію актив Спілки провів у серпні 1990 року , зорганізувавши посвяту могили 

міністра лісництва в уряді Ярослава Стецька, доцента Львівської політехніки  Андрія 

П‘ясецького,  розстріляного німецьким гестапо у 1942 році. Відновлення  могили 

виконано Львівським студентським братством за рекомендацією  доктора Михайла 

Марунчака. Це мало значний вплив на політичну опінію, щоб спростувати жидівську 

дезінформацію про колаборантську співпрацю ОУН з гестапо. 

Згадані події і їх розголос стимулювали нас до скликання   30 серпня 1990 року 

установчих зборів з утворення Львівської обласної спілки політичних в‘язнів.За 

пропозицією ініціативного комітету, який підготував проект програми і статуту, були 

обрані керівні органи Спілки. Головою СПВУ обрано  Івана Губку. 10 вересня Спілка 

була зареєстрована в органах юстиції. Відкрито рахунок в державному банку, а також 

виготовлено печатку і штамп. За підтримки УРП Спілка отримала приміщення на 

вулиці Стефаника, 10. 

           

       

               Підсумки п‟ятирічної діяльності СПВУ 
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 Проведена велика організаційна робота, в результаті  якої  в усіх районах області 

створено районні осередки. У Львові теж створено п‘ять районних осередків. 

Членство Спілки є фіксоване. Спілка налічує понад  п‘ять тисяч членів, яким видано 

відповідні посвідчення. У 1991-му   організовано випуск спілчанського часопису  

―Нескорені‖.Ця назва відповідає біографічному кредо членів Спілки.Перший редактор 

часопису – політв‘язень  Олесь Ангелюк.При Спілці утворено два хорових колективи. 

Один  жіночий, яким керує  Віра Лемеха. Хор обрав собі назву ― Відгомін‖. Другий хор 

змішаний, має назву ― Нескорені‖, ним керує  Богданна Сімович. Обидва колективи 

своїми патріотичними піснями репрезентують не тільки Львів чи нашу Спілку, а всю 

Україну, її незламний дух до свободи . 

    При Спілці створено також своєрідну варту, яка наводить порядок на всіх наших 

заходах. Керівництво Спілки ніколи не замикалось на  внутрішніх проблемах, не було 

закомплексоване у своїх міркуваннях, без особливих претензій і амбіцій йшла на 

діалог , готове до компромісу, бо всі ми хочемо добра своєму народові, нашій Україні. 

   Спілка завжди тримала руку на пульсі сучасного політичного життя. І коли в 

Народному Русі  стався розкол, Спілка першою звернулась через пресу до всіх 

партій і організацій із закликом провести спільну нараду, щоб знайти компроміс для 

єднання. Ми керувались не тільки обов‘язком, а й громадянським правом, бо 

політичні в‘язні були одними з перших в рядах борців Української ―оксамитної‖ 

революції, починаючи з першотравневої демонстрації у Львові, мітингів біля 

пам‘ятника Івано-Франку, де нас цькували  собаками. Ми були в перших лавах у 

Києві під час походу по Хрещатику, маніфестації перед Верховною Радою України.  

Нас  туди не кликали, навпаки,ми всіх інших  вели за собою. Тому  і розкол Руху 

сприйняли як власну біду. 

  Коли греко-католицька церква почала проводити навчання своїх перших вихованців, 

не маючи відповідного приміщення, Спілка проявила ініціативу і допомогла церкві 

спочатку взяти в оренду піонерський табір в селищі Рудному ,а потім безоплатно 



 139 

перевести його на свій баланс, незважаючи на галас,що його тоді підняли комуністи 

обкому профспілки та інші недруги. Спілка вже тоді з однаковою повагою ставилась 

як до греко-католицької, так і до православної  церков. 

   Ще у 1991 році Спілка робила спробу сформувати підрозділ з осіб, депортованих за 

політичними мотивами  за межі Украни. У 1992 році таки було сформовано за нашою 

ініціативою і допомогою Товариство репресованих. Першим його головою став юрист 

львівського ―Меморіалу‖ п. Мороз. Пізніше Товариство очолив  Петро Франко. 

  Спілка завжди була ініціатором консолідації громадян Львівщини. Не раз ми 

звертались через пресу в час виборів народних депутатів до всіх партій і організацій 

із закликом про спільні дії на виборах. За останньою ініціативою Спілки у Львові  

засновано Об‘єднання ветеранів війни. 

  У тривожні дні нашого політичного життя Спілка постійно виступала з різними 

заявами, зверненнями, протестами до місцевої влади, Верховної Ради і навіть до 

комісій ООН. Крім  звернень, Спілка вдавалась і до більш радикальних заходів. Коли  

Верховна Рада готувала до затвердження проросійський проект складу 

Конституційного суду, делегація спілчан виїхала до Києва і влаштувала перед 

приміщенням Верховної Ради пікетування з гнівними написами на транспарантах. 

   Делегації Львівської обласної Спілки брали безпосередню участь в різних 

конференціях і з‘їздах як на Україні, так і за її межами. Наприклад, у двох з‘їздах 

українських політичних в‘язнів у Києві. На першому з них була прийнята наша заява –

звернення до ізраїльського уряду про захист І. Дем‘янюка від фальшивого 

звинувачення, інспірованого совєтським КДБ. Делегація брала участь в московському 

з‘їзді  репресованих, організованому російським ―Меморіалом‖, у двох з‘їздах 

політичних в‘язнів Литви, у відзначенні 50-х роковин звільнення в‘язнів з 

фашистських концтаборів,що відбулось в Австрії. В місті Ебензе відкрито пам‘ятник 

українським в‘язням. В концтаборі Маутгавзена львівська делегація прикріпила 
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таблицю   українською мовою, з якої видно,що там загинули українські  в‘язні 

(Слуцький Йосиф та інші). 

  У Львові  Спілка взяла участь у похоронах і перезахороненнях своїх побратимів: 

сестри Степана Бандери, Михайла Сороки, кардинала Йосифа Сліпого. 

 Ми  пишаємось тим, що дійсним членом  Спілки є митрополит Володимир Стернюк, 

що наші спілчани беруть активну участь у Союзі українок, Братстві УПА, УРП, в 

обидвох РУХах та інших  партіях і громадських організаціях. Ми керуємось засадами: 

менше амбіцій,більше толерантності до своїх! 

Рада Спілки  пам‘ятає про юридичний і соціальний захист своїх членів. Часто ми 

звертаємось до прокуратури, до адміністрації районів і області з різними просьбами і 

вимогами про захист політв‘язнів та депортованих. Через торговельні структури 

допомагали нашим членам продуктами, сприяли у виділенні для районних осередків 

гуманітарної  допомоги. У 1992 році домоглися від 3-х прилеглих районів Львова 

виділення земельного наділу під городи для спілчан. Подібна ситуація є в  районних 

центрах області. 

  Профспілка, яка існує при обласній раді СПВУ, допомагає членам в отриманні 

санаторних путівок. Не можемо не згадати і про наші втрати: 

     Передчасно відійшли з життя десятки наших членів.Серед них - голова 

Дрогобицького осередку Федір Харкавців, голова Самбірського осередку  Ананій 

Осадца, окружний керівник Червоного Хреста ОУН Емілія Дудар, член похідної групи 

на східні терени України в 1941 році п. Ясінецька,адвокат Михайло Петрашек -один з 

перших членів Спілки , який багато зробив для юридичного оформлення нашого 

статуту перед його реєстрацією. 

      Та найвагоміший слід, який ми, спілчанці, залишимо по собі на рідній землі- це 

спорудження у Львові пам‘ятника жертвам комуністичних злочинів. Спілка була 

ініціатором створення цього пам‘ятника. Будівництво ведеться напроти колишньої 

тюрми Лонцького, на площі Шашкевича. Проект пам‘ятника обговорювався два роки, 
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32 мистецьких колективи брали участь в 4-х конкурсах. Скульптуру в бронзі 

виготовляє кераміко -скульптурна фабрика. Будівництво веде Львівміськбуд. 

Вартість будівництва понад - 8 мільярдів крб . Вартість бронзової скульптури 1,8 

мільярда крб.Цими днями будівельники закінчують фундамент під пам‘ятник.   

Фінансування робіт - виключно за рахунок пожертв членів Спілки, громадян України і 

діаспори ,а також спонсорських підприємств Львівщини.  

     Хочу при нагоді подякувати від імені Спілки спонсорам за їх фінансову і 

матеріальну допомогу у спорудженні пам‘ятника. В тому числі  генеральному 

директору  об‘єднання ―Львівліс‖, директору Миколаївського цементного заводу, 

директору Давидівського піщаного кар‘єру, начальнику управління ―Держпостач‖ 

Б.Андрусіву, директору Радехівського цукрового заводу З. Литвину. Складаю щиру 

подяку українцям Канади, Австралії, Америки, Німеччини, Франції, парафіянам греко-

католицьких і православних церков, політв‘язням області, партіям і громадським 

організаціям, що надіслали гроші на наш рахунок. Бог віддячить їм за всенародну 

будову пам‘ятника жертвам комуністичних злочинів. 

    Регламент конференції не дозволяє розкрити повністю діяльність усіх підрозділів 

Спілки,тим більше районних осередків,  кожний з яких має свій актив,  здобутки, свій 

авторитет у районах. І не дивно, коли започаткувалась організація станиць УПА, то 

звертались за допомогою до наших осередків. Коли недавно почали організовувати 

об‘єднання ветеранів Другої світової війни, теж звертались до районних осередків 

Спілки. 

    Політична,громадянська ініціативність спілчан закладена в їх генах з народження. 

Інакше вони ще юними не кинулись би у вир боротьби за волю України. Перенесли 

мужньо, не зламавшись, тюрми ,концтабори, приниження і переслідування.Не 

прилипли до нас брудні обмови ,шантаж на зразок ―доларової афери‖, не  залякали  

низькопробні обструкції. Бо, як писав Т.Шевченко, ―ми просто йшли, у нас нема зерна 

неправди за собою‖ 
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      Так, у нас є свої перемоги, є і невдачі.  

По- перше , перемогою є те, що ми самоорганізувались і допомогли організуватись 

іншим політв‘язням,у першу чергу ,тернопільцям і Івано-франківцям. По- друге, наша 

діяльність не конфронтує з іншими національно - патріотичними організаціями чи 

партіями, а по можливості  консолідує громадсько – політичні сили регіону. 

