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ДОЛЯ ЛІДЕРІВ УСДП ПІСЛЯ ВКЛЮЧЕННЯ 
ГАЛИЧИНИ ДО СКЛАДУ СРСР ВОСЕНИ 1939 Р.
The Fate of the Ukrainian Social Democratic Party Leaders  

after Integration of Halychyna into the USSR in Autumn 1939

Проаналізовано долю провідних діячів Української соціал-демократичної 
партії після початку Другої Світової війни та встановлення в Галичині ко-
муністичного режиму. Соціал-демократам не допоміг саморозпуск партії 
з метою не дати юридичних підстав для покарання. Жертвами репресій 
стали більшість лідерів — голова УСДП В. Старосольський з сім’єю, його 
заступник — П. Буняк, І. Кушнір, Р. Домбчевський та ін. Частина діячів 
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зуміла уникнути арешту, емігрувавши на Захід, дехто працював на радян-
ській Україні.

Ключові слова: УСДП, Галичина, соціал-демократ, діяч, лідер, репресія.

The article introduces new and less-known facts and documents of the histor-
ical bibliography concerning the information on the leaders and activists of the 
Ukrainian Social Democratic Party (USDP) and their lives after the beginning 
of World War II and the introduction of the party-totalitarian regime in Haly-
chyna in the autumn of 1939. USDP was the legal Ukrainian party, which had 
been operating on the territory of Halychyna. It was active between 1899 and 
1939 and was trying to combine the national idea with Marxist socialism. Social 
democrats of the 1930s fought for the creation of an independent Ukrainian so-
cialist state, which was supposed to be established in a parliamentary way, they 
also were against the Polish occupation of Western Ukraine as well as against 
the Stalin regime of Soviet Ukraine. Little attention was paid to the lives of the 
leaders of the USDP after Halychyna became a part of the Soviet Union in Sep-
tember 1939, and it has never been a subject of independent research.

On 23 September 1939 on behalf of the party leadership, V. Starosolskyi and 
P. Buniak signed a declaration about the dissolution of the party. The USDP 
leadership proclaimed this decision in the Soviet style because they wanted to 
protect the party members from repression at least in the legal aspect. Still the 
Soviet regime introduced harsh restrictions and repressions against activist, not 
only those ones, who were explicit opponents to the communist ideology, but also 
against people who supported social democratic positions, moderately close 
to the communist ones. The majority of the former USDP leaders were arrest-
ed and repressed, for example, V. Starosolsky, the leader of the USDP, and his 
wife Daria Starosolska-Shukhevych, who also took an active part in the party 
life, P. Buniak, who was the party’s second in command, I. Kushnir, I. Kvasnytsia, 
R. Dombchevskyi etc. At the same time some of the activists were lucky enough to 
survive and later escape, for instance, L. Hankevych in 1939, A. Chernetskyi and 
V. Levynskyi in 1944, and they continued their activity in democratic countries, 
despite their senior age. On the contrary, R. Skybinsly escaped the communist 
regime in September 1939, but after the war he came back to Soviet Lviv, and 
there he had a rather successful career. Generally speaking, social democrats 
scattered around the globe, ranging from Odessa to New York, and this proves 
that the communist system ruined their previous lives.

Keywords: Ukrainian Social Democratic Party, Halychyna, social-democrat, 
activist, leader, repression.

Помітне місце в політичному житті Галичини кінця ХІХ ст. — 1939 р. 
займав соціал-демократичний рух, до якого належала Українська соціал- 
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демократична партія (далі — УСДП). Заснована на початку оформлення пар-
тійно-політичної структури українського руху, вона до встановлення в краї 
комуністичного режиму активно відстоювала національні та соціальні пра-
ва українських робітників, намагалася поєднати національну ідею й соціа-
лізм марксистського зразка. Соціал-демократи взяли активну участь в укра-
їнській революції на уламках Австро-Угорщини, підтримали Листопадовий 
зрив у Галичині, перший уряд ЗУНР і діяльність соціалістичних урядів УНР 
у 1919–1920 рр. Після поразки революції відбулась ідейна еволюція УСДП, 
що завершилася переходом партії на ліворадикальні позиції 1923 р. Прокому-
ністичну УСДП заборонила польська влада. Відновлена на соціал-демокра-
тичних позиціях 1928 р., УСДП виступала за встановлення незалежної Укра-
їнської соціалістичної держави парламентським шляхом. Партія мала радя-
нофільські ілюзії, прихильно ставилася до українізації в УСРР, але після 
утвердження сталінізму, Голодомору 1932–1933 рр. послідовно виступала 
проти радянської влади (Raikivskyi, І. 2019, с. 3, 24, 39).

