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Яpocлав А&ulкeвuц,
npoipecop,Оoкmopiсmapuннuх||щ|с'

ПoлкoBIIик
Пpo €вгerra Koнoвадьrця II:шIисаIIo i6araтo, i мaдo. Бaгaтo,6o цe
ПoсTaTь, яrcr II.rзirB)кAI4yвilfuлa аo iсгopii Укpairшr )C( ст. Бaгaтo,
пPисBячeнi йoмy
6o вяхo^уt.ьи, BИXО|,ЯtЪ, Ta щe в;ИxroЬуITуIlrIУTь
|<EмI)КKI/I'
бipнlл;tol (xo.ra 6 reлуrюfrl ПoIIaA Tисrf,TloстoPirп<oвr,шtзбipIDlк ,,€Bгeн KoнoвaлerФ тa йoгo дo6a'' _ IVI-rorо<eн1974). Aлe, всe ;к
'
(xo.
Ta|<уI'якoсъ зzuц.D\o.Бo Koнoвадerlь _ нe бpонзoвий пa-lл,.гrтшш<
ч€l Tulкoгo Пant,яTlшlкa вiн бeзylroвнo зaс^)rгoвyr в gгoдlшti УкpaiMaдo,
lп;l,в якiЙ Пollинirвся ЙotoBeллrсr,frl пrл.шс), a xиBa
^юдI,fiIa.
тa oПepaapxЬи нa Зaxoдi
6o дoсi Iцe нe pвкpиltиcя'opгaнiзaшifori
шшнi apxiви нa Cxoдi, Iцo мir^и 6 craтипiДсгaвoro д/\Я Aoс^iДIilшркrо< стaтeй щrо KoнoBа|^ЬIIЯ' пpo йoгo peвoлrоцiйrтy Aiяльнiсть,
сxoдидися в йoгo PyKax.
tIPo Bсi тi rrvrrrсл пiдтliльнoi fupoт6и,якi
УкparЪськa iсгopи.пra Ha)rKa, зoKPeмa Ta ПoсTPадЯtIсЬкa aкaдeмivнa,
щe нe BуIзHaЧIt^a$IaчeIIIIя i poль нaйвидaтrrirrшос Aйoшо< oсiб iсlоpiТ У'.Pa.шil{
)c( сT., xoчa пеPe^oм сlодiть i ттrсячoдiть цьoгo BиIvtaгa€. IстopиvнoТ
дистarпrii (нa якy чaсolvl сKaPjкaться
BисTaчaе, a^e нe BисTaчa^o
ПpoфeсopЯpослав,Цашкeвич
ший.злiвa) niд

кoнфрнщT Ko. TilКIrD( пoсгaтей

B oсT.lIПIiх дeслrлpiн-

"".
Львiв,4 xoв- члt( )o( с:г. i ue сrpимyе вiд oсгaтo.шroмiтeryзаxисryаpхiвiв,
p.
тня2005 Cвiтлина
з apxiвyaвтopагo BиснoBкy iстopикiв тa пoлiтикiв,
нaвiтъ, нaщioнaдьrими.
лсi сaшoс сeбe вва;кaprъ 6,g<rувlлtмиi,
Ta, нeзaлe;псlto вiд rщогo, IIe пiддЯгar ryi"rнiвy, пIo Koнoв€r^еЦЬ
зай.рraе oAIIе з ПePIIIID( мiсlrь сePeA бoprпв зa Bo^Io нaцif тa пo6yi.r're.
oпepaшiТ нaд rц,r.т"r
AoBy AeP)сaBи_ й >кoдrri фaльсифiкaтopськi
нeм нe зr}ro)K)rTьЗHЯII/Iйoгo з IЦогo п,едeсгaлy.
Heoбxiднo вi^вepтo cKaЗтГуI' щo Koнoвir^ьця Ile}lojк^иBo пrAкPoIoBaти rra мiprсл ,,зaxiднof дeмoкpaтii'', ЯК AoсиTЬ чaсTo цe Ha_
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мaГaloTЬсЯ Po6И.rИ BiAЕ{oснo дiяviв нaцioнaльнo-BизBoлЬtloгo Pyхy
aBToPи oстaннiх чaсiв. Korroвa-l'eцЬ нe BхoAить _ i нiкоди нe yвiйдe
_ в paмkи пpичeПyPeнof зaхiднoевpoпeйськoi,riбepa^ЬFlo-Aeмoкpaти.rнoi мoделi, бo бopoвся вiн нe B y}roBax AeIvroKPaTичIIoгo сyспiльствa, a в oбстaвинaхi з oбстaвинaми Toтa^iтapних, aнTидeмoк-PaTичI{иx, )кoPсToкиx i недrоAсЬKИx P e>к-Имiв.I йoгo IIPуII.\уcИ_
lи 6opoтисЯ aд\еKBaTlнуI:n.IуI
спосoбalrи , тцo 6уlrи цЙoвими B кoiK_
нiй кoнкpетнiй сиryaцir.
З цiсi 6opoтъ6и _ фiзиvнo (aлe нe аyxoвнo) _ вiн не виilltloв rrePемo>l<цeм.Biн стaв )KеPTBoIо мoсKoBсЬкof тepopистичнoi мaUIи_
ниl Taк ЯK Дo I{Ьoгo С. Пeтлropa, aлicья l{Ьoгo С. Бaтrдepa тa рriдь_
Йoни вiд,oмиx i нeвiдoi"rиx бopuiв зa Bo^Io УкpdiЪи. A пepемo;кeIiиx B iстopii, oсoбливo в тiй iстopii, rцо BoPoxa до yкpaТнськor нa_
цiТ, сyдять, i нiпляroть iм ЯP^ИKИ. Пiлсyлськoгo, areнTa aвстpiй_
ськoТ poзвiдки, нe сyд'ЯTЬ. Бo вiн збyаyвaв нeзa^e)кнy Пoльськy
Aep)KaBy. Aeнiнa, якиЙ зa нir"reцькi гpoIшi зpo6ив pевoлIошilo y
BХe ПсеBдoд'eмoкPaTичнiЙ Poсiйськiй ir'rпepir, rцoб вивести iТ з
вiЙни з Hiмeччинolo Ta Aвстpo_УгoPIциIIoЮ, rre сyAяTь. Бo вiн
з}lyPyBaB нoBy, xoчa й стpaхiтливy ЧePвoнy iмпepiю. Cтa,riнa не
cУ^И^уI|xoчa вiн 6yв areнтoм цaPськoi oхparrки. Бo вiн сTaB пaPTнеPoм y нi6итo д'eмoкPaTичнiЙ aнтиriтлepiвськiй коaлiцiТ. Чaн.
Дpy Бoзa в Irrдii всjдичarоть нaцioнaльним гePo€}l/ xoчa у cвo1Й6opoтьбi з aнгдiйсьKИIqИ ПoнeBo^IoBaЧal,^Ивiн спиpaвся нa япoнськi
6atЕeти. iх нe сyД,илиi, rlo сщi, нe сyAяТь
:яуIltrИ
зaxoП^IоIoTьcЯ' oo Boни [Iepeмoг^и.
^a^\
KoнoвaдьцЯ сУЬ'ITы 6o вiн BПaB y 6olo,6o вiн нe пepeмiц 6o fiю_
Гo зниIци^a ПeKe^ЬI{a]vraIIIинaМoскви.
€ кiдькa ПиTaнЬ oсo6ливo Baх(^иBиx аля бioгpaфii Koновaльця
Ta д'^Ябioгpaфii }'тBoPeних ттим УкpaiЪськoТ вiйськoвoi opгaнiзaцii тa opгaнiзaщii Укpaiнських Haцioнaлiстiв, нa якi xoчy зBePнyTИ УBafУ' ]vlсtloЧинa yвaзi, пдo мaйбщнi нayковi аискyсiТ дolloмo_
;кyть ix, цi питaння, виcBi.IлиTи Aoк^a^нirше тa peльефнilпe. Цe
П,ЯTЬ пpo6лeм, якi тpeбa PoЗlкpИTИ нa пiдстaвi кpитиuнoгo BиBчeнf{Я дoкyмeнтiв i з вpaxyBaнням iстopиvнoi дiйснoстi тaмтиx
нaсiв, a нe Iтr^яхoм лoгiчниx (vи псeвдoлогivниx) ylroвивoдiв.
Пepшa пpoблeмa. Kонoвaдeць i зaсoби пiдпiльнol6opoть6и.
Iнaкrпe: Koнoвaлець i пoдiтичниЙ тepop. Ti, xтo ytIикaIоTЬ, чи ЕIе
I{e хoчyTЬ poзyмiти (i нe xovyr'Ь lIePед,oбaчaroть цЬoгo ПуITalн:яЯ|
fIPaBи^ЬI{e
iнrпи.рr),
rцo УBo i oyH 6opolrиcълpoд,aTи
Poзyмiння
Tи TеPoPисTИчr^|лх oкyпaцiйнуIх pe>KИI{|iвi rцo тaкиЙ спoсiб бo4

poть6и 6yв oднiеro З Aaнoк нaЦioнaдьнo-BизBo^ьнoi 6opoтъ6и.
Пpoти тoтaлiтapнoi Poсii (пiд нaзвoIo Paд,янськoгo Сoroзy), в якiй
xйття yкpaiнця 6yлo знеuiЕIeнe д'o кpaйнoстi. Пpoти oкyпaцiйнoi
Пoльrцi, нeпpaвoТ i недемокpaтичнoi д,eP)KaBи/в якiЙ пPИд,yш]eн.
ня yr<paiнсTBa ПеpeTBoPиAoсЯ B oд'ИII З oс}IoBI{иx ПpиtIциIIlB Kсе.
нoфoбнoi пoдiтики. Hеoбxiднo poзyмiти Te, Iцo пotlевo^eниtrl нa.
мeтoД,и нaцioнaдьнoi 6o.
PoA, ЯкIцo дeгaдьнi дeмoкpaiичнi
poтъ6vl нe Д,aЮTЬ,(oAIIиx Peзy^ЬTaтiв, змyt-eниЙ, i мa€ lr{o.
зaco6и з6poйнoi
Pa^ЬIIe тa пoлiтичIle ПPaвo зaстoсoвyвaти всi
.fi
дepлсaвIloмy тe.
peвoлIоцiЙнoi 6opo т ъ6и, лp oтисTaB^як).rи
popoвi. Taк с в lспaнiТ, де бopються 6aски пiд пpoвoдoм пoлiтич.
ioio кpилa ЕTA (Eзкaаi тa Езкaтaсунa,тo6тo кpaiнa бaскiв Ta Bo.
ля). Tai<с в Пiвнiчнiй lpлaндii, д'e д,iс Ipлaндськa peспyблiкaнсЬl(a
apмiя (ii пoлiтиvнe кpилo). Taк п]e riед\aвнo6улo нa Kopсицi, дoки Boнa нe oTpимa^a aBTo}Ioмii вiд Фpaнцii. Taк бyлo тaкox в пiв.
д\еннo]vIyTиpoлi, Пol(И Ta}{/пiд Iтaдiсro, нiмeЦькa мe}I[IиЕIa IIe Ao.
6иlaся oсo6дивoгo сTaTyсy A^Я сBoгo Perioнy. Haцioнaдьнi мен.
IJfИr;lИ|a| T'7I'{бiльrпe, вeдикi нaцii (a yкpaiнui нa^e)кaTь Д'o BeAи.
киx) всiми зaco6aми бopються зa свoi пPaBa в Aфpицi, Aзii. I нix.
тo, нaвiть Яl<tцoмеToд\и IIе зaB)Ф,и пoд,oбaroтьcЯ| He з^aтниЙ зaпe.
PIчII"IИ лoгiкy сaме тaкoТ 6opoть6тl нapoдiв, нa гopлi ЯK:,/Il."ГP'lMa_ a l]oд'eкy.
IoTЬ TIo)кa.Ha гopлi yкpaТнськoi нaцii TaKo)к TPиII\La^И
_
Ди Iцe й дoсi TPимaIoTЬ IIoXa. He кaxyvи пPo Te/ Iцo нi пoдь.
ськa, нi poсiйськa сToPoI{и нiкoди ЕIeЕIaмaгa^исЬBeсTи ПеPегoBo.
pи з нaшioнaдiстaми, шtoб Хoч чaсTl(oBo виl(oЕIaти ix вимoги _ Тх
бyлo лишe HИIЦУI"IуI.
тpeбa
Apyгa пpo6лeмa. .A,;кepeлaпiдтpимки. Iнaкrпе: KoнoвaдeЦь i
фiнaнсyвaння пiд,пiдьнoi бopoть6и. У кpaТнськa-нaцiя yвiйшлa аo
ХХ ст. Яl( д\yхе бi^нa, пoгpaбoвaнa, пoз6aвленa бaгaтoi пaтpioтиu.
нoi - apистoкpaти.rнoi тa кarriтaдiстичнoi _ вepxiвr<и.Haцiя 6iцнa,
a^e xepToвнa. Oсo6лиBo )KePToBHoIoдля УBO тa OУH бyлa тoгo.
чaсHa yкpaТнськa зaol(еaHсЬKaемiгpaцiя/ ПoХePTByBaHЬ якoi, o.ь..
нa Tе/ шIoб д'есятиPlччЯrvrи BeсTи BПePTy/
Е{aк/нe мoг^o BИС.IaчИ"IуI
I{eBсиПyI-цy/)KoPсTol(y a^e й нeд,erпевy з мaтepiядьнoi Toчlq зoPy
6 op oть6у . .A,иплoмaтичнi здiб нoстi кep i вникiв визвo^Ьtt-oГoPУ Xу _
Кoнoвa,'uцЯ зoСеPeд;Keнi 6уlти ЕIa нa Toмy/ пдo6 Iпyкaти i
.I
'ui<o,*
чaсTo Дyxсе нeпеB.
знaХoдИTи сoroзникiв. Tимчaсoв Их | aL<.I'{чIIиХl
ниx i нeIЦиPиx (KoнoвaлeцЬ зaB)Kд,исTaBИBсЯДy)кe нaсToPo)KeHo
тloтpiбних. KoнoвaдeЦь тa йoгo
дo нiмцiв)/ a^e B
^aниЙ.N{oмeнт
poЗIПyl(yBaTИ Ta|<Ихсoroзникiв | BИ|<o.
спiвpo6iтнИKи нaмaгa^ИcЯ

Kиpилoм Tpильoвським, кepiвниl(oм гa^ицЬ1(иХpaдикaлiв, Ta пPoтoа,i гeoгpaфoм.
фeЪopoм CЪeпaнolr Pyлниuьким, вt^oмим УTе
з^вiд,знaкaми
стpiльцiв
пoзйy сToЯTЬ/бaтькo B o^IIoсTPoi Сiчoвиx
_
€вген Koнoi
йoгo
лpyx6a
пiд,пoдкoвнуI<a_кoмaнд\иPa 6pигaцl,l,
Фoтoгpa.
Стpiльuiв.
Сiчoвиx
BaAеЦь/ Пo^l(oBнИK, кoмaндиp ГPУII:,Ц
BeсiA^я,,
фiя uя oliillлla чимaдo Bид\a}IЬпiд' нaзвoro,,Сiuoвe

PИсToByBaTи iХнi CKyпi фiнaнсoвi дoтaцii. Bo iм,я УкpaIни, вo iм,я

TичЕ{oГoPУхУ, Зaс^yгoByr нa д\yxe дoклaдний aнaдiз i нa цiлкoм

вaхи6. Aлe кoнкpeтниЙ змiст цiсi зaгPOЗи
Пoчинa€ Bимa^ьo^ИIIIe Be^иr<ИX
BУBaTИсЯ нe Д\y)ке Ясr;r.tМl,7
KoнTyPaми. Пoтpiбнo
д,oсдiд,I{иЦъKиХ ЗУСуI^Ь|
щoб цi KoIITypи ЗaпoBI{иTи Pеa^Ьним з-ьliстoм.
IГятa пpo6лeмa. Ay;ке бoдrочa i дy;ке iaгaД,кoвa. oУH пiсдя
в6ивствa
r"riнiстpa Пеpaцькoгo 6улa ПPoГo^orПeнa
чи нaЙтe^eд'Be
poPИсTичнiшoro opгaнiзaцieIo в € в poпi. Aле вiдплaти
зa в6ивствo
Пpoвiдникa нe 6yлo. Чoмy?
--;
Пoстaть KoнoвaльцЯ TIPИTЯГaсменe нe
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t-

^иIIIe

як пoстaть пoдi_

Poмана.[aшкeвиvаi xopyнxoi oлени Степaнlв
BeсiлляпoЛKoBHИKa
,l920poкy
€ в гeн KoнoвaЛецЬстo|ТЬзза.цУ,пopyЧз HаpечеHИM
BiДень,14 липня
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Ha сьoгoд,нi в Уr<paiнi зaхитllиAисЯ AИIIIe аpyкoвaнi PeПPoД\yl(цii, 6o oPИriнa^ пpoпaв пiд, чaс aPeIIITy }laми Ta .N(oгoнaпpикiнцi
1949 p. Taк якoсь нeпoмiтнo Koнoвaдeць yвiйпroв y }1.o€ д,иTИнсTBO.
Пoтiй пirшди l(flИ)кl(и/ бaгaтo Kни)Koк з iстopii нaЦioнaдьнo-BиЗBo^ЬIIиx зivlaгallЬ 1914-1920 pp. I кoли ме]vIyaPисTи тa iстopиKу| f|Исa^и пPo Сiчoвиx Cтpiльuiв y. Kиевi 1917 p. тa iх д'aдьIfиЙ IJJ]хЯх,
Taм 3aB)KД,иЯ 3нaxoд\ИBд,Baпpiзвиuдa ПoPyч: Koнoвaдьця i !,aпrкeвичa. I гpyпoвi фoтoгpaфii Сiчoвиx Cтpiльцiв 1,91,8-1919
Pp. : l(oмaнpaAи
},arпкeвиv. ..
aиp кopфсy KoЬoвaлeць i гoлoвa СтapIпинськoТ
Пrс^Я TPaгlчнor
Бaтьки 6ухи дoсиTЬ сl(yПИми Ha спoгa^И|
^ИIJ7e
зaгибeдi гIo^l(oBникa 2З тpaвня 1,938PoKy гIpo нЬoгo гoBoPи^и

