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НАПЕРЕДОДНІ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
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Науково-технічна бібліотека,
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У кінці 1912 р. українки у Львові трансформували гурток імені Ганни Барвінок у “Жіночий
організаційний комітет”, який очолила Констянтина Малецька. В умовах загрози військового
конфлікту між Австро-Угорщиною і Росією виконавчий комітет товариства утворив окремі
секції: санітарну, агітаційну, фінансову, які мали підготувати жіноцтво до активної громадянської
праці. “Жіночий організаційний комітет” організував проведення санітарних курсів, оголосив
декілька відозв про збір коштів на “Потреби України”, співпрацював із сокільськими і січовими
стрільцями; Олена Степанів та інші представниці комітету виступали за відкриття українського
університету у Львові, а спільно з польськими жінками виборювали нову ординацію до Галицького
сейму.

Ключові слова: “Жіночий організаційний комітет”, Костянтина Малицька, Олена Степанів,
санітарні курси, сокільські структури, збір коштів, вимоги жінок.

Розвиток українського жіночого руху у Галичині був пов’язаний із
формуванням перших феміністичних структур, які адекватно реагували на
суспільно-політичні виклики часу1. Особливою активністю відзначився період
напередодні Першої світової війни, коли жінки почали відстоювати своє право
участі у парамілітарних структурах, санітарних підрозділах та ін. Питання
жіночого руху цього часу вже знайшло часткове висвітлення у новітній українській
історіографії2.

1 Львівська дослідниця Оксана Маланчук-Рибак проаналізувала розвиток галицького
фемінізму у польських та українських середовищах, визначивши головні його тенденції, які були
пов’язані із концептуальним баченням проблем жінки у суспільстві та сім’ї, а також визначенням
її статусного місця у суспільстві. Автор зазначала, що першою формою жіночого протесту став
суфражистський рух за надання жінкам виборчих прав; у Галичині феміністичні вимоги
доповнювалися боротьбою жінок за доступ до шкільництва, за надання їм можливостей отримати
фахову працю та ін. Див. Оксана Маланчук-Рибак, Ідеологія і суспільна практика жіночого
руху на західноукраїнських землях XIX – 30-х рр. XX ст: типологія і європейський культурно-
історичний контекст (Чернівці: Книжки–XXI, 2006).

2 Мар’яна Байдак, “Жінка в Галичині в умовах Першої світової війни у світлі порівняльних
студій,” Galicja i jej dziedzictwo 23 (2016): 496–509; Її ж, ““Жінки із фронту” (на матеріалах
особових джерел Галичини періоду Першої світової війни),” Наукові записки Тернопільського
національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія “Історія” 1, ч. 2 (2014): 191–
198; Її ж, ““Свой”, “чужой” и “враг” в представлениях женщин-украинок Галичины и
Надднепрянщины в годы Первой мировой войны,” Культурное измерение войны: Первая мировая
война в образах, в памяти и истории (к 70-летию факультета истории, философии и искусств):
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Окремі положення та оцінки жіночих процесів інших періодів стали для нас
методологічно-засадничими, сприяючи загальному контексту публікації –
вивчення проблеми жінки напередодні та в умовах війни3.

У передвоєнний час e Галичині розпочинається організаційний рух
українського жіноцтва, спрямований на формування власних структур. Зокрема
14 грудня 1912 р. у Львові відбулися “довірочні збори” українських жінок для
створення громади-товариства, яке б об’єднувало жіночі гуртки у краї і
підтримувало національні чоловічі організації і партії. У резолюції зборів
зазначалося: “Довірочні збори взивають загал жіноцтва в краю, щоб скрізь, куди
тільки сягають його впливи, ширило політичну свідомість в дусі резолюцій,
ухвалених з’їздом українських нотаблів з 7.12., себто щоби звертало симпатії
загалу мас на случай оружного конфлікту з Росиєю в сторону Австрії, як довго
її інтереси згідні з інтересами українського народу, з його національним
достоїнством; довірочні збори ухвалюють звернутися через своїх делегаток до
представників наших політичних партій, щоби в проектованій міжпартійній
Національній раді узгледнили також участь жіноцтва”4.

