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пропаганди Яворівського надрайонного проводу ОУН,  лицаря Срібного 
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Перейду по калиновім мості 

Через моє життя 
Щоб прийти із минулого в гості 

У нове майбуття. 
 

                                                                                                                          ( Марта Гай) 
 

Савицька Галина Омелянівна. (у заміжжі — Голояд, Дребот) 
народилася 30 червня 1922 року в місті Львові. Батько працював в 
українському банку «Дністер», мати — вчителювала. Дитинство Галини 
Омелянівни пройшло в місті Баранові. Після смерті батька, мати, щоб 
заробити на шматок хліба, переїхала до Польщі, де їй дозволили працювати в 
школі. В містечку Лежайськ  Галина Омелянівна закінчила польську 
гімназію, яка була найближчою за розташуванням  до місця проживання , а 
математично–фізичний ліцей в місті Тарнові (Польща, в інтернаті при 
монастирі Святих сестер Урсулянок.  Гімназію і ліцей закінчила в 1939 році. 
За Польщі вона, як і її мати, були репресовані. Мати була поранена під час 
польсько–українських боїв у Львові, їй заборонили вчителювати у 
воєводствах з українським населенням, а дочці заборонили вчитися в тих же 
воєводствах. У 1939 році Галина вступає в Організацію Українських 



Націоналістів, проходить вишкіл у Закерзонні. Спочатку вона – провідниця 
звена жіночої сітки у складі Личаківського районного проводу ОУН м. 
Львова та вишкільник УЧХ (1943-03.1944), заступник референта УЧХ 
Львівського обласного проводу ОУН (11.1944-02.1945), провідниця жіночої 
сітки та референт УЧХ Перемиського окружного проводу ОУН (02.-
09.1945).Згодом стала зв'язковою для окремих доручень Львівського 
крайового проводу ОУН (10.1945-02.1946), проходила курси медичних сестер 
у Львові (02.1946-04.1946), співробітниця референтури пропаганди 
Львівського крайового (05.1946-05.1947), Львівського окружного (05.-
10.1947), Яворівського надрайонного (10.1947) проводів ОУН, референт 
пропаганди Яворівського надрайонного проводу ОУН (11.1947-04.1949), 
виконувала окремі доручення при Львівському окружному проводі (04.-
09.1949). 

 З 09.1949 року Марта Гай переведена до начальника політично–
виховного відділу Головного військового штабу УПА, головного ідеолога 
збройного підпілля Петра Федуна–Полтави технічним працівником ГОСП та 
зв'язковою. З ним Галина Омелянівна співпрацювала як літератор в 
законспірованому таборі в Карпатах всю зиму 1949-1950-х рр., аж до 
травневого дня  5 числа 1950 року, коли Петро Полтава відправив її до 
«Тараса Чупринки». Марта Гай везла генерал-хорунжому 
Головнокомандувачу УПА Роману Шухевичу статті Полтави, пошту і свої 
літературні твори. Повстанці, засипані в горах снігами без зв’язків, не знали 
про трагічну загибель Романа Шухевича,  ще 5 березня 1950 року. Марта Гай 
мала зустрітися з його зв’язковою, а зустрілася з кагебістами, в результаті не 
встигла застрелитися. Її арештували на вулиці Львова. Після півторарічного 
слідства в тюрмі на вулиці Лонцького у Львові, засуджена на 25 років 
особливих закритих таборів. Відбула 15 років ув’язнення в більшовицьких 
концтаборах, 5 років у стінах Володимирської тюрми – «Централки». В 
підпіллі, в тюрмі і таборах Марта писала. В її літературному доробку вірші, 
поеми та прозові твори. Частина з них ще дотепер лежить під замками в 
архівах КДБ. 

Після звільнення 20.08.1964, повернулась в Україну до матері. Галина 
Голояд поселилася в місті Бурштин, Галицького району Івано-Франківської 
області ( у Львові їй  було заборонено поселятися). З перших днів звільнення 
Марта Гай веде широку виховну, суспільну працю та продовжує писати. 
Організовує при Палаці Культури Ляльковий театр, опісля клуб «Юний друг 
природи», в якому виховує не одне покоління дітей. 