бiльIпe. Boни 6уlи

лpияТе^Я}rИ щe з сTyд,ентськоi

з чaсiв
^aBI<уI|

PaЗoм хo^уI^Инa пpийoм д'o ПPeзид'eнтa T.Г. Мaсapикa, л1o6 зaПeBнити дегaдьний сTaTyс стpiльцiв Ta сTaPIIIин пiсдя сaмoPoЗпyсl(y ГPУIII,rCiчoвиx Cтpiльцiв.
З poзпoвiдeй бaтькiв y мeнe в пaм,ятi Зa^ИIJJI,IBэЯ
o6paз
^Ioд\и}Iи
мyxньor, Дy;кe д,исципдiнoвaнoi Ta Bимoг^ивoI _ пo вiднorпeIIHIo
д,o сeбe, дo свoТx сTaPIIIиII/ д,o свoТx стpiльцiв тa кoзaкiв . BтrcoкиЙ
Зa Paнroм oфiцep з вiдсyтнiми oTaмaнсЪKИIуlИ aм6iцtяt'|и _ бo не
paз мiг зaхoпИти B^aДy в !,иpeктopii, aлe нa щЮ B^aд\yнiкoли не
пoсЯгaB. !,исциплiнoвaнтлЙ BoЯl( Bиl(oнyBaB l{aкaЗИ| |]Jo йrпди згopи, i вipив, щo
якi здiйснroвaв вiн, йoгo кopпуc, iюro гpу.
-IIaKaзи,
пa _ всi для дo6pa Укpaiни. Укpaiнa, iТ вoля, ii незaдe;кнiсть _.цe
був нaЙвитl1иir тюcтif,rниЙ внyтpiIпнiй нaкaз, який KoнoBa^ецЬ BИкoнyBaB цiлe свoе >KИ.I.tЯ,
Koнoвaлець зpo6ив цiдкoм свiдoмий ви6ip, 6o як BиXoд,eЦьз мirшaнoi yкpaiнсьKo-Пo^ЬсЬl(oi poдини мaв
пepeд Фoo
в мo,toдoстi пpинaймнi Д,вaI:ш^ЯхИ-iви6paв yкpaiнськт,lЙ,Пoдкoвник 6ув
сI(PolIIIoЮ _ Tal незBa)KaIoчи Ha
^Ioд\инolo
свiй вeдикиЙ aвтopиTeT/
IIе визнaBaB Ky^ЬTy Е{aвкo^oвлaснoТ oсo6и. Boдoдiв внyтpiшrнiм спoкoeм i мaв д\aP xo^oд\}Ioгo/TBеPeЗoГo
P oзP aХylll(y. Пpeкpa cниЙ opr aнiзaтop, opгaнiз aтo p з6p of,lнo\ сиЯ1(IIa пoвepxнi, тaк i в гди6oкoмy пiдпiллi'
^и Бaтькo мiЙ 6ув 6lуизьким
Д,o Koнoвaльця i B pol(и Укpaiнськoi
peвoлroцii 1917:1919PP. (пPo rЦo вiн пo-вiйськoйony с',Ёo,o I{aпиcaB У Kr.I'IЗiспoгaдiв ,,Сivoвi СтPiдьцi в 6opor.ьбi зa киiвськi Зoлoтi
вopoTa,,. _ Hьтo-Иopк, 1965; фpaгмeнти пеPeДPyKoByBa^ИсЯ B
з6ipникy ,,Укpaiнa. Hayкa i кyльтypa.,, KИ.iB, 1994. _ вил. 28), i в
poки емirpaцii в Aвстpii 1919-1921pp. Caмe тoдi oфopмилacяtцeя
ГIpo yTвopeння УкpaiнськoТ вiйськoвoi оpгaнiзaцii,lцo в не^eгa^ь_
IIиx yмoBax ПPoд\oB)KyBa^a6 з6poину бopoть6у зa Е{eзa^exнy Укpaiнy. .A,aшкeвиv бpaв yuaсть в opгaнiзaцir тa B гIoЧaTKoBiЙ ьiяtуь-
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мo)K^иBoстi дefaдьнoi бopoтьби. Taк дiйIпдo д,o вiд,нoвдellнЯ пapaмiлiтapниx ,,CiveЙ,' Ta BинИ1(IIе}Iня(пiсля ixньoi зa6opoни
.гIo^Ьсь1(oloвлaдoro) споPTиBниx вoeнiзoвa :н:,IхToB aP'Iс-IB,,,NуIVI',.

ськoТ HapoднoТ Peспyблiки Poмaн .A,arпкeвиv стoЯB y гIepшIoмy
p я дi тих, IIIo BIпaIIoBУBa^I,IПaм,ЯTЬ €вгeнa KoнoвaдьЦя.
KoнoвaдeцЬ He € ГIoсTaTTIo.*o,.n*,oro Bиl(^IoЧIIoчepeз сBoIо
тpaгiuнy гepoТvнy смePTЬ. Biн стaв лiдepoм нaцiI, rцo бopеться,
зaд'oBГoд'o ЦЬoгo.
Пoстaть пoл1(oвHи1(a-пpoвiдниKa/ Be^иl(oгo пaтpioтa i 6opтlя,
д^Я ЯKoгo дoля Укpaiни 6уlt'a Пo}Iaд'yсe/ д^я Яl(oгo нe iснyвaли
пpивaтнi iнтepeси, ПoсTaTь Bе^и1(oгooPгaнlзaTopa 1^Ioд\иtIинeПoxйтнoТ вoлi пpитягae i тIPИ"IЯIa-IуIмeПoГ^Яд'и дtoдeй сyvaсниx i
Е{aсTyIItIиx

пo1(o^ll{Ь.

€ в ген KoнoвaлeцЬ _ oДHa з тиx oсoбИсТoстеЙ, якi. зaлИLJJ|Ал|А
гли6oкиЙ i незнищимиЙ
слiд в iстopiiHe ЛИшe BизвoльниxЗмaгaнь Укpаiни Hа ПoчaTKy20-гo стoлiТТя,а Й вплинули
Hа BесЬ пpoЦес здoбyття Укpаi.нoю HезaЛеXHoстИ.гlpoТЯГoMoсTаHHЬoгoсToЛlTтя.IoMy Hе
oKyПаHTаMИ
Д|АBHo,
щo йoгo iм,я паплю>KИЛoсЬ
нa всix етнiчних yкpа.iнськиХзеN/ЛяХ,
Дo якoi
вoни
б
Hе
HaЛeХaли.
Hе
Деp)KaBИ
Дивнo, бo
€ в ген KoнoвалeцЬ,пoпpИ всi свoi зaсЛyГИпеpeд УкpаTнoЮ,B piзниx, ДyХе Ba)оИB|АхF,ля
пepeбiгyiстopiiпoдiях,BчИHИBpiн знаннo вaxЛИB|шy
щеHHя BopoгaMИyкpаiнськoi деpxaвнoстi Йoгo пpoвiдникiв,y тoмy
числi i сaMoГo Koнoвальця.Tасмницю Йoгo yспixy poзKpИвaЮTЬ
сПoгади багатьoxлюдеЙ,якi oсoбистo6ули знаЙoмими з Пoлкoвникoм.
У кoхнiй пpoблeмi Koнoвалeць вмiв вiД,Дiлити
гoлoвнi заB.цaHHЯ
y кoxнiЙ лю.цинi - пoбaчитИ г1oзIАтIlBнi
вiд дpyгopяД|1|Ах,
якoстi,
вкpай неoбxiДнiдля BИKoHаннявиpiшaЛЬHИХ
yмiв iгнopyзaB.цаHЬ,
BaтИ сyпepеЧKИз HесУTT€ B ИХпИтaHЬ,a6o Й тi, якi були ЛИше TеopетИЧн|А|JИ,
пpo якi Йoгo дoсвiД пiдказyвав,щo невiдoмo.ЧИ Hа пpаKтицi вoни ПoсТaHyTЬ
Ha пopяДKyДеHHoMy.Цим вiн щoнаЙменше не
сТBopЮBаB
сoбi oпoнентiв,a тo Й вopoгiвз люДеЙ,KopИсHИХ'.цЛЯ
зaГаЛЬHolспpaвИ,|в ЦЬoMy,MaOyTЬ,
тatHa И oгo oсяг|B,яK ПoЛ|TИчHoГo
opГаHiзаЦiях
вiдбyвaв.цiячa,пpИ яKoMy в yкpаiнськиx пaтpioтиЧHИХ
ся Hе пpoЦес пoдiлy,poзкoлiвi взасмнoгo пoбopювaнHЯ,а HaBПaKИ,
oб,сднaннязаДЛяДoсяГHеHHянаЙваxливiшol мети _ здoбyття Укpaiнськoi.[epxави'
Boднovас йoмy якнaЙменше Пасyс ХаpaKТеpИсTИKa
oпopтyнiстa.
oневиднo, щo ЛЮДИHa,
яKa сТBopилапiДпiльнyвiЙськовyopгaнiзaцiю,
ПpoДoB)KИЛa
BИзBoЛЬHy
бopoтьбyз6poЙними MетoДaMИ,кoли вiЙна,
яK тaKa, бyла пpoгpaHа,oПopTyнiстoмбyти не tЙo>Ke.
Пpoстo вiн бyв
пoлiтичнимi вiЙськoвимлiдеpoм вiд Бoгa,i щастям HашoГoHаpoДyс
,lB91
poкy HapolцИBся
Те, щo сepеД yкpаi.нцiв14 неpвня
€ в гeн KoнoBаЛeЦЬ.Бo Цe вiн y двадцятi poки MИHyЛoгoстoлiттяopганiзyвав
ПpoЦес,якиЙ oстaтoннoпpизвiвдo ПpoГoЛoшеHl-{я
Hезалеxнoстi.
€ в ген Koнoвалець пpийшoв *u-..,. y poдинi сiльськoliнтeлiгенцii
в сeлi Зaшкoвi нeпoДалiкЛьвoва. Йoгo бaтькo, Mиxайлo Koнoва10

iнтеpесiв,якa вiдбyваЛaсяB Гaлининiy
бy в плoщинi нaЦioнaЛЬHИX
19-мy стoлiттi.
З oДнoгo-бoкyoбмeхyвaЛa сiльськимдiтям мoхлИBoсT|сyсп|ЛЬHoгo зpoстaHняiнстpyкцiя,,Politisсhe Verfassung der Sсhulen in der
K.K. Erbstаaten,,, яKa стBеp.DKyBaЛа:
,,Бa)кaHняM Bисoкoгo Уpядy
€ - нe зaoxoчyвaти сeлян дo виЩoT oсBiти, щoб вoни нe yxи.
лялИся вiд po6oнoгo стaнy свoТx 6атьKiB,', a HaBпаKИ,щoб ,,6y.
ли дo6pими Й згiДлиBиMи сyсiдaми, вipними пiддaними сBoгo

poЗpaxoBaHaбyлa на oсвiненyчaсТИHyyкpаТнцiв.Moвa, яKy ПpoпaгyBаЛИ кaнкoвцi, бyлa нi poсiЙська, нi yкpаТнська,нi ЦepKoBHooT, TаKа сoбi нyдеpнаЦЬKaсyмiш, яKy, .цo peчi нещаднo
сЛoB,яHсЬKа,

ToBapИстBI apештИ Ta BИсeЛеHHя
зaбopoна yкpaiнськиXKyлЬтypHИX
iнтелiгeнЦil.,
свi.цoмo.i
нацioHаЛЬHo
в нeблизькiкpai.
спpИчИHеHеHaсаMпеpе.ц
бyлo
Зашкoва
пpoбyдxення
HaЦioнaльне
Пiд BплИBoM€ в гeнo.
Koнoвальцeм.
Mихaйлoм
шKoЛИ
ДИpеKтopoM
вoгo бaтька сiльськi газДИ ПoЧaли вiДДaвaти ДiтeЙHa HаBчaHHяlп,o
стya Дaлi i на вищi yнiвеpситетськi
гiмнaзir.,
Львiвськo.iAкa.цемiчнoi.
якиЙ
Tвo'pидлa,
yння
Mикoли
Йoгo
с
пpИKЛaДoM
ЯскpaвиM
ДoЛя
дii..
пiзнiшезaкiнчивPiльнинyAкaДемiю в !yблянax, пoтiм бyв oдним iз
a пiД час пoЛЬдиpeктopiв,,СiльськoгoГoспoдаpя',i ,,|-]ентpoсoЮзy,',
ськoi oкyпaЦiТ- сeнaтopoм СеЙмy вiд УHДo. Biдoмим yкpаTнським
KooпеpаТopoмбyв зашкiвець !митpo Фopнaльник, якиЙ oТpИMaв
вищy oсвiтy y Biднi.Hе дивнo, Щo i € в ген KoнoвалецЬстapaHHяMИ
батькiвoTpИMaBДoбpy oсвiтy.
У липнi 1901 p. вiн зДaв встyпниЙiспит дo пеpшoГo KЛaсyAкаДемiчнoT гiмназil',пеpе.цтим piк заЙмаючись y 4-мy класi нapoднoi
11

Бa т ь ки€ в г е н а K oн o в а ль ц яM: a p i я С p o к aз p o t И H ИBен r х и н o вськита
х M и х аЙ л o

(пoчaткoвoi)
шкoлипpИ-ДеpxaвнiЙ
yнительськiЙ,
семiнapiiHa ByЛИцi Kалiнiй(заpазKaлiчaГop-a)y Львoвi.Mешкaввiн y тiткиТeoдopи
з i Скo p oбo гaтих
A дамe кв бyдинк уH ТШ (зa pa з_ Bй нни ч е* . . , . zЬ ) .
,l901
У
poцi AкадемiчнагiмназiявикopистoByBала
часТИHyПpИM|HаpoднoгoД9'y Ha ByЛ.TеатpальнiЙ,
щ9.HHя
i лише y ,l9O7-рoцi
пеpе]ХаЛa
y сBoстепеp|шH€пpимiщення
Hа ByЛ.Бандеpи(тoдi_ Сапсги), 6Уд.14.oтox, € в ген KoнoвалецЬBстИГHаBчатИся
в oбox бvякiдoтепep'збеpiгають
ДИHKaХ,
ПpИтаMаHHi
пoнаткyMИHyЛoгo
стoлiтТя He лИшезoвнiшнiЙ
BИгЛЯД\,
aлe Й внyтpiшнс
oздoблення
У станoвленнi
oсoбистoстi
ваxлиBaс Hе лише oсвiтa,a HaсаMПе-

pеД BИХoBання.Сyнaсники свiднатЬ,щo BИХOBаH|]ЯM
€ в генa зaЙклaЛaсЬ N/атИ.
Mаpiя Koнoвалецьбyла |\4oДеpHoЮ
(на тoЙ час) вчитeльKoЮ,яKа K.opИстyваЛасЬ
aBTopИтeТoM
y сBo€ M y фахoвoмy
сеpеДoвИ.Песталoццr',Дilяти

щi,а в poбoтioПИpаЛасЬ
HазасаДИ,
виpoбленi

Й
_
BVIKoHaтИ
цe гoЛoвHасПpавa,,'Синiв свoiх вoна BИХoвVвaЛаTBе0Дo, пo-сПаpтaHсЬKИ.
oглядаюни BесЬ )KИTтсвиЙшлях € в гена кoнЬBaлЬЦя,тo нiДе,нi y Йoгo ТBopаX,H| y сПoгaДаХсyчасHИкiв,
нe знaЙп,eмoнавiтьy нaЙтяхчiхвилини анi poзпaнy,анi пeчалi.
Замtстьпланiв над вlЙськoвимичи пoлiтичH|АMИ
пopaзкaми ми бaчимo ТBеpезy
oцiнкy ситyацiТтa неrайнo виpoблeнi пpактиннiзaХoдИ
ДЛя ПoЧaTKy
HOBИXетапiвбopoтьби.oсь так Myдpа oпiка матеpi в.ихoвaла-BИKVBаЛа зaЛ|зHoгoKoMaHДиpaBизвoльниx3магань 191B-2Opp., opгaнi12

зaтopa ТoГo eтапy бopoтьби зa УкpaТнськy.Qepxаву, якиЙ пpизвiв
_
дo стBopeHняoУH, а пoтiм УПA та УГBP.
Щo x дo наЦioнаЛЬHoгoBИхoBaнHя,Тo сyчaсHИKИГoвopятЬ пpo
xaHзнaчниЙ BпЛИв нa € в гeна йoгo батька. Згi.цнoз .П,oHeсеHHяMИ
дapмеpii дo сtаpoс|-ва,MихaЙлo Koнoвaлeць ,,заЙмaвсяпoлiтикoю',,
i пeвниЙ чaс )KИB пiд зaгpoзoю бyти ПepеBеlцeHИMHa вчИТеЛЬсЬKy
poбory за мexi yкpаТнськиxетнiчних тepитopiй. Koли € в ген пiдpiс,
тo й сам пoчaв виpoблятисЬ Ha opгaHiзатopa ГpoмaдсЬKoГo xИття B
3ашкoвi. Haвчаючись, вiн вiД 6_гo KЛaсy HaЛеxaB Дo гiмнaзiйнoТ
фщбoльнoТ кoмaнди ,,УкpaТнa''.Пiзнiшe opгaнiзyвaв фyтбoльнy кoi це бyлa пepшa KoMaHда
МаHдy в Зaшкoвi ПpИ чИтaЛЬнi,,Пpoсвiти,,,
в oкoлицi. Hiчoгo дИBHoГo,бo дpyгим фaктopoм бyв вплив на € в ге_
нa lванa Бoбеpськoгo, гoлoвИ тoBapИствa вiЙськoвo_спopтИвHoгo
a Ha щoдеHЬ _
BИxoBaHHяyкpaТнцiв у Гaлининi ,,БaТЬKa-СoKoЛa,.,
yчИтеЛянiмeцькoТмoBИ тa фiзвиxoвання в Aкa.цeмiчнiЙгiмнaзiТ.
Як свi.цчитьшкiльний тoвapИш Koнoвальця Стeпaн Шах, y 6-мy
гiмназiйнoмy клaсi € в ген встyпИB дo Тa€ M нoгo ГypтKa yннiв AкадемiчнoТ гiмназiТ,зaв.цaHHямяKoгo бyлo _ виpoблення нaцioнaльнoi.
свiДoмoсгiyнасникiвтa пiдгoтoвKaдo гpoмaдсЬKoi пpацi.Зa свiДчен.
HяMИ сaмoгo KoнoвaльЦя, найактyальнiшими пoлiтичнимИ зaB.цaH|1я|,l1I4
ГaлиЧаH Ha тoЙ час yчасHИKИ цЬoгo rypтKa BBa)калИ спpaBe.цливe пoлiтИчHепpeдсTaBHИцТBoyкpаiнцiв y австpiйсьKoMy пapла_
ментi тa пpaвo .цo вищoТ oсвiти yкpaТнськoЮМoвoЮ,а oТХе _ yKpа_
.iнськиЙ
yнiвepситет y Львoвi. ,,l тoдi, в мipy свoТx сv.л, - писaв
Koнoвалeць y ,,3iставлeннi нaйваxнilдix пoдiй iз мoгo життя,.
у 1937-му poцi, - пoчaв я 6лижче iнтepeсyвaтиGя вЛасниПл сe.
лoм, зaxoду|ту| Дo iснyloнoТ вжe в 3aщкoвi читальнi ,,Пpoсвiти''
та читaти тaм peфepaти. Oднaчe. шиpllJy дiяльнiсть пoчaB я
щoйнo пo зaкiнчeннi гiмнaзiйниx тудiЙ''. Збepeглись звiти зашкiвськoi читaльнi ,,Пpoсвiти'',писaнi pyKoЮ € в гeнa, з HИx MИ Mo)кемo дiзнатися тeMИ дoпoвiдeЙ, пpoчИтaнИХ HИM Пеpе.цзeMляKaMИ.
,,Пpo знaнeнHя тoвapИсгвa ,,Сoкiл,,,,,ПpoфспiлкoвиЙ pyх i йoгo значeHHя,,,,,ТapасШевченкo i Йoгo зHaчeHHядЛя сeЛяHства,',
,,Пpo кpe(
нaЙ.цaвнiшi
чaУкpaТни.Pyси
дитoвi сплки-,,paЙфaЙзенки,,,,,|сгopiя
(чи
якиЙ
Гpyшeвськoгo,
си),'
He пepеryKyEгЬсяцe з пpaцею MиxaЙла
самe тoдi ПpaЦЮваBy Львoвi?)' Це нe бyла пpаця lцЛяByзЬКoгoKoлa
сiльськиx гoспoдapiв _ y 1909 poцi дo читaльнi ,,Пpoсвiти,,HаЛe)KаЛИ
50 чoлoвiкiв,50 пapyбкiв i 40 дiвнaт,а звiт за 1910-11pp. пoKазy€ HaM
сеpед yнaсникiв 70 чoлoвiкiв, 2О xiнoк, 40 паpyбкiв, З6 дiвнaт _
yсЬoГo 166 члeнiв.y 1909 poцi xopy в сeлi щe He булo, a poкoм пiзнiшe зaшкiвцi звiryють дo цeHТpалi,,ПpoсвiтИ,'гlpo KoHцepT в чeстЬ
13
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Звiт зашкiвськoТчитальнi <Пpoсвiти> пpo
дiяльнiсrь y 19o9-10 pp., y яKoмy
вказaнi дoпoвffi, пpovитaнi €вгенoм KoнoЬальцeм
для свo.ix зeмлякiв
14

