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ЛОКАЛЬНІ УВІЧНЕННЯ ПАМ’ЯТІ ПРО РАДЯНСЬКИХ 
ПОЛІТИЧНИХ В’ЯЗНІВ 1937–1941 рр. 

 
Коли мовиться про повноцінну багаторівневу політику пам’яті, 

то нема сумніву в тому, що всі жертви державного терору СССР 
(а їх майже 12 млн осіб) заслуговують на персональне пошану-
вання. Ідеться про засуджених до смертної кари, ув’язнення і за-
слання, депортованих. 

Масові репресії – неодмінна умова для радянської (російської) 
імперської моделі освоєння окупованих й анексованих територій. 
Ці геноцидні практики «умиротворення» підкорених земель тра-
диційно включали найширші залякувальні та упокорювальні засо-
би: від фізичного винищення до насильницьких переміщень знач-
ного числа корінних жителів. 

Відомо, що в 1939–1953 рр. населення західних українських 
земель загалом зменшилось на 3 млн осіб, або на третину254. Зок-
рема, радянські депортації 1940–1941 рр. охопили 0,5 млн осіб, а 
розстріли – 25 тис. політичних вʼязнів. 

Після Другої світової війни із західних областях УРСР висели-
ли в Польщу 0,8 млн осіб, а в зворотному напрямку – 0,5 млн. У 
радянську армію призвали 0,8 млн осіб. Їх довше тримали на слу-
жбі, щоб не допустити поповнення УПА. 

Під репресії потрапили 0,5 млн західних українців за участь у 
національно-визвольному русі. Загинули 155 тис. бійців255. Шля-
хом вербування, переселення, трудової мобілізації до східних ре-
гіонів СРСР вибули 0,7 млн західних українців. 

Нацисти протягом 1941–1944 рр. тут винищили близько 
0,5 млн євреїв, а вивезли на примусові роботи вглиб Німеччини – 
0,5 млн українців. У міжетнічному протистоянні загинули до 
60 тис. українців і поляків, тисячі стали біженцями. 

Кожен зі вказаних видів соціально-демографічних втрат, безу-
мовно, має локальні вияви, персоніфікації, пам’ятки і «місця 
пам’яті». Верифікація, деталізація, унаочнення цих втрат позначе-
ні виразним пізнавальним і виховним значення для цільових ауди-
                                                 
254 Офіцинський Р. Напрямки, динаміка і масштаби радянських репресій в 
західних областях України 1939–1953 років у світлі «актуалізованого минулого». 
Радянські репресії в Західній Україні у 1939–1953 рр. / за ред. Л. Стрільчук та 
ін. Одеса, 2021. С. 135–155. 
255 Офіцинський Р. Історія УПА. Харків, 2021. С. 105, 106. 
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торій. Це справляє поважний ефект передусім під час публічного 
представлення певного історичного наративу в закладах освіти чи 
на комеморативних заходах, що постійно проводяться органами 
державної влади і місцевого самоврядування. 

Для належних локальних увічнень жертв політичних репресій 
СРСР повсякчас дуже важливими є скрупульозні історико-
краєзначні студії, приміром, усноісторичні, архівні, пам’яткознав-
чі. Адже вистачає лакун, а загальне найкраще бачиться через при-
зму долі окремих людей. 

Проілюструємо це на тематичному матеріалі, що стосується 
радянських політичних в’язнів 1937–1941 рр., що родом із села 
Оглядів нині Радехівської територіальної громади Червоноградсько-
го району Львівської області України. Загалом ідеться про 10 загиб-
лих. Це порівняно незначне число і в загальному вимірі радянських 
репресій, і демографічно для конкретного поселення. Бо в селі ста-
ном на січень 1939 р. всього проживали 1,7 тис. осіб. Одначе сам 
собою вказаний історичний факт є типовим, отже, промовистим. 