Актуальність дослідження пов’язана з необхідністю відновити історичну 
правду щодо українських соціал-демократів, яка ґрунтовно не висвітлювалась 
у науковій літературі, для формування об’єктивнішої картини суспільно-по-
літичного процесу в Україні ХХ ст., зокрема на її західних землях. Основ-
ною соціальною базою УСДП було національно свідоме українське робіт-
ництво, тоді як у складі найвищого партійного керівництва переважала 
інтелігенція — адвокати Л. Ганкевич, В. Старосольський, В. Темницький, 
Р. Скибінський та ін.

Мета статті — з’ясувати життєву долю лідерів УСДП після початку Дру-
гої світової війни у вересні 1939 р., ввести в науковий обіг нові й маловідо-
мі документи з історичної біографістики.

Ця тема не була предметом окремого дослідження: в радянські часи діяль-
ність партії як «дрібнобуржуазної», «опортуністичної», такої, що нібито пере-
шкоджала єдності робітничого класу в боротьбі проти імперіалізму, прак-
тично не вивчалася, а сучасні дослідники, попри здобутки у висвітленні 
історії УСДП міжвоєнного періоду (Райківський, І. 1995; Жерноклеєв, О. 
& Райківський, І. 2004; Кобута Л. 2011; Древніцький, Ю. 2012 та ін.), комп-
лексно не порушували питання про життєвий шлях соціал-демократів після 
1939 р. Показово, що в енциклопедичних виданнях досі є «лакуни» у висвіт-
ленні біографій діячів УСДП, які намагалися заповнити автори пропонова-
ної статті, документально підтвердивши тезу про трагічність долі більшості 
лідерів партії. Водночас траплялися винятки, коли деяким діячам вдавалось 
утекти від репресій на захід або навіть співіснувати з радянською владою.

Стаття спирається на значну джерельну базу — архівні матеріали, зокре-
ма невідомий раніше документ про саморозпуск УСДП, що міститься в кар-
ній справі органів НКВС проти повітових керівників Коломийської організа-
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ції Української соціалістично-радикальної партії (далі — УСРП) А. Кузьми-
ча, І. Могильницького, М. Новака в Державному архіві Івано-Франківської 
обл., спогади діячів, тогочасну періодику, науково-довідкову літературу та ін.

Тема розроблялася з використанням загальнонаукових принципів істориз-
му та об’єктивності, що дали змогу розглянути досліджувані явища на осно-
ві об’єктивних закономірностей, в їх внутрішньому взаємозв’язку та взає-
модії з конкретними історичними умовами. Методологічним інструмента-
рієм стали біографічний метод, завдяки застосуванню якого було уточнено 
й поглиблено малознані доти факти біографій, діяльнісний підхід дав змо-
гу простежити життєві позиції досліджуваних діячів. Водночас використо-
вувалися такі методи: порівняльно-історичний, аксіологічний, хронологіч-
ний, аналізу й синтезу та ін., що дало змогу зробити узагальнення, врахувати 
історичний контекст подій, уникнути політичних стереотипів та упере-
джень тощо.

Початок Другої Світової війни і включення Галичини до складу УРСР 
і СРСР восени 1939 р. дали поштовх до радянізації, що супроводжувалась 
утвердженням партійно-тоталітарної системи, ліквідацією приватної влас-
ності, масовими репресіями та ін. Лідери УСДП вирішили припинити діяль-
ність парторганізації. За свідченням Уляни Старосольської, дочки остан-
нього голови УСДП, провід партії «з участю В. Старосольського вирішив 
офіційно її розв’язати, щоб радянська влада не мала правної підстави для 
карання її членів...» (Старосольська, У. 1991, с. 124). Разом з лідерами ідей-
но близької Української соціалістично-радикальної партії (далі — УСРП) 23 
вересня 1939 р. В. Старосольський і П. Буняк від імені президії УСДП під-
писали заяву про саморозпуск у явно прорадянському дусі. «В імені укра-
їнських трудових мас, зорганізованих в Українській соціал-демократичній 
і Українській соціалістично-радикальній партіях, — писалося в заяві, — 
стверджуємо, що прихід Армії Радянського Союзу на Західну Україну є … 
здійсненням відвічних змагань західно-українських земель до соціального 
і національного звільнення». Вітаючи історичну хвилину, прийнято рішен-
ня «з нинішнім днем … УСДП і УСРП розв’язати і закликаємо дотеперіш-
ніх членів своїх партійних організацій стати активно і щиро до розбудови 
нового вільного життя на західно-українських землях …»1.