Mаpкiянa Шaшкевича. €BгeH KoнoвaлeЦЬ стBoplo€ B сeЛl пмHaстичHo-пoxe)KI-|етoвapисrBo ,,сoкiЛ,,,a HeB.цoBзi- пepшy B oKoлицi фyгбoльнy KoMaHдy.
y .1909 p. €вгeH
KoнoвалецЬ Bстyпa€
дo ЛЬвiвсЬкoгo yHiBepситery Ha пpaвHltчv|Й фaкyльтeт. У
тoй чaс пpoбЛемa
BищoT oсвiти 6yЛaпpeдMeтoM гoстpol
KoHфpoHтaцiТ мix
aдмiнiстpaцiсю кopoHHoгo KpaЮ, y
якiй пpaцюBaли nepeBa)KHo пoЛЬсЬKi
шoBll{lсти,тa yKpaIHсЬкoЮ гpoMaдoю.
Moвoю HaBчaHHяB
€вreн KoнoвirЛецЬз батьками.3ашкiв' 1912рliк
yнiвеpситeтi бyлa
пoлЬсЬKa,l Bлaдa кaтeгopичHo oпиpaЛaся зplBняHH]oз Hею ПpaB yKpаТHсЬKoi. Bиrclaдaти i пpиймaти iспити yKpaТHсЬKoloMаЛИ пpaBo

Лишe oкpемi пpoфесopи:Mиxайлo ГpyшeвськиЙ,Kиpилo СryдинськиЙ, oлексaндp Koлeссa, кiлькa пpoфeсopiв нa тeoлoгiчHoМyта
_
фiлoсoфськoMyфaKyлЬтeтax,a з 191з poKy Диpe.KТopHaцioнaльy бopoтьбiзa нaцiПpoтисгoяHI{я
Hoгo мyзeю lйapioн Свенцil-lький.
сBlдчeHHямчoгo €
оaHy,
Гoстpoгo
нaбиpaлo
oнaльнi прaвa
дy>кe
сryДeHтaMи
пoЛЬсЬKиMИ
i
вбивсгвo
cчинськoгo
спpaBа Mиpoславa
yкpaiнця Aдaмa Koцкa. Koнoвaльцi6ули 6лизькiз Koцками, це MИ
6aчимo з фoтoгpaфii191зpoKy y 3ашкoвi,дe с бpaти Mиpoн i € в гeн
Koнoвaльцi,сeстpa Aдaма Koцка тa ixнi матеpi a TaKox yнiвepситeтськиЙ пpиятeЛЬ€вгенa _ Пeтpo Бyбeлa э Лисинич,пiзнiшийзaсryпниK.цepxaBнoГoсеKpeтapя3УHP з вiйськoвиxспpaв.
Пiс.гlяBсryпy дo yнiвepситery€ в гeH Bписавсяy чЛеHи,,AкадеMiчyкpaТнськиxсryДeHTB,щo велo пoчаToK
нoТ гpoмaди, _ o6'едHaHHя
lBaна Фpaнкa тa MиxаЙлa Павликa.
KpyxKа"
BIД
,,AкадeмiннoГo
ще
.цo пepшoгo пpаBПpoтягoм нaсryпHиxдвox poкiв eвгeн гoтyвa.Bся
Hичoгo lспиry, BчиBся пepeBaxнo з кoнспeкriв,якi мoxнa бyлo кy||l4тl4B yнiвepситeтсЬкoмy
,,ПpавнинoмyKpyxЦy",дo p9нi, paзoм iз
свoТм шЬ гir.iнaзiйни]t'тoBapишe]vtПeтpoм Бy6елoю. oбoс yспiшнo
з.цaЛиiспитпеpeДлiтнiмикaнiкyлaми1912poкy.
l5

Пoflмитpa loнцoвa ,,СyнaснeпoЛoxeнHянацiТi Haшe зaBlцаHHя,,.
KaзoBИМщoДoxИтт€ п Исy € в генa KoнoвальЦя€ те, щo вiн тex BИгoспpaвy,,.ДoЛoшyBaвHa ЦЬoмyз,Тздipефеpaт,,ПpoyнiвеpситетсЬKy
пoвiдь € в генa зaкiннyвaлaсЬ
п,яТЬMapезoлюцiями'якi були olцHoс.
yнaсникaмиKoнгpeсy:1) BиMoгa дo ypядy
тайнo пpoгoЛoсoвaнi
yкpaTнський
yнiвepситeт y Львoвi y фopмi
нeгайнo заcнyвaти
poзпopяджeння
i
oднoчaснo внeсти вiдпoвiдний
цiсapськoгo
зaкoнoпpoeкт y пapлaмeнт;2) вимoгa дo yкpaTнськиx peпpe.
зeнтaцiй y пapламeнтi i галицЬкolt'y coймi пocтaвити питaнHя
yкpaTнськиx
yнiвepситery нa пepuJe мiсцe щoдo Ba>клиBoCтi
пoлiтичниx вимoг; 3) ствepджeння вiд iмeнi yнасникiв Koн.
rPeсy' щo yкpаTнGЬкамoлoдЬ нe зpiкaсться нiякиx мeтoдiв 6o.
poть6и, якi мoгли 6 npининv|ту|сядo здo6yття самoстiйнoгo
yкpaTнськoгo yнiвepcитery y Львoвi; 4) вимoгa дo влaди дo
нaсy пpийняття рiшeння щoдo yкpаТнськoгoyнiвepситery 3aл|^|llv|ту|
iснyloний yнiвepситeт iм. цiсapя Фpанца | бaгатoмoв.
ним ( тyг вapтoзBepнyтИyвaГyHa HaзByyнiвеpситeтy:
вiд 1804 poypядoByHазBy,,iм.цIсapяФpанцa |,,,пiд нас
кy вiн мaв aвстpiйсЬKy
святKyBaHЬ
250-piнняyнiвеpситетy
сeHаTHalцаBйoмy нaзвy ,,iм.кopoля Янa Kaзимipa,,,
iгнopyвалипoЛЬсЬKy
HaзByвyзy,звiдУкpaТнцi
сИ пoяBa в oфiцiЙнoмyдoKyмeнтiнaзви, He зв,язaHoiз iстopiею
пoльськoТдepжaви).5) 3aклик дo yкpaTнськoT мoлoдi сyвopo
пилЬнyвaти пpaва yкpаTнськoTмoви в дiloнoмy yнiвepситeтi.
€ в ген Koнoвaлецьнe oбмеxyстЬся.цoпoвiддюгlpo стаH спpaв тa
пpoпoзицiяMИ
сaм дiс, гypтyс
ЩoдoпpoгpaмИдiяльнoсти_,l8вiн щe Й
,l9,lЗpoкy
стyдентiвдля бopoть6изa спiльнyспpaвy. липня
,,.!iлo',
пyблiкyсoгoЛolllеHHя:
,,cryдeнтiв (oк) вищиx i aбirypiентiв сepeд.
нix lшкiл,пpиxилЬникiв нaцioнaл-дeмoкpaтиннoTпpoгpaми, ...
пpoситЬCя пoдати нeгaйнo свoT тoчнi aдpeси нa pyки € в гeнa
Koнoвaльця в 3aшкoвi, пoштa Kyликiв',.l-]eс пoсepeднiмсвiдveнHяMпpo те, щo MешKaвтo.цiKoнoвaЛeЦЬ
саМey piднoмyселi.
KoнгpeсМaв вeлИKИЙвлливна yкpаiнсЬKyMoЛoдЬ,a щoдo KoнoвaЛЬця,тo B згarцаHИX
BИщеспoгaдаХвiн гoвopитЬ,щo ,,oбiннаyки
y пpoф. Бoбepськoгoв гiмназiТтa aктy Mиpoслава Ciчинськoгo(в
1909 p.) знайoмствoз .Qмитpoм.ЦoнЦoвим_ цe тpeтiЙнаЙвaxливiший мoмент мoеТмoлoдoстi',.
бyдь-якy
.Цoнцoвyxе тoдi вi.цкиДaв
iмпеpiТ,
мoxливiсгьaвтoнoмiiУкpа[ниB MexaХ PoсiЙськoТ
i пpагнyв
вiдoкpeмлeння
УкpаТнивiд PoсiТв бyдь-якiЙфopмi.Цi iдei .Цoнцoвa
paзoм iз дiяльнiстюБoбеpсьKoгo,
пpИBелИlцo тpaнсфopмaцiT
сoкiльy стpyKтypивiЙсЬКИXi сiчoвиxopгaнiзaцiЙ
iз pyхaнкoвo-пoxexHИx
сЬKoвoГoвИХoваHня.
Taк сaмo сepед плaстyнiвiснyвaлaвeЛИKaгpy77

пa пpИХИЛЬHИKiB
вiЙськoвoiпiдгoтoвки,пpeдстaвHикaмиякo| 6ули
lвaн Чмoла та Петpo Фpaнкo. Bpeштi,бaxaння yкpaТнфвпaдaЛoнa
дoбpий.гpyHтв авсTpiйськoмyypядi:пepeд зaгpoзoЮвiЙниз Poсiсю
вiн po6ить сгaвKyнa нaцioнaльнiвiдtлtiли
y свoТйapмii, дoзвoляевiйсЬKoвy пiдгoтoвкyв pyxaHKoвиxopгaнiзацiяx,щo вpештi пpизBеЛo
дo стBopeHняпiдpoздiлiвУкpaТнськиxСiчoвиx Стpiльцiв.
|з 19,13poкy € в ген KoнoвaлецЬстaB чЛeHoM,,Тiснjшoгo
Hapoднoгo
Koмiтеry,,УкpaТнськoT
Hapoднo-.flемoкpатиннoТ
ПapтiТУ цьoмy свo_
еpiднoмyпoлiтичнoмyклyбi мoлoдий стyдeнтпpaBa мaс мoxливiсгь
спiлкyвaтись
iз yкpаТнсЬкИMИ
y вiдeнськoмyпapЛaпpедстaBHИKaMи
ментi _ Koсгем Левицьким,ЛoнгиHoм I-{егeльським,
€ в гeнoм Пет.
pyшевИчeM,
€ в генoм oлесницькИм,ГoЛoвoю,,Пpoсвiти,,
IвaнoмKи_
peдaктopoм,,Дiлa,'Baсилем Пaнейкoм та бaгатьмaiншивеЛ|oKoM,
MИ BИ.цaтHимипoлiтиKамигaЛИцЬKoГoЖ|4ття.Цe бyв пoл|тичниЙ
yнiвеpситет€ в гeна Koнoвaльця,HаyKaB яKoMyмo>клиBoй нe вплиHyла Hа Йoгo свiтoглядтaK, як згaдaнi вищe .Цoнцoвi БoбepськиЙ,
aЛе дoпoмoглa йoмy в майбрнЬoмy TаK ефeктивнo дiяти нa нивt
yкpаТнськoТ
пoлiтики.
*)**
28 лиnня Aвстpo-УгopщИнaoГoЛoсИлaвiйнy СepбiТ.Пpoтягoм
yсi знavнiсвpoпeЙськiкpaТниBкЛloчиЛись
y Пepшy свi.цBoxТИxHiв.l-гo
тoвy вiйнy.
сepпня УH.ЦП,Paдикaльнаi Coцiял-дeмoKpaтичHa
паpтiТстBopИлИмixпapтiйнy Гoлoвнy УкpaТнськyPaдy, якy oчoЛиB
гoЛoва УкpaТнськoТ
pепpезeHтaцilД-p Koсгь ЛeПapлaмeнтськoТ
вицькиЙ.KoнoвaлеЦьбpaв yчaстЬy зас[дaнняхPaДи яK пpедоaB_
ник УкpaiнсЬKoгoСryдeнтськoгoСoюзy, xoч yxе бyв мoбiлiзoваниЙ
дo вiйськoвoТслyxби як oднopiннийдoбpoBoЛeцЬ19_гoпoлкy Kpа_
йoвoТoбopoни y Львoвi,y пepшiйvoтi oкpeмoi сoтнi,,oднopivникiв,,.
Kaзapми пoлKy 6ули нa вyл. Пeтpa i Пaвла, 29 (тeпep _ Meчнiкoва), oднopiчникихoДlАлиBпpaвлятИсьy сrpiльбiнa Kайзepвaльд..[o
З0 сеpпнянoвoбpaнцiвнавчаливiйськoвoiспpaви,i зaвдякитoMy,
щo € в ген KoнoвaлецЬy)кeтoдi бyв пoмiтнoюфirypoюв yкpaТнськoмy пoлiтиннoмyxиттi, вiн мaв мoxлlивiсгьхoДv|тv|
y звiльнeннядo
мiсгa,зyсгpiчaтисьiз члeнaми ГoлoвнoТУкpaТнськolPaди.
У сepпнi 1914poкy ГoлoвнaУкpaТнськaPада висryпиЛaз iнiцiятиBoЮствopeнняЛегioнyУкpaiнськиxGчoвиx CтpiльШв,
який нaдaлiiс.
HyвaBпpи львiвськoмyXl кopпyсiaвсгpiйськoТ
apмiТ.Tим нaсoм poсiЙськaapмiя 3 вepесHябез бoю зaЙнялaЛьвiв.Hеспoдiванoдля € в _
гeнa йoгo батькo,(диpeкгopзaшкiвськoТ
шкoли) та дядЬKo_ маЛe_
xiвськийПаpoХoтецЬBoлoдимиpKoнoвaлelщв пepшi днi в|йнибули
зaapeштoвaнiaвсгpiйсьKИMи
xaHдapмaмИ яK ,,Moсквoфiли',
тa iнгep18

нoвaнi в тaбopi в Tалеpгoфi. oчевиднo, щo шпИryнoMaHсЬKaпаpаHoя, тaк тaЛaHoBиTooписаHa Яpoслlaвoм Гашекoм y ,,Пpигoдax бpаBoгo вoяKa Швейкa,, пaHyваЛa Hе Лишe в Чеxii, a Й У Галичинi. ЦiлKo]\'зpoзyмiлo, щo poдинi € в гeнa бyли заapeштoвaнi зa фальшивим
rцoнoсoм, aдxe B пepшy чepry заBдяки MиxайЛoвi KoHoBaЛЬцЮHe
бyлo в 3ашкoвi ,,Toваpисгвa iм. KaчкoвсЬKoГo,,.Xoн, мoxЛивo, якби
Mиxaйлo KoнoвалeЦЬ зaЛИшИBся в 3aшкoвi .цo пoчaтKy poсiЙськoi
oкyпaфi, тo йoгo чеKaЛa б дoля багатьox св[дoмиx yкpaТнцiв.lцеПopТoBaHиx вглиб PoсiТтак саМo, як Mитpoпoлит Aндpeй ШептиЦькиЙ.
3авдяки

зyсИЛЛям € в генa

Hа пoЧilТK} t.

,1915poкy
батькo бyв звiльнeниЙз табopy в Taлepгoфi,збepеглaсьТx спiльна
звiльнeння.Дoдo- l
фoтoгpaфя з HaГo.ц.и
мy Mиxaйлo KoнoваЛeцЬпoвepнyBся
Лише в нepвнi 1915poкy, кoли poсiйськi
вiйськaвiдсryпили.
€ в ген Koнoвалeць пiсля вiдсгyпyaвстpiйськиxвiйськ oпиllя€ т Ься в Слoвaчнинi, y шкoлi сtаpшИн peзepвy.Пiзнiшei
вишкiл бyв пpoдoвxeний y ШтиpiТбiля
Гpaцy. Bеснoю 1915poкy кaдeт_аспipaнта KoнoвaлЬцяпpизHaчеHo.цo чеpгoBoгo мapшбaтальйoнy19.гo пoлку, якиЙ
бpав yнaсгь в бoяx на Mакiвцi.Пiд чa.с
oдHoгo з нaсryпlBHa poсlИсЬKIпoзИц|I
KoнoвалeцЬ пoтpaПЛя€ B пoЛoH.

