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        У даному дослідженні розглядається діяльність добровільних молодіжних 

організацій Товмаччини на початку ХХ ст. Аналізується процес становлення та 

виховання фізично здорових патріотів України, які сприяли захисту української 

мови, історії та культури від австрійського та польського урядів. Разом з 

політичними партіями і суспільно-політичними об’єднаннями західноукраїнські 

молодіжні організації та товариства були втіленням духовної культури 

українського народу, джерелом утвердження національної свідомості, свободи 

особистості та свободи націй. 
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Утворення та діяльність молодіжних об’єднань наприкінці ХІХ - в першій 

третині ХХ ст. на теренах Галичини, були втіленням духовної культури 

українського народу, джерелом утвердження національної свідомості, свободи 

особистості та свободи нації.      

        Саме в цей період молодіжні об’єднання, які формувались переважно із 

студентської молоді та учнів старших класів, разом із суспільством проходили 

складний шлях свого внутрішнього розвитку: від невеличких громадських 

організацій до дієвих національно-свідомих об’єднань. Майже всі молодіжні 

організації орієнтувалися на діяльність політичних партій чи громадських 

об’єднань, що тут діяли. Найбільшими організаціями краю на рубежі століть 

були  „Січ”, „Луг” та «Каменярі».  Завдяки різноманітним формам роботи цих 

організацій виховувалися фізично здорові патріоти України, які сприяли захисту 

української мови, історії, культури від австрійського та польського урядів, 

готували українську молодь до боротьби за самостійність та незалежність.  

      Переворот в організації молоді широких народних мас зробив  д.р. Кирило 

Трильовський – коломийський адвокат, один із старших провідників Української 
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Радикальної Партії. Він прийшов на дуже щасливу думку – створити масовий 

рух молоді у формі руханкових товариств «Пожарничих сторож», але в суті 

надати їм запоріжсько-лицарський демократичний зміст і з військовим духом. 

Для підкреслення цієї відновленої козацької традиції він надав організації назву 

«Січ». Популярність «Січей» серед сільського населення Галичини була 

великою. Тут об'єдналася значна частина української молоді, яка з часом стала 

силою, що позитивно вплинула на розвиток української політичної думки та 

наклала відбиток на формування національної психології.    

      В процесі пошукової роботи, яку розпочато ще в період зародження 

Незалежності української  держави, в 1990 році, було опитано багато людей 

похилого віку - членів організацій «Січ» та «Луг», віднайдено світлини із 

зображенням учасників цих товариств, а також фрагмент прапора товариства 

«Січі в Буківні. В деякій мірі з’явилась інформація про існування таких 

організацій по інших селах Тлумаччини. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Статут Товариства «Січ»  
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 «Січ» - спортивно-пожежно-руханкове товариство, поширене в 1900 -1920 

роках у Галичині. Висока громадянська свідомість та активність членів «Січі» 

позитивно впливали на всю молодь. Члени «Січі» дотримувалися своєї народної 

ноші. Їхньою відзнакою була малинова стрічка («лента»), ношена через плече з 

написом «Січ» в ………". Сільські і повітові «Січі» мали свої прапори (хоругви). 

Хоругва: полотно розміром 120 х 200 сантиметрів малинового кольору, 

обрамлене з трьох боків френзелями (торочками) шириною 3 сантиметри. На 

полотнищі з обох сторін містяться образи (портрети). З лицьового боку прапора 

було зображено портрет когось із народних героїв (переважно, гетьманів) ім’я 

котрого в подальшому носила організація, а на зворотному боці хоругви – 

січовий знак: восьмикутна зірка, в середині якої зображення двох рук, які в 

братерській злуці тримають серп. Над  зображенням восьмикутної зірки був 

напис: «Січ в  ……», а  під ним- «В єдності сила!». На держаку хоругви, 

довжиною 350 сантиметрів, над полотнищем,  була прив’язана синьо-жовта 

стрічка з вишиваним написом: «В єдности – сила!».     [ 2].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архівні матеріали, старі світлини, автентичні речі дають зрозуміти і відчути 

дух часу, вникнути в перебіг подій, на мить перенестися у минуле. Тримаючи в 

руках такі матеріали відчуваєш гордість за свою маленьку батьківщину, за свій 

край, за свій народ. 

     В короткому часі цілий судовий Товмацький повіт покрився «Січами».  

Кошовими, звичайно, були старші, найкращі й найсвідоміші члени-радикали. 