Першим, хто походив з Оглядова і загинув од радянського те-
рору, став член ВКП(б) 1926–1937 рр. Федір Іванович Демчук, 
який народився 1901 р.256 Належав до осердя тодішнього держав-
ного режиму, як офіційно проголошувалось, – робітничого класу. 
Працював у військовій промисловості – бригадиром слюсарів Ле-
нінградського заводу імені Климента Ворошилова, що випускав 
танки. Мешкав у квартирі на проспекті Обуховської оборони в 
Ленінграді (нині Санкт-Петербург). Арештований 4 жовтня 1937 р. 
Слідство велося прискорено, формально і радше декоративно. 

Уже через 17 днів, 21 жовтня, цього кваліфікованого робітника 
(з прошарку «робітничої аристократії») засудили до страти за 
«шпигунство» і «нанесення шкоди державному і суспільному 
майну в контрреволюційних цілях». Тобто звинуватили за пунк-
тами 6 і 9 статті 58 кримінального кодексу РСФРР. Ще за девʼять 
днів, 30 жовтня, його розстріляли в Ленінграді. 

Зауважимо, що рідне село страченого тоді належало до Поль-
щі. Логічні питання про те, коли саме і за яких обставин 
Ф. Демчук емігрував у СРСР, на жаль, залишаються непроясне-

                                                 
256 Список граждан, расстрелянных в октябре 1937 года в Ленинграде и впослед-
ствии реабилитированных. Ленинградский мартиролог. 1937–1938. Т. 2. Санкт-
Петербург, 1996. visz.nlr.ru. 
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ними. Однак є очевидним, що він одночасно став офірою власного 
світоглядного вибору – комуністичних переконань, радяно- і ру-
софільської пропаганди. 

Інший радянський іммігрант – виходець з Оглядова Микола 
Миронович Гнатюк, 1879 р. н. – був засуджений на 10 років ви-
правно-трудових робіт 14 листопада 1937 р., очевидно, в Одесі, 
оскільки його кримінальна справа в архіві управління Служби 
безпеки України в Одеській області257. Решта біографії М. Гнатю-
ка так само невідома, проте заслуговує в подальшому на окреме 
зацікавлення. 

На початку Другої світової війни, у вересні 1939 р., Оглядів, як 
і в решту поселень Західної України, ввійшли окупаційні підроз-
діли Радянського Союзу, на той час держави-союзника нацистсь-
кої Німеччини. Згідно з новим адміністративним поділом, село 
віднесли до Лопатинського району Львівської області. 

Народний спротив чужій владі проявився в різних формах по-
при масовий терор. Політичні репресії проводились відповідно до 
так званої революційної доцільності та класового підходу. «Воро-
гів народу» звинувачували в «контрреволюційних злочинах», які 
деталізували в чотирнадцяти пунктах статті 54 кримінального 
кодексу Української Радянської Соціалістичної Республіки: 

1-а – зрада Батьківщині; 
1-б – зрада Батьківщині військовослужбовцем; 
1-в – сприяння членів сім’ї військовослужбовця втечі його за 

кордон; 
1-г – недонесення про зраду, що готується; 
2 – збройне повстання; 
3 – зносини з іноземною державою з ворожою метою; 
4 – надання допомоги міжнародній буржуазії; 
5 – схилення іноземної держави до війни проти СРСР; 
6 – шпигунство; 
6-а – передача за кордон винаходів чи вдосконалень щодо дер-

жавної оборони; 
7 – шкідництво; 
8 – тероризм; 
9 – диверсії; 
10 – антирадянська пропаганда і агітація; 

                                                 
257 Жертвы политического террора в СССР. base.memo.ru. 
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11 – участь у контрреволюційній організації; 
12 – недонесення органам влади про контрреволюційні злочини; 
13 – активна діяльність проти революційного руху при цараті 

та під час громадянської війни; 
14 – контрреволюційний саботаж. 
Зазвичай таких осіб чекали прискорені позасудові репресії. А 

вони означали суворі покарання від позбавлення волі на термін не 
менш як пів року аж до вищого заходу соціального захисту – роз-
стрілу з конфіскацією майна. 