Дpyry пoЛoвиHy 1915 poкy i бiльшiсгь

Mиxайлo Koнoвалець
з сИHoM€ в гeнoм пiсля
звiльнeнняз та6opy ТaлеpГoф

y чop1916poкy € в гeн Koнoвалeцьпepeбyвaсв тaбopi пoЛoHеHиx
y
нoмy Яpi бiля Цapицина.Haпpикiнцi1916poкy Йoгo пepeвo.цяТЬ
Там вiн зaстaв poсiйськypeвoлюцiюy 6eтaбip в сaпloмy l-{apицинi.
yкpaТнцями
i
poKy,нaв,язаBKoнтaKтиз нa.ц.цнiпpяHсЬKИMИ
peзнi19,17
ПoчaвгoryBатисЬдo втечiз тaбopy.€ дyxe цiкaвесвiднeнняyчaснИ.
ка Лeгioнy Укpаlнськиx Сiчoвиx Стpiльцiв.[митpа Геpнaнiвськoгo
пpo йoгo Пеpшyзyсrpiнз KoнoвальцeмB poсiЙськoмyпoлoнi:,.Тoдi
Gамe, як It.|иждaли нaдвopi нa пpoвiдника нauJoгo кoнвoк)'
вiн' - € в гeн Koнoвaлeць' пpoщaвся 3 пoPyчникoм Aндpiем
Mельникoм i Poмaнoм Cytшкoм тa xoPyнжиtt' Mиxaйлoм Maт.
чaкoм, a чePeз ниx i 3 нaми. Xтoсь iз львoв.ян вiдпoвiв нa 3a.
питrr кiлькox з-пoмix наG' щo цe oдин з нaйдiяльнilдиx opгa.

нiзaтopiв i мoлoдиx гpoП'aдGЬкиxпpaцiвникiв нe тiльки y
Львoвi, .a Й У Львiвщинi взaгaлi. A voтаp Bасиль Kyнабський
дoдaв, щo цeй сaмe KoнoвaлeцЬ oдин з тиx, щo мo>кщь i
твopятЬ o6ставини.,, Дyxе BЛyчнooKpeсЛеHapисa свiтoглядyкoHoBaлЬця_ вiн зaвxдИ пpaгHyвтBop|АтИ
oбстaвини,якi нaдaлii без
HЬoГoпpaЦЮвaлИ
б нa пoтpiбнyсПpaвy.
oпинившись y Kисвi, € в ген Koнoвалецьбepeтьсязa пpaцю, вiд
якol.наЙбiЛЬ|.Дe
зaЛеxИTЬдoЛЯ мaЙбyтньoТ
Укpаi.нськoi
деpxaви:
yкpaiнськoiдеpфopмyвaннявiЙськa.Toдi x в iстopiiсТаHoBЛеHHя
xaвнoстi сТaBсяeпiзoд,дoсi дoслi.цHИKalиИ
нe пoмiчeниЙ,aлe якиЙ
XapaKTеpИзy€
якoстi€ в гeна Koнoвaльця.
Koмaндyвav
дИПЛoматичнi
KиТвськol.
вiЙськoвoioKpyгИгеHepaЛoбepyнeввиpiшиввИKopИсТa_
ти Чеськo_СпoвацькиЙ
легioнДЛя встаHoвлeнHя
y Kисвi влади бi_
лoгвapдiЙцiв.ПpедстaBнИKИГалицькo_БyKoBИHсЬKoгo
кoмiтeтy€ . KoHoBaЛeцЬ,
Ф. Чepник та P. flaшкeBИчпpoвеЛИпepeгoвopИз легioHеpаМИ,
пiслячoгo чеxи i сЛoBaKИвиЙшлиз Kисватa зaяBИЛИ,
Щo
y вiйнyмix yкpаiнцяMИ
Ta poсiянaмиBTpyЧаТИсЬ
не бyдyть.Tаким
чИHoMBЛа.цay Kисвi зaлИШИлaсЬ
в pyKаx l-{ентpaльнo.i
Paди.
3 oглядy нa вoснниЙчас )KИТтсBИМ
ПИTaHняM
дЛя УкpaТнисТaЛo
стBopeHHя
BласHИХзбpoЙнихфopмyвaнь.ЗвичaЙнoцю дiяльнiсть
MИ пoB,язyсМo
з oсoбoю Гoлoвнoгooтaманa УHP Симoна Петлюpи.
o.цнaк,за oцiнкoючлeHa I-{ентpальнo'i
Paди MиxаЙлa € p eмiТвa, в
пoчaткoвиЙ
пеpioдiснyванняPади внесoкKoнoвaльЦя
y ствopeнHя
збpoйниx сил 6ув знaчнiшим.Бiльшетoгo,iз спoгaдiв€ p емiiвa виплИBaс,щo якби Hа час БеpeстeйсьKИx
пеpегoвopiвбyлo BТpачеHo
KoHTpoЛЬ
нaд Kисвoм _ БеpeстeЙськиЙ
TpаKтaт3 неЮ не бyлo б
_ УкpaТнaнe бyлa б визнанaяK HезaлexHa
пiдписaнo,i вiдпoвi.цнo
y свo Txсп o Г a Д a xA нд piЙ
д e pxaB a. Цiс Тх ДyMKИдoтpИMy сТЬ сЯ
Meльник,який плiч-o-плiн
пpoйшoвiз € в гeнoм KoнoвaлЬцeM
гopHИЛoвИзBoльнoТ
pp.Ha тoЙ чaс наЙбiльшбoсздaтнoю
вiЙни1917-21
вiЙськoвoюсИлoЮ,щo сToялaв oбopoнi|-]eнтpaльнo.t
Paди,6ули сiчoBLIKИ,
opгaнiзoванi€ в гeнoм KoнoвaльцeMспoчaтKУ,вiд 12 листoпaдa 1917poKy в Гaлицькo-БyKoвИHсЬKИй
кypiнь,згoдoм _ в Kypiнь
Ciчoвиx Стpiльцiв.Це вoни стpИМyBаЛИ
HaТИсKпеpeвa)KaЮЧV|х
сI4л
opди MypавЙoваlцoKИHe бyлo пoгoдxенo пiдписаHHя
дoГoвopyз
Hiмeччинoю
i Aвстpo-УГopщИHoЮ,
BoHИx звiльнялиKиТввiд бiльшoвикiвHа пoЧаTKyбеpезня1918poкy, пpИтoMyдля yкpaTнськoТ
BлaДIАпpИHцИпoBим бyлo пИтаHHяBсТyпy BЛaсHИХзбpoйних фopMyBaHЬy KиТвёцoпpИХoДyсoЮзHИxнiмeцькихвiЙськ.
Сaм € в гeн KoнoвалeцЬ y сBoсМy спoгaдi ,.Пpияинкидo iстopiТyкpаТнськoTpeвoлюцii.,,пИше: ,,3'Т)tд)каloчисЬ дo Kисвa з piзниx
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MoскoвсЬкиxтa6opiв з пoстанoвoю слyжити в УкpaТнськiйAp.
мiТ (дyмкa пpo твopeння лefioнy виpинyла тiльки згoдoм, кo.
ли yкpaTнсЬкaпpавилЬHaapмiя виявилaся фiктивнoIo),ми нe
тiльки нe мaли нiякиx ,,aпЛ6iтниxплянiB,.,a нaвпаки, 6ули
нaдMipнo наTвними iдeaлiстaми. Mи бyли дpкe мoлoдi Й Ду.
жe нeдoсвiдчeнi...ми пoпeKлись }|а нaшiй вipi y пpoвiдникiв
тoдilлньoгo yкpaТнсЬкoгoви3вoлЬнoгopyxy. Boни мaли в нa.
l|Jиx oчax нeдoся)l(нийaвтopитeт...i xoч як бoлячe вiднyвaли
ми Txню нexiть дo нaшoT iдeT самoстiйнoTтa нeзaлerкнoTУк.
paTнськoTflepжaви, пPoтe ми нe знeвipювалv|сяу ниx. Tа
швидKo ми бyли пpи.
мyш eнi
cтaBитv|ся
кpитиннilлe дo дiяль.
Ho ст и д i ячi в Цe н .
тpaльнoT Paди,6o бa.
чv|лll| нaгляднo, Щo
Txня пoлiтика Bвo.
дитЬ y кpaй зaмiсть
лaдy щopaз бiльlлy
анаpxiю, якa нe тiль.
Kи запepeнyс opгaнi.
,l9]8
зaцiю вiйськa, a вeдe HаpaдаyкpaiнськиxсTаp[Д,ИH
y Kисвi нaвeснi
Укpai'нськiСi.
дepжaBy дo HeMинy. poкy (СiнoвiСтpiльцiв петлюpiвках,

нoвi СтpiльцiB MазепИHKаx,
фpaгментфoтoгpaфiТ).
нoTpyTни',.
пеpшoMypядУ сИдИтЬ€ в гeн Koнoва.
B
B
центpi
БepeстеЙськi
Дoгoвopи
с всiднeннямЙoгo станoвищаy тoГoчaсзaK p|п л ЮBaЛИ lсHy BaHHя

УкpaТнив системiмix-

ЛeЦЬ,щo
вtйськoвiЙ
iеpapxil
нiЙ yкpaTнськiЙ

HapoдHoгoпpaBа,aЛе Ha пiдставiHИX B УкpaТнiпepебyвалинiмeцькi
вiЙськa.|-{eбyлa BaxKа плaтa зa пoMИЛKИпoпepеднixпoкoлiнь,якi
BтpaтИлИдepxaвнiстЬ, aЛe, мaбyть B тИX yMoвaХ nЛатa,якoТyникнy|-.[eнтpальнa
Pадa пiшла на HеT,виxoдяни зi
ти 6улo HеMo>кЛИBo.
сTaHoвИща,щo пoгaHa дepxаBнiсть с KpaщoЮ вiд нaЙкpaщoi безlцеpxaвHoстi.Tа oсь пpиЙшoв MoМeHт,кoли нiмцi, спИpaЮчИсЬHa
y внyтpiшню
пiвмiльЙoннyapмiю Hа тepИтopii.Укpаi.ни,BTpyтИлИсЬ
yкpaiнськy пoлiтикy.28 квiтняi91B poкy нiмецькиЙзагiн пpипинив
зaсiдaння Центpaльнo.iPaди, зaаpештyвaBдвoX ЧлеHiBypядy. Bлa.ца
Павв Укpai.нiпepeЙшлaдo сTавЛеHникaнiмецЬKoгoKoIMaHдyBaння
якиЙ пpиЙняв TИтyлГетьманa.
лa Скopoпa.цсЬKoгo,
Сiчoве Стpiлецтвo вiдмoвилoсЬ вИзHaтИBладy ГeТЬманa,oскiльки
B|АяB|Алoсь,
щo вiн нe € сyBеpеHHИMкepiвникoм дepxaвИ, i нiякиx
BагoMИX пoЛlтИчHИXпИтaHЬ виpiш,итибeз нiмЦiв He Moxe. Сaм € в .

ГeH KoHoвaлецЬзaяBИB ГеTЬMаHoвi,
щo BBа>ка€Йoгo вистyп пoчaТKoM BеЛИKИхлV|хдля Укpаi'ни.Toдi нiмeцькe вiЙськo,з гapMaТаMИ|
бpoнeвЙкaMИ, oтoЧИлo KaзapMИ нa вyлицi Львiвськiй, 24' !,eякi
стpiльцii стapшини 6yли гoтoвi кинутися на нiмцiв,аЛе He дaти сeбе
oбeззбpoi.ти.KoнoвалецЬ сKЛИKaвHapа.цyстapшИH,яка бiльшiстЮгoлoсiв пpиЙнялapiшенHясKЛaстИзбpoю, o.цHaKy вИпаДKyBИKoHaHHя
H|MЦяMИ
деяKИХyMoB, HaсaMпepeдзHяттяoблoги. 3гiднo зi спoгадами .QмитpаГеpнaнiвськoгo,
якиЙ бyв знaЙoмиЙ з KoнoвaЛЬцеMще
вiд нaсy пepебyвання y цapИцИнсЬKИХтaбopаx, нiмeцьке KoМaндyBaHHяnoгoДИл|Ася
Ha Ц|yMoBИ,,....зaпeвHилoпoлк. € . Koнoвальця
(нa Йoгo дoмaгaння) нeдoтopканiсть гoлoви УкpaTнськoT Цeн.
тpaльнoT Pади пpoф. Mихaйла Гpyшeвськoгo з 6oкy i нiмцiв, i
opгaнiв Bлaди Гeтьманa. Boнo пoгoдилoсЬ тaкo)к нe пepeслiдy.
вaти Ciчoвиx Cтpiльцiв, а Тхнiм стаplДинaм лv||Цитv|
pеBoлЬвepи... Koли нiмцi lн-ялv. o6лory, сoтня зa сoтнeЮ склaдали
збpoю. Пpoф. Mиxaйлo ГpyшeвськиЙ, щo пepeбyвав y казapмi
пiд oxopoнoю Ciчoвиx Cтpiльцiв, 6yв глибoкo звopyrДeний цiсlo
кapтиHoю. Biн пpoЙuJoB мoBчки пoпpи сKлaдeHy збpoю, i в йo.
гo oчax 6лиЩaли слЬoзи. .[вoс стpiльцiв застpeлv|лу|ся,6o нe
tиoгли пepeбoлiти тaкoгo сyмнoгo кiнця сBoгo пoлкy.',
AндpiЙ Meльник згaдyваB, щo ,,...стpiлeцтвo
пoKИдаЛo касapнi з
вa)KKИMсepЦеM,,.Mи нe зHaсMo,яKИХ ПеpеxИBаHЬвapтyвaлo€ в гe_
нoвi Koнoвальцевi |1oгoДИт|/1ся
Ha сKлаДеHнязбpoi., алe piшення це
бyлo пpaвиЛЬHИM:
нiмeцькe паHyBaHHяв Укpаi.нiяк пpийшлo, TaK I
п|шлo,a гoЛoBHазaгpoзa HезаЛe)KHoстi
з бoкy PoсiТзалишилaся,ТoЙ
ГepнaнiвськиЙ
писaв'
стpiльцi
пoкидали KaзapМИ ,,...Хтo
Д.
з
щo
{е
B|poЮ,a Хтo з пepeKoHaHHяM,
щo paнiше чи пiзнiшепoлкoвник Ko_
HoвaЛeЦЬHaKаxе ,,збipкy,,тeпep poзфopмoвaHoгo пoЛKy (стpiльцям
He дopaд>кyвaHolxати в Гaлинину),,.HeвeЛикa дeTаЛЬ:мабyть, € в ген KoнoвалеЦЬMaв вiдoмoстi пpo Mo><ЛИвiсть
пеpевopoTyTa пepедбанaв poзBИтoKпoдiЙ y ЦЬoN/yHaпpяMKy,бo за два днi дo пеpеBopoтy oтpИMаBy MiнiстеpствiфiнaнсiвзHaчHyсyмy, яKy вiн виплaTИB Koxнoмy стpiльцeвi,як ,,лiквiдaцiЙнi
гpoшi.,BiЙськoвiкaдpи були
збеpexeнi для бopoтьби iз гoлoвHИMпoHeBoЛЮBaЧеM
УкpaТни.Пoза
тим, цей iстopиuниЙeпiзo.цсТaBИтЬTBеpДxеHHядеяKИХ пoлiтичнo
зaаHгa)Koвaниxiстopикiвпpo гepманoфiльствoKoнoBаЛЬЦяв Kатeгopiю звичaЙнoгo HaKЛепy_ бачимo, Щo KoЛИшнiЙавстpo-yгopськиЙ пiддaниЙ Koнoвалeць вiдмoвився слУЖ|Атv|
нiмeцькoмy стaвлeнниKoBi,гетьмaнoвiСкopoпaдсЬKoMy.
Bаpтo зaзнaЧИт|А,
щo внyтpiшня пoлiтична ситyацiя в УкpаТнi yсклаlцHЮBaЛась
пoбiчними нaслiдками бiльшoвИЦЬKoгoПеpеBopoтVB
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Питoма
втiкaчiз пiBHoЧi.
PoсiТ.Укpa.iнyзaпoлoнили6iлoгваpдiЙськi
y
вiдпoвiднo
BИдaнЬбyла мЬepHoю,i
пepioдинниХ
вагa yкpai.нсЬкиx
пpoпaHyвaла
Paди,
|-{eнтpaльнo'i
Kисвi,нaвiтьпi.цчaс ypяДyBаHня
aле нiяк не
opгaнiзaцiЙ,
тa бiлoгваpлiйсЬKИХ
пaгagдaбiльшoвицЬKИХ
СкopoпaдськoBлa.цИ
3 пpиxoдoм.цo
yкpаiнськиxсамoстiЙнИцЬKИX.
y Kисвi
елементiвна пoлiтичHе)KИтTя
бiлoгвapдiЙсЬKИX
io,
'nли.
зa
K
a
p
а
л
Ь
H
i г oн и ,
з H И Хф op м y в a л и с я
я.е p e в а ж н o
зHа ЧHoп o с И Л И B сП
я K И Х гетЬMaH пoсИЛaB .цЛя пp Идy шeHHя сeляHсЬKИX з авop y |.llеHЬ.

y тИХпoд|сЬKyсИЛy.AндpiЙMельниктак oцiнюсpoль KoнoвaЛЬця
глиняниx нoгaх стoялa гeтЬмaнсЬкадep.
яx: ,,знaвuJv.,нa яK|^,(
жaвa, вiн нeвтoмнo пpaЦюBaв нaд спPaвoю з6лижeння дeя.
киx гeтЬMaнсЬкиxкiл з УкpaТнським Haцioнальним Coюзoм.
Biн нaмагaвся...пepекoнaти гeтЬмaнa (нa жaлЬ, нeнaдoвгo!),
щo т iл ь к и с п и p a Ю Ч и с Ьн a y к p a T н с ьк i н a ц i oн а л ьн i с и л и , в i н
спpoмoжeться 6eз чy)кoT дoпoмoги, нiмeцькoT чи п/loсKoB.
сь ko T, в с т oят и с Ь п p и K e p м i У к p a T н и . 3 ц i е l o д i ял ьн i с т t o
пoв,язyсться фaкт yнaстi в гeтЬмaнсЬкottлyypядi такиx визнaч.
ниx yipaTнсЬкиx дiячiв як flмитpo .flopoшeнкo тa. Maксим
Gлaвiнський,i' зpeштoю, фaкт' щo ГeтьмаH дав дoзвiл на вiд.
нoвy фopмaцiT Ciчoвиx Cтpiльцiв,'.
пИLlJе:
,,...спpaвa opга.
Сaм € в ген Koнoвaлецьy свoix сПoгаДaХ