Збори націлювали філії Жіночої Громади і жіночі гуртки Українського
педагогічного товариства на залучення їх до активної праці, організації жіночого

материалы Международной научной конференции (Ставрополь, 23–26 октября 2014 р.)
(Ставрополь, 2015): 44–48; Її ж, “Жінки в Галичині періоду Першої світової війни у світлі
приватних практик (на матеріалах особових джерел),” Каразінські читання (історичні науки).
Тези доповідей 67-ї міжнародної наукової конференції (Харків. 25 квітня 2014 р.) (Харків,
2014): 222–223; Її ж, “Жіночий досвід війни (на прикладі участі жінок у збройних формуваннях
ЗУНР),” Галичина. Науковий і культурно-просвітній часопис 25–26 (2014): 282–285; Її ж,
“Простори жіночого повсякдення в роки Першої світової війни (на прикладі Галичини й у світлі
особових джерел),” Історичні та культурологічні студії 6–7 (2014–2015): 118–133; Мар’яна
Байдак та Ольга Бежук, “Українське жіноцтво в роки Першої світової війни: спектр суспільних
ролей,” Українські жінки в горнилі модернізації, під заг. ред. Оксани Кісь (Харків, 2017), 78–
105; І. Давид, “Тріумф і трагедія,” Наукові записки Львівського історичного музею (1993): 150–
174; Василь Кметь, Олена Степанів: школа боротьби та гідності (Львів, 2015); Іванна Черчович,
“Джерела до вивчення повсякдення українок в Галичині зламу XIX–XX ст.,” Вісник Львівського
університету, Серія книгознавство, бібліотекознавство та історичні технології 8 (2014): 207–
219; Іванна Черчович, “Емансипація жінок в інтерпритаціях національної еліти Галичини другої
половини XIX – початку XX ст.,” Український альманах 14 (2013): 86–89.

3 Марта Богачевська, “Українська жінка та міжнародний фемінізм,” Сучасність 7–8 (1984):
132–152; Марта Богачевська-Хом’як, “Організації жінок у Східній Україні на зламі XIX–
XX століть,” Записки НТШ 225 (1993): 258–277; Мирослава Дядюк, Український жіночий рух у
післявоєнній Галичині : між гендерною ідентичністю та національною заангажованістю (Львів,
2011); Оксана Кісь, Жінка в традиційній українській культурі (друга половина ХІХ – початок
ХХ ст.) (Львів, 2012); Оксана Кісь, “Жіночий досвід участі у національно-визвольних змаганнях
на західноукраїнських землях у 1940–50-х роках,” Схід/Захід. Історико-культурологічний
збірник 13–14 (2009): 101–125; Олег Шаблій, Олександра Вісьтак, Життєвий і творчий шлях
Олени Степанів. Наукові праці. Есе, Спогади, упоряд. Олег Шаблій (Львів, 2003).

4 Олена Степанів, Напредодні великих подій: власні переживання і думки. 1912–1914 (Львів,
1930), 17–18.
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руху в усій Галичині. Новоутворені громади займалися читанням рефератів,
проведенням просвітньої роботи у селах і містечках, веденням самаритянських
курсів.

Також було створено виконавчий комітет, який мав підготувати план роботи
та слідкувати за його виконанням. До виконавчого комітету обрали: М. Білецьку,
К. Малицьку, О. Вергановську, О. Гаморак, О. Залізняк, О. Лучаківську,
О. Охримович, Е. Ясеницьку і О. Степанів.

Першою справою комітету стало видання брошури “Жінка в давній Україні”
та поширення її у філії Жіночої Громади і гуртка Українського педагогічного
товариства5. У такий спосіб жінки Львова і Галичини залучалися до виконання
європейських феміністичних завдань.

