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ГАНКЕВИЧ Іван Іванович

З перших днів Листопадового “зри-
ву“ входив до складу к-ту окружної нац. 
ради в м. Коломия (голова З. Скварко), 
був одним із двох (другий К. Трильов-
ський) заступників голови Тіснішого 
окружного орг. к-ту, де відповідав за 
адм. роботу. Після Покутської опера-
ції рум. армії, володіючи рум. мовою, 
надавав правову допомогу українцям, 
звільнюючи багатьох з-під арешту і пе-
реслідувань рум. військ. адміністрації. 

У 1920-х продовжив адвокат. діяль-
ність, брав участь у громад.-політ. жит-
ті Коломийщини. Чл. Надзірної ради 
“Покутського союзу”, чл. Союзу укр. 
адвокатів.

П. у м. Відень. Похований у м. Коло-
мия.

Літ.: Від “Окружної Національної 
Ради” в Коломиї // Покутський Вістник. 
1918. Ч. 3. 17 лист.; Д-р Іван Ганкевич 
некролог // Діло. 1932. № 252. 30 ли-
стоп.; Д-р Іван Ганкевич // Життя і пра-
во. 1932. Ч. 4. С. 29–30.

Степан Кобута

ГАНКЕВИЧ 
Іван Іванович 
(04.04.1897–29.12.1984) – громад. 

діяч. Н. у с. Борщевичі Перемишль-
ського пов. (нині Старосамбір. р-ну 
Львів. обл.). 

Служив у формуваннях УСС і УГА. 
Був інтернований до ЧСР, де співпра-
цював з укр. громад.-політ. стр-рами. 

Після повернення до рідного села 
(бл. 1925) брав активну участь в орг-ції 
осередку “Просвіта”, хати-читальні, за-
ходів щодо вшанування пам’яті вояків, 
похованих у с. Пикуличі (Польща), за-
ймався підприємницькою діяльністю 
(до 1939). До виходу на пенсію працю-
вав на залізниці.

П. і похований у с. Борщевичі.
Дж.: Архіви сімей Ігоря Бегея, Ольги 

Ганкевич (Путас) і Богдана Лапицького.
Ігор Бегей

ГАНКЕВИЧ 
Лев Юліанович 
(01.06.1883–14.12.1962) – адвокат, 

політ. діяч, публіцист. Н. у м-ку Підво-
лочиськ (нині смт Терноп. обл.). Навч. 
на правн. ф-тах Львів. та Празьк. ун-тів. 

1901–06 проживав у м. Прага. З 1903 
належав до “молодого” крила УСДП, 
відігравав провідну роль у зв’язках 
“молодих” із чес. соціал-демократами, 
діяльність яких пізніше була засуджена 
ІІ Інтернаціоналом. Водночас активно 
співпрацював з РУП, згодом – УСДРП, 
1906 кооптований до складу Закорд. 
к-ту УСДРП. Після повернення до Гали-
чини проживав у м. Болехів, включив-
ся у внутріпарт. б-бу в УСДП. На парт. 
конф. у м. Львів 12–13.06.1907 запро-
понував зміни до статуту, які перед-
бачали створення місц. к-тів у містах, 
що призвело до конфлікту з польс. 
соціал-демократами. 1907 разом із  
П. Буняком заснував 1-й місц. к-т партії 
(у м. Львів). 3–4.12.1911 на парт. з’їзді 
в м. Львів Г. і В. Левинський очолили 
опозицію, яка покинула з’їзд, започат-
кувавши розкол в УСДП. Під час ПСВ – 
представник СВУ в Болгарії.

У 10.1918 став делегатом УНРади 
ЗУНР від УСДП. Чл. президії УНРади  
м. Львів, заст. її голови К. Левицького. 
Після захоплення поляками м. Львів 
залишився в місті, 1919 зумів налаго-
дити видання соціал-демократ. пре-
си – газ. “Вперед” (її співред. до 1922), 
тижневиків “Наша мета”, “Земля і воля”. 
Співпрацював з діячами ідейно близь-
кої наддніпрян. УСДРП, від яких от-
римував деяку фінансову допомогу 
на парт. потреби. Згідно з рішенням 
03.1920 партконференції, 30.05.1920 
подав заяву про вихід з президії УНРа- 
ди м. Львів на знак протесту проти Вар-
шав. угоди.

На поч. 1920-х фактично виконував 
функції голови УСДП, але розмежуван-
ня в Гол. управі призвело в 05.1922 до 
розколу, усунення його від членства в 
парт. кер-ві. Після заборони опанованої 
комуністами УСДП польс. владою з 1925 
взяв участь у заходах колиш. кер-ва  
щодо відновлення партії на старих соці-
ал-демократ. позиціях. На Укр. соціаліст. 
конгресі 8–9.12.1928 (м. Львів) одно-
стайно обраний головою УСДП (до VIII 
конгресу в 10.1937). Учасник першої у 
міжвоєн. період спільної конференції 
УСДП і ППС 29.01.1933 в м. Львів. Був 
у складі ЦК УСДП до 09.1939. У 1930-х 
здобув славу в Польщі як адвокат у по-

ГАНКЕВИЧ  
Іван Іванович

ГАНКЕВИЧ 
Лев Юліанович 
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ГАНКЕВИЧ Микола

літ. судових процесах проти членів ОУН 
та УВО. Співзасн. і 1-й голова Союзу укр. 
адвокатів у м. Львів (1923–24), постійно 
входив до його управи.