Приклад цього - участь в координаційній раді патріотичних сил і в об‘єднанні 

ветеранів 2-ї світової війни.  Ми готові увійти і в інші об‘єднання , якщо їх програми не 

суперечитимуть нашій. По- третє, наші спогади , заяви , протести , списки ув‘язнених 

і розстріляних  та все те, що надруковане в часописі ―Нескорені‖, залишить багатий 

матеріал  для істориків майбутнього. А споруджений нами у Львові пам‟ятник 

жертвам комуністичних злочинів буде нагадувати про нас, нашу  боротьбу, наші 

жертви і страждання в ту жорстоку епоху, в якій  жив український народ. 

   До невдач слід віднести : 

    1.Спілка  політв‘язнів – найбільш свідомих і загартованих борців за національну 

ідею, не зуміла очолити  процес національного  відродження України. 

   2.Спілка не зуміла ініціювати заснування регіонального мозкового центру 

політичного аналізу ситуацій в Україні. 

   3.  До цього часу Спілка не очолила підготовку і видавництво своєї “Книги 

пам‟яті”, хоча б за зразком тієї, яку видали комуністи про учасників ―Вітчизнянної 

війни‖. 

   4. Знаючи про злочинну фінансову політику уряду і регіональних владних 

структур, ми не зуміли дати  своїм спілчанам рекомендацій, як самим створити 

малі підприємства для матеріальної  допомоги знедоленим і зубожілим 

політв‘язням та репресованим. 

      Пані і панове, дорогі друзі! У кожного з нас - своя доля , свій громадянський 

горизонт. Доля звела нас на спільну стежку і ми з неї ніколи не звернемо. У нас 

сьогодні свято. П‘ять років тому, в цей день, 10 вересня, нас визнали на 
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державному рівні як першу і єдину на той час в Україні –СПІЛКУ ПОЛІТИЧНИХ 

В‟ЯЗНІВ УКРАЇНИ. Допоможи нам, Боже, ще довго послужити Україні!‖ 

       Після доповідей Я. Малицького і М. Павлишина виступали гості з Івано- 

Франківська і Тернополя, депутати Верховної Ради України, обласної ради, 

представники партій і громадських організацій (Фото 34,35,36,37,38,39,40, 

41,42,43,44).  Після закінчення виступили хори Спілки ―Відгомін‖ і 

―Нескорені‖.Останнім виступив дрогобицький ансамбь ―Соколи‖. / Фото 45,46,/.   

    Від Львівської міської і обласної адміністрацій не було представників.                                                                                                                    

Навіть Іван Гель, який часто буває на різних імпрезах, на конферецію політв‘язнів не 

прийшов. Не було і першого голови СПВУ- організатора Всеукраїнської спілки 

політв‘язнів І. Губки. Не було і першого голови клубу репресованих  О. Матещук. З 

нашої вини не було представників литовських політв‘язнів. Ми втратили з ними 

контакти через особисту непрязнь Я. Малицького до моїх знайомих.  

   На загал конференція вдалася,хоч у пресі не появилось про неї жодної інформації. 

А шкода. Шкода, що не приїхав на конференцію Є. Пронюк, хоч був запрошений. 

Можливо, тоді ми могли б знайти з ним спільну мову. Не було нікого з української 

діаспори. Це дуже сумно . Замість того , щоб на політраді обговорити причини 

занепаду СПВУ (відсутність впливу на Львівську адміністрацію, на партійну 

еліту,слабкість контактів з політичними в‘язнями інших областей і держав,брак нових 

ерудованих особистостей, авторитету газети ―Нескорені‖ ), Я. Малицький взявся за 

чистку тих, на кому ще трохи трималася діяльність СПВУ. Довкола себе пригрівав 

підлабузників,сам перетворився у диктатора з закритою формою керівництва.Сам 

підбирав  статті до газети,сам очолив політраду, сам  ділив гуманітарну допомогу. 

Сам виступав на телебаченні не маючи ні хисту, ні ерудиції в порівнянні з трибуною 

учасників передач. Свої виступи читав тільки з папірця. Хто буде поважати  

організацію з таким репрезентантом, що не має привабливої позиції на людях ,а свої 

кволі ,безбарвні висловлювання диктує в замкнутому колі перед плазуючими 
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підлеглими, яких у нас не бракує навіть серед політв‘язнів. ‖ Хто не зі мною, той 

проти мене‖,-таке кредо цього керівника.Так один за одним  зникли з активу Спілки 

Р.Маслянка, Ю. Мельник, М. Дмитрів, І.Лях, Я.Баковський, Р.Яремчук, С. Кіндій, 

О.Боцюрко, М.Сказків, М.Мастикаш,  М.Павлишин, В.Кубів, І. Шуль, В. Лемеха, М. 

Наконечна, С.Віскель і ще багато інших членів, які не поділяли його методів 

керівництва,  наважувалися висловити голосно свою думку, своє принципове 

бачення ситуації,в якій опинилася  наша Спілка. Є.Костецького виключив зі Спілки 

лише за його висловлену на зборах пропозицію про об‘єднання Спілки політв‘язнів з 

Товариством репресованих в одну організацію. 

Я.Малицький оточив себе особами з категорії депортованих, національна активність 

яких є вельми сумнівна. 

     На ювілей 10-ої річниці СПВУ не запросив представників інших областей. Немає 

порівняння з 5-тою річницею СПВУ. Зате для себе і своїх наближених за останніх 5 

років Я.Малицький зробив багато. Нагороджений медаллю  Президента, від голови 

СДПУ(о) В. Медведчука отримав персональну винагороду (коробку з продуктами)  за 

заслуги перед цією партією,що  домоглась зняття з посади прем‘єра В.Ющенка. 

Львівська обласна рада (партія ―за ЄДУ‖) теж не поскупилась, виділила йому 

особисто і його наближеним легкові автомобілі. І як тут не стояти на …, може ще 

щось дадуть!                             

   А те,  що урядовці обласної і міської адміністрацій проігнорували  святкування   

10-ої річниці СПВУ, не біда! Я. Малицький і так до цієї річниці не має особливого 

відношення ( зареєстрований в Спілці 946-м,його заступник Г.Гідей-948-м,О.Чучман-

981-м і т.д). 

     Мене можуть запитати: чому я мовчав до 1997 року? Чому на звітній конференції 

не виступив так ,як зараз. Єдине , що стримувало мене перед звинувачувальним 

виступом, було бажання за всяку ціну закінчити спорудження пам‘ятника жертвам 

комуністичних злочинів. Я розумів, що Я. Малицький  і його опікуни цього пам‘ятника 
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не хочуть.Вони все робили, щоб пам‘ятника не було. І тільки тоді,коли він був 

змонтований, Я. Малицький захотів присвоїти чужу працю. 

    Але я щасливий , що мій задум, моя ідея перетворена у реальну дійсність. Радію, 

що до пам‘ятника приходила з квітами дружина президента Америки  Гіларі Клінтон 

(фото 48),що до підніжжя його поклав квіти і відомий американський діяч Збігнєв 

Бжезінський (фото 49). Радію своїй місії стосовно утворення Спілки політичних 

в‘язнів Галичини / фото 01/ і  зустрічі з товаришами біля відкритого пам‘ятника  

(фото 1). 

 

     У березні 1997 року я повідомив по телефону  М. Мастикаша і М. Павлишина   про 

свій вихід з обласної ради СПВУ і політради. М. Мастикаш, мабуть, передав  

Я.Малицькому цю інформацію, і це,а не що інше, стало причиною виклику мене-

ініціатора  заснування і основного організатора Спілки- на килим (!) до колишнього 

заступника(!),якого я сам рекомендував і на голову Спілки (!), що підступно готував 

мені судилище... 

.   Чомусь тепер не чути про святкування 10-ої річниці Всеукраїнського товариства 

політв‘язнів і репресованих. Може, Є. Пронюк не знає дати його народження ? 

.Цікаво було б почути про досягнення Товариства. 

 Може,  київське керівництво  добилось прирівняння  політв‘язнів до учасників 

бойових дій чи визнання ОУН- УПА воюючою стороною? Чи, може, Є. Пронюк 

організував пікетування  Верховної Ради України, російського посольства в Києві  

багатотисячною  маніфестацією політв‘язнів і ветеранів УПА з врученням відповідних 

письмових вимог. Ба, якби Кучма дозволив, а Є. Стахів домовився з  ізраїльським 

кнесетом  про фінансування, то така маніфестація  могла б відбутися. Та як таке 

питання можна порушувати, коли дисидент Євген Пронюк ніякого відношення до 

ОУН- УПА не має і чекає на виклик адміністрації та з заздрістю поглядає на  
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Я.Малицького і  П.Франка,які ― вміють жити‖. Їх нагородили, а його обійшли. Слабо, 

мабуть, служив. Мабуть, вони –краще. 

     Може, наш четвертий герой – Іван Губка -  досяг успіхів на політичному полі ? 

Аякже, п. Іван постійно говорить і пише про організацію політв‘язнів ,яку нібито він 

разом з побратимом М. Панчуком створили. /Невідомо, про обласну чи всеукраїнську 

йде мова./ Яких там лаврів він заслужив? Як він з тими спілками  розправився? Кому 

їх передав. Коли  став заступником Я. Стецько, своїм листом  до Кучми допоміг  

М.Гориню позбутись посади голови Львівської  обласної адміністрації (це найбільше 

його ―досягнення‖). Який авторитет завоював КУН на Львівщині завдяки його 

діяльності, можна судити по результатах виборів депутатів до Верховної Ради 

України а також обласної і міської. 

   І. Губка як обласний керівник КУНу,задумав консолідувати довкола себе дві тотожні 

організації - Товариство репресованих і Спілку політичних в‘язнів. Голову Товариства 

П. Франка включив до складу керівництва КУНу, Я. Малицькому теж намалював 

рожеві перспективи, якщо почистить раду СПВУ від ―неблагонадійних‖.   

Я.Малицький погодився організувати національно – демократичний блок. Директор 

інституту народознавства С.Павлюк активно його підтримав. Кожен з учасників 

розраховував, що тільки він у цьому блоці стане керівником.  

     Питання розглядалось на т.зв. політраді СПВУ. Я. Малицький немовби радився з 

нами , заявивши, що йому пропонують очолити цей блок. Політрада, як завжди в 

останні роки, підтримала таку пропозицію. Тільки я заявив, що Я. Малицький не  

―потягне‖ керівництва. Не тому, що хтось має до нього симпатії чи антипатії ,а тому, 

що там зібрались антагоністичні сили, які розвалять цей блок через свої амбіції. Тут 

же пропонував запросити на керівника когось з не заангажованих авторитетних 

людей Львова. Таким авторитетом я назвав професора І. Головацького.  