Кожному кошовому за його заслуги в організації «Січі» д-р Трильовський нада-

вав відповідні імена козацьких героїв. Так, наприклад, кошового із Буківни 

Федушка було названо Богуном, що і відповідало його фізичній будові та його 

заслугам. 

      Найкраща «Січ» у Товмацькім повіті була в Петрилові. Учень 

Забитковського кошовий в Петрилові одержав прізвище «Чайка», бо організував 

відділ січовиків-судноплавців човнами по Дністрі. На це свято приходили «Січі» 

Товариство «Січ» в Буківні 

http://uk.wikipedia.org/wiki/1900
http://uk.wikipedia.org/wiki/1930
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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з сусідніх сіл і багато людей, як глядачів. На програму свята складалися 

промови, співи, народні танці, вільноручні вправи, «вежі» та вправи човнами на 

Дністрі. 

     А повітове Січове свято відбувалося в Товмачі на оболоні , де брали участь 

Січі з цілого повіту за кошового Івана Боберського. Окружні січові свята 

відбувалися в Станіславові, Городенці та Коломиї. На ці свята прибували сотні 

Січових товариств з прапорами, оркестрами та музиками. Разом з ними 

приїздили возами  тисячі людей, число всіх налічувало понад 10 000 осіб.  

Січові Свята відбувалися й по інших селах, в яких брали участь по кілька 

«Січей». Такі Січові Свята  називалися повітовими та окружними, а навіть і 

краєвими Січовими Святами.  [8] У Буківні, як у віддаленому селі, товариство 

Січ проіснувало трохи довше, ніж у містах, тому товариство «Луг» прийшло на 

зміну майже непомітно. Змінилася лише назва. В архівних документах 

зазначено, що у Буківні було зареєстроване пожежно-руханкове товариство 

«Луг», яке приймало участь у повітовому вишколі.  

    Після заборони діяльності польською владою в 1924 р. молодіжної організації 

„Січ”, в Галичині з ініціативи Української радикальної партії роком пізніше було 

засновано фізкультурно- спортивне товариство „Луг”. Основна мета цієї 

організації - національно-патріотичне виховання української молоді і підготовка 

її до боротьби за незалежність України. [5] При панській Польщі йде процес 

переслідування січовиків, тому цей рух слабшає. На зміну «Січам» прийшло 

товариство «Луг», що було заявлене як Товариство, основою педагогічної 

діяльності якого була фізкультурно-масова робота . Руханкові вправи мали 

велике організуюче, дисциплінуюче та виховуюче значення. Товариство було 

аналогом «Січі», тобто: «товариство має намір продовжувати діяльність 

забороненої Львівської Повітової Січі, яка змінила назву «Січ» на «Луг». 

Організайційна структура „Лугу” складалась з трьох ступенів: центральний 

відділ у Львові, повітові і місцеві осередки товариства. Організації „Луг”, маючи 

напіввійськовий характер, забезпечували активну участь членів товариства у 

військовій підготовці (проведення польових занять, стрільб тощо), керували 

розвитком спорту серед української молоді. У 1920-1930 рр. „Луг” став одним з 

основних організаторів спортивного і культурного життя української молоді. З 

ініціативи та під керівництвом “Лугу” по всій Галичині проводились спортивні 

свята, ставилися вистави і концерти, члени товариства виступали з доповідями. 

„Луг” належав до наймасовіших молодіжних організацій Західної України. [3] 

 

  В цьому товаристві  активними членами була вся молодь, як хлопці, так і 

дівчата. Вони розучували українські танці, вистави, стройові пісні з руханковими 

вправами. Учасники товариства їздили на виступи (фестини) в інші села району 

і, відповідно, в себе приймали гостей. В урочищі «Толока», що на захід від села 

Буківна, була розміщена спортова площа, на котрій відбувалися святкування 

(фестини) . Одяг шили самі, бо в селі все вміли робити своїми руками, тоді було 

багато здібних людей. Особливо гарно одягалися дівчата. У них були вишивані 

сорочки, малинового кольору спіднички  (гармонки) і вишивані запаски. “Луг” 

брав участь у відзначенні державних свят та організовував свої. Велике значення 
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для розвитку молодіжного руху мали з’їзди “Лугу”, місцеві свята, театральні 

вистави, доповіді. Таке свято проходило і в Буківні, в маленькому, проте досить 

активному селі. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Товатиство «Луг» за мету ставило національно-патріотичне й фізичне виховання 

та військовий вишкіл української молоді, яка  в майбутньому стала резервом для 

ОУН. Проте польська влада почала поступово забороняти вишкіл молоді, 

розгледівши в учасниках товариств реальну загрозу для себе. Кожного разу все 

сладніше було провести фестини, наперед необхідно було отримати дозвіл від 

польської влади. 

