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Андрій СовА

Діяльність Дмитра Грицая у Дорожівській філії 
товариства “Просвіта”
(30-ті рр. ХХ ст.)

Дмитро Грицай відомий як військовий референт крайової екзекутиви оУН західно-
українських земель. У статті звернено увагу на його культурно-громадську діяльність, 
зокрема активну працю в читальні Товариства “Просвіта” у с. Дорожів Дрогобиць-
кого району Львівської області.

Ключові слова: Дмитро Грицай, організація українських націоналістів, Дрого-
бицька філія “Просвіти”,  читальня “Просвіти” в селі Дорожів.

Упродовж останніх років в Україні зріс інтерес до історії національно-визволь-
ної боротьби українського народу, зокрема багато науковців досліджують минуле 
Організації українських націоналістів та Української повстанської армії. Водночас 
вивченню окремих постатей, безпосередньо пов’язаних з національно-визвольною 
боротьбою на українських землях, приділяється значно менше уваги. 

До знакових постатей української історії належить Дмитро Грицай (псевда – 
“Перебийніс”, “Палій”, “Бук”, “М. Д. Бученко”, “Дуб”, “Олег”, “Сірко” та ін.). Він 
народився у селянській родині 1 квітня 1907 р. у с. Дорожів (тепер с. Верхній До-
рожів Дрогобицького району Львівської області)1. Вчився у Дрогобицькій гімназії, 
де долучився до громадсько-політичної та революційної діяльності, був активіс-
том організації “Пласт” (з 1926 р.), Організації вищих кляс українських гімназій. 
У 1928 р. став членом УВО, а в 1929 р. – ОУН. 

У 20–30-х рр. був активним учасником громадського життя Галичини. Працю-
вав в організаціях “Сокіл”, “Просвіта”, академічному гуртку українських матема-
тиків, студентському гуртку “Рідної школи” імені П. Могили та ін. Закінчив школу 
підхорунжих польської армії, був слухачем Вищих військових курсів у Німеччи-
ні, студентом Львівського університету. З перервами в 1931–1939 рр. займав поса-
ду військового референта крайової екзекутиви ОУН західно-українських земель. 
Політв’язень польських тюрем (22 березня – 4 червня 1932 р., 10 жовтня – 18 лис-
топада 1932 р.) і концентраційного табору в Березі Картузькій (липень 1934 – кві-
тень 1936 р.; 1939 р.), де належав до підпільного проводу українців. 

У 1939–1940 рр. командував відділом “Веркшуц” в Стараховіце, а з березня 
1940 р. – повстанським штабом ОУН. Д. Грицай був учасником ІІ Великого збо-
ру ОУН у Кракові, що відбувся 31 березня – 3 квітня 1941 р. У 1941–1942 та 1944–
1945 рр. був військовим референтом Проводу ОУН. За часів німецької окупації за 
націоналістичну діяльність впродовж грудня 1942 р. – вересня 1943 р. Д. Грицай 
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відсидів в тюрмах ґестапо, звідки був звільнений боївкою служби безпеки ОУН. У 
грудні 1943 р. призначений заступником шефа Головного військового штабу УПА, 
а з січня 1944 р. по грудень 1945 р. – шеф ГВШ УПА, майор УПА. Член Україн-
ської Головної Визвольної Ради. У грудні 1945 р. затриманий чеськими прикордон-
никами при спробі перейти чесько-німецький кордон. 22 грудня 1945 р. загинув у 
празькій тюрмі. Посмертно підвищений до ступеня генерала УПА та нагородже-
ний Золотим Хрестом Заслуги УПА2. 

В українській історіографії про Дмитра Грицая написано ще дуже мало3. Про-
тягом останніх років окремі аспекти його біографії досліджували Григорій Дем’ян, 
В’ячеслав Гнатюк, автор цих рядків, висвітлюючи результати своїх досліджень у 
публікаціях4. Однак, незважаючи на появу цих публікацій, окремі моменти з жит-
тя та діяльності Д. Грицая потребують глибшого вивчення та аналізу. Так, малові-
домо про життя Д. Грицая в міжвоєнні роки, про  його участь у громадському жит-
ті Дорожева, Дрогобича, Самбора та Львова. У цій статті ми коротко зупинимося 
на важливому моменті з його біографії, а саме на діяльності в читальні товариства 
“Просвіта” у с. Дорожів.