кoм нeпpoдyктивна' a щo бiльшe - нeбeзпeчнa...',
€
, л Ю д И H Ип, oяс H Ю яK
с а M oг oГ e T ьм a н aяK
o Ц iнка K oн oв а л ьц е M
пpИXoдyЙoгo Дo BлaдИ з нyxoТ Boлi,тaK i безславнoгo
Г1pLАЧИ|1|4
кiнця гетьманатy:,,Hа пiдстaвi мoТx спoстepe}кeнЬя пpийшoв
дo виснoBKy,щo П. Cкopoпaдський - лtoдинa чeснa, aлe дyжe
сла6oвiльнa, yкpaTнсЬкoмy наpoдoвi тa йoгo спpaвaм дyжe
далeкa... мaйжe в кo>кнiйpoзмoвi зi мнoю пiдкpeслювaв, щo
кepy€ т ься вiн лишe дo6poм УкpaТни, тa нapiкав, щo yкpaTнцi
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нe xoчyтЬ йoгo пiдтpиMaти, а oднoчaснo oтoчyвав сe6e людЬ.
ми вкpaй вopoжиtии дo BсЬoгo yкpаTнськoгoi майжe слiпo
слyxaв Txнix пopад i вкaзiвoк...,,
B цих oбставинаx
хист€ в гена KoнoвaльцЯ
lцИпЛoMaтИчниЙ
дoПoмiг дoсягтипopoзyмiння
iз гетьманoM
пpo вiднoвлeння
фopмацiТСiЧoвИХСтpiльцiв,
y N/еHшoMy
oбсязi,i не в Kисвi,а в БiлiЙ
щoпpаB.цa
|-{еpквi.
ПpoтягoмTpЬoХмiсяцiв,вiд сepпняДo ЛИсToПада
191Bpoкy
€ в гeнoвi Koнoвaльцевi
вдaлoсязфopмyвативiйськoвиЙпiдpoздiл,
якиЙ,згiДнoiз свiдненHяM
пoЛKoBника
AндpiяMельникa,пеpеBИщyвaв бoсздатнiстю
пoпеpeднiфopмaцii СiчoвихСтpiльцiв.
L1естaлoсь
1918poкy ПaвлoСкopoпaдськиЙ
видyxе BчасHo,6o 14 ЛИсToпaдa
дав УнiвepсаЛпpo федepaцiюУкpаi.низ Poсiсю.KиТвзaxoпили6iлoгвapдiЙськi
BвечepioкpемиЙзагiнСiчoвиx
дpyxини,16 листoпaд,а
Cтpiльцiв
BИpyшИBна Kиi.в'
B книзi MатвiяСтaxiва,,УкpаTнa
в дoбi !иpeктopiТУНP',,видaнiЙу
1962 p. в Скpeнтoнi,сШA, с спoГalцпpo зyстpiнKoнoвальцяз Геть.
Ma HoM Haпеpeдo.цH|a HтИгеТЬMaHсЬKoгo ПoBсTaHHя, BИ|v1oгИ
стpiлецтвa

пpo poзпyск бiлoгвapдiйськиxдpyxИн, якi 6ули вiдкинyтiГетьмaнoм.
Пoдoлaвши oпip, нiмeцькol.залoги y Фастoвi внoчi ]7-гo ЛИсToпада, стpiльцi над paнoк 18-гo BстУп|/1лИ
у 6iЙ iз ГeтЬMaHсЬKимивiЙсЬKаMИ:oфiцepс ькими дoбpoвoЛЬчИMИза гoHaMИ геHеpаЛaСвятoпoлк-MipсьKoгoтa Сеpдюцькoю дивiзiсю, зaгaЛЬHoЮЧИсеЛЬH|сТЮ
8000 бiЙцiв.ЗгiДнoзi свiднeннямиAндpiя Mельникa ,,стpiлецькi
сили 6ули BДесяTеpoMеHшИMИ_ Чoт|Аp|А
пixoтинськiсoтнi,oднa кyлеMeтHaсoTHятa oДHa гаpмaтнa батаpeя'''i тим Hе MеHшe,,,poсiЙськi
зaгoнИ BтpaтИлИ пoHаД 6ОО убитими i стiлькИ x пopаHe+И|v:И'''
Bтpати стpiльцiвсKЛaдaлИ17 в6итих.Toгo x BеЧopa Сiчoвi Стpiльцi
заХoпИЛИBасилькiв.СеpдюЦька дивiзiя тa кiнниЙ .цивiзioнпiд кoMaHДyBаHHямпiдпoлкoBHИKаЮpiя oтмаpштaЙнa пеpеЙшли на бiк
стpiлецтва'B Укpal.нiпoчaлoсЬпpoТИГетЬMаHсЬKe
ПoBстaF]Hя,
дo яKoгo пpИ€ д Haлися iншi yкpai.нськiвoсннi фopмyвання та збpoЙнi загoHИ сeЛяH.
Пеpioд BлaДИв Укpai'нi!иpектopiТ,якиЙ пoчaвся пiсля ПoваЛеHHЯ
гeтЬMаHсЬKoi
влaди, ПoKaзаB,нaскiлькиyкpа.iнськeсyспiльствoбyлo
He гoтoведo oбopoни влaснoi .цеpxaвИ.Aнаpxiя бyлa не ЛИше Mo.цнoю iдeoлoгiчнoютечiею, вoна pyЙнyвaЛа наЙменшi мoxливoстi
oпopy yкpai.нцiвсИлаM, якi нaмaгались зpyЙнУBaтИ[xню дepxaвy.
Пoвстання oтaмaнiв, poзбиття Укpаi.ни на дpiбнi тepитopii.,якi 6ули
пi.цвладнi
лишe мiсцeвим лiдеpaм,якi не ЛИшe Hе вИзHaBaлИBЛaДLА
.!иpектopiТ,а Й пpямo i.i.пoбopювaлИ,Г|p|АзBeЛИ
lцo Toгo, Щo бiльшoвицькi вiйськапo ЧaсТИHaХ
зaХoпЛЮЮть
УкpаTнy.Bесь цеЙ нaс Koнo24

y Йoгo ЛaвaХ сKЛaдaЛa ш;.к1!lЩ,нaД.цнiпpянцiв
aoсаt;ч!нлi'
Koнoвaльця пoKa- 3,.#i.'т}1i:j,
Пiдpoiдiл
s0 90й.
Зy€ зpaзoK iДеЙнoстiтa нaцioнaльнoi"@;
..'..:;:::::,"i::.*Еrl-яl}llt
:j::li.,;;i::,:;.-;iy".j,:jT:i.]:::
вЬданoстi, oднак саMИХ лише Сiчoвиx
iJ

п цirс,

r.

! .lФroD

lrE 9lяrro..

частoЧKyyкpаiнськo.iземлi .п,ляBласHoi деpxавИ, пpoTe таM, Де
HaB|тЬKЛaпTИKapl.цсильнi Дiлилисвiт,.цляслабкoгo He зHaХo.цИлoсЬ
УHP yкpаiнцям
вiЙськoм
з
УГA
пiсля з,сднання
нo.i землi. l-J-{oпpавдa,
.1919poкy
зHoBy
З0
сеpпня
i
навiть
BДaЛoсяздiЙснитивДaлиЙHaстУп
BИзyкpa.iHсЬKИХ
yспix
знaчниЙ
oстаннiЙ
зa]ЙнятиKиi'в. Пpoтe це бyв
Ha
вoЛЬHИX зMагаHЬ, зДiЙснeниЙ вИKЛЮчHo BЛасHИMИ сИлa\J|tА.
-дpy-

вiЙськa.Фpoнти бopoтьбизa
гиЙ жe.цеHЬy Kиlв вхoдятьДенiкiнськi

6 iль \УкpаТнy
/ и nэi . ц r l зHoBy
2Ц^ a \/ E
llпr n Ч vn тЬ.я нa
н а заxiд.
з а x iл пеpеBa)KHoJ||.ц
пe De ва ) KH o пiл yдapaMИ
Vдa p a M и o|лЬвiдкoнyються

шoвикiв.€ в гeн ПетpvшeвиЧ,HaMa.

збеpепи гИHyчyвiд тифy
гaЮчИсЬ
У к p a i н с ьк y Г a л и ц ьк yA p м i ю т a
ввiЙтиy пopoзyмiнняiз деpXаBам и A н т a н т ИУ, K Л а Д ассe п a p a т н и Й
щo, яK пoKaДoгoвipз .Ценiкiним,
Bpязaв пеpeбiгпoДiЙ.цoзвoЛИЛo
стpiльцiв
тyBaTИвiд тифy бaгатьoх
УГA, але Hе .цaЛo H|яKИХpeaЛЬHИX

ЗУHP.ДискладKopпyсуCiнoвиx ваxелiв.цЛяBpяTyвaння
KoмандниЙ
iнтеpсeбе тpи
ПpoTИ
пiсля
мaлa
peктopiяУHP
Фoтoнa зГaДKy
Cтpiльцiв.
I
HyBaHHяKopПyсyв Лyцькy,ГpyДеHЬ фpoнти - 3 пoляKaMИ,l-leH|KlHИM
1919'СиДять,злiва:сoтник M Mатчaк, бiльшoвиками, i з yс|Ma TpЬoN/a
A Mельник ,пoлк oвникe Tex Hе
П o ЛK o BHИK
ДаBаЛa сoбi paди. Cимoн
KoнoвaлеЦь, ПoЛKoBHИKP. Cyшкo, сoт.
HaMaгaЮчИсьзбеpeгти
Петлюpа,
н и к l . Д a н ь кiв. Стoять ,з лiвa :сoтн ик |.
6и нa HaдДнiлpянxoч
Aндpуx, пoЛKoBHИKP. .Д,aшкевин,сoт- дepxaвy
нa загаpбання
пoгoдИBся
Щинi,
ник B KVча6ськиЙ, сoтнtlк Я. Чиx.
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пoляKaMИ3axiднoi'Укpаi.нивзaмiн на спiльнi.цil.пpoти бiльшoвикiв.У
спlльнoм.yпoxoдt сoюзнi вiйська зaЙняли KиТв,але пiсля кoнтpнaстyпy ЧеpBollИx пoляKИ виpiuили, щo Тх влaснi iнтеpeси с вищими вiд
спiльниx,i пiдписалив Pизi миpниЙ.цoгoвipз Moсквoю. Tак завеoшИBсяvеpгoвиЙпoдiл Укpаi.ниi.i'сyсiдa|\,4И,
a лЮД|А,
якi ввa)KалИсBoTм нaцioнaЛЬнИ|v
oбoв,язкoмбopoтьбy за Деpxавl]iстьвласнoгo Hаpoдy, мyсiли виpo6лятИпpoгpаN4y
бopoтьби на нoвoмy етапi,
Чepeз ЧoтIАpllднiпiсля nion,.uн,, УгoДИПeтлюpи i Пiлсyдськoгo,
б гpyдня, частИHaСiчoвиx Стpiльцiвбyлa пepeведeнaпiд кoмaндy
гeHеpaЛаoмелянoвича-Павленкa,якиЙ ТoГo x дня poзПoчав свiЙ
паpтИзаHсЬкиЙ
пoxiД пo TИЛaXBopoга.Pешта ЧaсTИHoсаднoгo Kopпyсy MаЛa бiльше пoлoBИHИсKЛaдy,ХBopoгo на тиф i зaлишилaсяв
HoвiЙ ЧopтopиТтa Mиpoпoлi, Bxe на дpугиЙ дeHЬ тaM Ha HИX HaсKoч|АлИЧaстV|HV|
вi,цoмoТiз сyмнoT iстopiT3УHP apмiТ гeнepaлa Юзеy Лyцькy.€ в ген Koнoвалeць
фa Галлеpa,poззбpoТлитa iнтepнУBaлИ
o|1I4|1ИBся
з тИ|\t1|А
Сiчoвими Стpiльцями,якi не 6paли yvастiy пoxoдi
apмiТУHP pазoNliз пoльським вiЙськoмна Kиi.в.Bсе x тaKИзаBlцЯKИ
дoгoBopy Петлюpиз ПiлсyдськИMсTавЛeHняпoлякiвДo частин УГA i
дo фopмyвaнь-УHP бyлo piзним. СoюзниХ пoЛяKaMвoякiр ЧaстИH
УHP нeвдoвзi бyлo звiльненo, бaxаючi стapшИHИ Г1p|V1СтУг1|АлИ
Дo
KoHтpаKToBoiслyxби y BiЙськy Пoльськoмy, a тi, щo He 6axaли _
ви,iхaлив eмiгpaцiю.Taким чИHoM вiд сepедини 192О poкy € в ген
KoнoвалеЦЬoпИHя€ T Ьсяв Пpазi,а пoтiм y Biднi.
ПiслязaкiнчеHHяBoсHHихдiЙ пepеBa>кHa
бiльшiстьyкpаi.нськиxвoякiв пoвеpнУлИся.цoцивiльнol пpaцi.Aлe бyли тaкi,для якиx вiйнa
Hе MoГЛaзaкiнчитися,пoKИ нe бyде .цoсягHyToгoлoвнoi мети _ Ук_
paTнськoТ!epxави. Bиняткoвe мiсцe € в гeна KoнoвaЛЬЦяB iстopiТ
Укpa.iниBИзHачИлaЙoгo oсoбистa xИTT€ в a пoзицiя щoдo цiсl.вeликo.i мети _ вiн стaс opганiзатopoMстpyKTyp,якi ставили сo6i зa MеTy
пiдгoтyватиyкpаiнськиЙ наpoд дo здoбyття HeзaЛе>KHoсТИ
пiд нaс
HaстyпHИХ
глoбальниxпoтpясiнь.
HезваxaючИ Ha BИсoKyдисциплiнy фopмyвань Сiчoвиx Стpiльцiв,
тa ДoслiдникипpoЦесy BИзBoЛЬHИХ
щo BИзHaЮтьyсi yнaснV|KИ
ЗMaгаHЬ, пpoTягoMчaсy Bo€ H HИХ дiЙ iснyвав дopадvиЙ opгаH пpИ Koмандиpoвi _ СтpiлецькаPaда.KoнoвалецЬчaстo BДaBаBсЯДo пopаД
цЬoгo opгaнy, Mo>клИBoчасoM навiть з MеToЮпiдняттяi дисциплiни,
I BласHoгo aвтopИтeтy.oстаннс засiдання Стpiлeцькoi Pади вiдбyлo_
ся в липнi 1920 poкy, lце BoHа бyлa poзпyщеHa,a стpiльцiв_ зaKЛИKaHo пoBepтaтИсЬiз eмiгpaцii'в Гaличинy.€ в гeн пoBеpHyвсяy piдне
сеЛo HaпpИкiнцiлiта, всЬoгo ЛИше Hа кiлькa тиxнiв, а в>кeв кiнui
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сepп Hя p а з oM i з б p a т oм M и p oн oм в i н
вiД,ixдxaсдo Пpaги.З1 сepпнятaм вiдбyнa якiЙ
yкpаТнськИХ
сTapшИH,
ЛaсяHapa.цa
У
к
p
a
i
н
с
ьк
yB i Й бyл o зa с н oв а н oУ B o
зi
спoгадами
Згiднo
сЬKoByopгaнiзацiю.
УBo _
iз членiвHачaльнoiKoлегiT
oДHoгo
.[i.
кepiвнoгoopГaHy_ oсипa HaвpoцькoГo, Hа пoчaТKyсBoIM гoлoBHИMзaвдaHHяM
aBтopИ зalцyMy6aчили збеpеxeння KаДpiB
yкpaiнськиx збpoЙниХ сИЛ. Tе, щo бiльшiсть заснoвникiвУBo мaли Hа Meтi Haса|vпеpе.цна yвaзi вiЙськoвi пpoблеми
свiдпpoцесy бopoтьби за HезaЛе)Kнiсть,
i спpямoванiсть
чaть i спoГaдИ yЧaсHИKiB,

poбoт иУ B o y п e p ш ip oки Т Тi снyв aння .
KoлегiябyлапepeЙмеHaчaльна
Heв.цoвзi
HoBaHaв HанальнyKoмандy, а € в гeн Ko-

€ в гeн

аЛецЬп|сля

сTaBПеpшимHaчaльнимKo- po:-.^T:.u".:'
HoBaЛeцЬ
5:PTy%я..::.,'
1920piк
ЛyЦьк,
Стpiльцiв,
УBo.
мендантoм

opгaнiзацiУBo бyлa HaсaMпepед
еTaпl|сHyBaHHя
Hа пoчаткoвoMy
y BИзaвlцaHHя
сoбoю
пepед
сTapшин,якi СтaBИлIА
€ Ю yKpaiHсЬKИX
yKpa|нpoзгopнyтИ
швИдKo
паДKyвiЙськoвoгoкoнфлiктyв € в poпi
бopoтьбиза
пИтаHHя
ськy apмiю,i такимЧИHoMвиpiuитивiЙськoве
Ko>Keн
плани,
poзpoблялись
мoбiлiзацiЙнi
незалеxнiсть.
.[ля цЬoГo
poзвiдкa
УBo в
y
маЙбyтнix
MаBсBo€ мiсцe
сTаpшИHa
фopмyвaнняx,
з
а
Й
м
а н Цi в .
п
Л
a
H
И
м
oб
i
л
i
з
a
ц
i
Й
н
i
п
p
o
i
н
ф
op
м
а
ц
i
ю
сBo ЮЧep г yз б и p a л а
спoд|Ba.
пеpeKoналИсЬ,
УBo
opГaH|зaтopи
шBИдKo
щo
oднак Дy)Kе
тись нaвiтi нa вiЙськoвиЙкoнфлiктlцеpxa3Aнтaнтиз бiльшoвикaMИ MapHo.Пpo це пИсaBy ЛЮТoMy1921poкy в свoТx-лИстaxдo
Львoва€ в ген KoнoвалеЦь:
,,ПoлiтикаУHP, як i взaгалi пoлiтика
Haдднiпp. УкpаTни, ]vloглa6и стaти aктивHoю тiльки в ЦЬoмy
випaдкoвi, кoли 6и дep>кaвиAнтанти p|wились висryпити зi
збpoйнoro iнтepвeнцiсю пpoти 6oльшeвикiв. HадiятисЬ,oднак
нa цe нeмa€ нiякиx oсHoв. Пpoтивнo, дyгvtкyзбpoйнoT iнтepвeнцiТ пpoти тeпepiшнix панiв PoсiT i УкpaТни ввaжaти тpe6a
oстaтoчHoзлiквiдoваHolo.',l дaлi: ,,ПoлЬщa нi тeпep, нi в нaй.
бли>кчiй,a навiть в дальшiй мaй6yтнoстi пpoти PoсiT, чи тo
бoльшeвицькoТни peакцiйнoТ,нe пiдe'..Aнтaнта нi пiд якolо
yмoвoю Ha цe Tй нe дo3вoлитЬ.opiснтaцiя нa ПoльЩy,якi нe.
6yдь надiТ нa TТ дoпolvlory в нашjй визвoльнiй 6opoть6!, цe
a6сypд, a для нaшoT спpaви piн навiть дyжe цJкiд.гtиBа.,,
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т и ' зa д e p ) к a т и н a ЦJy
o pг а нiзaц i ю в п p и м i .
тивниx фopмax, щoби
пepe)кдaти цe вpeм'я
лIoтe, збepiгaюни f|Pl^
цЬoмy нauJy пpoвiднy
дyмкy. lншa piн, чи нaП,l
вдaстЬся ocягнyти цк)
Haшy мery, aлe сЬoгoднi вжe кaзaти сo6i' щo
всe п o к i н чe н o, щ o
,,сommediа finita,,, вва)каю нeвмiсним, а кoли
6 цe ст aл oс я, в в a ж a в Hapaдaв Kаpпатаx,192.lp. Злiвa:IванЧмoлa,
СoфiяФедак,Aндpiй Mельник,ПаpaскaЧмoла,
би злoчинoм.,'
€ в ген Koнoвалець
З цим пеpioдoмстaHoB-