       В  1927  році  виник  розкол  у  луговім  русі . Одна  частина  радикальної  

молоді  приступила     до  організування  молоді  на  основі  нового  Статуту  під  

Товариство «Луг» в Новосілці 

Товариство «Луг»  у Буківні 1932 рік, 

(по середині прапор «Січі» без держака) 
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назвою  ,,Союз  Української  Поступової  Молоді   ім.  Михайла  Драгоманова ,,  

Каменярі ”.  Кожний   член   каменярської  організації  ,  як  хлопець  так  і  

дівчина,  мусів  скласти  три  іспити  ,  а  неграмотні  мусіли  навчитися  писати  

й  читати . В  програму  каменярських  іспитів  входили  такі  предмети  :  Історія  

України  ,  географія  України  ,  українська  література  ,  українська  мова  ,  

практичне  застосування  математики  ,  фізики  й  хімії  ,  ідеологічні  основи  

каменярської  організації  ,  культурна  поведінка  ,  руханка  і  спорт  (  

теоретично  й  практично )  [11]. Основною метою організації було сприяння 

культурно-просвітньому, громадсько-суспільному і фізичному вихованні 

української молоді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У 1929 р. було створено Союз української поступової молоді ім. М.Драгоманова 

„Каменярі”, який у своїй роботі орієнтувався на радикально-демократичну 

ідеологію та етнічний соціалізм і був під впливом УРСП. Однак значна частина 

його членів були прихильниками комуністичної ідеї.  Зі  зростом  організації  

виникла  потреба  творити  гуртки  каменярського  доросту  під  назвою  

«Молоді  Каменярі». «Каменярі»  були  проти алкоголю  й  куріння  , кожен  

член «Каменярів»  має  навчитись  якогось  фаху , вони  були  проти  фашизму  й  

комунізму  та  всякої  диктатури . Товариство    «Каменярів» розвивалося  ,  

незважаючи  на  польські  перешкоди,  дуже  скоро  й  справно . Польська  

адміністрація  надсилала  своїх  провокаторів, щоб  перешкодити  відродженню  

українського  духу ,  а з другого боку   ОУН  та  КПЗУ старалися  впхати  своїх  

симпатиків  до  «Каменярів» ,  щоб  опанувати  місцеві  товариства .  

Відповідно до рішення І-го конгресу ОУН (січень-лютий 1929 р.) 

створювалися Дорост і Юнацтво ОУН, членами яких могли бути відповідно діти 

у віці 8-15 років і юнаки - 15-21 р. ІІ-й Великий збір ОУН (серпень 1939 р.) 

підтвердив це, записавши в своєму Устрої: «В цілях ідейного, національно-

державницького і суспільно-організаційного виховання української молоді при 

ОУН існують окремі формації Доросту і Юнацтва» [11]. 

Т-во «Каменярі» в Олеші 
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 У цих організаціях об’ єдналася значна частина української молоді, яка 

згодом стала силою, що позитивно вплинула на розвиток української політичної 

думки та наклала відбиток на формування національної свідомості. Саме ця 

молодь стала основою добровільного легіону Українських січових стрільців, 

брала активну участь у розбудові ЗУНР, діяла в УВО, ОУН, а згодом і в УПА, 

що позитивно вплинуло на весь подальший перебіг національного розвитку 

українського суспільства.  Восени 1939 року, із встановленням на 

західноукраїнських землях Радянської влади, всі культурно-просвітницькі 

організації  припинили свою діяльність. 

 

...Пішли однострої в скриню, прапори в сховища, 

а ідея – під поверхню життя!! 

   

Висновок 
  Аналіз діяльності громадських молодіжних об’єднань, що сповідували певну 

політичну ідеологію, засвідчує, що всі вони творилися самостійно чи під 

керівництвом „дорослих” структур з метою підтримки політичних партій або 

взагалі були їх структурними частинами. Творення політичних молодіжних 

об’єднань, головним завданням яких було б вирішення якихось специфічних 

політичних вимог самої молоді, на той час не було.  

      Проте необхідно підкреслити, що попри таку велику кількість організацій, в 

українському громадському русі, зокрема і молодіжних об’єднань, не було 

єдиної думки стосовно майбутнього України: чи творити самостійну соборну 

українську державу, чи добиватися лише культурної  автономії. 
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