Основним джерелом для наукових пошуків слугували архівні фонди Централь-
ного державного історичного архіву України у Львові, зокрема фонд 348 (Товари-
ство “Просвіта”, м. Львів). Чимало інформації почерпнуто зі спогадів сучасників.

У 20–30-х рр. ОУН широко використовувала для вишколу кадрів різноманітні 
просвітянські, кооперативні та спортивні організації. Членам ОУН рекомендувало-
ся вступати у чинні спортивні гуртки при таких легальних українських товариствах, 
як “Сокіл”, “Луг”, “Просвіта” та ін., а також організовувати нові. У ці роки Дмитро 
Грицай плідно працював в організації “Сокіл” у Самборі, Самбірському повіті та в 
рідному селі Дорожів. Як представник самбірської повітової організації “Сокіл” він 
спричинився до відновлення роботи сокільського товариства у рідному селі5. Зокре-
ма, 13 липня 1930 р. з ініціативи Дмитра Грицая у Дорожеві були скликані звичай-
ні загальні збори Пожарно-руханкового товариства “Сокіл”6. Головував і виступав 
на них тодішній дорожівський священик о. Василь Шевчук, в майбутньому – капе-
лан УПА о. “Кадило”7. Виступив на зборах і Д. Грицай, коротко, але змістовно, він 
окреслив завдання та значення товариств “Сокіл” для українського народу. Він вва-
жав, що ця організація “[…] окрім ратівничої акції, має єще велике значіння вихо-
вуюче. У тім Т[оварист]ві після него через всякого рода гурткові вправи призвича-
юється учасників до послуху, котрого в нас українців немає, а як примір вказує на 
міжусобиці князів, дальше гетьманів, події з Визвольної війни і врешті на партій-
ні гризні, які панують в сучасну хвилину. Під кінець своєї палкої промови єще раз 
підносить прелєґент значіння карности і почуття обовязку, та кінчить словами “хто 
хоче приказувати, мусить вміти слухати”8. Після палкої промови Д. Грицая та висту-
пу о. В. Шевчука усі присутні, 24 особи, записалися в члени товариства9. Крім того, 
Д. Грицай розповів про посадові обов’язки старшини організації і навіть висловив 
свою думку щодо того, які люди надавалися б для тих чи інших посад в управі то-
вариства. На завершення зборів було обрано керівний склад організації.

Дмитро Грицай активно працював у рідному селі Дорожів у різних напрямах. 
Кожен його приїзд пожвавлював роботу в читальні “Просвіти”. У 2000 р. у віці 98 
років Онуфрій Сенюх, колишній дорожівський дяк та багатолітній голова читальні 
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“Просвіти” у с. Дорожів Середній (назва частина села) згадував, що Д. Грицай був 
одним із його найактивніших помічників при організації читальні “Просвіти”, яка 
розпочала свою роботу 1931 р. Буваючи в селі, Д. Грицай ніколи не пропускав Служ-
би Божої, співав у церковному хорі10. Наведені факти підтверджуються матеріалами 
ЦДІАУЛ. Так, документи читальні “Просвіти” с. Дорожів свідчать про активну гро-
мадську діяльність О. Сенюха. На загальних зборах “Просвіти” 26 червня 1932 р., 
29 липня 1933 р., 12 березня 1937 р. його обирали головою читальні11, а 9 червня 
1935 р. – господарем читальні12. У звіті читальні “Просвіти” с. Дорожів Середній 
за 1935 р. Онуфрій Сенюх, Василь Сенюх та Ілько Артимович названі серед “чес-
них, ідейних, поважних і метких людей”13. З такими людьми мав справу Д. Грицай.

Інший мешканець цього села Михайло Дяків запам’ятав Д. Грицая як виконав-
ця головної ролі у виставі за п’єсою Івана Франка “Учитель”, поставленій драматич-
ним гуртком при читальні “Просвіти”. М. Дяків згадував також, що Д. Грицай часто 
виступав перед односельцями в читальні. Ці спогади підтверджуються архівними 
матеріалами. Постановка п’єси “Учитель”, як зазначалося в одному із документів, 
“випала знаменито”. 22 грудня 1931 р. о 18 годині Дмитро Грицай урочисто від-
крив свято на честь Івана Франка, виголосивши промову про значення “Просвіти”. 
Після цього всі співали українських патріотичних пісень, а далі дивилися виставу14.