Л еH H я H oBИХ вИз BoлЬHИХ ф op мy вaнь з B,Яз aHa oсТaHHя MoxлИв|стЬ

з Йoгo листiв,Koнoвалeць
oптимiстич.З iншoгoбoкy,як BИпЛИвас
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пoбyвaтинa piднiйземлi.Biн aктивнoзyстpiна€ в гeнa KoнoвaльЦя
аpмiЙ,oб'сднyюниТx в o.цoбoх yкpaТнськиx
сTЬсяз вiЙськoвиками
BИзKoHЦепц|Ю
Ha Hapаlцaxстpатегiннy
та виpoбЛяЮчИ
Hy стpyKTypy
Bo Л Ь HoГ p
o y Х y ,яK a б в к л ю ча л аB И Х oB а H HHя oв oг oп oк oл i н н ят а
йoгo Дo плaнiввизвoльнo[бopoтьби.ЗбepеглисьфoтoгвKJIЮЧеHHя
пi.ц
якi пpoвoдились
ТИХHapа.ц,
pафii,Ha яKИxми бачимoyнасникiв
Ha цИХ
€ пpисyтнiсть
3наменHoЮ
пporyЛяHoк.
тУpИстИчtl|АX
BИгЛя.цoM
lвaнa Чмoли.3 oднoгo бoкy ми нe спoстеpiгасПoЛKoBHИKa
Hapa.цaХ
yнастiв УBo, а з iншoгoбoкy,Пласт,яKИMвiн кемo ЙoгoактивнoТ
pyвaB,пiДгoтyвавHеMaЛoцiнниx кaдpiвдля УBo, a щolцooУH, тo
всi пpoвiднiкадpи opгaнiзaцiiпpoЙшлипластoвиЙвишпpaKТИЧHo
люДеЙ,якi твopилиплaни мaЙкiл.Цe свiднитьпpo дaЛeKoгля.цнiсть
гoЛoBнoгoкеpiвни.
бyтньoТвизвoльнoiбopoть6и,aЛe HасaMПеpe.ц
_ €всеpеДoBИща
лiдеpастpiлeцькoгo
i BИзHaHoгo
кa, opганiзaтopa
гена KoнoвaЛЬця.
***
бoi нa ДeякиЙнaс епiцeнтpнaцioнaльнoT
ЗбpoЙнiдi[ зaкiнчились,
нa
пoдiленi
poтьби змiстивсяв Гaлининy.ГaлиЦькiпoлiтикибyли
yTвepDKeHня
oстaToчЗУHP
якi BваxaЛИ
двa табopи:сeпapaтИстiв,
i сoбopникiв,якi poзглядали3УHP
HoЮMeToЮ.цep)KaBoтBopеHHя,
бiльшoТмети _ УссД, Укpaiнськoi.
ЛИшeяK сХoдИHKy
Дo oсягHення
якe пpoЙшлo6oЙoвиЙ
СамoстiЙнorСoбopнoi .[еpxави' Стpiлeцтвo,
aнix сoпoзицiяx,
на
iншиx
MoгЛo
6ути
Hе
шляx oсаднoгoKopпyсy
Koнoвальцeм
мix
€
в
генoм
тepтя
пeвнi
пoяснЮЮтЬся
бopницькi.l-{им
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тa пpeдсТавHИKами
ypядy
з yHP iвeмiг pа ф i, iвГ а личинi.Пoказoвим пpиKлa.цoм iдеoлoгivниx poз_
xo д хeHЬ ст a л a сп pa Ba

€ B геHa БачинЗначнo пiзнiшe,9 xoвтня 1933 poкy B щoдeHHИKy

сЦ/деHтсЬKoгo з,Тздy.

Hа пoчатку липня "1921
poKy y Львoвi вiдбyвся
З,Тзд yкpаiнськoгo стy.
деHТстBa.У своix pезoЛloЩяxсryдeHти СтaлИнa бiк
сoбopницькoТiдeoлoгii

ypядy, ЦЬoгopaзy вИськoвi aкцiТнa пiдтpимкyзaxiдHoyKpаТнськoгo

Bopoxтa,1921
Bopoxтa,
p.Злiва:
1921p.
Злiваl@
щo викЛиKaЛo poздparyЧмoлa,BасильKyнабський,
lванЧмoла,Tаi.са

Юpiева'
€ в гeнKoнoвaлeLд

NT.i'J:-11Y ]ylf--Д-p

ypяцЬoмy ypядoвi,бyлa сoюзнoЮз ПoЛЬсЬKИM
ця, п[цпopядKoBаHа
в
бyла
пoЛKoвHик,
вдягнyB
якoi
k,
армiя
Пiлсyдськoгo,
фopмy
дoм

мi пoлкoвникaУкpаiнськoi Hapoднoi Peспyблiки.
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бopy дo пoлЬсЬKoгoвiЙськa вiд гpyдня 1922 p. Aлe нaЙгoлoснiшеy
Пoльщi i в свiтi пiшoв poзгoЛoс вiд замаxy Ha гoлoвy пoльськoi дep_
)KаBИ Mфшaла ПiлсyдсЬKoгoта львiвськoгo Bo€ B oДy Гpaбoвськoгo,
якиЙ зДiЙснив 25 лИстoпaдa 192,l poкy пepelц львiвськoю pаTyщeЮ
чoTаp УГA Степан Фe.цaк.3амаx Hе B.цaBся,кyлi нe пoцiлили в Пiлсy.цсЬKoгoi лише пopaHИЛИвo€ B oдy, oдHaK для Pa.циAмбaсaдopiв
y ПеpшiЙ свiтoвiйвiйнi,якa виpiшyвaла,B|АзHaкpaTн-пepеMo)KHИцЬ
BaтИ,чИ Hе BИзHaBaтиЗУHP, цe бyв дy)Ke вИpазниЙ знaк, щo yKpaТнцi нe гIoгoдХyЮТЬся
з пoлЬсЬKoЮoKyпaцiсю.Пpoте, з iгrLшoгo
бoкy,
yкpaТнськi
зeмлi
бyли
пoЛяKaMИ,
oкyпoвaнi
якi
здiйснювaдe-фaKтo
ЛИ сBoЮ BЛa.цyi без piшення Paди Aмбасaдopiв. oтoж свpoпеЙськi
rцИплoмаТИпpoстo вiдклaли спpaBy Дo пpoясHeння пoлiтичнoi сиry_
ацiТ,a вoнa, зpoзyмiлo, He MoГЛa у тoЙ чaс pyxатИся в пoтpiбнoмy
дЛя yKpalHц|BHaпpяMKy.
Boсени 1922 poку УBo iнiцiювaЛaB Гaличинi сaбoтаxнy акЦiю. ЗaпaлaлИ пoльськi фiльваpки, aкцiя стиxiЙнo пoшиplАлaся Ha весЬ
кpаЙ. Пoляки вiдпoвiли пoгpoмами yкpаТHсЬKИХyстaHoв: HТш,
,Пpoсвiти,,,Aкaдемiннoгo .[oмy. Ситyaцiя MoГЛаЛeгKo пepeЙти в нацioнальне пoBстaHHя.oДнак як i пi.цнaс ЧopткiвсЬKoгoKoHТpHaсryПy
УГA, yкpаi.нцiмали дoсi нeвиpiшенyпpoблемy:бpaк збpoi та амyнiцiТ.3гiднo зi свiднeнняМИчлеHa Haчальнoi Koманди УBo oсипa HавpoцЬKoгo тoдi x y Львoвi, в бyдинкy ,,СiльськoгoГoспoдаpя,,вiдбyлaсь спiльнa Hаpа.цапpelцсTaBHИцтвa
Уpядy 3УHP тa Haчальнol'KoMaHдИ УBo. Hа цiй нapaдi € в ген KoнoвaлeцЬ вИзHaB, щo кiлькiсть
з6poi та бoспpипaсiв,якi УBo пepeпpaвЛя€ дo Kpаю чepeз 3акapпaття с мiзepнoю,i зaбeзПечИтИ
oзбpoсння peгyляpнoТаpмiTнe в стaнi.
Тoмy сaбoтaxнa акцiя He зMoгЛа poзгopнyтИсЬy пoBсТaнHя,a тaKтИка УBo зBoдИлaсЬдo дiЙ пapTИзаHсЬкиx
загoнiв i дивеpсiйнИХгpyп.
3акiнченнявiЙни .цaлo мoxливiсть yчaсHИKaМвизвoльнoТбopoтьби
BпopядKyBaтиoсo6исте )KИття.€ в гeн Koнoвалець тa Aндpiй Mельник
olцpy)KyЮTЬся
нa piдниХ сестpаХ - дoчKaX львiвськoгo aдвoкaтa Степaна ФеДaкa (це l.xнiЙбpат СтeпаHтaK Heвдaлoстpiлявy Пiлсyдськoгo). oльга Koнoвалець-Фe.цакневдoвзi poздiлилаз чoлoвiкoм неЛегKe xИття пoлiтичнoгoемiгpaнта,Hе лИшe BИХoByЮчИна нyxинi синa
Юpкa, а Й дoпoмaгаЮчИ€ в гeнoвi y Йoгo пoлiтичнiЙпpацi,Hа iншiЙ
фoтoгpафir.бaчимo сеpе.ц yнaсникiв вeсiлля пoЛKoBнИKaСiчoвиx
Стpiльцiв Poманa .Qaшкевиvaтa ХopyHxoТ oлени Степанiв знаЙoмi
oбличчя € в гeнa Koнoвaльцяi Kиpилa Тpильoвськoгo'Пepшi Tpo€ зHaлися iщe з пеpeДвoсHHИХpoKlB зaB.цяKИсвoiЙ дiяльнoсгiв гoлoвнiЙ
yпpaвi УкpаTнськoгoСтyдeнтсЬKoгoСoюзy, BoчеBИ.цЬна вiйнi сгapа
спpаB)кHсвипpo6yвaння.
дpyxба змiЦнiлa,а KoXaHHяBИTpИMaЛo
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спеЦ_
Сaбoтaxнaакцiя,opганiзoвaнаУBo, зМyсИЛаaктивiзyвaтИсЬ
служ6имoлoдoTпoльськoi.цеpxaBИ.ПoчалисьapешТИyкpaТнськиx
сТapшИH.Бpaт кepiвникaУBo, д-p Mиpoн KoнoвалeцЬпo.ца€ , щo
BoсеHИ1922 poку пoЛЬсЬKапoлiцiя,шyKaЮчИчленiвHачальнoiKoлeгii УBo, навiдaласяB ПoMешKання
€ в генa y Львoвi,Ha ByЛ.Теpе_
(тeпep
си,34
MитpoпoлитаAнгeлoвичa).Пpo це дiзнaвсяKoЛИш_
кaпельмeйсгеp
УГA, кoм.пoзИТop
Mиxaйлo ГaйвopoннiЙ гoлoвниЙ
poкiв, Гaйвopoн_
з
ськиЙ' Boни з € в гeнoм зHaлIАся
щe lцoвoсHHИx
MyзИKyв 3aшкoвi,зHаBryдИ Дopoгy,i внoчi,oMИHaськиЙBИKЛaдaв
ЮчИпoЛЬсЬкi
патpyлi,висгaвленiy зB,язKyiз ввeденимстаHoМoблoги, пpoЙшoв18 км манiвцямизi Львoвaдo Зaшкoваi вpятyвавKoHoвaЛЬЦявiд аpештy.Тeсгь € в гена, a.цвoKaтД-p Степaн Фе.цaк.qo_
Ha пpiзвищеKopпaн,i тoЙ пeMoBИBся
зi знaйoмимзaлiзничнИKoм
pевiз кepiвникаУBo y ваHтa)KHoмy
пoТздiдo Bapшaви.З пoльськoТ
стoлицi Koнoвалeцьна пiдpoблeнiдoкyMеHТИвиТxaвy Гданьськ.Цанцiг,КyдИ Hе тpебa бyлo вiз, бo цe мiсгo мaлo oсoбливиЙстaтyс
Ha батькiвщинy
€в.
B сToсyHKaХ
Пoльщiта Hiмеччини.
ПoвеpнyтИсЬ
гeнoвiKoнoвaльцевiвxе Hе сy.цИлoсЬ...
y*puт".,KИХ
зеMeЛЬ'пoЛяKaMИ
oтBpeштiдoкoнаниЙaKт oKyпaцiт
pИMaBапpoбaцiюAнтaнти:15 беpeзня192З poкy Pа.цаAмбaсадopiв
BИзHaлaСxiднyГaлининуза Пoльщею.ПoсrалoпИтаHHяHaпpяМнИx
BИзвoлЬHИХ
зMaдальшoi бopoтьбизa деpxaвy. BoднoнасyчaсHИKИ
гaнЬ стaвИлисo6i зaпИTаHHя:
voмy yкpaiнськийHapoДпpoгpaвбo_
poтьбy,зa яKy бyлo пpoлитoсгiлькикpoвi?Hа дyмкy € в генa KoнoyкpаTнськoГo
бyлa нeгoтoвнiсть
сyсBaЛЬцягoЛoвHoЮпpИчИHoЮ
пiльствадo збpoйнoi бopoтьбИзa деpxaвy тa слaбкеyсвiдoмлeння
Hapoдoмтoгo, яKy BeЛиKуцiннiсгьдЛя HЬoгoМа€ BЛaсHанацioнaльHa .цepxaва.Тoмy пpoПаГaH.ца
бiльшoвикiвпpивoдИЛа.цo зHаЧHo
бiльшиx Bтpaт в pяlцaХyкpаiнськиxзбpoЙних сИл, нix зaвдaвaла
вiд багaтьoхiнших пpoвiдниЧеpвoHaаpмiя.Koнoвaлeць,нa вi.цмiнy
банив ваxливiстьHe ЛИшепpoкiв визвoльнoТ
бopoть6и1917-21pp.,
пaгaндИiДeЙ сaмoстiЙництвa,
a Й неoбxiднiстьpoзpoбки стpyнкo.i
свiтoгляднoТ
систeмисамoсгiйництва.
пoЗгiднoзi свiдченнямlвaна Keдpина,сaме € в гeн KoнoвaлeцЬ,
вiднoвив
вИ.цaBaнHя,,Лiтеpaтypнo-HаyкoвoBеpHyвшИсь
дo Львoвa,
,|898poKy
BИxoд|АB
яK opгaHУкpaTнськo-Pyсьгo Biсника,',
якиЙ вiд
Iвaна
кoj.Bи.цавничoiСпiлкиза peдaкцiсюMиxаЙла Гpyшeвськoгo,
Фpaнкa,BoлoдимиpaГнaтюкaтa oсипа Mакoвeя.Ha пpoпoзицiю
Koнoвaльцяpe.цaKтopoM
стaв .[митpo.ЦoнЦoв.
цЬoгoвИз_
.Цiяльнiсгь
ТyTлИшe зaзHaHачHoгoпyблiцистазaсЛyгoвy€ oKpeМoгoBIАДaHня,
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чи1йo, щo це пpизHaчeHня

i,i.lлo дaлeKoсяxн.

HaсЛlдKи та пpиHeсЛo

сaмe тi peзщйти, яKиx, мабyь, oнiкyвaв € в гeн Koнoвалець.XaстаBиBся.цo oсoбисrиx
Ё"oЪpнй" Ъ те' щo Koнoвaлeць KpиTичHo
спpaви KеpyBaBсяHе
пpoтe
дoбpa
p". i"puкг"py .[oнцoвa,
]aдlя
Ьмoцiями,a нaфoнaльнoюпoтpeбoютo
Щo x стoсy€ T Бся oфiцiЙнoгo BидaHHя УBo,

ним стаB мiсячник,'Сypмa,,,пepшe чисЛo яKoгo
вийшлo y сiннi 1927 poку. BидaннядpyKyвaЛoсЬB
Литвi, пiсля чoгo Чеpез Гданьськ,aбo нepез Чеxo.
Cпoвaччинy тpaнспopryBаЛoсЬв Укpaiнy. ПoльсЬKе заKoHoДaBстBoПepeд6aчaЛo3a рo3пoвсЮд-

Пpиpoднiм HапpяMKoi'дiяльнoсliУBo бyли бoйo_ ..
вi aкцiТ.Пoчaткoвoцe бyли дii пapтизaнсЬкиxзaГoнiв. Oдин загiн, числoM .цo 50-ти чoлoвiк, пiд кo_
мaHrqyвaHHям
нoтapiвУГA Стeпaнa MeльничyKaТа .
Пaвлa Шepeмeтидiяв-на Тepнoпiльщинi,
iнший, op- .
гaнiзaтopaмияKoгo 6ули Baсиль Kpyпa тa Poмaн .
Лyцeйкo _ на Сoкальщинi-Пoльська пoлiцiя пiсля
зaтяTиxбoТвзнищила зaгoни,a зГаданиxкepiвниfв
тa opганiзатopiвсyд засyДиB дo poзсгpiлy.3 нaсoм
дiяльнiсгьбoйoвиx загoнiв УBo oбмexиЛaсЬ дo aK_ Oльга

.[митpo.Ц.oнцoв
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lвана Bишенськoгo).9-гo лютoгo 1924 poкy o ffi
прoфе- [-''
lIРUчЕ-.
пoЛЬсЬ-KoГo
paHKy зa
зa дoHoсoм
гoд. paHKy
6-й гoд.
6-Й
дoHoсoм tlOJlЬLbKUlU
lнlсltЦшrЕ4r''Ц,'6'rc

зpoбилaoбшyкii *TRцx1I'Tl*
Савипoлiцiя
сopаФpiнцirшкa
.'.o^.