Націонал-демократ І. Німчук писав у спогадах, що заяву «про розвя-
зання тих двох соціялістичних партій» наступного дня, 24 вересня, вру-
чили представникам радянської військової адміністрації В. Старосоль-
ський та І. Квасниця. Він особисто бачив, повертаючись з церкви св. Юра 
у Львові в неділю, як до В. Старосольського на вулиці звернувся єврейський 
адвокат «д-р Аксер і просив його, щоб він, як соціяліст, з яким, мовляв, нова 

1 Державний архів Івано-Франківської області (Держархів Івано-Франківської обл.). Ф. Р-2157. 
Оп. 2. Спр. 4691 П. Арк. 90.
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влада буде напевно рахуватися», посприяв у звільненні «заарештованих 
цілих сотень» судових працівників Львова. І. Німчук не знав, чи звертав-
ся В. Старосольський «у справі арештованих» особисто, але приклад двох 
соціалістичних партій наштовхнув його і колег на думку «подати новій вла-
ді теж записку про розвязання УНДО» (Українське національно-демократич-
не об’єднання). Цю заяву, за словами І. Німчука, «на невеличкому куснику 
паперу, мабуть, видертому із звичайної нотатки», підписали Д. Левицький 
і В. Целевич (Німчук, І. 1949). Лідери УСДП, як і інших легальних україн-
ських партій у Галичині, рішеннями про саморозпуск сподівались у право-
вому аспекті убезпечити себе від репресій.

Однак над галицькими діячами, які до вересня 1939 р. займали виразно 
антирадянську позицію, нависла загроза репресій. Про це, зокрема, чітко 
вказувалось у службових документах НКВС СРСР, оперативні групи яко-
го розпочали працювати в Галичині після приходу військових. У директи-
ві наркома СРСР Л. Берії від 15 вересня 1939 р. щодо завдань таких груп 
у переліку першочергових заходів передбачались арешти представників різ-
них політичних структур, зокрема українських партій національно-держав-
ницького табору (УНДО, УСРП, УСДП, Організації українських націоналіс-
тів та ін.) (Даниленко, В. & Кокін, С., упор. 2009, с. 47). Діаспорний історик 
І. Кедрин писав, що більшовики взялися докорінно винищувати український 
національний актив, під репресії потрапили не тільки націонал-демократи, 
але й «члени Комуністичної партії Західньої України (КПЗУ), соціял-демо-
крати і соціялісти-радикали» (Кедрин, І. 1984). Від сталінських репресій 
постраждала значна частина лідерів УСДП, близької за ідеологією партії.

На VIII партійному конгресі 17 жовтня 1937 р. у Львові головою УСДП 
обрали В. Старосольського, заступником — П. Буняка, секретарем — Р. Ски-
бінського, до складу Центрального комітету (далі — ЦК) УСДП увійшли 
Л. Ганкевич, І. Квасниця, І. Кушнір, В. Темницький (помер 1938 р.) та ін. 
(Райківський, І. 1995, с. 60). Багато хто з них, як і лідерів місцевих парторга-
нізацій, у перші місяці після приходу більшовиків були заарештовані й зни-
кли в сталінських таборах, на засланні. Показовою стала доля сім’ї Старо-
сольських, що стала, як і мільйони інших невинних людей, жертвою партій-
но-тоталітарної системи. Володимир Старосольський «був вповні свідомий 
небезпеки, яка йому загрожувала», за свідченням У. Старосольської, обра-
зно казав «Ave Caesar, morituri te salutant»1 (Старосольська, У. 1991, с. 127). 
Працював на посаді професора Львівського університету, але вже 25 груд-
ня 1939 р. отримав запрошення на прийом у ректора. Там В. Старосольсько-
го заарештував агент НКВС. Арештанта утримували у львівській в’язни-

1 Крилатий вислів, у перекладі з латини означає: «Здрастуй, Цезарю (Імператоре), призначені 
на смерть вітають Тебе». Це традиційне привітання гладіаторів до цезаря в Давньому Римі перед 
виходом на арену В. Старосольський використав, щоб засвідчити бажання «остатися тут», у Гали-
чині, й розділити долю свого народу (Старосольська, У. 1991, с. 127).
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ці на вул. Замарстинівській до 26 лютого 1940 р., звідки перевезли до вну-
трішньої тюрми НКВС у Києві, де 25 жовтня того ж року йому оголосили 
вирок — вісім років ув’язнення. Після присуду В. Старосольського пере-
вели до Лук’янівської в’язниці й 14 січня 1941 р. відправили на заслання 
до м. Маріїнськ Новосибірської обл. (Древніцький, Ю. 2012, с. 95).