     Мій виступ явно не сподобався  Я. Малицькому. Як виявилось пізніще , його навіть 

не обрали до керівного складу новоутвореного блоку, а тільки головою секретаріату.  
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Антагоністичний склад керівництва нічого не зробив, тому він скоро розпався. 

Єдиний С. Павлюк, часто виступаючи від блоку на телебаченні, став помітною 

постаттю для урядових кіл,вони і запропонували йому посаду замміністра в уряді 

Ющенка . Блок розпався ,а його головні функціонери стали ворогами.  Так 

закінчилась українська консолідація національно- демократичних сил Львівщини. Я  

не радію з того прикрого розвалу, бо передбачав такий його кінець. Але  

Я,Малицький мій виступ на політраді добре запам‘ятав. І не для того, щоб 

виправляти свої помилки , а тільки щоб при нагоді помститись мені, що і зробив 27 

березня 1997 року. 

   У кінці 1996 року я отримав від доктора М. Марунчака з Канади його книжку 

―Українські політичні в‘язні в нацистських концентраційних таборах‖. Ця книжка і його 

лист  мене заінтригували: а чому в‘язні совєтських концтаборів не спроможуться таку  

книжку видати в Галичині? Довго носився з цією думкою і вирішив створити 

ініціативний комітет для збору матеріалів до майбутньої книжки. На нараду запросив 

професора Ярослава Дашкевича. Очолити комітет він відмовився, але пообіцяв 

співпрацювати. Я  розробив запитальник на 60 питань і роздав його  членам нашої 

Спілки. Опублікував у  газетах ― Нескорені‖ і ―ЗВУ‖ за  лютий 1997 року відповідну 

статтю. 

 

              

 

 

“ Свідки  злочинів” (Verba volant, scripta  manent !) Монографія доктора  

           М.Марунчака 

  Політв‘язні західної діаспори ,Світова ліга  українських політичних в‘язнів під 

керівництвом  її голови –доктора  Михайла  Марунчака видали у 1996 році  

монографію про фашистські концтабори.  
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    Праця під такою назвою вийшла накладом 1000 примірників. Обсяг книги 364 

стор.Монографія охоплює період з 1933 по 1945 рр., в ній перераховані всі 

концентраційні табори Третього рейху. Більшість з них зображена на схематичній 

карті. Також схематично подаються плани табірних бараків, структури табірної 

адміністрації, охорони табору, національний склад в‘язнів, висвітлюються їх 

взаємовідносини,побут і навіть харчовий раціон. 

  Найсильніші акценти в монографії зроблено на розкритті ідеології фізичного та 

психологічного терору в державних масштабах, на висвітленні місця українців в ході 

воєнних дій Другої світової війни. З особливою детальністю подані діяльність і втрати  

проводу ОУН. 

   Праця побудована на спогадах живих свідків, пресових публікаціях,матеріалах 

архівів УГВР,СЛУПВ та інших документах. 

    Без перебільшення можна визнати, що запропонована доктором М. Марунчаком 

праця, як і всі його попередні  публікації, є величезним ,але,на  жаль, маловідомим у 

нашому краї  внеском в історичну науку України. І не тільки України. 

   ЇЇ необхідно перевидати більшим тиражем і розповсюдити, особливо в східних та 

південних регіонах України, щоб зорієнтувати тамтешніх українців,спантеличених  

словоблуддям деяких депутатів про тих, хто боровся і загинув за вільну, незалежну 

Українську державу, і тих, хто її поневолював. В історії розвитку суспільства поступ 

пізнається шляхом аналізу та порівняння. Це зобов‘язує нас зібрати і видати 

матеріали про тюрми і табори Московської імперії. Наші спогади повинні стати 

частиною історичної правди про визвольний рух і його втрати. Це тривожний 

резонанс кайданів, якого не могли заглушити фанфари совєтських трубадурів. Наші 

спогади ляжуть на сторінки підручників шкіл і наукових видань , їх потрібно зберегти 

для нащадків. З цих міркувань ми пропонуємо всім небайдужим взяти участь в зборі 

матеріалів про тюрми та концтабори совєтської імперії.           Василь Кубів. 
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 З метою збору цих матеріалів я підготував звернення до громадськості, яке 

закінчується словами: 

  “Для вироблення програми наших дій та утворення ініціативного комітету просимо 

всіх бажаючих прибути 03. 02.97р.  о 12 годині за адресою: 

м. Львів, вул. Стефаника, 10, третій поверх, СПВУ, контактний телефон 725876‖.  

     Ця ініціатива не була підтримана  політрадою Спілки і майже ніхто з її членів не 

заповнив запропонованого мною запитальника. А процитована вище публікація в 

двох часописах викликала в них заздрість, що ось Кубів збере матеріал і видасть 

власну  кнгижку.  

         Тут слід згадати  про мою ―Історію села Деренівки‖. Книжка вийшла з друку до 

моїх 70-х роковин. Для книжки про своє село я сам збирав матеріали, сам друкував,  

коректував,  платив гроші за її випуск. Найбільше уваги приділив періоду, свідком 

якого був, тобто 30-50-м рокам минулого століття. Я завжди наголошував і 

наголошую, що для історії нашого народу потрібні першоджерела і інтерпретація до 

них безпосередніми свідками  подій. І ми не маємо права бути байдужими, а мусимо 

залишити свої спогади для істориків. В противному разі історики будуть 

використовувати матеріали, залишені в архівах КДБ чужинцями з ворожою для нас 

інтерпретацією. Навіть якщо там залишилась інформація наших людей, але вона 

була написана під примусом і не може бути об‘єктивною для історика. 

    З таких міркувань я писав історію свого села, з односельцями її обговорював і 

доповнював деякі факти. Ця історія не гарантована від помилок, але може служити 

канвою для інших матеріалів. Свою книжку я роздав безплатно всім жителям мого 

села з просьбою написати мені про недоліки. Писати не писали, а при зустрічі кожен 

дорікав, що я нічого не написав про нього… 

  На вечірці в Спілці з нагоди моєї 70-ої річірці  я роздав свою книжку присутнім і 

просив зробити доброзичливий аналіз та висловити його мені.Тривалий час  не було 

ніякого аналізу і тільки тоді , коли я зізнався двом членам  політради про свій вихід з 



 150 

політради, бо там немає з ким працювати ,моє рішення раптом послужило 

поштовхом до ―глибокого вивчення‖ розданої їм історії  мого села. Кожний член 

політради за вказівкою Я. Малицького повинен був  знайти у книжці  ―крамолу‖, і це 

повинно називатись презентацією книжки. ―Презентацію‖, не питаючи згоди автора, 

було призначено на 27 березня 1997р.                                  

                

 

             Суд над автором книжки “Історія села Деренівка” 

27 березня 1997 р.кожен з присутніх на ―презентації‖ висловлював свою думку про 

книжку. Не робив аналізу,  а тільки шукав компромату  на автора. Та найбільше уваги   

було прикуто до моєї біографії в книжці і статті ―Розплата‖ в газеті ―Нескорені‖ 

п‘ятитирічної давності, коли  редактором був саме Я. Малицький. Що ж мені 

інкримінували? 

   Як я міг до 1946 року  закінчити торговельну школу і культосвітній технікум. 

    Чому я афішую себе  засновником СПВУ, коли в першому номері газети 

―Нескорені‖ я сам пишу про ініціативний комітет з п‘яти осіб ?Чи то правда,що я був 

членом Юнацтва і самооборони ОУН ? 

  У книжці, чи як їм було вигідно її назвати- брошурі, є додатки, в одиному з яких - 

список односельців, що закінчили вищі навчальніі заклади. Як Кубів посмів таке 

написати ? У  додатку є список односельців, які  були знищені польською Армією 

Крайовою ( АК) і службою безпеки  ОУН. Всі перелякано запитували,що тепер скаже 

Петро  Симоненко, якщо про таке пише політв‘язень. (Добре,що хоч признали мене 

політв‘язнем, бо недавно і це заперечували). Були навіть такі, хто протестував проти  

вживання в книжці слова ―соціалізм‖ без лапок… 

   За сім років існування Спілки це був перший  відкритий суд над її членом . І тоді, 

 і тепер вважаю всі закиди безпідставними. 
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  Те,що я під час німецької окупації закінчив торговельну школу , можуть підтвердити 

ще живі свідки, з якими її закінчував ( М.Смалига,В.Борова,М.Стечишин), а про 

закінчення культосвітнього  технікуму-,  маю диплом. 

 Хоч звернення про створення СПВУ підписали п‘ять членів ,та всі  документи , в 

тому числі саме звернення  готував В.Кубів( В газеті ―ЗВУ‖ від 8 вересня 1998 р.три 

члени ініціативного комітету  назвали В.Кубіва головою комітету). На реєстрації 

першого статуту  в графі ―Засновник‖ теж стоїть моє прізвище. Та й статут складав й 

зареєстрував В. Кубів. Заяви і бланки анкет, розроблених мною, до сьогодні  

заповняють нові члени Спілки. На посвідченнях  майже всіх присутніх на судилищі 

моїх суддів- мій підпис. Усіх тих теперішніх‖ героїв‖ я приймав у члени СПВУ… 

   Про моє членство в самообороні і Юнацтві ОУН підтверджує Теребовлянське 

братство ОУН-УПА (довідка передана у відділ  реабілітації і поновлення прав 

реабілітованих). 

 Про членство в Юнацтві я писав у анкеті, коли в 1992 році балотувався  на голову 

СПВУ. Чомусь тоді це ні в кого не викликало сумнівів. Мій керівник  Павло Тихоліз 

ще живе в Англії. А ті,хто  засумнівався в моєму членстві  в Юнацтві, ніколи там не 

були, тому їх заздрість загризла.Такі  ж і подібні абсурдні теревені поназбирував 

Я.Малицький. 

 Найбільш серйозним  вважаю лише закид про 9-й додаток.Тому я ставлюся до 

нього  цілком тверезо. 

      Переконаний, що історія повинна бути об‘єктивною. Це не літературний чи 

історичний роман.І якщо з села зникли люди , то хтось повинен пояснити, чому вони 

зникли, чи  хоч повідомити ,що вони зникли. В історію села записані всі односельці, 

які молодими зникли в час війни , точніше, в 50-ті роки. Цей період пам‘ятає ще живе 

старше покоління і може доповнити чи заперечити написане мною. 