Але нещадні репресії не зупиняли противників тоталітаризму. 
Перед квазілегітимним фарсом – виборами до Народної Ради За-
хідної України, у ніч з 21 на 22 жовтня 1939 р., як повідомили 
радянські каральні органи, на греко-католицькій церкві (вочевидь, 
на прилеглій дерев’яній дзвіниці) в Оглядові вивісили національ-
ний синьо-жовтий прапор, а в селі Топорів, що неподалік, невідо-
мі здійснили замах на голову окружної виборчої комісії258. Шкода, 
що більше подробиць не наведено. 

Збереглися задокументовані відомості про сімох оглядівців, які 
за першої радянізації західних українських земель загинули у 
в’язницях народного комісаріату внутрішніх справ Радянського 
Союзу259. Здебільшого їх запідозрили у членстві в Організації 
українських націоналістів чи симпатіях до неї. Шестеро з них поз-
бавили життя в перші дні німецько-радянської війни. 

Двох загиблих бачимо в списках арештованих управлінням 
НКВС Львівської області. Їх розстріляли, як примітили, в зв’язку з 
початком військових дій. Проте їхні кримінальні справи відсутні. 
Це:  

Семенюк Дмитро Гнатович, 1870 р. н., арештований 10 квітня 
1940 р., стаття звинувачення не вказана, розстріляний 26 червня 
1941 р. в тюрмі № 4 м. Львів; 

Федчишин Петро Михайлович, 1919 р. н., дату арешту не за-
значено, звинувачений за п. 2, 11 ст. 54 кримінального кодексу 

                                                 
258 Сварник І. Маловідомі сторінки з історії «золотого вересня». Український 
археографічний щорічник. 1992. Вип. 1. С. 414. 
259 Приватний архів Лисака Г.В. Папка «Борці за волю України». Зшиток «Жерт-
ви комуністичного терору в с. Оглядів 1940–1952 рр.». Арк. 1–7. 
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УРСР, розстріляний в червні (число не вказано) 1941 р. у тюрмі 
№ 1 м. Львів260. 

Прикметно, що П. Федчишина звинувачували в скоєнні злочи-
нів із доволі широким обсягом карних санкцій. Процитуємо: 

«54-2. Збройне повстання або вторгнення в контрреволюційних 
цілях на радянську територію озброєних банд, захоплення влади в 
центрі або на місцях у тих же цілях і, зокрема, з метою насильно 
відірвати від Союзу РСР і окремої союзної республіки будь-яку 
частину її території або розірвати укладені Союзом РСР з інозем-
ними державами договори тягнуть за собою – вищу міру соціаль-
ного захисту – розстріл або оголошення ворогом трудящих з кон-
фіскацією майна та з позбавленням громадянства союзної респуб-
ліки і тим самим громадянства Союзу РСР і вигнанням за межі 
Союзу РСР назавжди з допущенням при пом’якшуючих обставин 
зниження до позбавлення волі на термін не нижче трьох років з 
конфіскацією всього або частини майна». 

«54-11. Всякого роду організаційна діяльність, спрямована до під-
готовки або вчинення передбачених у цій главі злочинів, а так само 
участь в організації, що постала для підготовки або вчинення одного 
із злочинів, передбачених цією главою, тягнуть за собою заходи со-
ціального захисту, зазначені у відповідних статтях цієї глави». 

Радянські карателі розстріляли Петра Федчишина в головній об-
ласній в’язниці – на Лонцького, а Дмитра Семенюка – в Бригідках. 

Добре відомо, що у Львові тоді реєстрували чотири тюрми 
НКВС. № 1 – на вулиці Лонцького, а № 2 – на вулиці Замарс-
тинiвськiй. № 3 називалася Львівською, хоча функціонувала в 
замку м. Золочів, що близько 70 км від Львова. № 4 – Бриґiдки (у 
минулому – монастир ордена святої Бриґiди) – на вулиці Кази-
мирській (нині Городоцька). 