Невдовзі зазнали арешту його дружина, викладач музики Дарія Старо-
сольська зі славної родини Шухевичів, донька видатного етнографа В. Шухе-
вича, що брала активну участь у житті УСДП, та діти, які після арешту в квіт-
ні 1940 р. були вивезені в Казахстан. Більше ніколи не судилося побачити їх 
В. Старосольському, який 25 лютого 1942 р. помер у таборі в далекому Сибі-
ру, в Маріїнську. Можна уявити трагізм ситуації, коли син Ігор зумів домог-
тися від офіційної влади дозволу побачитися з батьком і приїхав до Марі-
їнська, проте вже там дізнався, що В. Старосольський напередодні помер 
від голоду й виснаження. Поховали його у спільній могилі, навіть точно 
невідомо, де саме. Дітям В. Старосольського — Ігорю та Уляні — пощас-
тило вижити: Ігор до кінця життя мешкав у Львові, а Уляна пізніше виїхала 
до США, де й померла. Старший син голови УСДП Юрій Старосольський 
утік від більшовицької окупації до м. Ярослав (нині — Польща), в 1941–
1944 рр. повернувся до Львова, а після війни переїхав через Західну Європу 
до США. (Жерноклеєв, О. & Райківський, І. 2004, с. 216). У центрі Львова 
на початку 2000-х рр. установлено меморіальну таблицю В. Старосольсько-
му як «ідеологу і засновнику українського січового стрілецтва, видатному 
правознавцю і політологу, дійсному члену НТШ, адвокату …».

Як і голова УСДП В. Старосольський, потрапив за грати його заступник 
Порфір Буняк, котрого вивезли в табори, але доля його маловідома. З почат-
ком німецько-радянської війни у львівській газеті «Українські щоденні вісті» 
за 15 липня 1941 р. в рубриці «Наші жертви» вийшла коротка інформація 
про те, що П. Буняк, «визначний член УСДП … помер у перших місяцях 
цього року в концентраційному таборі в глибині Росії»1. Наскільки точною 
є ця інформація, важко сказати. У тому самому повідомленні вказувалося 
про смерть у більшовицькому ув’язненні дружини лідера УСРП І. Макуха 
«п. Макухової», котра насправді пережила заслання й після війни поверну-
лася додому — на Тлумаччину (Дземан, М. & Рибчин, Р. 2014, с. 219, 325, 
326). У листуванні посла С. Кота в Москві з польським еміграційним урядом 
В. Сікорського у вересні 1941 р. був епізод про включення імен П. Буняка 
і В. Старосольського в список 12-ти українців, яких польська сторона про-
сила генерального прокурора СРСР А. Вишинського розшукати і звільни-
ти. У листі від 14 січня 1942 р. йшлося тільки про чотирьох осіб, включно 
з В. Старосольським, тоді як про П. Буняка вже не згадували (Kot, S. 1955, 
s. 101, 102, 259). Тож дату смерті П. Буняка поки що офіційно не встановлено.

1 Наші жертви // Українські щоденні вісті. Львів. Ч. 8. 15 липня 1941. С. 2.
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Аналогічною виявилася доля багатолітнього соратника П. Буняка по партії 
Івана Кушніра, яку лаконічно описали «Українські щоденні вісті» 15 липня 
1941 р., одночасно з інформацією про смерть П. Буняка, І. Кушнір, «довго-
літній секретар професійних організацій міста Львова, член УСДП, — писа-
ла газета, — арештований у Львові 26 вересня 1939, помер по кількох міся-
цях у львівській в’язниці»1. Мабуть, він став жертвою масових більшовиць-
ких репресій перед відступом Червоної армії зі Львова, коли в тюрмах НКВС 
загинули тисячі в’язнів. «… Скрізь той самий жах, — згадували сучасни-
ки, потрапивши у львівські тюрми 29 червня 1941 р., напередодні приходу 
німців. — У камерах і підвалах стоси спотворених трупів, на подвір’ях сві-
жо засипані ями, на кожному кроці калюжі засохлої крови, в повітрі сопух 
від розложених тіл … (Рудницька, М. 1958, с. 470)». За іронією долі, І. Куш-
нір, що постраждав від комуністичної влади, виконував функції голови 
УСДП в травні 1922 р. — березні 1923 р., тобто в період прокомуністичної 
еволюції соціал-демократів (Жерноклеєв, О. & Райківський, І. 2004, с. 264).