     9-й додаток і в мене викликав сумніви.  Всіх односельців  я знав особисто. Знав їх  

біографії. Знав і різні погляди на їхню  діяльність. І коли мені запропонували 
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включити до книжки список 9-го додатку, я в сільському клубі  поставив його на 

голосування. На сході були присутні родичі тих, хто був знищений  службою безпеки 

ОУН, як і  родичі тих хто був причетний до оунівського руху в селі. Всі проголосували 

за те , щоб односельців з 9-го додатку включити до  книжки. На сільському сході я 

заявив, що це для мене обернеться неприємністю. Що і сталося. 

    Повертаючись тоді до Львова, я розмірковував: якщо викину 9-й додаток,то нема 

людей - нема проблем / сталінська теорія/. Не викину його : є люди - є проблема. І 

вона залишиться зі мною назавжди. Я  залишив її для майбутніх поколінь свідомо. 

       Розмірковував так : якщо  аналогічна  ситуація повториться ,то люди, 

віповідальні за долю села, міста, перед тим , як дати наказ на знищення односельців, 

задумаються , чи варто це робити. Вони ж таки свої люди. (Про причетність до 

виконання вироків окремих односельців мені було і тоді відомо, сумнів стосувався 

лише  тих, хто виносив його від імені проводу.Цей сумнів винесено на суд історії  в 

епілозі книжки,чого не хотіли читати ―судді‖). 

   ―Гнітючою раною села є нерозкрита вина чи безневинність осіб з Додатку 9.Йшла 

безкомпромісна війна,в якій окупанти шантажували людей. Провокації зробили не 

одну  трагедію в селі. Я не впевнений у вині чи безвинності їх…Нехай Господь Бог 

буде суддею для тих з чиєї вини вони загинули…стр.48‖ 

    Друга сторона, яка через необачність полакомиться на співпрацю з зайдами,  теж  

задумається , маючи перед собою описаний факт, чи варто ризикувати. Таким чином 

я вважав (і вважаю) , що, публікуючи список 9-го додатку, зроблю для майбутніх 

поколінь більше користі, аніж  зла.  

   А про П. Симоненка з компартії України не хочу  і згадувати. Матеріалів для 

поливання  брудом український національний рух в його компанії не бракує, і цим 

брудом вже десять років користується комісія Верховної Ради в справах реабілітації 

ОУН-УПА. Але не комуністи  зчинили гвалт навкола моєї книжки (наклад 150 

примірників), а свої ―доброзичливці ―через власну ницість думки і  безініціативність. У  
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книжці всі повстанці  (а вони - колишні мої друзі і сусіди  ) показані як герої, чого не 

захотіли  побачити замовники судилища. 

    До речі ,в матеріалах теребовлянської конференції інтелігенції за 1993 рік, 

(зауважте - чотири роки раніше інспірованого судилища)  , показані втрати мого села, 

серед яких і знищення односельців службою безпеки ОУН. Брошуру в моїй 

присутності читав Я. Малицький і ніяких ― антидержавних ― висновків тоді не зробив . 

Тільки через чотири роки дозрів на  ― службі‖ і став на захист моїх земляків від мене, 

В.Кубіва... 

    Суд 27 березня 1997 р.нагадав мені судовий процес 9 лютого 1949р. Два рази 

мене судили . Перший раз судили комуністи за пропаганду націоналізму на 10 років, 

другий раз, немовби свої, за пропаганду ―антинаціоналізму‖ на довічний термін.Одні і 

другі присвоїли собі право судити іменем України.Про перших історія вже сказала 

своє слово,про других ще скаже. 

    Нарешті, яким же статутом політрада СПВУ користувалась в своїх діях, 

виголошуючи мені вирок від імені тих, хто був присутній на ―презентації‖ ? Не всі  ж 

поділяли думку Я. Малицького. Наприклад, М. Павлишин тут же відмежувався  від 

судилища. Голосували проти мого виключення із членів політради  М. Сказків,  

О.Курнат  О.Чучман. Протестував також  сокальський,   золочівський, миколаївський,   

буський і інші осередки Спілки. За статутом, справу члена СПВУ повинні розглядати 

на зборах районного осередку , а лише потім на суді честі і на обласній раді.   

Я.Малицький зробив навпаки. Тепер деякі члени ради СПВУ каються мені в листах, 

що їх використали. Про мій  ―процес ―газета ―ЗВУ‖  опубліковала три статті, дві з них 

на мій захист. 

      Чи виграла СПВУ від того , що мене змусили покинути її?. Напевне, що ні. Виграв 

Я. Малицький, позбавившись критика своєї  безініціативності. Таким принципом  

керується донині : членів політради і своїх заступників міняє за власним 

уподобанням. Після 10 років безплідного  владарювання провів чергові 
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безальтернативні вибори, щоб залишитись головою Спілки ще на 4 роки .Всі це 

бачать і мовчать. І ця братія називається політв‘язнями ?  

    А що з того виграв я? Виграв волю,що в моєму віці немаловажно. Не псую собі   

нервів, споглядаючи на розвал Спілки. Але морально я програв, бо не зумів провести 

в життя ідеї, що були закладені у зверненні –першому документі СПВУ на зорі її 

організації. Не зумів своєчасно розкрити і нейтралізувати  дестабілізуючу 

підступність, що своїми метастазами проникла в керівництво Спілки (‖Забуття- 

великий гріх‖,‖ЗВУ‖ від 8.09.1998 р.) 

    А може мої постійні ініціативи,їх динаміка набридли господарам світу всесильних і 

вони дали команду ―Досить!‖  

І так добре обійшлося…. 

 

                                                                                                                                       

                 

                     Парад ювілеїв 

У вересні 2000-го три Спілки політв‘язнів / Львівська, Івано-Франківська і 

Тернопільська/ святкували свій 10- річний ювілей. Всюди я був запрошений, та з 

привітанням виступав тільки в Івано -Франківську і Тернополі. Львівська СПВУ  не 

запрошувала тернополян і івано-франківців , делегувала тільки до Тернополя двох 

своїх членів ради / Т. Плюгавку і О. Боцюрко/. До Івано- Франківська Всеукраїнське 

товариство представників не делегувало. В Тернополі Є. Пронюка представляв   

П.Франко. 

  Усі три Спілки звітували про свої досягнення і співпрацю з місцевою владою, хоча 

тільки в Тернополі на ювілей  прибув голова міста. Львівська й Івано- Франківська 

влада  ігнорували запрошенням на ювілей. Про політв‘язнів влада згадує переважно 

перед виборами до Верховної і місцевих рад. Маємо те, що заслужили. Святкування 

всюди пройшло весело - з концертами і фуршетами для делегатів. 
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 В Івано- Франківську і Тернополі мені було надано слово для привітання як 

засновнику Львівської СПВУ. Після стандартного звернення до присутніх я 

висловився ширше: 

 ―Мені -львівському тернополянину чи, вірніше, тернопільському львів‘янину - 

приємно вітати вас сьогодні  з 10-и річним ювілеєм заснування обласної Спілки 

політичних в‘язнів. Приємно ще й тому, що я був автором програми і cтатуту , які 

лягли  в основу львівської,Івано- франківської і тернопільської Спілок.  

    10 років тому ми вийшли разом з мовчазного забуття і влились до стрімкої ходи  

політичного життя України.На наших очах , за нашої активної участі 

перетворювались наші юнацькі  мрії про власну  державу  в своє реальне втілення. 

  10 років тому ви ночами,  таємно  висипали на цвинтарі  могили над розстріляними 

політичними в‘язнями тернопільської тюрми. 

 10 років тому я йшов з вами вулицями Тернополя до тих могил. По обидва боки 

дороги стояла совєтська міліція. Синьо- жовті  прапори несли ще з острахом, але 

коли під вечір повертались назад до міста, страх пропав. Нас тоді було дуже багато, 

ми кричали міліції : ― Ганьба!‖,‖Ренегати!‖, йшли сміливо до ненависного нам КДБ і 

там скандували: ―Ганьба!‖, ―Геть, запроданці, окупанти !‖. Ми були тоді розкуті і 

щасливі. І  тоді ,коли крокували серединою  вже вільного Хрещатика і співали: ― Ой 

кияни, годі спати, треба волю здобувати !‖, ―Кравчучок-пташечка, полетиш, полетиш 

за Івашечком !‖. І ще тоді,коли пікетували  Верховну  Раду з вигуками:‖ Ганьба!‖. На 

жаль, і тоді, і сьогодні ми забули про п‘яту заповідь ―Декалогу‖. Тим скористалися і 

користаються  тепер наші вороги і їх п‘ята колона. 

  Дорогі мої тернополяни ! Хоч я багато років проживаю у Львові , але корінням я вріс 

у тернопільський чорнозем і, щоб мої земляки не загубились у Львові, я ініціював 

створення товариства ―Тернопільщина‖. Ми обговорюємо проблеми Тернопілля, 

випускаємо ―Вісник‖, де сповіщаємо про книжки тернополян, пов‘язані з історією сіл і 

міст нашого краю. Висвітлюємо події визвольних змагань,прославляємо і визначних 
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осіб Тернопільщини. Товариство очолює ректор Львівського аграрного університету 

Володимир Снітинський - родом зі Зборова. Ректор Львівської музичної академії Ігор 

Пилатюк - родом з Бучача - є членом ради Товариства, як і ректор Львівського 

медичного університету Борис Зіменковський – родом з Бережан. 

    Найбільшим досягненням львівських політв‘язнів є те,що за власний кошт і зібрані  

гроші патріотів всієї Галичини , в тому числі і тернополян, спорудили у Львові 

пам‘ятник жертвам комуністичних злочинів. Ініціаторами спорудження пам‘ятника теж 

були тернополяни . 

 Але цього замало. Ми, на сором нам , не стали  політичною силою , з якою мала б 

рахуватися місцева і центральна влада. Ми повинні задати собі питання:  

      Чому Президент і Голова Верховної Ради  йдуть кожної осені до жидівського 

пам‘ятника в Бабиному яру і чому ніколи не приходять до пам‘ятника в Биківні ? 

    Чому наші діти не покладають квітів після закінчення школи чи вузу до могил 

закатованих ворогами героїв визвольних змагань? 

   Чому біля тих священних могил не складають присяги юнаки, котрі йдуть служити в 

Українську армію? 

    Чому ми, колишні політв‘язні, донині не домовились між собою про святкування 

Дня політв‘язня ? Якщо  через особисті амбіції не можемо домовитись, то визнаймо 

день, визначений дисидентами чи Президентом. 