 Після «перебудови» веде «Школу молитви», а також у школах уроки 
релігії. Організовує патріотичне жіноцтво в клубі «Берегиня», де посилено 
ведеться виховання молоді, влаштовуються свята Крут, архангела Михаїла, 
влаштовуються при Бурштинському телебаченню для дітей релігійно–
патріотичні відеозаписи. Веде по телебаченню цикл передач «Я з 
вами».Виступала в Бурштині та Івано-Франківську з доповідями на 
телебаченні, а також на радіо. Зібрала багато архівних даних про боротьбу 
українського народу на Східних землях, а також про ОУН-УПА. 



Після встановлення Незалежності України, її вірші, поеми, 
публіцистичні статті, оповідання для дітей та спомини  стали друкуватися в 
журналах і газетах. В 1992 році у видавництві «Просвіта» у Івано-
Франківську вийшов друком автобіографічних роман у двох томах «Дорога», 
а в 1995 Галину Голояд прийняли у члени Національної спілки письменників 
України. До 80-річчя Галина Савицька стала лауреатом премії імені Петра 
Полтави. Остання книжка  під назвою «Антологія Духа» вийшла друком у 
2001 році. Будучи важко хворою, мужньо боролася зі своєю невиліковною 
недугою, переносила біль без скарг та нарікань.2 січня 2003 року, на 81 році, 
після тяжкої, довготривалої. невиліковної хвороби Галина Голояд померла. 

 Похована в Києві, де проживає її син — художник і скульптор Богдан 
Голояд. Пізніше перепохована у Львові, на 38 полі Личаківського цвинтаря. 
  Писати Галина Голояд почала ще в юності, і навіть 2-га Світова війна 
не завадила її творчим поривам. А ще більше розкрився талант українки в 
підпіллі, паро неї, поетку-патріотку, дізнавалося все більше і більше людей. Її 
патріотична поезія підтримувала воїнів УПА у підпіллі та надихала українців 
в лихі часи сталінського поневолення. Незважаючи на важке табірне життя 
полонянки-підпільниці в пересильних тюрмах, таборах ГУЛАГу – Голояд 
продовжувала писати. А повернувшись на волю – вона ще більше 
заглибилася в творчість. Радянській владі не вдалося її скорити ні фізично, ні 
духовно. Перші літературні спроби можна віднести до періоду роботи у 
підпіллі. Писала вірші, оповідання. Зимуючи в горах, в осередку підпільників 
(1949-1950 рр.), підготувала свою першу збірку віршів «До зорі», 
надруковану після арешту (1950 р.) в підпільній організації, а потім 
переправлену за кордон. Так, з 1950 року почався шлях неволі і тяжких 
тюремних та табірних поневірянь письменниці, фінал яких вона, згодом, 
опише в другій книзі дилогії «Дорога» та «Двобій з дияволом» (1991- 1993 
рр.) Писати Марта Гай ніколи не переставала. В тюрмі і таборах вірші 
вивчала напам’ять, потім записувала, писала прозу. Після звільнення часто 
були обшуки, тому рукописи доводилось переховувати у друзів. Згадувала, 
що рукописи з табору їй дав можливість вивезти полковник КДБ Володимир 
Шевченко. Всі твори письменниці – це переосмислення пережитих героїчних 
подій в історії України, трагедій сотень, тисяч людських доль, зокрема жінок-
патріоток. Це біль, сподівання і віра. 

У творчому доробку письменниці поетична збірка «Свіча» (1995 р.) : 
дилогія «Дорога», «Двобій з дияволом» ( 1991-1993 рр.),філософські праці: 
«Двадцять роздумів», «Філософський щоденник»,  лібрето опери « Ярослав 
Осмомисл» (1998 р.),  кіносценарій«Серце повстанця»( 1995 р.), ряд збірок 
поезій,  збірка історичних оповідань для дітей  «Під покровом Богородиці» ( 
1996 р.),  окремі оповідання, підбірки віршів (1950-1996 рр.), драма 
«Симфонія світла» (1993 р.), численні журналістські нариси, збірки поезій 
«До зорі» (1950),збірки оповідань «Люди підпілля» (1950) та брошури 
«В'язень», ряд статей, нарисів, філософські роздуми, спогади.. Друкувалася в 
Україні, Великій Британії, Канаді, Чехії та інших країнах. Галина Савицька – 



член Національної спілки письменників України (1995 р.), лауреат 
журналістської премії ім. Петра Полтави. 

 Галина Омелянівна була людиною,  доля якої відображає героїчні 
сторінки історії українського визвольного руху. 
 
 

-  

        

 
Щоб перенести віночки світанків 
Із нездійснених снів 
І підняти кроваві підранки 
 