У Львові діяла ще одна тюрма – пересильна № 25. Крім Золо-
чева, у Львівській області тюрми НКВС були у дев’яти тодішніх 
районних центрах: Бібрка, Буськ, Добромиль, Комарно, Красне, 
Лопатин, Перемишляни, Ходорів, Щирець. 

На перехресті вулиць Сапєги, Коперніка i Лонцького в 1939–
1941 рр. розміщувалось обласне управління НКВС, його 
                                                 
260 Поіменні списки громадян, розстріляних органами НКВС в тюрмах на почат-
ку війни. З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. 1995. № 1/2. С. 399–475; Списки 
громадян, розстріляних органами НКВС у в’язницях західних областей УРСР на 
початку Великої Вітчизняної війни. Там само. 1998. № 1/2. С. 390–430. 
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в’язничне відділення і в’язниця. Перед відступом – 23–28 червня 
1941 р. – тут провели масові розстріли в’язнів, убивши 1 681 осо-
бу, тобто 41 % від усіх розстріляних у Львові – близько 4 тис. 
Нині це Національний музей-меморіал памʼяті жертв окупаційних 
режимів «Тюрма на Лонцького» (сайт: lonckoho.lviv.ua). 

Частину вбитих поховали в трьох могилах у зовнішньому дворі 
в’язниці, інших залишили в камерах. Німецька влада організувала 
ексгумацію в 1941 р. Протягом 30 червня – 1 липня зовнішнє под-
вір’я тюрми відкрили для впізнання рідними. Неопізнаних жертв 
поховали 2–4 липня на 83-му полі Личаківського кладовища і на 
55-му полі Янівського цвинтаря. До цих робіт примусово залучи-
ли львівських євреїв. 

У Бриґідках перебували майже тисяча в’язнів. У кореспонден-
ції, надрукованій у львівській газеті «Українські щоденні вісті» 12 
липня 1941 р., зазначено: «Коли в понеділок вранці [30 червня] юрба 
родин ув’язнених увійшла до тюрми, з якої ще в неділю увечері ви-
ломилось і вийшло на волю коло 80 в’язнів, мала такий вид: біля 
входу з вул. Яховича, на загородженому місці подвір’я, де в’язні 
відбували прохід, була широка, на яких 5–6 м у проріз, ледве приси-
пана могила з застромленим ще у землю рискалем. З могили стирчав 
лікоть у синій сорочці і бив уже з неї нестерпний сопух»261. 

Про те, що там відбувалося протягом першого тижня війни, 
оприлюднено невільничі спогади. До Бриґiдок активіста ОУН 
Богдана Казанівського із села Нивиці, що сусідить з Оглядовом, 
перевели в травнi 1941 р.262 Його арештували в січні 1940 р. поб-
лизу с. Бендюга тоді Сокальського району при спробі нелегального 
переходу радянсько-німецького кордону. 

У неділю 22 червня 1941 р., коли спалахнула німецько-радянська 
війна, політичних в’язнiв службовці НКВС почали розстрілювати у 
підвалах. У ніч на понедiлок радянські тюремники втекли. У вівторок 
вранці близько сотні в’язнів вибралися на подвiр’я. Однак охоронці 
повернулися i вбили бiльшiсть з них, решту кинули знову до камер. 

У середу, коли на розстрiл викликали Б. Казанівського, він як 
сторонній відповів, що такого забрали попереднього дня. У субо-
ту 28 червня йому вдалося звільнитися, коли зi ста співкамерників 
у живих залишилося 12. 

                                                 
261 Ще одна тюрма у Львові. Українські щоденні вісті. 1941. 12 липня. 
262 Зiзнання Б. Казанiвського iз США у 1954 р. Поклик сумління. 1991. № 26. 
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Пізніше, 1954 р., Казанівський свідчив перед комісією конгре-
су США про ліквідацію політичних вʼязнів у Бригідках 22–28 
червня 1941 р. Ще майже через три десятиліття, в 1982 р., з того 
приводу він дав інтерв’ю для «Лібе ТБ» у Мюнхені. 