  Чому ми донині не зібрали матеріали і не видали ―Книгу пам‘яті‖ на зразок  

тритомника‖ Книга пам‘яті‖  Тернопільщини, виданої під  редагуванням московського 

генерала І. Герасімова про радянських солдатів Другої світової війни. 

   Чому ми з трьох областей не спромоглися хоча б на одного депутата –політв‘язня, 

який би захищав наші права у Верховній Раді ? 

   І чому, нарешті , ми систематично не виступаємо в пресі ,по радіо місцевому і 

―Свободи‖ зі своїми проблемами ? Чому мало пишемо спогадів про те ,що ми 

бачили, чули, хто нас мордував ? 
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                    Герої і зрадники 

    Про такі поняття,  як героїзм і зрада, важко визначити дефініцію в українській 

історії. Якщо навіть відкинути твердження на цю тему наших сусідів,поляків і росіян 

(для них ми всі зрадники), то наша ментальність теж не далеко відкотилась від такої 

думки. Такі історичні постаті, як Б. Хмельницьуий і І.Мазепа ,Н.Лісовська,Ю.Тютюник 

в понятті одних - герої,в понятті інших - зрадники. Бо в один історичний період вони 

були зрадниками ,а в інший-героями.Ганьбою , прокльонами і лаврами засіяні їхні 

біографії. Про них судили не тільки Т.Шевченко, Д.Яворницький, І.Франко.Вся наша 

історія пронизина зрадою і героїзмом. 

    Двацяте століття на поверхню історії винесло величезну кількість імен, яким наші 

сучасники  присуджують славу або ганьбу.Право на суд  повинні мати (на мою думку) 

особи, які брали активну участь в революційній боротьбі, але нічим себе не 

зганьбили. Бо не штука просидіти чесно все життя на печі,чи біля жінчиної спідниці   і 

судити про чиюсь зраду чи геройство.Та й поняття ті є ,як все інше,що оточує нас, 

відносними і умовними. Йдуть вони в парі,  як біле з чорним,як правда з брехнею,як 

велике з мізерним. 

   Темою моєї розвідки є боротьба політичних в‘язнів 40-50-х і дисидентів  60-70-х, 

тому фрагментарно зупинюсь на темі  зради і героїзму мого покоління. 

   На шпальтах львівської преси В. Чорновіл висловив припущення,що з величезної 

кількості політичних в‘язнів 40-50-х років більша частина  була стукачами совєтських 

органів. Крім кількох осіб, уже покійних, він не назвав жодного  з тих ще живих,що 

варті  визнання.Без перебільшення, В.Чорновіл висловив думку і позицію дисидентів. 

   Переді мною на столі  сповідь Ю. Магура (―Марко‖). Колишний член Юнацтва ОУН, 

закинутий  англійською розвідкою на територію Польщі з обов‘язками 
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радиста.Спочатку несвідомо співпрацював з КДБ, пізніше ―добровільно‖перейшов на 

співпрацю, закінчив факультет англійської філології у Львові,працював в 

університеті, у школі . В своїх спогадах,що були видані  С.Проциком (референт 

М.Лебедя), нарікає на дошкульний допит його у приміщенні СПВУ. Оскільки я 

причетний до цього допиту, то хочу висловити свою думку про цей епізод. Ю.Магур 

звернувся у 1993 р. в Спілку з просьбою надати йому можливість в газеті ―Нескорені‖ 

опублікувати свої спогади про співпрацю з КДБ. 

   Для розмови з Ю.Магуром були запрошені  7 членів активу Спілки. Всю розмову  я 

записав на магнітофонну плівку і передав її С. Процику. Мене тоді вразила 

ерудованість Ю.Магура у порівнянні з самодіяльними ―слідчими‖ СПВУ. Без згоди 

учасників співбесіди Я.Малицький відправив С.Процику негативну характеристику на 

Ю.Магура. Але маючи оригінальну стрічку розмови в Спілці, закордонне видавництво 

―Незалежного бюлетеня‖ надрукувало спогади Ю.Магура без коментарів. 

     У 1993 році члени соціал - національної партії разом з членами Буського осередку 

СПВУ провели перезахоронення кількох бойовиків ОУН в с. Красному. Я виступав на 

могилі від  Львівської ради СПВУ. До нас звернувся виходець з с.Красного, колишній 

останній командир УПА Василь Кук (―Леміш‖) з просьбою надати йому слово для 

виступу на могилі. Молодий націоналіст з соціал-національної партії рішуче 

відмовився надати йому слово. Я  доводив, що у віці В.Кука - це остання сповідь 

перед  живими і мертвими односельцями, та хлопців не переконав. ―Чому він живий, 

а вони мертві ? Він зрадник‖,-гарячкували молоді націоналісти. 

   У Львові я запросив В.Кука до Спілки. Дві години точилася бесіда. Для мене він -

високо ерудована особа, носій історичної правди, як і Ю.Магур. Хоча для  

Я.Малицького і краснянських націоналістів – зрадник. Одні готові назвати його героєм 

України, другі готові його розстріляти.( Несумісна і незмірна різниця  поглядів двох 

поколінь,що випливає з їх бепосередньої участі у визвольних змаганнях 40-50-х 

роках). 



 159 

На щастя, світ складається не  з самих тільки  зрадників і відступників.У кожного з 

нас у важку хвилину  знайдуться друзі,одним з таких  є Ярослав Баковський.Це 

засвідчує його стаття на мій захист.Ось її текст. 

 

Чому І. Губка і Є. Дацюк не назвали засновника СПВУ ? 

  По різному ми підбираємо собі друзів. Деколи сама доля зводить, згуртовує 

людей. Без друзів нецікаво жити. Я в молодості належав до тих, хто скоро 

знаходить   співбесідників і друзів. Василь Кубів теж належить до таких. І тому  

ми легко знайшли спільну мову. Познайомились  1950 року на другому 

“лагпункті” башкірського Гулагу. І з тих пір не пориваємо зв‟язків. 

У Львові Кубів появився після таборів у 1954 році, я тільки в 1956 р.Так доля 

посприяла , що коли на станції Хутір Михайлівський поїзд, яким я повертався з 

таборів зробив довшу зупинку,  прийшов тоді і поїзд  Львів- Москва . Два колишніх 

табірники випадково  зустрілись біля продуктового кіоску, як і при першому 

знайомстві в Ішимбаєво. У Львові Кубів допоміг мені влаштуватися на роботу . Наше 

знайомство переросло в  сімейну дружбу. І коли у 1990 році Кубів ініціював 

утворення Спілки політв‘язнів, до мене першого звернувся з пропозицією співпраці. І 

я став поряд. Ще в час переслідування дисидентів я збирав допомогу для них, Кубів 

теж збирав цю допомогу серед своїх друзів і через мене передавав для О. Горинь, чи 

безпосередньо Михайлові Гориню, окремо Атені Пашко. 

    Ми також збирали кошти на кооперативну квартиру для Марії Гель. Нелегальну 

літературу для ознайомлення передавав мені В. Кубів або, навпаки, я йому. Наші 

дружини були з нами солідарні. Вони виховувались на націоналістичних засадах, і 

перед ними ми нічого не приховували.  

     Про цей період стагнації і пробудження  варто написати окремі спогади, але 

сьогодні я вимушений  тільки спростувати завуальовану неправду і замовчування 
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правди про утворення Львівської спілки політв‘язнів її діяльності , атмосфери 

нетерпимості  і авторитаризму. 

    За основу своїх спростувань я вибрав монографію І. Губки ― Крах більшовицької 

імперії‖. 

   У книжці є фотографія тих п‘яти ―перших‖, котрі підписали ― Звернення‖ з 

інформацією про утворення Спілки політичних в‘язнів у Львові. Та чомусь І. Губка  і  

Є.Дацюк забули написати, яку ж роботу вони безпосередньо виконували до 

установчих зборів СПВУ і після цього. Не написали, бо не були причетні до 

організації створення Спілки політичних в‘язнів у Львові. 

   Є. Дацюк за моєю рекомендацією п. Кубіву (організатору ініціативного комітету 

СПВУ і всіх проблем, пов‘язаних з формуванням ―Звернення‖, його розповсюдженням 

в РУСі, пресі  та на різних громадських форумах) тільки підписав ―Звернення‖. 

Можливо, теж не читаючи його. Ось і всі заслуги Є. Дацюка в організації СПВУ.  

Заслуги І.Губки ще менші. 

    Організувати Спілку було дуже важко. Проти неї виступала О. Матещук, вважаючи 

клуб репресованих найкращою формою співпраці репресованих з ―Меморіалом‖, де 

вона була членом президії. Президії, що складалася в основному з колишніх 

комуністів і дисидентів. Вони разом з клубом репресованих привели до Верховної 

Ради комуніста Є. Гриніва, агітуючи в Бориславі проти його опонента, довголітнього 

політв‘язня В.Копися. 

О. Матещук Спілку політв‘язнів ненавиділа всіма фібрами своєї душі, а можливо 

виконувала чиєсь замовлення. Чого варта одна тільки доларова афера. 

Розповсюджуючи в пресі провокаційні  заяви про  передачу зібраних в Канаді грошей 

М. Павлишину, В.Кубіву та Я. Малицькому, в той же час ці гроші зберігала в 

М.Панчука. Подібні провокації вона робила в Спілці письменників, в РУСі ,в 

трамваях,тролейбусах. Такі дії підривали авторитет Спілки. Мабуть, тому І. Губка 

зблизився з нею. (Свій свого бачить здалека) 
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   Мені багато чого незрозуміло в поведінці В. Кубіва. Для прикладу приведу  

установчі збори СПВУ 30 серпня 1990 р.. Я весь час допомагав організовувати ці 

збори, як і систематичні зустрічі політв‘язнів на Коперника, 16, освячення могили  

А.П‘ясецького на Янівському цвинтарі, поїздки до Києва на демонстрації .На тих 

акціях і на зустрічах я ніде не зустрічав, ні І. Губки, ні Є. Дацюка. І коли  на зборах   

постало питання вибору голови СПВУ, В.Кубів раптом чомусь знімає свою 

кандитатуру  і пропонує замість себе нікому не відомого І. Губку. 

    Після виборів І. Губка й далі не цікавиться  Спілкою. В. Кубів їздить по районах 

області і організовує районні осередки. Бере участь в установчих зборах політв‘язнів 

Литви.А І. Губка пішов у ―підпілля ―. Ми разом з Іриною Шуль займаємось 

реєстрацією нових членів СПВУ, видачею їм посвідчень. Не було з нами  М.Меленя, 

він був зайнятий організацією районної газети, не було  ніколи Є. Дацюка. Про І. 