Назагал, окрім реалізації феміністичних програм, характерних для польського
і українського суспільного руху початку XX ст., громадські лідери більше уваги
почали звертати на роль жінки в час війни. Зокрема в українській щоденній
газеті “Діло” з’явилися статті про участь жінок у балканських війнах:
“Болгарська жінка і війна” (23 грудня 1912 р.)6; “Чорногорські і албанські жінки”
(26 грудня 1912 р.)7.

26 грудня 1912 р. у Львові відбулися підсумкові збори гуртка ім. Ганни
Барвінок, на яких головою об’єднання було обрано Костянтину Малицьку.
Наступного дня у пресі була опублікована відозва гуртка, який став називатися
вже “Жіночим організаційним комітетом”.

У відозві новоутвореної структури зазначалося8: “Гроза війни, що недавно
ще таким страшним маревом повисла над нашим краєм, на часок немов
відсунулася від нас – чи надовго? Сего питання не беремося рішати, та яку-
небудь відповідь принесе нам будучність, ми мусимо бути готові на кожду і
найстрашнішу евентуальність. Послідні дні тривоги і напевності навчили нас, як
мало ми всі приготовані до рокової хвилі, як слабими, несвідомими, нерішучими
застала би вона широкі маси нашого народу.

І тому, хоч на політичному небосклоні європейські дипломати вивісили білу
хоругву миру9, ми стоїмо дальше під знаком бойового кличу. Нарід такий, як
наш, що бореться на всіх полях о право життя та розвитку, мусить все бути на
чатах, бо не знає ні дня, ні години, коли столітній ворог зміриться завдати йому
послідній удар. Але сей послідній змаг може вийти нам на користь. Не кожда
хмара сипле град, не кожда блискавка вбиває – є хмари, що плодоносний дощ
спускають на ялові поля, є блискавки, що розсвічують темряву і прочищують

5 Олена Степанів, Напредодні великих подій: власні переживання і думки. 1912–1914, 18–19.
6 Діло, 1912, 23 грудня.
7 Діло, 1912, 26 грудня.
8 Діло, 1912, 28 грудня.
9 У цей період на балканському півострові було оголошено перемир’я. У Лондоні від

16 грудня 1912 р. велися переговори балканських союзників із Туреччиною. 29 січня 1913 р.
переговори були перервані у зв’язку з вибухом революції молодотурків у Туреччині.
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атмосферу. Ми ждемо такої рокової блискавки, що вкаже нам наш власний шлях,
до власної поведе цілі”10.

Далі у документі зазначалося:

“Довірочні збори українського жіноцтва з дня 14 грудня с.р. обговорили, яка
робота принесла б нашим жінкам на евентуальність оружного конфлікту Австрії
з Росиєю і признали конечною потребою, навіть коли б до війни не прийшло,
використати хвилю запалу для сконцентрування своїх сил на стрігу тої хвилі, що
рішатиме про долю українського народу...

Рівночасно звертаємося до найширшого загалу з прошенєм, щоби подававало
нам імена і адреси всіх українок, замешканих у Львові, для згуртування їх при
нашій організації. А жіноцтво взиваємо, щоби на кожен наш поклик до якої-небудь
акції ставало якнайчисленніше і своєю живою участю в організованій роботі дало
доказ зрозуміння духа часу і потреб українського народу”11.

Виконавчий комітет, відповідно до ухвали зборів утворив окремі секції:
санітарну, агітаційну, скарбову (фінансову). Зазначалося, що в міру необхідності
можуть бути утворені й інші секції. Усі питання, пов’язані з роботою секцій, мав
вирішувати комітет, який постійно засідав два рази в тиждень (вівторок і суботу)
від 5–6 год. вечора в офісі “Жіночої Громади” на вул. Чарнецького, 26.

