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Усе вищезазначене дозволяє зробити правомірний висновок, що внесок 
СУА був вагомим у всіх без винятку галузях суспільно-політичного та 
культуpного життя укpаїнського населення Східної Галичини. СУА – перша 
громадська корпоративна організація українських адвокатів; видавець першого 
часопису українських адвокатів «Життя і право»; історія СУА потребує ще 
ґрунтовного вивчення, а повноцінне її включення в науковий обіг – вимога 
часу, зумовлена співзвучністю багатьох проблем, які стоять перед вітчизняними 
правниками сьогодні. Моральний обов‘язок наукової юридичної громадськості 
повернути в науковий обіг спадщину цілої плеяди українських правників та 
адвокатів – членів СУА, яка продовжує зберігати свою наукову вартість у 
контексті проблеми стану дотримання захисту прав людини в Україні. 
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«…у всякій громадянській роботі… і у своїй становій адвокатській 
діяльності був все живий, пильний і старанний та своєю працею здобував собі 

ім’я поважного і визначного українського громадянина» 
К. Левицький про С. Федака 

 
Степан Федак (1861–1937) – видатний борець за права народу, працював для 

відродження своєї нації в‘язень царських і польських тюрем, одна з найбільш 
популярних і знаних особистостей Галичини, засновник Союзу Українських 
Адвокатів, визначний громадський діяч, філантроп, був знаним адвокатом, 
держсекретарем ЗУНР та УНР, організатор Комітету допомоги політичним 
в'язням, який очолював до кінця життя. Свого часу він допоміг реалізувати не 
один суспільно-значущий проект: «стукав до людських сердець, щоби 
зменшити горе на рідній землі та на чужині». Ще збереглося немало 
громадських будинків, церков, шкіл, споруджених за фінансової підтримки С. 
Федака. Настав час відновити історичну справедливість стосовно нього. 

Підпорядковане щодо поляків становище українців у Галичині змусило 
національні сили до пошуку нових шляхів національного розвитку. На початку 
ХХ ст. нова хвиля активності українського руху в Галичині втягнула С. Федака 
у вир національно-політичного життя. В неоднорідній політичній структурі 
української громади Львова С. Федак належав до українофільської течії. За 
світоглядом С. Федак належав до епохи так званої «професорської» політики з її 
непохитною вірою в просвіту, демократію та самоврядування. Проте до великої 
політики він ставився зі скепсисом і намагався уникати її. Оцінка С. Федаком 
навіть найгостріших питань суспільно-політичного життя Галичини, зокрема 
міжнаціональних стосунків, зажди вирізнялася виваженістю, прагненням знайти 
можливість для компромісу. Як студент університету належав до Академічного 
гуртка, який об‘єднував українську молодь, а також разом з К. Левицьким 
організував одне з перших професійних об‘єднань українських правників – 
«Кружок правничий». 1889 р. разом з К. Левицьким, Є. Олесницьким, Миколою 
Шухевичем, О. Огоновським, А. Горбачевським С. Федак започаткував видання 
першого у Східній Галичині українського правничо-фахового журналу 
«Часопись правнича». З 1890 р. розпочав адвокатську практику у Львові і дуже 
швидко завоював авторитет серед правників. Саме в нього проходив 
адвокатську практику майбутній президент ЗУНР Євген Петрушевич. 