Від комуністичних репресій постраждав багатолітній діяч ЦК УСДП, 
журналіст, публіцист і редактор Іван Квасниця (псевдоніми й криптоніми 
І. Камінський, Леонід, І. Парченко, І. К., К., І. Кв., І. К…ий). Його заарешту-
вали працівники НКВС на початку січня 1940 р. у Львові й майже рік трима-
ли у в’язниці, в кінці грудня того самого року вивезли на заслання до Архан-
гельської обл. на півночі Росії. Помер він в Онезькому таборі поблизу станції 
Плесецька (нині — смт Плесецьк в Архангельській обл., Російська Федера-
ція) 21 червня 1941 р. Посмертно реабілітований за браком складу злочи-
ну в травні 1989 р. (Ільницька, О. 2008, с. 134, 136). В «Енциклопедії укра-
їнознавства» подано недостовірну інформацію, що І. Квасниця «з 1955 р. 
живе у Львові»2.

Не менш трагічною виявилася доля Р. Домбчевського, що в 1930-х рр. був 
активним діячем УСДП на Стрийщині, де працював адвокатом. Його аре-
штували в м. Стрий у жовтні 1939 р., провели обшук у помешканні, забра-
ли всі рукописи, зажадали від дружини вранці особисто з’явитися на допит 
до слідчого НКВС. Передчуваючи загрозу, І. Домбчевська з малолітньою 
донькою тієї ж ночі втекли з міста. Вони зуміли перебратися на територію, 
яку вже захопили німецькі війська, чим урятували своє життя. Після закін-
чення війни виїхали до США, де І. Домбчевська брала активну участь у діяль-
ності українських громадських організацій, намагалася з’ясувати долю чоло-
віка, проте безуспішно (Кедрин, І. 1984). Заарештованого Р. Домбчевського 
довго утримували у в’язниці НКВС, звинувачуючи в «українському буржуаз-
ному націоналізмі». Він отримав вісім років ув’язнення в трудових таборах 

1 Наші жертви // Українські щоденні вісті. Львів. Ч. 8. 15 липня 1941. С. 2.
2 Квасниця Іван. Енциклопедія українознавства. Словникова частина / гол. редактор В. Кубі-

йович. Т. 3. Париж — Нью-Йорк, 1959. С. 990.
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Колими. Після завершення терміну Р. Домбчевському заборонили поверта-
тися в Галичину, вести юридичну практику, писати й публікувати свої пра-
ці. Він поселився в Одесі, жив одинаком і постійно перебував під наглядом 
спецслужб. Відомий юрист, поліглот, випускник Львівського університету, 
Р. Домбчевський трудився вантажником у порту, слюсарем. Помер у злид-
нях 1952 р. (Горобець, О. 2016).

Частина колишніх лідерів УСДП зуміла уникнути більшовицького арешту 
й емігрувала на Захід: Лев Ганкевич — до США, Антін Чернецький 1944 р. — 
до Швейцарії. Зокрема, Л. Ганкевичу, голові УСДП в 1928–1937 рр., колиш-
ньому члену Української національної ради ЗУНР, Союзу українських адво-
катів пощастило перебратися до території Польщі, котру окупували німці. 
Цьому посприяло, як писав у спогадах А. Чернецький, його перебування 
«у часі приходу більшовиків поза Львовом, на провінції…» (Чернецький, А. 
2001, с. 85). В перші тижні після захоплення Галичини радянська влада 
не встигла взяти під повний контроль лінію радянсько-німецького розмежу-
вання, чим скористалася частина українців. Л. Ганкевичу «пощастило вирва-
тися живим з більшовицького пекла, переїхати на Захід, а опісля за океан 
до США» (Чернецький, А. 2001, с. 85). Щоправда, під час німецької оку-
пації Л. Ганкевич повернувся до Львова, але активної участі в громадсько-
му житті не брав. Весною 1944 р. він виїхав до Німеччини, після війни пере-
бував у таборах для переміщених осіб, дописував у польську газету «Кро-
ніка» в «дискусії про польсько-українські проблеми…» (Чернецький, А. 
2001, с. 135). «На скитальщині, у вільному світі Левка Ганкевича в лавах 
українського робітничого руху й українського соціалізму не було», — писав 
А. Чернецький. (Чернецький, А. 2001, с. 85).