У ЦДІАУЛ віднайдено документи за 1932 та 1933 рр., у яких йдеться про 
Д. Грицая. Перший з них – це звіт читальні “Просвіти” с. Дорожів за період від 1 
липня 1931 р. до 30 червня 1932 р. У додатку до нього є список книжок, набутих 
читальнею за цей час. Усього було отримано в дар 19 книг, які коштували 89,55 зло-
тих. Усі книги були оправлені, скаталогізовані і знаходилися у читальні. Впродовж 
року прочитано 686 книг. Найбільше читачів цікавили книги на історичну тематику. 
Дуже часто для бібліотеки купувалися не нові, а уживані книги15. В списку зазначе-
но книгу Олекси Кузьми “Листопадові дні 1918 р.” (ціна 15 злотих), яку подарував 
Д. Грицай16. Книга розгортає перед читачами широку панораму перебігу Листопа-
дового чину, творення Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР) і тритиж-
невих боїв за Львів. Талановитий журналіст, письменник, перекладач О. Кузьма 
(1875–1941) намагався з’ясувати причини поразки українців. Свою розповідь про 
ці події автор веде на тлі глобальних подій завершального етапу Першої світової 
війни, розпаду Австро-Угорщини і тодішніх дипломатичних торгів світових потуг 
за переділ світу й розподіл сфер впливу17. На той час книга мала великий вплив на 
свідомість пересічного українця, отже, не є дивним, що Д. Грицай привіз її до рід-
ного села, як тільки вона побачила світ (1931 р.).

Інший документ, датований 19 листопада 1933 р., – це список інтеліґенції с. До-
рожів, складений секретарем читальні “Просвіти” Василем Щербаком. До переліку 
включені: о. Петро Подляшецкий з дружиною, о. Нестор Кузьмич, професор Ор-
тинський з родиною, професор Злупко з родиною, професор Ліда Коцівна, студент 
Остап Берегуляк, студент Сулимка Степан, вчителька Теодора Зарасківна, студент 
Іван Михальцевич, учень Андрій Бодник, семінаристка Неля Зарасківна, семіна-
ристка Нуся Грицай, семінаристка Катруся Пецюх, Степан Лучків з родиною, а та-
кож студент філософії Дмитро Грицай18. 

У мешканки с. Дорожів Г. Хомин збереглася фотографія жителів села, що “ко-
лядували на “Просвіту”. Датується вона початком 30-х рр. Д. Грицай ходив разом з 
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колядниками, на фотографії він у студентському кашкеті – “мазепинці”19. В один го-
лос згадували найстарші з мешканців с. Дорожів про те, що, приїжджаючи додому 
на канікули, Д. Грицай, займався не лише просвітницькою роботою; з ранку до вечо-
ра він працював у своєму господарстві – косив, возив сіно й збіжжя, годував худобу, 
не цурався будь-якої роботи20, що, відповідно, викликало у селян повагу до нього.

Отже, на початку 30-х рр. Дмитро Грицай, крім навчання у Львівському уні-
верситеті, громадської роботи у Львові та Самборі, встиг багато зробити й для під-
несення національно-культурного рівня своїх односельчан. Цьому сприяла актив-
на робота у дорожівській “Просвіті”, де він виявив себе як вправний організатор 
багатьох заходів і добрий оратор. Завдяки громадській роботі Дитро Грицай зумів 
набути значного досвіду, яким пізніше скористався, перебуваючи в лавах націона-
лістичного підпілля 30–40-х рр. ХХ ст. Сподіваємося, що ця сторінка його біогра-
фії належним чином буде відображена у довідкових виданнях.

Документи

№ 121

інформація про проведені заходи читальнею “Просвіти” в с. Дорожів  
з 1 липня 1931 р. по 30 червня 1932 р.