З поч. ДСВ емігрував до Німеччини 
(м. Мюнхен), згодом до США.

П. у м. Нью-Йорк, де й похований.
Літ.: Жерноклеєв О., Райківський І. 

Левко Ганкевич – відомий діяч періоду 
Української революції // Формування 
та діяльність українських національних 
урядів періоду Української революції 
1917–1921 рр.: Матеріали Всеукра-
їнської наукової конференції. Кам’я-
нець-Подільський, 6–7 грудня 2007 р. 
Кам’янець-Подільський, 2008. С. 213–
236; Їх же. Лідери західноукраїнської 
соціал-демократії. Політичні біографії. 
К., 2004. С. 119–145; Їх же. Політичний 
портрет Левка Ганкевича // Вісник 
Прикарпатського університету. Істо-
рія. Івано-Франківськ, 2004. Вип. VIІІ.  
С. 9–29.

Олег Жерноклеєв, 
Ігор Райківський

ГАНКЕВИЧ 
Микола 
(16.05.1869–31.07.1931) – громад.- 

політ. і профспілковий діяч, публіцист, 
багатолітній лідер УСДП. Н. у м. Снятин 
(нині Івано-Франк. обл.) у родині свя-
щеника. Навч. у Терноп. г-зії та Львів. 
ун-ті (спочатку на філос., згодом на 
правн. ф-тах). 1890 – один із засн. РУРП, 
належав до її марксистського “моло-
дого” крила, з 2-ї пол. 1890-х – один із 
творців та лідерів УСДП. 1899 на заг.- 
парт. з’їзді австр. соціал-демократії в 
м. Брно виступив від імені УСДП із за-
явою про б-бу партії за нац. рівноправ-
ність і політ. самостійність укр. народу. 
1904 під час конгресу ІІ Інтернаціоналу 
в м. Амстердам склав мандат, протес-
туючи проти невизнання окремої укр. 
делегації. Активно співпрацював з 
польс. соціал-демократією, видавець 
і ред. укр. і польс. соціаліст. часописів.

1914–15 – заст. голови ГУР, автор- 
укладач її маніфесту (3.08.1914), з 1915 
– віце-президент ЗУР. 19.10.1918 на 
засіданні Укр. конституанти в м. Львів 
закликав до негайної злуки всіх укр. 
земель в одній незалежній д-ві.

У 10.1918 увійшов до УНРади ЗУНР 
як представник УСДП. Сподівався за 
підтримки польс. соціалістів відвер-
нути польс.-укр. війну. У захопленому 
поляками м. Львів 1919 брав участь 
у видавничій діяльності УСДП, що за-
хищала інтереси всього укр. нас. Чл. 
міськради м. Львів з кін. 1918, з якої 
невдовзі вийшов на знак протесту 
проти “міської олігархії”, застарілих 
методів управління. Мав контакти з 
діячами УСДРП: взяв участь у конф.  
УСДРП 23–26.02 1920 у м. Варшава, був 
відп. ред. газ. “Соціялістична думка”  
(з 07.1921). На парт. форумі УСДП вос-
таннє виступав на конф. 3–4.07.1920 в 
м. Львів. Прокомуніст. еволюція УСДП 
на поч. 1920 призвела до ідейного 
конфлікту Г. з Гол. управою і виклю-
чення з партії 29.12.1921. Був проти 
комуніст. влади в УСРР. Прихиль-
ник польс.-укр. порозуміння в б-бі з  
рос. більшовизмом, підтримав проект 
ППС територ. автономії Сх. Галичи-
ни в складі Польщі. 1920 зблизився з 
польс. соціалістами після ХVIII Конгре-
су ППС у Лодзі (1921), де виступив як 
гість без відома УСДП. Не брав участі 
в парт. житті відновленої УСДП, спів-
працював у виданнях ППС, традицій-
но виступав 1 травня на пепеесів-
ських мітингах укр. мовою.

П. від серцевого нападу. Похова-
ний на Личаків. цвинтарі в м. Львів.

Літ.: Жерноклеєв О., Райківський І. 
Лідери західноукраїнської соціал-де-
мократії. Політичні біографії. К., 2004. 
С. 146–171; Їх же. Микола Ганкевич 
(1869–1931 рр.): основні віхи життя і 
громадсько-політичної діяльності // 
Вісник Прикарпатського університету. 
Історія. Івано-Франківськ, 2003. Вип. VIІ.  
С. 3–22; Темницький В. Микола Ганке-
вич. Львів, 1932.

Олег Жерноклеєв, 
Ігор Райківський

ГАНКЕВИЧ 
Осип 
(д. і м. н. н. – 11.1919) – ветеринар, 

четар ГА. Спочатку хорунжий, згодом 
четар 3-го гармат. полку 3-ї Бережан. 
бригади ГА.

П. від тифу в “чотирикутнику смерті”.

ГАНКЕВИЧ Микола