1948 р. Л. Ганкевич емігрував до США. За океаном він вів громадсько-по-
літичну діяльність, послідовно відстоював ідеї української державності: 
був співзасновником і першим головою Товариства українських правни-
ків Америки, почесним членом «Братства Українських січових стрільців». 
(Горинь, В. 2004, с. 51). Є відомості, що він став одним з керівників Орга-
нізації українських соціалістів США. Автор статей на суспільно-політичні, 
правничі та історичні теми, споминів, що публікувались у часописах «Наш 
світ», «Вісті комбатанта», «Альманасі Українського Народного Союзу» та ін. 
Л. Ганкевич писав книгу з історії української соціал-демократії, але не встиг 
її завершити (Гуцал, П. 2008, с. 36, 37). Очевидно, він, як й інші вимушені 
емігранти, мав ностальгію за батьківщиною. «Львове мій, Львове, — емо-
ційно писав у діаспорній пресі, — коханий мій Львове! Не раз у безсон-
ну ніч лину до тебе понад великим океаном і високими горами…» (Ганке-
вич, Л. 1962, с. 140). Л. Ганкевич розкритикував політику більшовиків, що 
знищили «увесь адвокатський стан», а «адвокатуру звели до карикатури», 
в «соборній» Україні «нема насправді ні одного українського адвоката, як 
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незалежного речника права». Стаття закінчувалася риторичним питанням 
з потаємною вірою в незалежність: «Але чи справді український адвокат 
ніколи не вернеться?!» (Ганкевич, Л. 1962, с. 140, 146).

В Українському народному домі у Нью-Йорку 23 вересня 1961 р. урочи-
сто відзначили 80-річчя Л. Ганкевича. К. Паньківський високо оцінив багато-
літню діяльність ювіляра, зауваживши, що «большевицька, згодом німецька 
окупація, а в кінці виїзд на еміграцію припинили його ширшу громадську 
активність» (Паньківський, К. 1961). Помер Л. Ганкевич 14 грудня 1962 р. 
у Нью-Йорку, похований на українському кладовищі в м. Баунд-Брук, мав 
спадкоємців — доньку Ніну, двох онуків1. У Львові, де проживав Л. Ганке-
вич, його іменем 1993 р. названа вулиця, раніше вул. Дружинна.

На чужині, в далекій Швейцарії, судилося померти від серцевого напа-
ду й А. Чернецькому 15 лютого 1963 р. Похований у м. Цюриху. (Чер-
нецький, А. 2001. Передмова, с. 10). Про останні роки його життя та діяль-
ності відомо небагато, переважно зі спогадів, завершених у листопаді 1962 р. 
на 76-му році життя. На відміну від багатьох товаришів, він не зазнав біль-
шовицьких репресій після 1939 р., мабуть, тому, що не брав участі в діяль-
ності відновленої УСДП з 1928 р., жив на периферії. На початку 1930-х рр. 
А. Чернецький вийшов на пенсію і залишив Львів, оселившись у с. Остро-
ва поблизу Тернополя, поближче до «малої батьківщини». «Перед прихо-
дом більшовиків був я головою Надзірної ради кооперативи, — згадував 
А. Чернецький. — Мусив ним далі залишитися, бо інакше це був би сабо-
таж... Крім головства в кооперативі став я ще й секретарем сільради в Остро-
ві (до 1941 р. — Авт.)». Мабуть, А. Чернецький спочатку лояльно поста-
вився до радянської влади, хоч у спогадах висловлював критичні оцінки 
діяльності більшовиків: «Канцелярщина в більшовиків — це чисте безго-
лов’я. Такої бюрократичної писанини не знає жодна адміністрація на світі... 
Господарювання більшовиків було безглузде, а притому демагогічне» (Чер-
нецький, А. 2001, с. 105, 106, 107).