5 листопада 1932 р.
Програми свят!22

Дня 10.Х.[1]932 р.23 о. Михайло Терлецький отворив свято книжки в домівці 
місцевоі читальні, де виголосив величавий реферат про значінє і єї поширення та 
перевів збірку на закупно книжок для місцевої Читальні, опісля відспівано “Ще не 
вмерла Україна” та закрито свято, а присутні розійшлись домів.

Дня 22.ХІІ.[1]932 р.24 о год[ині] 6-тій вечером отворив студент фільозофіі 
Вп. Дмитро Грицай свято І[вана] Франка, виголошуючи святочний реферат, та від-
співано ряд українських пісень, а о год[ині] 8 вечер[ом] відіграно виставу “Учи-
тель”, котра знаменито випала.

Дня 8 – ХІІ – [1]932 р.25 о. Петро Підляшецький відправив Службу Божу враз 
з панахидою за померших членів “Просвіти”, опісля в читальни виголосив рефе-
рат [про] значіня і заслуги “Просвіти” та завзивано до добровільних даток на тую 
ж ціль і відспівано “Ще не вмерла Україна” на закінчення.

ЦДІА України у Львові. – Ф. 348. – оп. 1. – Спр. 2280. – Арк. 45. Чорнило. Мова 
українська. оригінал. Рукопис.

№ 226

список подарованих книжок читальні “Просвіта” с. Дорожів з
1 липня 1931 р. по 30 червня 1932 р.

5 листопада 1932 р.
Спис новонабутих книжок
набуто.
[Масарик Т.] Світова революция, том І і ІІ, ціна 22 зл[отих] [Євген Рудий, Самбір]
Спомини Миколи Галагана, ч. І, ІІ, ІV [ціна] 12 зл[отих] [Євген Рудий, Самбір]
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[Чайковський А.] Чорні рядки, [ціна] 4 [злотих] [Євген Рудий, Самбір]
[Галаган М.] З моїх споминів [ціна] 3 [злотих] [Євген Рудий, Самбір]
[Кузьма О.] Листопадові дні, [ціна] 15 [злотих], Дмитро Грицай ст[удент] 

фільозоф[ії], Львів
Розбійник Кармелюк, ч. І, ІІ, ІІІ і ІV, [ціна] 18·50 [злотих], Євген Рудий, Самбір
Тайни успіхів в інтересах, [ціна] 5 [злотих], Євген Рудий [Самбір]
6 пр[имірників] Театральні підручники, [ціна] 10·05 [злотих], Паперовий Ба-

зар, Дрогобич
разом 89·55 зл[отих]

ЦДІА України у Львові. – Ф. 348. – оп. 1. – Спр. 2280. – Арк. 46. Чорнило. Мова 
українська. оригінал. Рукопис.

№ 3
список інтеліґенції с. Дорожів, складений секретарем читальні  

“Просвіта” василем Щербаком
19 листопада 1933 р.

аd ІІІ
3) Інтеліґенция українська, місцева.
Вс[есвятійший] От[ець] Петро Подляшецкий з женою,
Вс[есвятійший] О[тець] сот[рудник] Кузьмич Нестор.
Професор Ортинський з родиною,
[Професор] Злупко з родиною,
[Професор] Коцівна Ліда,
Студент Берегуляк Остап,
[Студент] Степан Сулимка,
Учит[елька] Зарасківна Теодора,
Студен[т] Грицай Дмитро,
[Студент] Михальцевич Іван,
Ученик Бодник Андрей,
Семинаристка Зарасківна Неля,
[Семинаристка] Грицай Нуся,
[Семинаристка] Пецюх Катруся,
Офіціял Лучків Степан з родиною.

ЦДІА України у Львові. – Ф. 348. – оп. 1. – Спр. 2277. – Арк. 19. Чорнило. Мова 
українська. оригінал. Рукопис.

Andrii Sova. Activity of Dmytro Hrytsai in Dorozhiv branch of “Prosvita” society 
in the 1930s

The article describes cultural and public activity of Dmytro Hrytsai – military ad-
viser of the provincial executive of the OUN of the Western Ukrainian lands. It focuses 
on his active work in reading club of “Prosvita” society in Dorozhiv (Drohobych dis-
trict, Lviv region). 

Key words: Dmytro Hrytsai, Organization of Ukrainian Nationalists, Drohobych 
branch of “Prosvita”, reading club of “Prosvita” in Dorozhiv village.   
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