Коли йдеться про увічнення жертв радянських політичних репре-
сій, то мусимо бути свідомими наступного. Ці репресії кваліфікуються 
різновидом злочинів проти людства. Отже, їх організатори і виконавці 
підлягають кримінальній відповідальності без строку давності. 

Наразі відомі прізвища місцевих виконавців масових репресій 
1939‒1941 рр. ‒ начальники Лопатинського районного відділу НКВС 
Русанов Я.Ф., Дегтярець Г.С., Радехівського ‒ Шабалін С.Д.263 Лише 
в червні 1941 р. в Лопатинській вʼязниці закатували 24 мешканців 
навколишніх сіл264. Безпосередньо відповідальні за вказані злочини ‒ 
начальник райвідділу НКВС Мацак, секретар райкому ВКП(б) Шпітяк. 

Радянська тюрма функціонувала в Лопатині на вулиці Централь-
ній в будівлі ХІХ ст., де діяла польська вʼязниця. Від 1953 р. тут дис-
локувалася міліція, від 1963 р. це – гуртожиток середньої школи, 
дільниця електрозв’язку, радіоремонтна майстерня. Від 1984 р. буді-
вля пустувала. Саме в ній режисер Любомир Горбач зі Львова від-
зняв трагічні епізоди художньо-документальної стрічки «Бандерівці» 
2008 р., котру можна переглянути у вільному доступі на соціальній 
платформі «YouTube». Натоді тут уже діяв місцевий Музей націона-
льно-визвольних змагань українського народу. 

Нині в урочищі Юрище на околиці Лопатина, на місці старої кри-
ниці, куди службовці НКВС скидали тіла загиблих повстанців, вста-
новлено пам’ятний знак. На місцевому кладовищі в братській могилі 
захоронені 52 учасники національно-визвольного руху. Це одне з 
найбільших «місць пам’яті» жертв радянських злочинів проти людс-
тва в окрузі. 

Річ у тому, що, зокрема, в перший день німецько-радянської 
війни 22 червня 1941 р. в неділю в підвалі Лопатинської тюрми 
службовці НКВС без суду вбили пострілами в потилицю 24 членів 
ОУН. Тоді ж закатували чотирьох жителів Оглядова, в тому числі 
двох рідних братів Стецівих. Як політичні в’язні, загинули: 

Ковалишин Василь Іванович, 1911 р. н., як зауважено, мати Ка-
терина з роду Шарко; 

                                                 
263 Романів О., Федущак І. Західноукраїнська трагедія 1941. Львів, 2002. С. 398. 
264 Топорів за волю України. Львів, 2010. С. 145. 
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Стеців Василь Григорович, 1910 р. н.,, мати Олена з роду Гри-
цьків, одружений на Катерині Глушок; 

Стеців Семен Григорович, 1913 р. н.,, мати Олена з роду Гри-
цьків, одружений на Катерині Мандриці; 

Хома Микола Петрович, 1910 р. н.,, мати Анастасія з роду Семе-
нюк. 

Відразу після вступу німецьких військ у Лопатин було прове-
дено упізнання понівечених тіл. Дружина Катерина впізнала чо-
ловіка Семена Стеціва, заарештованого на початку червня 1941 р., 
за його светром. Усю родину Василя Стеціва, зокрема вагітну 
дружину, депортували на південь Казахстану. У той же день 
22 травня 1941 р. В. Стеціва арештували на залізничній станції 
Радехів265. Його син Євген уже народився і помер немовлям у 
складних умовах заслання. 

Усіх чотирьох закатованих у Лопатинській тюрмі перевезли і 
поховали 25 червня 1941 р. на Оглядівському цвинтарі. Над їх 
трунами односельці тоді ж висипали високу могилу. Так в Україні 
з покон віків символічно вшановували полеглих смертю героїв. 
Ця могила уникла плюндрувань у радянський час і належно до-
глядається досі. 