У період нацистської окупації Галичини 1941–1944 рр. А. Чернецький 
працював в Окружному комітеті «для допомоги українському населенню», 
що «був філією Українського центрального комітету (далі — УЦК. — Авт.) 
у Львові, зглядно в Кракові» (голова — В. Кубійович). Проживаючи майже 
постійно в Тернополі, він як працівник УЦК — єдиної легальної суспіль-
но-громадської установи для українців у Генеральній Губернії під німець-
кою владою, що була контрольована нею, матеріально допомагав військо-
вополоненим і бідним людям, які не мали засобів для виживання. Зокрема, 
на виділені кошти А. Чернецький організував їдальню, де безкоштовно обі-
дали майже 150 осіб і стільки ж отримували харчування «за невелику опла-

1 Українська громада відпровадила на вічний спочинок д-ра Лева Ганкевича // Свобода. Укра-
їнський щоденник. Джерзі-Ситі — Ню-Йорк. 20 грудня 1962. С. 1. URL: https://cutt.ly/lY3lfRn
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ту» тощо (Чернецький, А. 2001, с. 114, 116). Згодом він очолив Культурний 
відділ названого комітету, зайнявся розвитком українського театру. «Слава 
про тернопільський театр розійшлася далеко й поза Тернопіль», — згаду-
вав він. — Зала була завжди переповнена, а білети попадали навіть на чор-
ний ринок». А. Чернецький робив усе можливе, щоб полегшити долю міс-
цевого населення, на схилі віку скромно писав: «Наша поміч була маленька, 
ми більшої не могли дати» (Чернецький, А. 2001, с. 117, 118, 123).

Напередодні вступу Червоної армії на Тернопілля влітку 1944 р. А. Чер-
нецький вирішив емігрувати на Захід, бо під час свого «перебування під біль-
шовиками я їх так пізнав, що другий раз не бажав з ними стрічатися!» (Чер-
нецький, А. 2001, с. 124, 125). Ситуація настільки стрімко змінювалася, що 
він був змушений виїхати зненацька: «Не мав навіть другої сорочки. Не мав 
і грошей, бо їх лишив у течці… Не бачив я і навіть не попрощався з жін-
кою», яка раніше «заявила, що… не лишить своєї хворої 86-літньої мами. 
Я гірко заплакав. Що було робити?» (Чернецький, А. 2001, с. 123). А. Чер-
нецький опинився спочатку в Словаччині, а потім — в Австрії, Німеччині. 
Довго поневірявся по різних таборах для емігрантів, аж доки 1951 р. опи-
нився у Швейцарії на запрошення місцевої гуманітарної організації (Чер-
нецький, А. 2001, с. 127, 137). Останні роки життя А. Чернецький провів 
у «пансіоні для старших» поблизу Цюріха. Незважаючи на складні умови 
перебування в еміграції, не припиняв громадської діяльності, брав участь 
у соціалістичному русі.

А. Чернецький вступив до об’єднаної Української соціалістичної пар-
тії (УСП), куди ввійшли діячі західноукраїнських (УСДП, УСРП) і наддні-
прянських (УСДРП, УПСР) партій соціалістичного спектру. Це об’єднан-
ня відбулося 1950 р. на «загальній партійній соціалістичній конференції». 
А. Чернецький підтримував зв’язки з наддніпрянськими соціал-демокра-
тами П. Феденком, головою уряду УНР в 1919–1920 рр., І. Мазепою та ін. 
Він нерідко публікувався в еміграційній пресі, зокрема часописах «Неділя», 
«Наше життя», «Вперед», «Українські вісті», органі УСП «Вільне слово» 
та ін. (Чернецький, А. 2001, с. 136). А. Чернецький вірив у проголошення 
в майбутньому незалежності України й Польщі в етнографічних кордонах, 
що мало стати запорукою справедливого внормування польсько-українських 
стосунків. Розкритикувавши ідею федералізму Польщі та України в твор-
чості польського письменника Ю. Лободовського, А. Чернецький писав, що 
це — гімн «польському імперіялізмові». На його думку, українське питан-
ня можна було вирішити лише «на підставі природного права, що кожний 
нарід має на своїх етнографічних землях сам творити свою вільну і собор-
ну державу»1.

1 Чернецький А. Давно проспівана пісня // Вільна Україна. Журнал української визвольної дум-
ки. Нью-Джерсі, 1959. Ч. 22. С. 63.
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Якоюсь мірою доля А. Чернецького була схожа на останні роки життя 
колишнього діяча УСДП Володимира Левинського. В міжвоєнний період він 
відійшов від партійної роботи, приділивши увагу науковій та публіцистич-
ній діяльності. Друкувався в соціалістичній пресі, підтримував товариські 
зв’язки з давніми соратниками Л. Ганкевичем, І. Квасницею, В. Старосоль-
ським та ін. Під враженням вступу радянських солдатів до Львова у верес-
ні 1939 р. він написав статтю «Великий історичний момент», де намагався 
позитивно оцінити об’єднання західноукраїнських територій з українськи-
ми землями. Однак редакція львівської газети «Вільна Україна» — органу 
львівських обкому КП(б)У та облвиконкому (з кінця 1939 р.) — відмовилась 
її опублікувати. У 1940–1941 рр., перебуваючи на посаді старшого біблі-
отекаря львівського Відділу Інституту мовознавства АН УРСР, працював 
над темами творчості М. Драгоманова, соціально-економічних і суспільних 
поглядів І. Франка. Влада відмовила йому в праві оформити трудову пен-
сію, він жив бідно під постійною загрозою арешту1.