Губку ми тоді зовсім забули. Він не з‘являвся. І тільки тоді, коли дізнався про нашу 

зустріч з З. Красівським, розгорнув бурхливу діяльність щодо організації 

Всеукраїнської Спілки політичних в‘язнів, повністю відсунув від підготовки своїх 

заступників і активних членів ради СПВУ. Натомість навів тісні контакти з клубом 

репресованих і львівським ―Меморіалом‖. Останній теж кривим оком дивився на 

утворення нової, не підвладної йому організації. 

    Ідея Всеукраїнської спілки на противагу розпливчастої організації Всеукраїнського 

товариства репресованих мені особисто подобалась і, незважаючи на  обструкцію  

І,Губки і його нового оточення стосовно  законної ради СПВУ, я підключився до 

деяких другорядних заходів. В. Кубів як його перший заступник був повністю 

блокований і проти нього була пущена провокаційна чутка , що він не є політв‘язень. 

Чия це була ініціатива?. 

    На установчій Конференції СУПВ М. Павлишин викликав на себе вогонь ненависті 

своїм виступом  проти  тих, хто співпрацював з репресивними органами і був членом 
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КПРС: ―Вони не мають права бути членами СПВУ‖- заявив М. Павлишин. А їх було  

немало в залі. Вони мстили активу Спілки і М. Павлишину найбільше. 

       Про порушення домовленості і кишенькового творення оргкомітету я виступав на 

конференції СУПВ, незважаючи на єхидне шипіння деяких репресованих з оточення 

О. Матещук. Про ці та інші події 1990-91 років цікаво було би прочитати в спогадах І. 

Шуль. 

      У книжці І. Губка не дає інформації про свою діяльність в СПВУ і СУПВ від 30 

серпня 1990 р. по 1993 р, коли він зрікся посади співголови Всеукраїнського 

товариства політв‘язнів і репресованих на користь дисидента Є. Пронюка. Чиє це 

було замовлення і хто за ним стояв? 

 У своїй книжці І. Губка чомусь не згадує про спорудження на площі Шашкевича  

пам‘ятника жертвам комуністичних злочинів. Про свій внесок і внесок Є. Дацюка у 

фінансуванні пам‘ятника, про організацію поїздки делегацій  СПВУ до Литви і ще 

багато добрих справ,здійсниних політв‘язнями з ініціативи В.Кубіва в книжці І.Губки і 

згадки нема. Неважко здогадатися- чому.  

                                                                                Я.Баковський 

                       Разом з земляками. 

     Моя розгубленість після ―суду‖ тривала недовго. Я  мусив свою громадянську 

енергію до чогось прикласти. Таку можливість надали мені мої земляки з товариства 

―Теребовлянщина‖, що було організоване ще  у 1993 році. В перші роки я мало 

приділяв Товариству уваги. Хоча , пригадую, коли голова ініціативного комітету 

Андрій Куликівський звернувся за допомогою, я відгукнувся негайно, запропонувавши 

приміщення Спілки політв‘язнів для перших зустрічей земляків. Навіть приміщення 

для установчих зборів організував в УРП на вул. Стефаника, 7 через М. Павлишина. 

Постійного приміщення Товариство не мало. Заслуга голови була  в тому , що зібрав 

і надрукував списки 73-х вихідців з Теребовлянського району Тернопільської області. 

Активними членами Товариства були М. Возний ,Я. Дмитрук,Б. Корчинський,  
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Й.Луцишин, В. Дунець, С. Стояновський, О. Штогрин, С. Шкварок, М. Станько,  

П.Вівчар, В. Королюк.. М. Дмитрів, Л. Вовк, М.Балько. Цей список міг би доповнити  

А.Куликівський (Фото 50) 

     Товариство збиралось один, рідше два рази на місяць. Інформацію про події у 

Львові і на Теребовлянщині  проводив голова, дехто з членів робив доповнення. 

Деколи Товариство відзначало дні народження окремих членів. А. Куликівський 

організував три поїздки до Теребовлі з просвітницькою місією. Як у багатьох 

керівників, так і в А. Куликівського найбільшим прорахунком в  діяльності виявилось  

невміння залучити до співпраці ініціативних членів товариства. Монологи голови з 

часом ставали нецікавими для членів, відвідування зборів з кожним роком 

скорочувались. В кінці 1997 року на збори приходили 5-7 осіб.  

     Усвідомивши ситуацію,що склалася в Товаристві перед занепадом чи 

самоліквідацією, А. Куликівський вирішив реформувати його, відмовившись від 

головування. Це був той час, коли я покинув Спілку  політичних в‘язнів і  об‘єднання 

ветеранів війни. В одній і другій організації я став небажаним. Про першу я 

висловився досить детально і категорично в попередніх розділах. Про другу міг би 

сказати те саме. 

    У цей критичний для мене час я більше уваги приділив товариству 

―Теребовлянщина‖. 

     Першого березня 1998 року А. Куликівський організував у приміщенні Будинку 

вчителя звітно-виборну конференцію. Вести збори доручив мені. Зал був заповнений 

теребовлянами і гостями, яких особисто запросив А. Куликівський. Зробивши звіт за 

5 років свого головування, подякував за довіру і заявив, що  надалі виконувати 

обов‘язки голови не зможе. Після обговорення звіту я запропонував вибрати нове 

керівництво Товариства,не називаючи прізвища голови. Членами ради стали  

М.Возний, М. Дмитрів, В. Королюк,В.Кубів / вибрали ,мабуть, тому, що ―світився‖ на 

трибуні), А. Куликівський, Й. Луцишин, С. Стояновський,М. Станько. 
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        Запам‘ятався, як приємний спомин, виступ мого доброго приятеля – жителя 

Теребовлі М. Брезденя. Щоб бути оригінальним, я запропонував подумати про 

розширення кола краян і створити у Львові товариство ―Тернопільщина‖. Тоді ніхто 

цієї пропозиції всерйоз не сприйняв. 

    Через певний час  зібрались обрані на зборах члени ради і після тривалих 

сперечань розподілили обов‘язки. Мене обрали головою, заступниками –В. Королюка 

і Й. Луцишина. Секретаріат очолила М. Дмитрів. Першим нашим завданням було 

зареєструвати нашу організацію у міському відділі юстиції , бо хоч вона вже існувала 

п‘ять років , з невідомих нам причин А. Куликівський її не реєстрував.Для реєстрації 

потрібно подати протокол загальних зборів. Протокол п‘ятирічної давності втратив 

юридичну силу, тому за основу взято протокол перевиборів  1-го березня 1998 року, 

де зазначено, що В. Кубів, В. Королюк і М. Дмитрів є засновниками львівського 

міського товариства ―Теребовлянщина‖. Подолавши всі бюрократичні перепони, 

Товариство зареєстрували  аж в липні 1999 року. Збиралися ми в Народному домі. 

Обговорювали економічні й політичні проблеми Львова ,України та Теребовлянщини 

зокрема. Відзначали  і дні народження  активних  членів. 

   Особисто мене таке вузьке коло членів не влаштовувало. На збори приходили  в 

середньому 13-15 осіб . І я згадав про свою заяву не перевиборах 1-го березня  про 

заснування товариства ―Тернопільщина‖. Тим більше, що  ЗМІ поширили інформацію 

про створення такого товариства в Києві. ―А чому у Львові ми не можемо його 

створити?‖- запитував себе. Адже подібні  регіональні товариства вже існують: 

―Холмщина‖, ―Надсяння‖,‖Лемківщина‖,‖Гуцульщина‖. З останнім А. Куликівський 

підтримував досить  дружні стосунки , і часто теребовлянці  брали участь у його 

святкуваннях. 

  Отож,  добра заздрість штовхнула мене на пошуки спільників ідеї створення у 

Львові товариства ―Тернопільщина‖. Першим, до кого я звернувся з такою 

пропозицією, був член ради теребовлянського Товариства Степан Стояновський. 
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Колишній ректор ветеринарного інституту, мій земляк з сусіднього села 

Кобиловолоків, добре знайомий мені з студентських років, мав широке коло 

знайомих у Львові і поза його межами ,особливо в науковому світі. 

    На мою пропозицію відносно створення в нашому місті товариства 

―Тернопільщина‖ дав принципову згоду і при обговоренні кандидатури на голову 

запропонував ректора аграрного університету, академіка Володимира Снітинського. 

З етичних міркувань порадив мені самому вести переговори з В. Снітинським. Довго 

я вмовляв В. Снітинського дати згоду на цю невдячну посаду. В результаті вдалось 

його переконати, змалювавши перспективу майбутніх  парламенських виборів. 

     27 червня 1999 року оргкомітет організував установчу конференцію, на якій 

прийнято статут Товариства / опрацьований професором В. Трохимчуком/, назву 

організації, обрано управу Товариства. Ректор аграрного університету академік  

В.Снітинський –голова. В. Кубів і С.Трохимчук –заступники. Члени: Б. Білинський 

/проректор медичного університету, професор/, Л. Вовк, Г. Гордасевич 

/письменниця/, В. Друзюк /генеральний директор об‘єднання метрології і 

стандартизації/, Б.Зіменковський /ректор медичного університету/, Б. Коцай 

/директор художнього коледжу/, Ф. Медвідь / викладач інституту внутрішніх справ, 

кандидат наук/,  О.Сербенська / професор державного університету/, 

С.Стояновський/ професор ветеринарного університету, колишній його ректор/,   

О.Шаблій /академік, професор державного університету). (Фото 51). 

     Статут Товариства зареєстровано 11 жовтня 1999 року  за № 257. Авторитет 

відомих вчених, особливо його голови  стимулював напливу членів . Кожні чергові 

збори поповнювались новими членами. 

   Ще в 1999-му на трьох зборах репрезентовано, крім поточних і організаційних 

справ, три книжки членів нашого Товариства,а саме: народного артиста,   О. Гринька 

―Білі ночі і чорні дні‖, письменника з Тернополя А. Паламара  ― Третя руїна‖ і доцента  

А. Куликівського ― Вони прославили рідну землю‖. 
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     У 2000 році  проведено п‘ять зустрічей, де обговорено  книжку Г Чернихівського  

―Кременеччина від давнини до сучасності‖, Галини Гордасевич ―Степан Бандера. 

Людина і міф.‖ Організовано перший випуск ―Вісника товариства‖, екскурсію по 

північній частині районів Тернопільської області. Проведено перевибори  правління. 