Однак, як згадує Олена Степанів, відозва не знайшла підтримки серед
жіноцтва Галичини. Ініціативна група чергувала на вул. Чарнецького, 26
надаремно. До активної роботи жінки не залучались. Скоро чергування комітету
припинилося. Мало того, 1 січня 1913 р. комітет видав оголошення, у якому
йшлося про організацію жіноцтва в провінції. Але й цей заклик не викликав багато
звернень. На думку О. Степанів, така праця виявилися для жіночого загалу
Галичини новою і чужою12.

Певна активність українських жінок Львова була пов’язана з санітарними
курсами, які відбувалися 30 грудня 1912 р.–21 січня 1913 р. у дівочій школі
Українського педадогічного товариства (вул. Мохнацького, 12/II). Однак, на
думку О. Степанів, і тут кількість українських жінок-курсисток не була значною,
якщо порівняти з кількістю учасниць-польок самаритянських курсів загальної
львівської лікарні, які були організовані австрійським Червоним Хрестом.
(О. Степанів закінчила ці самаритянські курси – О. К.)13. На українських
санітарних курсах викладали медики: Барвінський, Білозір, Ваврик, Гаврилюк,
Гайдучок, Кардасевичі, Залужний, Музика і Стефанович. Слухачі вивчали
військову хірургію, допомогу в екстремальних випадках, лікування хвороб. Лекції
супроводжувалися навчальною практикою14.

10 Діло, 1912, 28 грудня.
11 Степанів, Напредодні великих подій, 20–21.
12 Там само, 21–23.
13 Там само, 22.
14 Там само.
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З початком 1913 р. населення Львова перебувало у постійному напруженні у
зв’язку з Балканською війною. У кінці січня 1913 р. переговори союзників із
турками у Лондоні було зірвано. 4 лютого 1913 р. болгари, а невдовзі й інші
балканські держави розпочали воєнні дії проти турків.

У Галичині знову з’явилося відчуття майбутньої австрійсько-російської війни.
Російської інтервенції найбільше очікували серби. У Львові заговорили про
публікації у белґрадській пресі, в якій сербський міністр судівництва Гельовіг
опублікував відкритого листа Росії. У листі зазначалося:

“Ми, серби, боїмося, що Росія і тим разом уступить та, що повториться те
саме, що ми бачили в часі анексії. Очі всіх сербів зверені на Росію. Росія мусить
рішитися і сказати отверте слово. Коли вона нині неприготована, то коли ж буде
приготована? Не була приготована в часі російсько-японської війни, не була
приготована в часі анексії15, а тепер ми чули, що російський міністр війни оголосив
повну воєнну готовність Росії...”16.

У кінці 1912 – на початку 1913 р. львівська молодь почала сходитися на
військові вправи. Вони відбувалися у вечірній час на площі “Сокола-Батька”.
Українці, які проходили військовий вишкіл, належали до різних соціальних
категорій: були це передовсім студенти, члени “Сокола-Батька”, члени Повітової
Січі, учні старших класів шкіл і гімназій, ремісники. Їхня кількість коливалася
від 150 до 200 осіб. Інструкторами були особи, які мали військовий досвід.
Команди подавалися українською мовою (відповідно до січового та сокільського
статутів), а часто й німецькою мовою. Навчання продовжувалося до весни
1913 р.17

Про ситуацію у Львові в 1913 р. О. Степанів писала так:

“Воєнна горячка росла. З неї під піднялася нова, ожвавлена бойова акція, як
серед молоді, так і жіноцтва”. У лютому появилися “Відгуки” (вийшли ч. 1 і 2 в
лютому, 3–4 у березні 1913 р.), орган войовничо налаштованої молоді. Його ціль –
ширення самостійницької ідеї, гуртування самостійницької ідей, гуртування молоді
в її ім’я, призадумання над способом її осягнення і над її формою. Від часу появи
“Відгуків” названо ту частину студентства, яка мріяла про створення власної
держави дорогою оружної боротьби, а не “культурницьких цінностей” –
“відгуківцями” або “люшнівцями”, себто з люшнею на москаля, бо в руках не
було крісів.