вlIqHe BСт1|1Глll|
BзяTиyчaсTЬy вiйнi 1917-21pp.
Maючи пepeKoHанHя,щo гpoшi, зiбpaнi пoЛЬсЬкиIЙ
oкyпaHтoь,lз
yKpalнсЬKoгoHaселенняy виглядiпoдaткiв,пoвиннiбщи викopисгaнi нa цiлi BизBoлЬHoT
бopoтьби,yBo opiснryвaлaбoйoвi гpyПиHaПаДaтиHa пoштoвiвiддiлeннята кyp'сpiв,iншi фiнaнсoвiдеpxавнiyсгaнoви. З цiсю мeтoю кpaйoвиЙ кoмeндaHТУBo сoтник Юлiян Гoлoвiнськии сгBopиBт.зв.,"гlеТЮнy
бpигaдy,,,яKa BиKoHaЛакiлькa вдалиx нaпaдiв Ha кyp,€ p iв тa гoЛoBнyпoшry y Львoвi. Пiзнiшe,кoли
ПoЛЬсЬKaпoлiцiяздiйснилa pяд KoнТpзаxoдiвпpoТи TaKиx акцiЙ,
ефекгивнiсгьнапaдiвBПaЛai yBo, а пiзнiшей oyH вiдмoвилисьв[д
цiсTфopми дiяльнoсги.
3poзyмiлo,щo дiяльнiсгьУBO вимагалa кoштiв,чaсoм навiтьзнaч-

йE#фII rs\..=
il#-d;i':Т#ЁЁ.;ЁЪй"-"йЬ
MаHHядoкyмeнтiв i бyлa зaкaТoBaHа11 .-"-]Р.; l
У*.;.'.-,
залишeнioсипoм Дyми.l
знaйшлa .цoKyMeHти,

тoгo кoмiсapoм Kaйдaнoм i aспipaнтoмпoЛlЩll

;

-=,-

тюpмiHaByЛ-Яxoвича.lнtrEa-+i
в слiднiй
Смoльнiцьким

oльгa Бaсapaб пoмepла,aлe не зpа.циЛатoBа-l';flЁ*i'-.:;
ffт
i'l,-,
pишiв, i. пepeц сyДoм бyлo пoсгaBЛeнoЛишel.*:-.
.'з5
яKиx пoЛяKизмoгЛи всганoви.Бi.
тиx пiДпiльникiв,
бyл и K pа йo в и й кo м e ндa Hт У Bo пoл кo Bн}l1 т,.ryn"Г*o6янка
Лiтeрдlдpiй М"лo""*, сoтHиKи €вгeн
Baсиль Koвaлeнкo.
А

3иблiкeвич тa

вkника
',j"oйшoЬoгo
i'iжвo€}Iнoгo пeрoдy
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сeпapaTИзMy.
зpoзyМiЛИMiдеoлoгiчнебaнкpyтсгвoiдei гaЛИцЬKoгo
мixвo€
H Hoгo пепoлiтичний
вiдoмий
УBo,
дiяч
заснoвникiв
iз
oдин
pioдy oсип Haвpoцький,згадyс,щo вiдпopyчHИKИ
УpяДy3УHP д-p
з
b. iaзаpyк тa пpoф. l. БoбеpськиЙвiдмoвилисяспiвпpаЦЮBaTИ
ПеpесЛaа pештyзбipoк,зiбpанихy CШA та Kaнa.цi,
ПeтpyшeвичeМ,
пoлiтичy ЛьвoвiHа paxyHKИyкpаТнськиx
n' y.зe""nЬHoMy.Банкoвi
ниi пapтiй,зoбoв,язaBшИпepe.цaтиix oсoбi.-Ha яKy-BKa)кe€ в ген
Koнoвалець.Hавpoцькийсгвep.Цxyr,щo вiн без oсoбливиx зyсИЛЬ
дoЛаp|в.
oтpИMаBзHaчHyнa тoЙ чaс сyМy _ 5000 aMepИKаHсЬKИx
oсь тaк, з oГляlцyнa сгабiлiзaЦюмixвoсHHoгoxИття,яKa BИKЛючa_
нa пepшиЙплaн
пoвстaHHя,
Ла MoxЛИвiсгьyспiшнoгoнaцioнaЛЬHoГo
пpo тoЙ
спoгa.цаХ
свoТx
дiяльнoстиУBo вийшлa poбoта в Maсax,У

xopyнxиЙУГA oсип Бoйдyник
пepioддiяльнoсти
:чy-.'.,'.1:]I1

пpиxoдили дo пpикpиx Bиcнoвкiв, щo в пoстaвi П/laс€ lстoтнl
нЬдoлiки, якi й спpичинилиcя дo нашoT нeвдaчi. У зв'язкy 3
ти' нa*aльна Koмaнда дала члeнai' УBo завдaння oсвiдoм.
лloвaти yкpаTнський нapoд y тolt'y, щo:
1) нaйiищoю людсЬкolo спiльнoтoк) с нацiя;
zi наpoд.нацiя lt,|oжe)кити пoBним життяlt' i poзвивaти свoТ
Gили лиuJe y влaснiй сaмoстiйнiй дeprкaв-i;
3) цlo влaснy дepжавy наpoд мaс. здo6щи й з6epiгати влас.
ними GилaNlи,'нe Po3Paxoвyючи й нe нaдiючись нa )кaднy
стopoннк) сv|лу,aнi на мirкнapoдн ю -спpaвeдливicт.ь.,,
aкцiЙ,тa aктiвсaТoмy нлeниУBo, кpiм пiдгoтoвкимoбiлiзацiйниx
бoтaxy i тepopy,займалисьopганiзацiсю
vкpаТ151!г!лцxoвo-KyЛЬтa€ M Hoгo УкpaTнзoKpеMаopгaнiзацiсЮ
шкiльництвa,
ТypHoгoЖ|Аття'
хИття.
y Львoвi,a такox | гoспolцapсЬKoГo
сЬKoгoУнiвepситетy
стopiнкoюдiяльнoстiKoнoвaльцяяK Kеp|BнИKa
Maлo BИBЧеHoЮ
Tа все x с пoсepeднiдaнi, якi вкaзyУBo с йoгo вплив нa ,,Плaсг,,.
ЮTЬ,щo HачальнаKoмaндa УBo нe oбiйшласBo€ Ю yBагoЮпpoцес
мoлoдi,яKа B мaйбщнiЙвизвoльнiйвiйнi пoвиннaбyлa
BИХ9ваHHя
L]ю дiлянкy poбoти взяв на себe
с-гroвo.
сKaзaтИсBo€ BИp|шaлЬHe
_
|ван Чмoла.БiльшeMИ He
пoЛKoBHик
6oЙoвиЙпoбpaтим€ в гeнa
_
y
зyстpiнaсмoсЬiдчeньпpo yчaсТЬЧмoли яKИxoсЬaкцiях-УBo вiн
|-як вiддaвся!Бiльшiсгькадpiв oУH пpoЙ-.
вЪсj вiддaвся,,Пласry;,.
Пpактиннoвсi
opганiзацiю.
сKayТсЬKy
шЛИ чеpeз цю нацioнaЛЬHy
.1929poкy i
згaсаHMoMeHтy
вiд
дo
пiдпiлля,пoчИHaЮчИ
пpoвi.цники
хooтox,
poкiв,
плaстyнa.yИ
6yли
50-х
ня збpoйнoгooпopy в кiнцi
нaс
пiд
не
з.цiйснив
Чмoлa
пoЛKoBHИK
ча члЬн HачaльнoiKoмaнди
дiяльнoстиУBo хoднoгo ГyчHoГoбoЙoвoгoaКТy,Hе..ПoшИpЮBaв
пi.цп i л ь н oТл i т еp а т y p и, H е с T B o p И B ) K o .ц H o | yK palH сЬ K o | П o Л |ТИ ч H o l
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п а pТ||,
Й oг o д i ял ьн i с т ьв и яв И Л а с Ь
е ф е к т и в н i ш oЮ
.ц Л яy к p а i н с ьк oi
спpаBИ,анix дiяльнiсть
бaгатьoxпapтiй.
Пoстyпoвoдo кepiвникiввизвoльHoгopyxy, яK|л|\АIА
Mo)<Ha
HaзBаТИ
всix членiвУBo (iх yсЬoгoбyлo нe бiльшетисячi),пpИХoДИЛo
зpoзyмiння,щo yспiхyв бopoтьбiза .цеp)KaBy
MoxHa'fцoсягтИ,
мoбiлiзy_
ЮчИyс|сИЛИвлaсHoгoHapoдy,a Цe завдaHHя
€ не TаKвiЙськoвим,
яK pa.цшeiДеoлoгiчним
i пpoпагаHДИBHИM'
Зi згaдaнoiBИщeiнiЦiятиви € в генa Koнoвальцяy спpавiвiднoвлення
,,Лiтepатypнo-Hаyкoвoгo Biсникa,,BИпЛИвa€ ,щo вiн i pанiшepoзyмiввaxливiстьi.цеoлoгiчHoГoHапpяMKy,
aле в сepeдинi20-x poкiвнa пopяДoKдeнниЙпoс_
тaЛoпИTaHня
iдeoлoгivнoТ
нaдбyдoвидo УBo.
|дeoлoгiннo
зopiснтoвaнiнa нaцloнaЛlзM
гpyпИ пoчaлИyтBopЮBaтИсЬщe ЗpазyпiслязакiнчеHHЯ
BoсHHихдiЙ'ПеpшoюTaKoЮopганiзацiсюбyла ,,ГpyпаУкpai'нськoiHацioнaльнoi.
Moлoдi,,,яKa пoстaЛа
в тaбopiiнтеpнoваниx
вoякiвУГA y чeсЬKoN4y
Лiбеpцiв 1921poцi.З
1924 poку ця гpyпaпoЧаЛаBИпyсKaТИ
)KypHаЛ
,,Hацioнaльнa
.[yмка,,,
pe.цаKтopoM
гoЛoBHИM
яKoГoбyв бpат € в гена _ .ц-pMиpoн KoнopeдaKтopoм
BалецЬ.
Пrзнiше
стaвoлесь Бa6iЙ'
За iнiцiятивoЮ
пoЛKoBника
apмii.УHP Mикoли СцiбopсьKoгo
y чесЬ_
киx ПoдсбpaдaХв .1925poцi yтBopИЛасЬ
Haцioнa_
,,ЛегiяУкpаТнськиx
лiстiв,,,
яKa сТaBИЛа
iдeoлoгiннo
пoдiбнiзaBДaHHя,
Щo Й ГУHM.У 1927мy poцi двi opгaнiзацii
y ,,СoюзopганiзaцiйУкpaТнських
oб,сднaЛИсЬ
Haцioнaлiсгiв,',
збepiгaюЧИ
сBoЮopгaнiзaцiЙнy
oкpeмiшнiсгь.
У цеЙ xе Чaс в Галичинiкpiм УBo дiяли ,,opганiзаЦiя
BИщИХKJ.lяс
yкpаТнськиx
гiмназiЙ,,
тa yтBopeHиЙв 1926poцi стyдентськиЙ,,Сoюз
(сУHM).3 iнiцiятиви
Укpаiнськoi.
HaцioналiстичнoТ
Moлo.цi,,
УBo, ЛУH,
ГУHM та СУHM в Бepлiнiз З пo 7 листoпaдa
1927poкy вiдбyласьl-ша
Koнфеpeнцiя
УкpаiнськиxHацioнaлiстiв'
Boна пpoйшЛав бopoтьбi
нацioнaлiстичнoТ
opгaнiзацii.,
яK ЛeгaЛЬHoТ
пoлiтичнoi
ДBoXKoHцепцiЙ:
паpтii.тaнeЛегaлЬHol.,
яка б бopoласьз oKyпаHтaMИ
yс|MаMo)оИвИMИ
спoсoбaми.Poзв,язaння
пepеHесеHo
нa маЙбyтнiйKoн_
ЦЬoГoПИTaHHя
гpес Укpai.нськиx
Haцioнaлiсгiв,
o.цHaKвиpiшенo,щo Ha Koнгpeсiпo_
вИHHoвiдбщисьзл|Аття
yсix нацioналiсгичних
opганiзацiЙ
B oДHyopга_ oУH. Ha кoнфepенцiioбpaнo
нiзацiюУкpaТнськиx
Haцioналiстiв
Пpoвiд,гoЛoBoЮ
яKoгoсTaB€ в ген Koнoвaлeць'
Taкox виpiшeнoBИДaватинацioн
aлiстичниЙ
пpeсoвиЙopгaHпiд назвoю,,Poзбyдoвa
HацiТ,,.
У цеЙ час € в ген KoнoвалецЬпеpевa>Kнo
пеpeбyвасy Чехo-СлoBaнvинi,Hiмеччинi,
Aвстpii..
Зyстpiнaсться
iз кyp,сpaпАИ
yкз Укpаi.ни,
pаiнцямив дiяспopi,opганiзoвyскoнфеpенцii.,
тoмy стас oб,сктoм
oсoбливoiУBaгИДЛя пoЛЬсЬкoi.
poзвiдкита ГПУ. Bpeштiнaпpикiнцi
20-x poкiв KoнoвaлецьвиpiшyсoсeЛИTИсЬ
y ШвeЙцаpij.'
Для цЬoГo

бyла вaгoма пoлiтичнапpИчИHа:в Xеневi зHаХoдИBсяoсiдoк Лiги
HaцiЙ, тy.цИчaстo навiдyвалисЬ.цИпЛoMатИз yсЬoгo свiтy, а слiДoм
yKpaIHзa HИMЙ _ й xypнaлiсти.Kpащoгo мiсця ДЛя ПpoпaгyBаHHя
сЬKoгoпИTaHHяв свiтiмабyть,не бyлo. B Швейцаpii KoнoвалeЦЬПеpебyвaс,MаЮЧИЦiлкoмлегальниЙПaсПopТЛИТoвсЬKoГo
ГpoMa.цяHИHa, oTpИMaтиякиЙ Йoмy lцoзBoЛИЛaзбixнiсть пoлiтичниxiнтеpесiв
yкpaiнцiвта литoвцtвпpoтИ Пoльщi.ЛитoвЦiM.aЛИпoвa>Kнi
теpитopiяльнi пpeтeнзil.цo пoлякiв,oскiльки [x тепepiшнясToЛИЦяBiльнюс
BХo.цИлa
Дo сKЛaДyмiхвoсннoi пoльськoi.деp)KaвИ.Це дo pенi, пoЯсHЮ€ , нoмy € в гeнoвi KoнoвальЦевiBДаЛoсяДoMoBИTИсЬ
з ЛИToBЦяMИ Пpo BИПyсKнa i.xтеpитopiТпiдпiльHИХ
BИ.цaHHь
УBo.
Чеpeз poзбiхнiсть пoглядiв Ha XаpaKтеp.ЦiяльнoстимaЙбутньoi.opгaнiзаЦil.
Koнгpeс нaцioналiстiв
дoвoдилoсь вiдкладати.ЛеГальHaopгаHlзаЦ|я,
яKa пpoгoЛoшyBaЛaсBoIM пpoгpaMHИMзaBДаHHяMстBopеHHяУкpaTнськoilepxави, Hе впИсyвaЛaсЬy зaKoHoДaвсТBo
xoДHoгo з oкyпантiв.СтвopюватИЩе oДHy пapтiю,яка б бopoлась за
BИKЛЮчHo
KyЛЬTypнo-oсвiтнi
пpaBa yкpаi'нцiвне бyлo сеHсy.B-9 квiтня 1928 poкy KoнoвaЛецЬсKЛИKa€ y Пpaзi l|-гy KoнфеpенцiюУкpаj.нськихHаЦioналiстiв,
i.i.yнаснИKaпАИ
бyли пеpевaxHo ЛЮДИ,якi стoялИ нa пoзиЦii нeoбxiДнoстiствopеннянеЛегаЛЬнolбoйoвoi opгaнiзацiТ.Пiсля oпyблiкyваHHяy ,,PoзбyдoвiHацii,.piшень кoнфepенцir'
чaсТИHачленiв УBo, якi olцHoЧасHo
бyли нлeнaми УHДo виЙшли з
Пl lцПlЛ ЬHoI op ГaH|з aЦ||.