Головою Товариства залишився В. Снітинський, заступниками дообрано  П.Зозуляка 

і  М. Сеника. В. Кубів став першим заступником.(Фото 52) 

 У правління Товариства дообрано директора СП ―Галка‖ Б.Дубового, ректора 

музичного інституту І. Пилатюка,професора  музичного інституту М.Крих, 

підполковника міліції М. Курочку, голову міста Червонограда М. Олійника (тепер 

депутат ВР України), директора  ― Львівтрансгазу‖ І. Палцана, директора 

―Львівенерго‖ Я. Шпака, директора фірми ―Богдан‖ Б. Турчина,  журналіста І. Чудика. 

Крім секретаріату, обрано видавничу і наглядову ради. 

      Як часто буває в громадських організаціях, які не мають матеріальних засобів на 

оплату праці власних виконавчих органів,  найбільше організаційне навантаження 

лягло на заступників голови. Тому, зареєструвавши в липні 1999-го статут 

товариства‖ Теребовлянщина‖, я відмовився від керівництва ним . Товариство 

захотіло зберегти свою автономність і обрало головою Володимира Королюка. Таким 

чином у львівському товаристві ―Тернопільщина‖ збереглась  автономія - товариство 

―Теребовлянщина‖. 

   2001 рік не був особливо плідний на події в Товаристві ,та все ж  на шести зборах 

тернопільців обговорено репрезентовані твори вихідців з нашого краю:  ―Забути не 

маємо права‖ Богдана Савки з Копичинець,‖ Як з Бережан до кадри‖ Лева 

Статкевича, ―Українська гімназія в Тернополі‖, історичний нарис села Вербового 

Бережанського району  Степана Хамари, історичний нарис села Шилів Збаразького 

району Р.Пастушенка, історичний нарис села Деренівки Теребовлянського району  

Василя Кубіва. Крім репрезентації книг земляків, проведено освячення хоругви 

Товариства (фото 53), організовано випуск другого і третього числа ―Вісника‖, де 
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описані всі наші  досягнення. Вісники відправлені міській і  районним бібліотекам 

Тернопільської області. Й. Ковальський організував літом екскурсію членів 

Товариства по південних районах  Тернопільської області.(Фото 54,55) 

    10 лютого 2002 року ми запросили на збори Товариства кандидатів у депутати рад 

всіх рівнів, вихідців з Тернопільщини. Серед них були П. Качур, Р.Новоженець,  

П.Олійник, В. Снітинський, І. Палцан,В.Друзюк,М. Павлишин, В.Тринька. Крім них,  

запросили Л. Буняка- претендента на посаду голови міста Львова ( котрий, до 

речі,згодом і став мером Львова).Кожний з присутніх виступив перед Товариством з 

своєю програмою.На цих зборах відбулась репрезентація книжки народного артиста 

Бориса Міруса  ―Спогади артиста . Друзі про нього.‖ Зі спогадами про  Б.Міруса 

виступив актор театру Ім. М. Заньковецької Ю. Брилинський.  

   31 березня 2002р. відбулись в Україні парламентські вибори. Нам приємно, що до 

Верховної Ради обрано П.Качура і П.Олійника. До обласної ради обрано Б.Турчина, 

до міської ради Львова обрано Р.Балаша і В. Триньку.На зборах Товариства 

виступив гросмейстер, наш земляк Василь Іванчук (Фото 56)  

   Майже всі збори Товариства закінчуються концертами. Їх організовують наші члени 

(М.Галій,Т.Дідик,П.Зозуляк,М.Крих,С.Стельмащук) У вересні на збори Товариства 

прибула з Тернополя Софія Буняк.Вона репрезентувала свій літературно-мистецький 

альманах про Ланівеччину.В.Королюк демонстрував фільм про панахиду на могилах 

воїнів УПА  в с.Могильниця Теребовлянського району. 

    В грудні  наше Товариство зробило перший крок співпраці всіх етнічних товариств 

Львівщини. На загальні збори були запрошені голови товариств: 

―Бойківщина‖,‖Гуцульщина‖,‖Лемківщина‖,‖Любачівщина‖,‖Надсяння‖ і 

―Холмщина‖.Географічний факультет Львівського державного університету 

(О.Шаблій) підготовив для нас схематичну карту етнічних земель західної України 

станом на вересень 1939 р. Голова Товариства,академік В.Снітинський допоміг карту 

розмножити і вручив її на зборах присутнім головам етнічних товариств. 
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Ширшу інформацію про діяльність Товариства можна прочитати у нашому 

Віснику.Найбільшу участь в організації роботи Товариства приймали Любомира 

Вовк,Марта Дмитрів , Ірина Ходневич і Володимир Королюк. 

Якщо переглянути список наших членів у Віснику №3, то всі вони є гідними 

репрезентантами тернопільської землі у Львові. Шкода, що  я мушу  з ними 

прощатись.Настав час передати  ношу громадської діяльності молодшим…  

    І на закінчення – дорогий моєму серцю спогад  з далекого дитинства. Я часто чув 

від своєї мудрої , практичної бабусі  незрозумілий мені тоді докір:‖ Тобі тільки манти в 

голові. Чужі діти, як діти, помагають щось в хаті, а тобі з батьком тільки би в книжках 

сидіти...‖ 

     Коли  в 1941-му з Тернопільської тюрми нещасні батьки  привозили додому 

розстріляних синів-студентів, а рідна тітка свого молодшого сина Михайла взагалі не 

знайшла, бабуся знову дорікала нам з батьком: ― Бачиш, до чого ваші манти можуть 

привести…‖ 

     І раніше бачив, і тепер бачу.  Але я  інакше  не міг. Бо ці ―манти‖ – то моя доля, 

моє призначення на цій землі , я з ними прожив все своє свідоме життя.  І не шкодую. 

Я  їх люблю, я в них закоханий, це мій генетичний спадок всіх чоловіків нашого роду. 

    Простіть мені, бабусю, що не зумів Вам належно віддячитись, що стільки горя і 

приниження Ви зазнали через мене. Я  часто молюсь за Вас, часто згадую ваші 

справедливі докори. Та  я не належав собі, я був приречений з дитинства на те, що 

Ви називали ―мантами ‖.  

    Найбільшою  нагородою за ці ―манти‖ був мій виступ на львіському телебаченні у 

1997 році  при обговоренні фільму ―Вишневі ночі‖, а в ньому –згадка про вишиту 

сорочку.Сорочку тітчиних синів, членів ОУН –Івана і Михайла, замордованих 

окупантами. Цю сорочку я одягнув для виступу на телебаченні, бо тема фільму була 

пов‘язана із збройною  боротьбою ОУН в 50-х роках в Галичині. Тоді перед 

телекамерою мені важко було говорити, бо перед очима поставали сотні , тисячі 
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матерів і наречених, які ночами вишивали червоними і чорними ―хрестиками‖ сорочки 

для рідних і близьких, для молодих героїв-підпільників. В тих сорочках  і хоронили їх 

в полях,  лісових  нетрях. 

    Чи можна собі уявити душевний стан матері, якій принесли вістку про смерть синів. 

Назавжди в пам‘яті закарбувались слова тітки : “ Гриньку, най сорочку мого сина  

Михайла носить твій Василь‖.Сказала і поклала на бабусину скриню  сніжно- білу,  

власноруч вишиту  низиною синову сорочку . Відтоді  минуло  55 років років. .Тільки 

тепер краяни зможуть оглянути сорочку  члена ОУН – Михайла Кубішина у 

теребовлянському  музеї. 

                                                           Листопад  2002р. 
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                                    Епілог 

         Людина дивиться на світ переважно з ―вікна‖ свого поверху .І сприймає цей світ 

вже профільтрованим власним менталітетом. 

     Теперішнє старше покоління західних областей України провело свою 

молодість,маючи майже однаковий національний імунітет.Та доля так 

розпорядилась,що в середині 20-го століття молодь розійшлася на три шляхи. 

   Перший шлях вибрали ті,що виїхали в еміграцію перед приходом більшовиків (їх 

називають західна діаспора). 

   Другий розлам захисного національного імунітету тих,що залишились в краю, 

припадає на 1948 рік.Це був час,коли молодь стала перед категоричним вибором :чи 

стати на шлях співпраці і бути лояльним до окупантів (другий шлях),чи йти на 

барикади(третій шлях).1948 рік став переломним для молоді тому, що влада тоді 

зробила репресивний тиск на всю молодь,заставивши її прийняти совєтську 

ідеологію (комсомол,піонери,атеїзм).Тоді це звучало для тих перших комсомольців як 

національна зрада,як втрата захисного національного імунітету.Вони,ті перші 

комсомольці протоптали стежку до колаборанства.Вони це розуміли і без докору… 

Тепер ці дії, їхні послідовники називають бюрократичною формальністю (кожний вміє 

себе оправдати). 

 Ті,що не прийняли совєтської ідеології і вибрали третій шлях,шлях опору,шлях 

захисту наіонального імунітету—загинули,або пройшли тернистий шлях у 

тюрмах,таборах, спецпоселеннях,а пізніше—переслідуване життя на волі. 

   В кінці 20—го століття зустрілися представники з трьох доріг,колишня національна 

молодь (романтики і реалісти). Чи можливий між ними діалог ? Чому,ні? 

   -―Я своїм літаком привіз для області гуманітарну допомогу.А з внуком розмовляю 

англійською,він працює в канадському парламенті. 

 --―А я академік-депутат Верховної Ради.Внук студіює у Нюйорку….‖ 
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--―А я живу в Донецьку,до Львова не впустили,ще працюю сторожем на шахті.Внук 

кінчає шостий клас російської школи. До нашої дуже далеко‖. 

―Ой три шляхи широкії до купи зійшлися.З України на чужину брати розійшлися‖. 

Зустрічі не було,я її придумав.Вони для себе майже чужі.Єдине ,що тепер єднає їх –

це молитва на могилах підпільників у рідному селі. 

   ―І я там міг бути у свої 18‖,-шепоче кожний з них у щирій молитві. 

   Про долю реалістів з числа емігрантів західної діаспори і їх вклад у національне 

відродження України  нам трохи відомо.Відомо теж   про життя , досягнення і вклад у 

національне відродження тих перших комсомольців.А який вклад зробили ті,що 

відмовилися від співробітництва з окупантом і не прийняли його ідеології ? 

Питання  стоїть про теперішній вклад у національне відродженгня України. 

    Спитайте  у перехожих на вулицях Львова, чи мають політичні в‘язні свою позицію 

відносно соціального чи політичного життя в Україні ? Марна справа ! Ніхто їх позиції 

не знає ,бо в них самих її нема,  ніде в громадському житті вони себе не проявили. 