Прихильники “культурних цінностей” у Головній раді студентського союзу у
газеті “Діло” заявили18: “Г.Р.С.С., щоби оминути всяких непорозумінь і неправдивих

15 Йшлося про анексію Боснії і Герцоговини.
16 Степанів, Напередодні великих подій, 23.
17 Центральний державний історичний архів України, м. Львів, ф. 359, оп. 1, спр. 11, арк. 10–

17.
18 Діло, 1913, 22 лютого.
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толків, подає до відома всіх секцій, союзних товариств та усього українського
студентства, що часопис “Відгуки”, якої перше число появилося на днях, не є
органом товариства, ані ніякої студентської організації, лише гуртка близше їй не
відомих осіб”.

А газета “Шляхи”, орган українського студентства, що почала виходити
1 березня 1913 р., умістила також непідписану, але дуже їдку і неприхильну статтю
проти “Відгуків”. Її автором була студентка, член організаційного комітету жіноцтва
О.Г., хотя й “Відгуки” були прихильно настроєні до становища й діяльності комітету.
Проти цієї статті піднісся крик серед студентства. З джентльменства признався до
авторства статті і тим самим взяв на себе всю ненавість противників сам творець
“культурних цінностей” Федь Федорців.

По трьох числах “Відгуки”, не піддержані загалом, перестали виходити”19.

У 1913 р. ще більше загострилося балканське питання. Працювала місія
князя Гегенлоге, яка мала на меті примирити Австрію і Росію. Однак примирення
можливе було лише в тому випадку, коли одна з держав змінить свою балканську
політику. Загострювали балканську проблему і державницькі агенти місцевих
держав: актуальною була проблема Великої Сербії, Великої Албанії, самостійної
Чорногорії; актуалізувався болгарсько-румунський конфлікт.

В Австро-Угорщині державний Червоний Хрест у лютому 1913 р. оголосив
про прийняття на службу лікарів, аптекарів, медичних сестер. Перевірялася
робота лікарень і госпіталів, постало питання про залучення приватних
помешкань для лікарських установ у випадку війни.

Український жіночий комітет у зв’язку з загостренням міжнародної ситуації
оголосив другу відозву20, спрямовану на збір коштів на “Потреби України”. У
відозві зазначалося: “стоїмо все ще мов на вулкані, про який не знаємо як сказати,
чи він вже погас, чи леда день вибухне опять і огнем засипле наші оселі, знищить
плоди довголітніх трудів. І готуємося на прийняття катастрофи і до відпору тих
ворогів нашого національного існування, та до сего відпору треба відповідальних
засобів. Зорганізованє оборонців, заосмотренє їх усім потрібним, устроєнє
санітарних орудників, забезпеченє родин одпущених батьками й синами,
що підуть у бій – усе те вимагає чимало гроша, вимагає соток і тисяч, якщо
акція в самім розгарі не має спинитися і не має замість здобутків принести
гірке розчарування, якщо найближча хвиля часу, яка других винесе на повне
життєве море, не має погребти нас в глубинах непам’яти.

Переняте вагою хвилі – українське жіноцтво дає почин до заснування фонду
для оборони прав України серед можливих воєнних конфліктів, які мали би
розгорітися на нашій землі, якщо ті конфлікти заскочать нас уже в найближчих
місяцях, то тим пекучішою стає потреба такого фонду; якщо і тим разом
міжнародні конференції полагодять їх мирно, тим краще для нас, бо матимемо

19 Степанів, Напередодні великих подій, 23–24.
20 Діло, 1913, 18 лютого.
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спромогу в часі мира скріпити наш національний скарб, щоб як прийде час
тривоги – ми стрінули його приготовані і морально, і матеріально. Видаємо клич:
гріш на потреби оборони України в критичний час!