Про життя В. Левинського в часи німецької окупації та в післявоєнний 
період інформація дуже обмежена. До березня 1944 р. він трудився бібліотека-
рем у колишній бібліотеці НТШ, далі опрацьовував творчу спадщину І. Фран-
ка, М. Драгоманова, М. Грушевського, німецького філософа Й. Фіхте. З набли-
женням фронту весною 1944 р. В. Левинський виїхав з України до Австрії, 
жив у Відні, де й помер у грудні 1953 р. (Кобута, Л. 2011, с. 216, 217).

По-іншому склалася життєва доля секретаря УСДП адвоката в Дрогоби-
чі Рудольфа Скибінського, що з приходом більшовиків восени 1939 р. зумів 
уникнути ув’язнення. Як і Л. Ганкевич, він через Сян утік на підконтроль-
ну німцям територію Польщі. Р. Скибінський став головою Українського 
допомогового комітету в м. Красноставі (нині — Люблінське воєводство 
в Польщі) у складі Українського центрального комітету — єдиної легальної 
української установи під час Другої Світової війни в Генеральній губернії. 
Останню створив гітлерівський уряд у жовтні 1939 р. в центрально-східній 
частині колишньої Речі Посполитої з адміністративним центром у Кракові, 
туди входили західні українські етнографічні землі. У Красноставі прожи-
вало близько 5 тис. українців, що зазнавали полонізації. Як і А. Чернецький 
на Тернопільщині, Р. Скибінський, будучи працівником УЦК, опікувався 
соціальною підтримкою вразливих прошарків населення — дітей, хворих, 
осіб з інвалідністю та ін., розвитком українського культурно-освітнього жит-
тя (Кубійович, В. 1975, с. 398, 610). Після війни Р. Скибінський повернувся 
до Галичини, працював адвокатом у Львові, доцентом Львівського універ-
ситету. Помер 3 квітня 1966 р., похований на Личаківському цвинтарі (Пав-
лишин, О. & Пиндус, Б. 2009, с. 563).

1 Центральний державний історичний архів України, м. Львів (ЦДІАЛ України). Ф. 387. 
Оп. 1. Спр. 2. Арк. 12.
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На жаль, життєву долю деяких соціал-демократів після 1939 р., зокрема 
Івана Боруха, Івана Губицького та Євстаха Малецького, що також увійшли 
до складу ЦК УСДП на останньому перед війною VIII партійному конгресі 
в жовтні 1937 р.1, поки що не вдалося встановити.

Таким чином, після включення Галичини до складу СРСР у вересні 1939 р. 
радянський режим завдав гонінь не тільки відвертим опонентам комуніс-
тичної ідеології, але й українським активістам, які стояли на ідейно близь-
ких соціал-демократичних позиціях. Трагічна доля чільних представників 
УСДП В. Старосольського з дружиною, П. Буняка, І. Кушніра, І. Квасни-
ці, Р. Домбчевського та ін., яких з приходом більшовиків не врятував само-
розпуск партії, стала ще одним проявом репресивної політики комуністич-
ного режиму. Каральні органи переслідували діячів, які сповідували демо-
кратичну ідею соціального визволення, ігноруючи їхній внесок у розвиток 
західноукраїнського суспільства. Завдяки збігу обставин, частині колиш-
ніх лідерів УСДП (Л. Ганкевичу 1939 р., А. Чернецькому і В. Левинсько-
му 1944 р.) пощастило вижити, вони втекли на захід і, незважаючи на літ-
ній вік, діяли в демократичних країнах. По-іншому склалася доля секретаря 
УСДП Р. Скибінського, що, на відміну від колег, спочатку втік від більшови-
ків до підконтрольної нацистам частини Польщі, а після війни повернувся 
до радянського Львова, де збудував успішну кар’єру. Біографії соціал-де-
мократів, що доживали віку в різних частинах світу, є свідченням того, як 
комуністична система ламала долі людей.
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