Вузьке коло громадян щось чуло про керівників тих організацій, та охарактеризувати 

їхню діяльність з минулих літ чи теперішнього життя  ніхто не зможе. Як лідери 

потужних організацій вони себе не проявили. Ось чому я ними не вдоволений. По 

лідерах судять про організацію. Якщо лідери сірі, то й організація така ж.  

   До керівництва вони пробрались біля 10 років тому. Якщо за такий час не проявили 

себе ,то даремно чекати від них якоїсь раціональної ініціативи і в майбутньому. 

Кращі уми світу довели, що особистості в громадському житті активно проявляють 

свої розумові чи організаційні здібності в перші роки свого лідерства. Не даремно в 

конституції Америки записано, що президента обирають не більше ,як на два 

терміни. В Росії, а потім в СРСР, керівників ―вибирали‖ на все життя. Тому Союз 

ставав поліційною державою, доки не розвалився.  

    На такий шлях ―незамінимих‖ вождів ступили і лідери  обласних організацій 

політв‘язнів. Для них може бути скидка, бо якщо деякі лідери дисидентських 



 203 

організацій  стрімко злітали на всеукраїнські вершини, як Чорновіл, Горині, 

Лук‘яненко, і стрімко падали з них, то  наші ―вожді‖ не злітали і нема їм звідки падати. 

Тримаються за борти владного човна і пливуть за течією в нікуди. Вони не спроможні 

навіть уявити ,який присуд їм винесе історія за їхню бездіяльність  

   Чому так багато уваги я їм присвятив ? Тому , що вони паразитують на доброму 

імені політв‘язня, компрометують, девальвують виплеканий українським народом 

ідеал борця за волю, за народ. Вони посягнули на святе і потоптали його. Якщо на 

чолі отари овець стоїть лев, вся отара стає левами.  Якщо на чолі табуна левів стоїть 

вівця, табун стає овечим. 

   Мене  можуть запитати, чому так погано про цих людей думаю. Особисто до них, як 

окремих політв‘язнів, не можу мати претензій.Та не однаково мені, як злії люди  

будуть судити про  створену нами потужну організацію, яку перетворили на 

бездіяльну маріонетку. До неї я теж маю не якесь дотичне ,а пряме відношення, бо  

стояв біля колиски її народження. Ще гірше, коли задумуюсь над майбутніми 

пошуками істориків після смерті останнього політв‘язня совєтських таборів. Важко їм 

буде відповісти на питання: хто ж вони --ці політичні в‘язні ? За кого і проти кого були 

в час виборів 1999-го,2002-го.Чому не проводили ніяких публічних акцій протесту на 

всеукраїнському рівні?Чому на повний голос не захищали себе перед Верховною 

Радою і Президентом. Чому не стали на захист новітніх політв‘язнів.Чому в акції 

―Повстань, Україно !‖на Хрищатику не було колони політвязнів ? Чому…Чому…  

     За що вони гнили в тюрмах ? Чому в час становлення НЕЗАЛЕЖНОЇ 

УКРАЇНСЬКОЇ держави люди,які були найбільш свідомими патріотами, 

мужніми,безстрашними борцями за волю свого народу і не раз дививились смерті у 

вічі ,люди, які багаторічними  тюремними муками, усім своїм подвижницьким життям 

довели цілому світові , що саме вони є цвітом української нації, не очолили 

національного відродження країни? Чому в 10-ту річницю незалежності України 

опинились на маргінесі історії всі ті, хто свою молодість присвятив боротьбі з 
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окупантами, а  їхні лідери плазували з протягнутою рукою перед президентським 

столом, вижебруючи милостиню? Чому? Та тому, що світ цінує тільки 

ініціативних, сильних і вольових. Цінує борців – однодумців, зцементованих 

високою ідеєю в єдиний і непохитний моноліт. І ще й тому,що ворог свої кадри по 

дестабілізацізації політичного становища на Україні зберіг. Наші основні 

інтелектуальні кадри загинули, а частина з них розсіяна на велечезних світових 

просторах.А чому ж принишкли ті, що залишились в краю ? 

      Про що говорить назва книжки - ―Опозиція чи позиція‖? 

Опозиція - це суспільне явище (система), яке переслідує і контролює владні 

структури. Політична опозиція має не тільки право на  свою думку, свої дії, але є 

бажаним фактором у розкритті правди і прогресу в демократичному суспільстві. 

   Опозиція до опозиції - це боротьба впливу на своїх прихильників і на 

незаангажованих ще людей. В цій боротьбі теоретичну перевагу отримує ясність 

викладу конструктивних думок противників, обпертих на факти. На такий 

конструктивізм я розраховував, пишучи цю книжку. Це є моя позиція, мій погляд на 

12-ти річну ситуацію в громадських організаціях старшої генерації. 

    Але старша генерація - це не тільки колишні політв‘язні і дисиденти. Не потрібно 

уникати розмови про вплив націонал-комуністів на ситуацію в Україні і особливо в 

Галичині. Чого ми досягли, кинувши лозунг: ‖Комуняку на гіляку‖? В Галичині 

більшість з них відійшла з політичної арени, та зате добре укріпились в галузі науки, 

економіки, торгівлі, адміністративних органах управління господарством, не питаючи 

згоди націоналістів. 

    А на сході України більшість з них (націонал-комуністів таких, як Б.Олійник) 

співпрацювали і досі співпрацюють з антиукраїнськими силами відкрито в політиці, 

економіці і науці. Вони і не протестують у категоричній формі проти двомовності. 

Національні питання для них є другорядні.  
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    Галицькі націоналісти, відсипарувавши   своїх (домашніх) комуністів від політичної 

діяльності,   не мали і не мають відповідної сили для розколу східного конгломерату, 

на своїх і чужих, або хоч абсорбувати своїх від чужих. На мій погляд, ми колись 

допустили стратегічну помилку, бо в нас не було і нема аналітичного і стратегічного 

мозгового цетру з власним банком ідей. (Це окрема тема для дослідження і діалогу) 

    Старша генерація в силу об‘єктивних і суб‘єктивних причин не стала на чолі 

національного відродження України. Це наш гріх перед історією, і треба це признати. 

     Пора, хоч би тепер, нам мобілізувати молоді кадри, готові стати на заклик 

―Повстань, Україно!‖ (Фото 57) і творити стабілізуючий центр української України, 

який врахує помилки нашого покоління-покоління втрачених можливостей. 

Надіюсь, що новітні повстанці, новітні політв‘язні не зречуться свого покликання і не 

випустять зі своїх рук державного керма. Щасти їм, Боже ! 

  

 

Короткі відомості про автора книжки. 
 

  Кубів Василь, син Григорія, народився 14.12.1926р у селі Деренівці 

Теребовлянського повіту. Початкову школу закінчив у рідному селі, середню 

(торговельну школу і культосвітний технікум) - в м.Теребовлі. Навесні 1941р. став 

членом підпільної організації ―Юнацтва‖ ОУН. У м. Теребовлі виконував різні 

доручення організації. З 1944 р. - учасник сільської самооборони.  

 З 1946р. - студент Львівського ветеринарного інституту. Разом зі студентами 

Я.Дем‘янчуком,  І.Желемом, Ю.Дяківим, Л.Стебельським за зв‘язки з ОУН був 

заарештований і  засуджений в 1949р. на десять років концентраційних таборів. 

Покарання відбував у Башкірії. 

    Після повернення у 1954 р. до Львова, працював на будівництві і водночас учився 

в будівельному технікумі (ректорат ветінституту відмовив поновити його студентом 
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третього курсу), а пізніше - на вечірньому відділенні Львівського політехнічного 

інституту. На будівництві працював майстром, виконробом, головним інженером, 

головним спеціалістом науково-дослідного інституту, начальником капітального 

будівництва міжобласного тресту, консультантом дипломних проектів студентів 

будівельного і архітектурного факультетів Львівського політехнічного інституту. 

   У 1990 р. заснував Львівську крайову спілку політичних в‘язнів. Ініціював випуск при 

Спілці газети ―Нескорені‖. Організував відновлення і освячення могили члена 

Правління ВУД А.П‘ясецького на Янівському цвинтарі. У 1991 р. організував при 

СПВУ обласний профспілковий комітет ветеранів праці ―Нескорені‖. У 1992р. 

ініціював і організував спорудження у Львові пам‘ятника жертвам комуністичних 

злочинів. У 1995 р. ініціював і став співзасновником об‘єднання ветеранів Другої 

світової війни. 

   Брав участь у двох конференціях політичних в‘язнів Литви, двох конгресах 

політичних в‘язнів України в Києві і у відзначенні 50-ої річниці  звільнення в‘язнів з 

фашистських концентраційних таборів в Австрії. 

  У 1998р. ініціціював і став співзасновником утворення  львівського товариства 

―Тернопільщина‖, де працює першим заступником голови. При Товаристві 

налагоджено випуск вісника. 
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  1.Андрушко В.Здобудеш Українську державу. Надвірна 1998 

 2. Голубець М.Народний рух України.Львів 1998 

 3.Гель І.Грані Культури.Львів 1993 

 4.Гордасевич Г.Степан Бандера. Людина і міф. Львів 2000 

 5.Губка І.Крах більшовицької імперії. Львів 2001 

6.Кубів В. Історія села Деренівка (Нарис). Львів 1996 
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 7.Литвин С.Суд Історії. Київ 2001 

 8.Марунчак М. Українські політичні вязні в нацистських таборах. Вініпег 1996 

 9.Савка Б. Забути не маємо права. Тернопіль 2000 

10.Санников Г. Большая Охота. Москва 2002 

11.Фруменков Г. Узники  Соловецкого монастеря. Архангельск 1965 

12.Вісник Всеукраїнського об‟єднання ветеранів. Львів 1999 

13.Вісник товариства “Тернопільщина”. Випуск 1,2,3. Львів 2000,2002,2003 

14.Голос Галичини.Історико-політичний квартальник. Стрий 1992 

15.Український національний фронт. Львів 2000 

16.Часопис “Високий замок”. Львів 

17.Часопис “ЗВУ”. Львів 1990-1997. 

18.Часопис “Нескорені”. Львів 1991-1997 

19. І.Гришин-Грищук. Присмерк митрополита Іларіона 

     (І.Огієнко). Журнал “Жовтень” № 9 с.80 

19.Войнаровський (К.Релєєва). Львів 1916 

 

 

Подяка спонсорам: 

    За всесторонню допомогу у випуску цієї книжки щиро вдячний ректору Львівського 

аграрного університету академіку  Володимиру Снітинському, письменникові Арсену 

Паламару 
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