В кім столітня неволя не зломила ще духа, “в кім кров жива кипить, в кім
надія ще бій, кого бій ще манить” – нехай зложить і свою лепту на жертовеннику
народнім. Нині наші мрії, змагання, бажання повинні стопитися на однім огнищі,
яке ясним сяйвом має нам вказати шлях до визволення. Жертви просимо
посилати на книжечку “Краєвого союзу кредитового” ч.13.000 (“Потреби
України”) з зазначенням на відрізку переказу, кого дотична особа взиває,
системою п’ятка до дальших жертв. Виказ жертводавців будемо оголошувати
в часописах. Для заощадження коштів посилки порадним було би посилати
більше жертв і зголошень одним переказом. Крім датків на візванє приймається
більші і менші жертви одноразово”21.

Збір коштів на “Потреби України” здійснювалися від 27 лютого 1913 р. до
23 серпня 1914 р. О. Степанів таким чином оцінила цю акцію: зібрано 9.465
австрійських крон і передано їх Боєвой Управі в час проголошення войни –
“бачимо – не багато зложили на таку ціль за 11/2 року галицька громада! А
може, вина була в нас, що не вміли належно розагітувати справи?”.

У 1912 р. почалося створення Українського стрілецького товариства у Львові.
Ініціаторами цієї акції стали національні діячі, політики і навіть студенти. Перше
засідання міжпартійного комітету, який повинен був організаційно оформити
стрілецьку структуру відбулося 16 грудня 1912 р.22. У комітет увійшли: д-р
Л. Цегельський, д-р С. Томашівський, К. Малицька, І. Боберський, студент Іван
Чмола, Микола Балицький, Степан Гайдучок, Степан Індишевський, Роман
Дашкевич та ін. Було підготовлено статут “Українське Стрілецьке Товариство”
і подано на затвердження австрійській адміністрації. Однак він був відхилений
у лютому 1913 р., а згодом і у травні 1913 р.. Аналогічна ситуація була і з
стрілецькими статутами другого комітету, який склали радикали і соціал-
демократи. Їх статут називався “Товариство Українських Стрільців”. Обидві
організації мали діяти на території Австрії і бути основою для створення інших
стрілецьких структур23.

Натомість польські парамілітарні структури у Львові вже приступали до
військової підготовки. Польські “Strzelcy” і “Strzeleckie drużyny” із зброєю
марширували вулицями Львова (зброю отримали від австрійського війська),
проводили вишкіл. Львівські українці лише спостерігали за їхніми діями.
Активізувати дії українців у творенні парамілітарних структур намагалася
“Просвіта”. Зокрема студент Гребняк організував гурток Студентського Союзу.
23 лютого 1913 р. під Львовом відбулися польові вправи “Сокола-Батька”, а

21 Цит. за: Степанів, Напередодні великих подій, 25–26.
22 Інформація про цю подію опублікована у третьому числі “Відгуків”.
23 Степанів, Напередодні великих подій, 27.
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згодом і маневри в околицях села Давидів. Після проведення маневрів українці
демонстративно промарширували вулицями Львова, а підтекстом їх появи у
місті став перегляд вистави “Торгівля жемчугами”, представленої
семінаристами Українського педагогічного товариства і проведеної у приміщенні
“Сокола-Батька”.

О. Степанів непокоїло те, що мала частина української молоді Львова була
заангажована у мобілізаційну підготовку. Національні молодіжні організації, –
стверджує О. Степанів, – займалися натомість підготовкою балів, різного роду
відпочинкових акцій. Лише окремі  молодіжні активісти збирали кошти на
організацію стрілецтва, вели відповідну агітаційну роботу у молодіжних
середовищах.

Недивлячись на передвоєнний час, галицькі політики продовжували займатися
важливими для національної справи питаннями – відкриття українського
університету у Львові, зміни виборчої ординації до крайового сейму та ін.
Галицьке жіноцтво, спільно польське з українським, відправляло спільні делегації
до крайового маршала сейму з вимогою надання жінкам виборчих прав у
виборах до сейму. 10 квітня 1913 р. у намісництві виголошували жіночі вимоги
Вергановська і Дулємбянка, 20 квітня 1913 р. – Білецька і Гозерова24.