Завдяки успіхам у професійній діяльності і високій громадській активності 
С. Федак завоював собі неабиякий авторитет. У 1890-х pоках під впливом 
молодих діячів (С. Федак, Є. Олесницький і К. Левицький та інші) зазнав змін 
народовський рух, 1894 р. у Львівський університет перейшов М. Грушевський. 
Національно-демократична партія, співзасновниками якої вони стали 1899 р., 
теж доручає С. Федаку важливі і складні питання. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y16ab066e29920a66bd0338b4746b836c&url=http%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B1%25D0%25B0%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25B2%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%2590%25D0%25BD%25D1%2582%25D1%2596%25D0%25BD%22+%5Co+%22%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%BD
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y16ab066e29920a66bd0338b4746b836c&url=http%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2F1890%22+%5Co+%221890
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y16ab066e29920a66bd0338b4746b836c&url=http%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2597%25D0%25A3%25D0%259D%25D0%25A0%22+%5Co+%22%D0%97%D0%A3%D0%9D%D0%A0
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y16ab066e29920a66bd0338b4746b836c&url=http%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2584%25D0%25B2%25D0%25B3%25D0%25B5%25D0%25BD_%25D0%259F%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2580%25D1%2583%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587%22+%5Co+%22%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD+%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Активну участь С. Федак брав і в роботі Наукового товариства імені 
Шевченка. Зокрема, в 1896 р. він разом з Костем Левицьким та Іваном Франком 
увійшов до складу спеціальної статутної комісії, що мала переглянути чинний 
статут та запропонувати проект нового. Він обирався до Ширшого Народного 
Комітету Української національно-демократичної (народної) партії, входив до 
різних депутацій: від Народного Комітету до прем‘єр-міністра барона Гауча, 
яка у Відні 1906 р. доповіла про вимоги українського народу; від делегації 
українських товариств до намісника Галичини д-ра М. Бобжинського з нагоди 
80-ліття уродин цісаря 1910 р., де голова делегації проф. В. Шухевич зазначив, 
що українці не втрачають надії на покращення їхнього життя під пануванням 
Франц-Йосифа. Але 1911 р. д-р С. Федак і В. Шухевич програли вибори в 
міську раду Львова, де не було жодного українця. 

1909 р.у адвокат підписав заклик керівників львівських товариств про збір 
коштів на пам'ятник Т. Шевченкові у Києві до 100-річчя з дня його народження, 
склав частку на стипендію імені А. Вахнянина. 

У тpавні 1923 p. у Львові з ініціативи С. Федака, В. Охpимовича, Я. 
Олесницького, Л. Ганкевича та інших відомих адвокатів було ствоpено 
пpофесійну адвокатську оpганізацію «Союз укpаїнських адвокатів», пеpшим 
головою якої став С. Федак. 

Кожна людина тією чи іншою мірою стає частинкою історії. Але її реальний 
вплив на події не завжди збігатиметься з баченням нащадками крізь призму 
історичної науки. Ретельність, з якою замовчували постать С. Федака радянські 
ідеологи, підкреслює його велич. Замовчувана світла й велична постать 
поступово відкривається нам в усіх іпостасях: організатор економічних установ: 
член Управи «Народної Торгівлі», член-засновник Товариства взаємних 
забезпечень «Дністер» (з 1909 р. – головний директор), Центробанку, 
Ревізійного Союзу Українських Кооператив, Земельного Банку Гіпотечного, 
«Карпатії», Української Щадниці в Перемишлі, віце-президент Крайового 
Банку, з 1906 р. – член Апеляційної комісії для заробіткового податку; 
громадсько-культурний діяч: член Академічного гуртка, диригент 
студентського хору, співзасновник товариства «Боян», управитель Галицької 
Митрополії, радник А. Шептицького, дійсний член Наукового товариства іи. Т. 
Шевченка, активний член майже всіх українських товариств, сеньйор 
Ставропігійського Інституту, почесний член «Просвіти», визначний меценат; 
авторитетний політик: чільний діяч Української Національно-Демократичної 
партії, голова Харчового уряду – першого міністерства ЗУНР, міністр фінансів 
УНР, з 1918 р. – голова Українського Горожанського Комітету для опіки й 
допомоги українським полоненим, інтернованим і політичним в'язням, голова 
партійного суду УНДО. 

Діяльність С. Федака у справах захисту інтернованих та політичних в‘язнів, 
розвитку української освіти та культури здобула загальне визнання. У відповідь 
на звернення ініціативної групи і першого заступника голови ОУН Богдана 
Червака міськрада Львова 2010 р. вирішила встановити меморіальну дошку 
Степану Федаку, який працював «для відродження своєї нації», на його будинку 
по вул. Дорошенка, 48, де була його власна адвокатська канцелярія. 

Адже, як інженер нічого не побудує ігноруючи розрахунки, так і державу не 
створиш на фальшивій історії з перекрученими подіями і замовчуваними 
діячами. 
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Наради у Гельсінкі у справах безпеки й співпраці в Європі, у країні активно 
поширюється дисидентський рух. Повіривши в лібералізацію радянського ладу, 
дисиденти почали організовувати легальні групи й об'єднання, які мали 
наглядати за дотриманням прав людини в СРСР. Перший Гельсінський комітет 