Також в якійсь із в’язниць НКВС загубився слід члена ОУН 
Григорія Музики, бідного кравця з Оглядова, котрий утримував 
непрацездатну матір. Належав до найбідніших у селі, не мав влас-
ної хати і городу. Незважаючи на звабливі пропозиції від предста-
вників радянської влади, він категорично відмовився від співпраці 
та перейшов на нелегальне становище266. 

Його вистежили, коли 27 червня 1940 р. за доносом Василя Три-
мбульського (вуличне прізвисько – Ваврик) з присілка Бабине опера-
тивники Лопатинського райвідділу НКВС і міліціонер з Оглядова 
Іван Мончук поблизу Полобоцького лісу поранили і затримали ін-
шого підпільника – Григорія Красоту267. Фірман із двома конвоїрами 
відвіз Красоту до в’язниці Лопатина. 

У той же час двоє оперативників Левін і Діхтяренко залишилися в 
Оглядові, бо місцевий донощик повідомив, що в хаті Катерини Со-
потух переховується її наречений Григорій Музика. Міліціонер Мо-
                                                 
265 Радехівщина в борні за волю України. Львів, 2007. Ч. 1. С. 30–31. 
266 Мудрик-Мечник С. Радехівщина у боротьбі за самостійну Українську держа-
ву. Львів, 1994. С. 37. 
267 Пукас В. Тривоги моєї юності. Львів, 2007. С. 29. 
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нчук вислужливо обшукав усередині помешкання і виявив у схован-
ці під ліжком підпільника, який вистрілив у нього з пістолета. 

Відтак Музика продер соломʼяний дах і вискочив у город. 
Оперативники із засідки його тяжко поранили в обидві руки, схо-
пили і відвезли до районної тюрми у Лопатин. Відтоді доля бран-
ця невідома. 

Згадану 17-літню Катерину Сопотух теж арештували і засуди-
ли на п’ять років. Після втечі радянської влади зі Львова вона 
вийшла на волю з Бриґідок 28 червня 1941 р. з підірваним тортура-
ми здоров’ям. У Львові лікувалася в шпиталі на вулиці Гловінсько-
го, у 18-літньому віці померла 20 липня 1941 р. на квартирі на ву-
лиці Театинській. Похована 22 липня на Янівському цвинтарі. Про 
це тоді ж оперативно повідомили «Українські щоденні вісті»268. 

Є принагідні свідчення про те, що на початку німецько-
радянської війни до служби безпеки ОУН потрапив архів Лопати-
нського районного відділу НКВС, зокрема, списки таємних аген-
тів і перелік 27 (за іншими даними 24) закатованих у тюрмі. 
5 загиблих походили з Оглядова і, як стверджується, були заареш-
товані у звʼязку зі справою Г. Музики. Це рідні брати Василь і Семен 
Стеціви, Микола Хома. Решта імен у памʼяті мемуариста стерлися269. 
Звісно, такі промовисті твердження потребують інтерсуб’єктивної 
перевірки в наступних циклах історико-краєзнавчих досліджень. 

Кажучи узагальнено про проблематику локального увічнення 
жертв радянських політичних репресій, наголосимо на такому. По-
перше, тематичні персоніфікації та пам’ятки передбачають належну 
верифікацію, наполегливу і тривалу популяризацію в освітніх і вихо-
вних цілях. По-друге, такі локальні увічнення слугують якнайкраще і 
постійно «відкритим джерелом» для наративів і заходів у рамках 
усталеної історичної політики сучасної України. По-третє, вони спо-
нукають і зобов’язують до втілення подальших дослідницьких проє-
ктів: усноісторичних, пам’яткознавчих тощо, коли загальне цілком 
гармонійно пізнається через мікроісторичні сюжети. 

 
Роман ОФІЦИНСЬКИЙ 
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