Жіночий український комітет у Львові створив новий фонд “Невгасаючий
фонд України” (утворено 20 березня 1913 р. замість попереднього фонду
“Потреби України”).

У відозві новоутвореного фонду зазначалося: “Українці! Місяць саме минає,
як комітет жіночої організації оголосив в часописах відозву в справі збирання
жертв на потреби України на ту хвилю непевну, грізну, яку створила ось ще
зовсім недавно європейська політика. І на сей поклик жіноцтва відгукнулося
наше суспільство дуже живо і щиро, зрозуміло воно, що нас, українців, заскочити
можуть політичні несподіванки цілковито неприготованими, тобто бодай у
послідній хвилі треба нам хоч як-небудь до них скріпити оборонні сили.

Та безпосередня гроза війни, а з нею і усе те важливе, що зморою непевности
давило нас усіх протягом місяців – проминуло поки що, не торкнувшись своїм
крилом кривавим нашої країни. Здавалось би сему лихові конець і ми знова
можемо покластися безжурно на тихих хвилях супокою та закинути і збиранє
фондів і самаритянські курси, і стрілецькі дружини, і вгасити той жар воєнний,
що вже почав горіти у молодих грудяхі в країну снів переслати ті палкі мрії про
кращі дні впереді, про вольний, самостійний народ.

Але часи тривоги, які ми переживали недавно, навчили нас, як слабі ще наші
сили до здійснення тих наших мрій національних, а як могучі і свідомо
зорганізовані ті елементи, що в давній хвилі могли би загрозити і то дуже поважно
національному нашому існуванню. І той досвід і примір найближчих наших сусідів,
які невпинно стоять на сторожі своїх прав, у кожну хвилю готові кинути клич за

24 Степанів, Напередодні великих подій,, 28.
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землю нашу, повинні і нас вирвати з останків нашої байдужности і смирного
вижидання подій.

Війна може бути або не бути, але потреби України є і будуть і мусять бути в міру,
як рости буде розмах національних наших змагань. Але для скріплення тих наших
змагань, не тілько в сій хвилі, а і будучности треба наготовити фонди заздалегідь.

Фонд на “Потреби України” повинен стати невгасаючим фондом, в який
щодня, щогодини повинні класти жертви з усіх закутин України від усіх українців
без ріжниці стану, пола, пересвідчень релігійних, суспільних чи політичних.
Хвилева тишина по маревах війни най нас не обманює – тим краще для нас,
чим довшою і тривкішою вона буде, бо тепер не в тривозі, а в радости серця
збиратимемо гріш на здійснення наших плянів. Тож нехай же кожда одиниця
української народности визискає отсю хвилю, нехай скрізь на просторі, де тільки
лунає українське слово, не буде ні одної людини, яка не післала б жертви на
фонд України за себе і може ще й за десятки таких других, що потопають в
пітьмах невідомости.

Нехай тридцятимільйонний український народ повитає найближчу заповідь
нової війни міліонним національним фондом. Мрії? Може поки що мрії. Але хто
ніколи не пробував ломати кайданів, той рабом у кайданах і зогниє.

Гроші зложені в краєвім союзі кредитовім у Львові на кн.ч.13.000. Ні сотик
не буде з них втрачений, на ніякі, хоч як пекучі потреби хвилі – вони виключно
призначені на критичний час, коли український народ опинеться востаннє перед
фатальним питанням: бути, чи не бути?

Підписаний комітет, який дав почин до засновання фонду і вважає його
всеукраїнським, загальним, національним майном, взиває всіх слати дальші
жертви на ч.13.000 на “Невгасаючий Фонд України”25.

31 березня – 5 квітня 1913 р. жіноча громада у Львові провела в будинку
“Просвіти” самаритянські курси. До роботи на курсах були залучені лікарі:
Озаркевич, Вахнянин, Гасюк, Вольф. Кількість учасників курсів була невеликою.
Напевно тому щоденна газета “Діло” докоряла жіноцтву міста його байдужістю,
а жіночий комітет не проводив інших акцій26.

