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З архіву Львів як особливий центр Галичини займав важ-
ливе місце в націєтворчих процесах України, він 

залишався таким упродовж усього ХХ століття, як і 
зараз, на початку ХХІ століття, оскільки тут україн-
ське населення визначається високою етнічною сві-
домістю. Тут сформувалася потужна наукова, духо-
вна та суспільно-політична еліта, яка об’єднувалася 
навколо товариства «Просвіта», Наукового товари-
ства імені Шевченка, що тривалий час виконувало 
функції Всеукраїнської академії наук, громадські ор-
ганізації. Вони намагалися контактувати з представ-
никами Наддніпрянської України навіть у найтяж-
чі роки голодоморів.

З великою силою ширився рух у Західній Укра-
їні проти спланованого радянською владою Го-
лодомору 1932—1933 років на Великій Україні. 
Активну діяльність у цій справі проводив ство-
рений у липні 1933 року Громадський Комітет 
рятунку України у Львові, який очолив адвокат і 
громадсько-культурний діяч Дмитро Левицький. 
Згідно з відозвою («комунікатом»), Комітет закли-
кав українське громадянство заснувати різні орга-
нізації з метою проведення цілеспрямованої масо-
вої та успішної акції на підтримку голодуючих. Цей 
Комітет нараховував до 9 чоловік та розташувався 
у Львові на вулиці Підвальній, 7, ІІІ поверх. Він 
дуже активно почав свою діяльність, і вже букваль-
но за два тижні напрацював документ про підтрим-
ку українців підрадянської України, яка була охо-
плена масовим голодомором.

Суть підготовленого документа полягала в тому, 
щоб привернути увагу до тієї страшної події всіх не-
байдужих людей як в Україні, так і за кордоном. У 
ньому наголошувалося, що цей «найбагатший край 
в Европі корчиться нині в голодних муках і болях 
і терпить невиносимий гнет». Далі повідомляєть-
ся, що більшовики нищили українців упродовж ба-
гатьох років у тюрмах, засланнях, а найактивніших 
розстрілювали. Тепер морять їх голодом, через те в 
них основне прохання: «Рятуйте, бо загинемо від на-
сильства і голоду!»

З тих міркувань Громадський Комітет рятунку 
звернувся до всього українського народу на мате-
риковій її частині та за океаном пасивно не пригля-
датися «величезному горю та мукам Твоїх неволених 
і голодних братів». Потрібна активна громадянська й 
національна позиція. Мовчати далі не можна, а ста-
ратися «зворушити сумлінням цілого людства», щоб 
зрозуміти становище українців та допомогти їм.
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Для того у Львові були створені Українська Пар-
ламентська Репрезентація, Український Громадський 
Комітет рятунку України, які повинні узгоджувати 
всі дії «для облегшення долі наших неволених бра-
тів на Великій Україні». Як заклик звучать слова до 
всього українського народу: «ставай одностайно в 
суцільну лаву боротьби з насильством. Мобілізуй 
опінію світа проти всіх комуністичних страхіть на 
Великій Україні. Допомагай своїм братам на Вели-
кій Україні чим можеш і як можеш. Львівський Гро-
мадський Комітет поведе масову рятункову акцію в 
краю і за кордоном і в найкоротшому часі оголосить 
подрібний її плян». Документ складений 25 липня 
1933 року і підтриманий майже сорока громадськими 
організаціями Львова. Він був опублікований у газе-
ті «Діло» 14 серпня 1933 року в дещо зредаговано-
му вигляді. Оригінал тексту знаходиться у Держав-
ному історичному архіві Львова (фонд Громадсько-
го Комітету порятунку України). Найбільше мене 
вразила кількість різних організацій, товариств, що 
його підтримали, скріпивши печатками та підписами 
відповідальних осіб. Зважаючи на сучасні техноло-
гії (сканування), хотів би донести до читача оригі-
нал тексту та розмаїття печаток громадських органі-
зацій, засвідчивши ідейно соборність України; вони 
стануть цікавими не тільки для геральдистів, а й ма-
совому читачеві. Окремі з них спробую посутнісно 
прокоментувати.

1. Українська Парламентська Репрезентація. За 
неї підписався голова Дмитро Левицький. 1919—
1922 посол УНР у Копенгагені, один із засновни-
ків УНДО. 1928—1935 посол до польського сейму. 
Як секретар поставив свій підпис і Дмитро Велика-
нович — громадський діяч у Галичині, організатор 
українського вчительства. 1928—1939 також посол 
до польського сейму.

2. Товариство «Просвіта» у Львові. Як голова на 
той час скріпив своїм підписом Василь Мудрий  — 
журналіст і громадсько-політичний діяч, дійсний 
член НТШ. З 1921 голова українського товари-
ства «Просвіта».

3. «Рідна школа». Українське педагогічне това-
риство у Львові. Напроти стоїть підпис о. Олекси 

Базюка — церковного діяча, греко-католицького 
священика. 1926 канонік у митрополичій капітулі у 
Львові, мітрат.

4. «Народна торговля». Крайовий союз спожи-
вачів. Один з підписантів Юліан Павликовський, 
провідний галицький кооператор, громадсько-полі-
тичний діяч. 1930—1938 член польського сенату, в 
якому працював як економічний експерт.

5. «Українське народне мистецтво». Кооперати-
ва домашнього промислу, заснована 1922 у Львові. 
Підпис Ірени Макуш-Павликовської — співзаснов-
ниці і членкині управи названої організації.

6. «Сільський господар». Крайове товариство у 
Львові, найважливіше на теренах Галичини. Підпи-
сант Михайло Холевчук — агроном, ветеринарний 
лікар і зоотехнік, директор цієї установи.

7. «Дністер». Український банк у Львові. Один 
з підписантів Любомир Макарушка — економіст, 
фінансист, політичний діяч. 1927—1929 генераль-
ний секретар УНДО, 1930—1935 посол до поль-
ського сейму.

8. «Союз українок» у Львові репрезентувала сво-
їм підписом Мілена Рудницька — політична і гро-
мадська діячка, одна з ідеологів українського жі-
ночого руху в Західній Україні. За її головування 
«Союз українок» розрісся у сильну всенародну ор-
ганізацію. У вересні 1933 М. Рудницька була деле-
гатом від західних українців до Ліги Націй у Жене-
ві, інформувала про голод в Україні.

9. «Великий Луг». Українське руханково-спор-
тивне товариство у Львові, за головну Старшину 
якого підписався заступник М. Козланюк.

10. «Український католицький союз». Від голов-
ної ради стоять підписи Володимира Кузьмовича — 
політичного й громадського діяча, педагога і журна-
ліста, у 1930-х секретар зазначеного товариства, а 
також підпис члена союзу А. Трача.

Таким чином, навіть частково наведена інфор-
мація показує, що у Львові питання Голодомо-
ру 1932—1933 років набрало широкого розголосу 
та висловлювалася масова підтримка голодуючих 
братів-українців на центрально-східних теренах на-
шої країни.