Отже, до початку Першої світової війни діяльність О. Степанів, та інших
активних представниць українського жіноцтва, зосереджувалася в роботі у
сокільських структурах. Жінки виявляли зацікавлення і стали учасниками
санітарних курсів (самаритянських курсів), які проходили головно у Львові.
О. Степанів та інші члени Жіночого комітету розпочали збір коштів на потреби
українськиї інституцій, з тим, щоби створити фінансові можливості для
розгортання українського мілітарного руху. Загалом процеси, пов’язані з
розгортанням жіночої активності у громадському русі Галичини, мали незначну
активність передовсім через низьку участь жіноцтва в політичних, мілітарних і
санітарних структурах.

25 Степанів, Напередодні великих подій, 29–31.
26 Там само, 30–31.
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The feminist movement among Ukrainian and Polish women in Galicia before the First World War
culminated with the creation of national women’s structures. That is to say, Ukrainian women in Lviv
in the end of 1912 converted a coterie of the name of Hanna Barvinok into “Women’s organizational
committee” headed by Konstiantyna Malytska. Under the threat of a military conflict between Austria-
Hungary and Russia, the executive committee of the association formed separate sections: sanitary,
agitation, and financial, which were supposed to prepare women for active civil work. The center of
association became a hall of “Women’s community” in Lviv. On January 1, 1913 “Women’s organizational
committee” called out to to all women of Galicia to join the work of the community.

The activity of Ukrainian women in Lviv was connected to sanitary courses that were held at
maiden school of Ukrainian Pedagogic Community that were taught by best physicians. Students
studied military surgery, assistance in extreme cases, treatment of diseases; lectures were accompanied
by educational practice.

In February 1913 in Austria-Hungary the state red cross announced the recruitment of doctors,
pharmacists, nurses; the work of hospitals was checked, the issue about the involvement of private
apartments for medical institutions in the event of a war arose.

“Women’s Organizational Committee” resulting from the military tension has announced about the
collection of funds for “Needs of Ukraine”. The money were sent to the “National Credit Union”, and
the names of the donors were published in the newspapers. The collection of money had been held
from February 27, 1913 to August 23, 1914. There were collected 9465 Austrian krones and transferred
to their newly formed Battle Authority (Ukrainian military structure, which was formed at the initial
stage of the First World War). Except this fund, women formed the “Unabated Fund of Ukraine”, which
was also engaged in collecting funds for military needs. 

O. Stepaniv and other representatives of the committee were engaged in important national affairs
– the opening of the Ukrainian university in Lviv, the change of the electoral ordinance to the regional
Sejm, etc.

Ukrainian and Polish women accomplished joint delegations to the regional marshal of the Sejm
demanding the right to vote in election to Sejm for women (April 10, 1913; April 20, 1913).

In March and April of 1913, the women&apos;s community in Lviv conducted Samaritan courses
in the “Prosvita”. The following doctors were invited to the courses: Ozarkevych, Vokhnyanyn,
Gasiuk, Volf. However, the number of women- participants in these studies was not big.

Before the beginning of the First World War, the activity of women&apos;s Ukrainian structures in
Galicia was concentrated on work in Sokil structures, the women showed interest and became participants
of sanitary courses (sometimes called as Samaritan courses), that were held mainly in Lviv. O. Stepaniv
and other members of the “Women’s Organizational Committee” were included in the fundraising for
the fund of Ukraine in order to create financial opportunities for the development of the Ukrainian
national militaristic movement. The processes that were associated with the development of women’s
activity in the civil life of Galicia did not satisfy the radical wing, especially O. Stepaniv, because of the
small participation of women in political, military and sanitary structures.

Key words: “Women’s Organizational Committee”, Kostiantyna Malytska, Olena Stepaniv, sanitary
courses, Sokil structures, fund raising, women’s demands.