Таким чИHoM на Пepшoмy KoнгpeсtУкpаТнськиxHaцioнaлiстiв
зiбpaЛИсЬ I1ЮД|А,
якi 6ули г1pV|хИльH|/1KaMИ
HеЛегальнolбopoтьби' Koнгpес вiдбyвся y Biднi, з 28 сiчня дo З лютoгo 1929 poкy. З MеТoЮ
кoнспipaцiiyчaсHИKИзбиpaлись y Пpaзi, звi.цкипiд виглядoM стy.центiв-eмiгpантiв,
щo i.дyть Hа eKсKypсiю,пoтягoм пеpei.халив Aвстpiю. Пpoцес стBopeHHяpевoЛЮцiЙнolпi.цпiльнol.
opганiзaцiiдiЙшoв
.цo лoгiчнoгoзaвершeння.Заслyгoю € в генa Koнoвальця,якиЙ, згiД,yЧaсHИKlB
poЛЬ KooplцИHаTopа,
Ho з| сПoГalцаMИ
Blд|ГpaBaB
с HaДзвИчаЙна пpиpoднiсть,opганivнiстьцьoгo Пpoцесy.
,,Ha кoHlpeс пoTxaли oKpeмиMи дopoгaMи Mи всi нoтиpи
кpайoвики, пpигoтoванi дo зaBзятoгo 60ю, - згaдy€ Cтeпaн
Лeнкaвськ|/|Й,в мaй6щньoмy oдин iз пpoвiдниx члeнiв 6aндe.
piвськoТ тeчiТ в oyH. - Aлe бoю нe 6yлo. Mи пильнo Bглядa.
лися в нeзнaйoмi oбличчя yнaсникiв кoнrpeсy, щo пpeдстав.
лялv|сясвoTми псeвдoнiмaми. Aлe пpoтивнЭ стoPoнa нe з,яBи.
ласЬ, а6o нe бyлa дoпyщeнa.
Koнlpeс пoстaBив вiд сe6e таKe oKpeслeння нoвoT opгaнiзaцiT,
в якoмy вмiщaлoся нaЩe poзyмiння xapaKтepy oУH. Пoлк' € .
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KoнoвaлeцЬ oчoлиB opганiзaц.ю, aлe нe пoгoдивCя стaти над
нaми вiйськoвим диктатopoм. Mи йoмy тe скopo пpoстили.,'
Стeпaй Ленкaвський згадyс епiзoд iз кoнфpoнтацiсюпoглядiв на
мaЙбyтнсoУH, aле He Ha плеHapHИХзасiдaнняx,a на зyстpiнi,opгазгаДаHИxЧoTИpЬoхкpaЙoвикiв
нiзoванiЙKoнoвальцеM пoзa нIА|v|И''
тa lвaнa Keдpина, якиЙ 6ув на Koнгpесi в якoстi гoстя i вiдстoювaв
пoзицiюУHДo. |-]ядискyсiя He MaЛа нiякoгoвпЛИвyна пеpeбiгKoнгpесy, aЛе зaлИшИлaB свiдoмoстiЛенкaвськoгooбpaз пoЛKoBHИKa,
якиЙ ,,мaв yмiння тaKтoBHopoзпpyxИTи глибoкi кoнЦепЦiЙнiпpoтилеxнoстi в тaкиЙ спoсi6, щoб не дaBаTИ нiякiЙ стopoнi пoнyтгя тpiЮMфyчИ пopaзKИ.,,
B oУH збepeглись aтpи6ути вiЙськoвoТopганiзaцii,зoKpeмa пpИсягa, зaТBеpд)KеHaнa Збopi. Пеpeд завepшеHHямзaсiдань € в ген Koпpoвiв ypoЧИсTезбipнe зaпpИсяxеHHяyЧaсHИкiвKoнгpесy
|{oваЛеЦЬ
на нацioнальниЙпpaпop i Tpизyб. Учасники пpиЙняли Пoстанoви
тa УстpiЙ oУH. MaЙбyтHЮдеpxaBy BoHИ 6aчили пapЛaMeнтсЬKoyсTpoсм та мiсцeвим
pеспyблiкoю з фeдepaтиBI-,|ИM
пpезИlцеHтсЬKoЮ
тBеpД)Kення
бiльшoвицькoi.пpo|-{еспpoстoвy€
сaMoвpя.цyBаHHя|V.
pеxимy. Яктoтaлiтapнoгo
стBopеHl-lя
пaГaн.цИ,щo MетoЮoУH бyлo
poзyMlHH|,
y
BИсЛoBЛЮяKoMy
B
ТoMy
пpo
ДИKтатypy,
щo ГoBopИтИ
yчaсHИKИ
нaцioнaлiс_
тo
ЛeнкaвськиЙ,
вищe
Степан
згaдaниЙ
Baвся
тИчHoгopyxy ПpaгHyлИyHИKHyтиaнapxiТy сaMoMy пpoцeсi вИзBoЛЬ_
нoТ бopoтьби, ввaxaючИ, щo дeмoкpатiя i вiЙнa _ peнi несyмiснi.
З oглядy нa oсoбистi якoстi € в генa Koнoвaльця, ДI1яHЬoГo BaХЛИвiшими бyли не теopeтиннiдискyсii щoДo мaЙбyтньoгoУкpаi.ни,a
лю.цeЙдля втiлeнняц|АхiдeЙ в пoлiтичпpaктиннiдiTi opганiзyваHHя
Пiдсyмoвyюни9-тиpiннyдiяльнiстьoУH пiд Йoгo кеpiвHy пpaKTИKy.
HИцтBoM,MoxHa зpo6ити BИсHoBoK,щo ще нa KoнгpесiKoнoвaлeць
яKщo вoopганiзацil.лише y вИпa.цKy,
бaчив iстopиннyгlеpспеKтИвy
сTpyKТyp
на 6yдe збyдoвана нa oснoвi мoлoдixниx нацioнaлiстИчHИХ
iз Kpaю, HaсaMпеpeдСУHM. 3i спoгa.цiвyнасникiввИtlлИва€ , Щo сaмi
BвaxaлИ, щo oУH бyдe пiдпopя.цKoBаHoЮ
стy.цeHТИ-HаЦioнaлiсти
УBo, абo x щoнaЙбiльше _ дoбyдoвoЮ дo УBo. 3aмiсть Цьoгo € в гeн Koнoвалець пoслiдoвHoпеpeтBopЮвавУBo в вiЙськoвo-бoЙoвy
peфеpентypy oУH, BaxлИBy дЛя зaгaЛЬнoгoфpoнтy бopoтьб|л,aлe
лиBсЬoГoЛИше o.цHyз багaтьoх.ЗдiЙснювавЦе вiн y пpИтаMaHнiЙ
_
внyтpiшнix
BИKЛИKаюни
ше йoмy манеpi без гaЛaсy,пpИpoДHo,Hе
фpoнтiв бopoтьби. Якщo дoтpИMyвaтИсЬюpидиннoi сTopoHИспpaBИ, тo УBo пoвинна бyла 6 пpиnиниТИсBoЮ oкpемiшнyДiяльнiстьз
пoстaHHяMoУH. Це BИплИвa€ i з Пoстaнoв3бopy, i з oкpемoТвiдoзBИ KoHгpeсyдo yкpaТнсЬKoгoГpoMa.цяHсТBa.
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oднак y ПpaKTИчHiЙ
Koнoвaлецьпiшoвiншим шЛяХoM_
.цiяльнoстi
збepiгBИдавaHHя
як вiдoмoгoв нapoдiopгaнy,а .цляз.цiй,,Суpми'',
сHeHHяпpoЦeсyoб,сднaння
сУHM тa УBo пpИзHаЧaB
нa пoстиKpaЙoвoгoKoмeндaнта
УBo тa KpаЙoвoгoПpoвiдника
oУH oднy й тy x
yвiстаз аBTopИтеToM
ЛЮдИHy,
y мoлoдixнoMyсepеДoзaсЛyжеHoгo
_ ,,Уpбан,,,
вищi.СпoнaTKy
бyв
сoтник
oмeлян
Сеник
який кеpyце
вав пiдпiллям
з беpезняпo веpесеHЬ
1929p.Пpи ньoмy oУH/УBo 7гo BepесHя1929p. зДiЙснилa
бoм6oвиЙзaMaХнa ,,ТapгiBсхoднс,,_
TopгoвeЛЬHo-ГoспoдapсЬKy
вИсТaBкy,
збyдoвaнyв СтpийсЬKoMy
пapкy Львoва ще зa Aвстpo-УгopЩV|H|А.
БезпoсepeднiмopганiзaтopoM
зaMаXyбyв гiмнaзiЙниЙ
випускникPoмaн-oсипБiДa,якиЙсвo€ Ю пoвeдiнкoюпеpетBopИBсудoвиЙпpoцeс нa пoлiтичHy.цеMoнстpaцiю
pyХy.Бiда oтpимаBHа сyдi смepBИзBoЛЬHoГo
цiлeЙyкpaТнськoгo
тниЙвиpoк,замiнeниЙ
ПpезИдеHТoм
Пoльщiна дoвiннeyB,язHeHHя.
Пtслязaмaxy oмелян Сeник вимушeниЙбyв зaлишитиГaлинину,
oскiлькислiДствoпoчалoBV|хoД|АтИ
на йoгo зB'язKИ.
Пpoцeсз,€ д HaHHя
Mеpе>к
УBo i сУHM в oУH зУnИHИBся,
як тiлькина чoлi кpаЙoвиx
сTpyKTyp
УBo i oyH стaлиpiзнiЛЮдИ'KpаЙoвимKoмeндантoмKoнoвaЛeцЬпpИзHaчИв
пoлKoBHИKа
PoмaнaСyшкa.B oУH KpaйoвимПpoвiдникoм сгaв Бoгдaн Kpaвцiв,тoДi _ сгyдeHт,а пiзнiшe_ вiдoмиЙ
ГpoMaДсЬKИЙ
пoeт,a чЛеHaMИ
Kpайoвoi
дiячy дiяспopii тaлaнoвитиЙ
Eкзeкщиви_ 3eнoн Koссак,Poмaн Шyxeвинтa Стeпанoхpимoвин.
УBo, a Шyхeвиннавiть
!вoс пepшиxpанiше6paлиyчaсЬ в дiяльнoсгi
здiЙснивyспiшниЙзaмaХ.Teпеp мix opгaнiзaцiями
пoчаЛИсЬ
теpтя,i
yсyнeння
piзницi
y
пoглядiв
нa
маЙбyтню
тpaвнi
1930p.
.цЛя
дiяльнiсть
бyла скликaнаспiльнaкoнфepeнцiя.
Стopoнинe дiйшли ЗгoД|А,
aлe ТТ
пpoвeдеHHя стaлo пiдстaBoЮlцЛя сKЛИKaHHяаналoгiчнo'i кoнфepенцiТ y

Пpазi'Boнa вiдбyлaсьy vеpвнi19З0poкy i встанoвилaпopяДoKзлI/1ття
сTpyKтyp.
Hазвy УBo пepeдбачaлoсьзбеpепи ДeякиЙчaс дЛя .цезiнфopмaцiТвopoхoi пoлiцii.Сaма x УBo стaвaлaвiЙськoвo_бoйoвoю
peфepентypoю
oУH. KpaЙoвимПpoв[дникoм
oУH i oднoнaснoKpaЙoвим KoменёцaнтoM
УBo € в ген KoнoвaлецЬ
пpИзHаЧИB
сoTHИKa
Юлiяна
Гoлoвiнськoгo.
KpaЙoвyЕкзекщивyпpИзHaчaB
сам пpoв.цник,
i пoказoBo, щo вoнa мaЙжe пoвнiстюсKЛадaЛася
iз сгyдeнтськoiмoлoдi.У
лiтеpамизaцЬoмyпpoвoдiаx pяснiсвl.цлюдеЙ,чиi.iменaзoЛoтИMИ
писaнiв iстopiюBИ3BoЛЬHo|
бopoтьбиyкpаi'нськoгo
Hаpofцy:
Poмaн
Шyxевин,Зенoн Koссaк,Mиxaйлo KoлoдзiнськиЙ,
|вaн Гaбpyсeвин,
Степанoxpимoвин,СтепaнЛенкавськиЙ,
3енoнПеленський..
Гoлoвiнський
oсoбливoсTapaHHo
пoстaBИBся
дo пpoблемкoнспipaпepeвipениx
цii.дiяльнoстiпiдпiлля.Boнo бyдyвалoсьHа пpИнЦИпаX,
УBo: люди 6ули o6'сднaнiв п,ятipкиабo тpiЙки,мaли мiнiмyMгopИ.

L
|мoвipнo,не всi чЛеHИЕкзекyтивизHaлИпpoв|Д.
зB,язKiB.
зoHТаЛЬHИХ
ПopяДoK ДeнниЙ зaсiдань пpoBoДy
oбгoвopювaB
никa: ГoлoвiнськиЙ
засiдання.
a BoHИпpoBoДИЛИ
з oxpимoвичeм aбo ГaбpyсевинeM,
Ha цьoмy пoсТy Юлiaн ГoлoвiнськиЙпpацювaв aХ Дo BеpесHя
,|930
poкy, кoли йoгo нa пiдстaвiДoHoсy бyлo зaаpештoBаHo,а пoB
тiм З0 )KoBТHявбитo пiД час ПpoBеДeHHяслiднoгoеKсПepИMеHТy
Бiбpцi.HезадoвгoпеpeДтим Гoлoвiнськийi.здивДo Bi.цнянa HapaДy
з € в генoм Koнoвальцем.Пpининoю пoiздки бyлo виpoблення пoпapЛaMeнтy.Hезвазицii oУH дo мaЙбyтнixвибopiв lцo ПoЛЬсЬKoГo
HaЦ|oHaЛ|сТ|B
xaЮчИ Ha зaгaЛoMсKептИчHесТaBЛеHHЯ
Дo ПеpспeKТИB
yкpaТнськиxпаpтiЙ,ГoлoвiнськиЙoтpимав вiд
ЛeгaЛЬHИX
.цiяльнoстi
Koнавальця вкaзiвкy ПpoBeсTИвiдпoвiДнiПеpегoBopИi забезпeчити
яKЩo yKpalнськiпаpтii ПеpеДЛИЦеM пoлiтичпiдтpимкyy BИпa.цKy,
B oД'ИHнaцioнaльниЙ6лoк,
нoТ бopoтьби з oкyпантoмoб,сдHаЮтЬся
i пpи цьoмy в свo.fЙпеpeдвибopнiЙaгiтацi.iстpимаюTЬся,пoПеpше,
заяB, Пo-Дpyгe,вiд пoбopюванняoУH'
вiд yгoдoвеЦЬKИX
Пiсля смеpтi ГoлoвiнсЬKoГoKpaйoвим ПpoвiдникoM сTa€ Стeпaн
oxpимoвич, сИH сBящeHИKaз сеЛа ЗаваДiвбiдя Стpия' Пpи ньoмy в
ЛИше oДHa нoва oсoба: Степан Бандepa,
склa.цiПpoвoдy з,яBЛястЬся
pефepеHтoM
oxpимoвИчy Hе BдaЛoся
П.poПaгaHдИ.
якиЙ пpaцювaв
,l9З1
poкy Йoгo заанaвеснi
пiдпiлля:
Ha
чoлi
.цoBГoпoпpaцЮBатИ
pешТoвy€ пoлiцiа i пiсля BахKИX ТopTyp вiдпyскaс ДoдoN/y.Чеpез
,|0
квiтня19З1poкy oхpимoвин пoмиpaс.Иoгo
кiлькa.цнiвпiслятoгo,
,l2
квiтня зiбpав багатoтисячнl
ПoxopoH,якиЙ вiдбуBся Ha Bеликдень
MасИ HapoДyi пepетвopИBсяна пoлiтичнyманiфeстацiю.
Пiсля oxpиMoвИча KoнoвaлeцЬпpИзHaчасKpaсвим Пpoвiдникoм
KoЛИшHЬoгoсТapшИHyУГA Степанa Hиxанкiвськoгo,якиЙ ПpацЮBaB Ha ЦЬoMyПoсTyДo свoсi смеpтl 9 неpвня 19З,lpoкy. Hастyпним
якиЙ викoHyвaB
кepiвникoм пiдпiллястaв Iван Гaбpyсевин-,,Ipтен,,,
,l9З2
poкy. Пiсля звiльHеHHя
свoТ oбoв,язKИдo аpешТy 2З беpезня
з аpeштy в тpaвнi, Koнoвaлець вiдкликасЙoгo за Kop.цoH.
,,lpтенa,,
Kеpiвник визвoльнoТбopoтьби BBаxaB, щo KepyBаТипiдпiллям,пе.
пiд загpoзy свoi.x
pебyвaюнипiд наглядoм пoлiЦii'_ oзHача€ СтaBИтLА
тoвapишiв. Hoвим KpаЙoвим ПpoвiдникoM пpИзHaненo Бoгдaнa
Kopдюка. Пpи ньoмy вiдбyвся судoвиЙ Пpoцeс пpoТИ бoйoвикiв
глибoкиЙ вiДбитoк в yкpaiнськoмy сyспiльствi
oУH, якиЙ зaл|АUJИB
_ спpaва |aнилишинa i Бiласа.
зaсTepеxеHЬщolцo HапaoУH, як i УBo не мала нiякиХN/opаЛЬHИХ
yстаHoBИ
MeТoЮ
пoгpабyванHя,ПpИ yMoз
дiв на пoльськiдеpxавнi
BИзBoЛЬHoiбopoтьби,
Йшли
нa
пoтpeби
вi якщo тpoфeЙнi KoшТИ
HемopaльHe
заBеpшИлaСя.
з
oKyПаHTo|v
BBaxаЮчИ,Щo вiЙнa
ще
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HИMBBаХаBсялИшe гpабyнoкпpИBaтHoгo
майнa oсiб,нaвiтьякщo
вoни 6ули Зaтят|А|\А|А
yкpаiнoxеpaми.!o pенi,така ,,poбiнгyдiвська,,

фiлoсoфiя бyлa пpитaMаHHaHe ЛИше yкpаiнськoMy BИзBoЛЬHoMy
pyxoвi _ сBoгo чaсy ТаKдiяли i пoЛяKИ,i нaвiтьбiльшoвики'
Bиxoдяни з ЦИХ ПepеДyMoB,Kopдюк oтpИMаBflopyнення пiдгoтyBaтИ HaпaД Ha дepхaBHУ yсТаHoByзa Йoгo вибopoм, i вiн вибpaв
пoшTy в Гopoдкy.Poзpoбкy oпepацii.здiйснював Mикoла Лебедь a Ще .цBo€ _ Bа.,Mаpкo,..ПiД час HaпaДyдвoс бoЙoвикiвзагинУлI4,
силь Бiлас та .!митpo |,aнилишин були зааpештoBaнiв Poзвадoвi
бiля MикoлaсBа,пpИчoмy пoлiцiiдoпoмiг ix затpимaтиздeзopiснтo_
вaниЙ HaтoBп yкpaiнськиХ сеЛяH' Сyд пеpетвopИBсЯнa пoлiтиннy
кoнфpoнтaЦiю.Бiлaс i !,,aнилишИH,зHaЮчИ,Щo l'м зaГpo)Ky€ Kapа
смepтi, стBеpД>кyвaЛИ,Щo BoHИ BИKoHyвaЛи свiЙ вiЙськoвиЙ
oбoв,язoк для Укpai.ни' 2З rpудня 19З2 poKy o шoстiЙ гoДинi ТpИДцять хBИлИHpаHKy oбoс 6ули пoвiшeнi в БpигiдськiЙтюpмi Львoвa.
!ля ниx пiд нaс екзeкyцiiy львiвськиХЦеpKBaХгpaлИ ДзвoHИ,a yK_
pаiнськiyсTaнoвИвивiсилитpaypнi ПpаПopИ'|мeна бoйoвикiв стaлИ
сИMBoЛaMИбopoтьби, зa HИх вiдпpавлялИсЬпoMИHальнiбoгoслyжiння, a Ha M|сц|зaТpИMaHHя
гpoMаДаHaсИпaЛaсимвoлivнyMoгИЛy.
Тoмy твepдИт|А,Щo акЦiя в Гopoдкy бyлa сyцiлЬHoЮHeB.цaчеЮHе
|Vo>KHa.
Aлe бyли еЛеMеHТИoпеpaцii.,якi викликaЛИopгBИсHoвKИз
бoкy KoнoвaЛЬця.У |-{ентpaлЬHoMy
!еpxaвнoмy Apxiвi Укpаiни y
Львoвi збеpiгaстьсясyдoBа кoпiят.зв.,,ApxiвyСeникa',_ apxiвy Пpo_
водy УкpаiHсЬKИХHацioнaлiстiв,
викpадеHИXпoЛЬсЬкoюpoзвiдKoЮв
Пpaзi. У ньoмy с лИСт € в гена Koнoвaльця дo oмeлянa Сeника, в
яKoMy пpoвiдникoУH дaс тaкy oцiнкy пoДiй:
,,Цeй випадoK з тoчKи зopy вiдпoвiдaльнoсти KЕ за пiдгoтoв.
кy i вибip o6,€ктy, Bашиx poзMoв i дopyнeнЬ даниx y цiй
спpавi ,,HoвoMy', тoщo - с pilлyнe кapигiдним. Hiчoгo спiльнoгo з цiсю зaвBaгoю нe Mo)кe Maти пoвeдiнкa тиx, якi з Haкaзy
BзялИ yчастЬ y нaпадi; спpав>кнiй гepoТзм flaнилишина i Бiла.
сa, виявлeниЙ нa пpoцeсi, тим 6iльш oбтя>кyютЬ тиx, xтo да.
BаB нaкaзи викoнyвaти тoгo poдy aкцilo. Cyпpoти цЬoгo, пpo.
lJJy BиKликати з Бaзи (з УкpaTни - peд.) дaниx людeй i пepeBeсти з ниMи слiдствo, aбo вислaтИ Дo Бази кoгoсь iз виpaзниM дopyчeнням зi6pати тaM на мiсцi пoтpi6ниЙ мaтepiял,
щo6 тaким спoсoбoм yстiйнити, xтo сaмe, бeзпoсepeднЬo чи
пoсepeднЬo, нeсe вину i вiдпoвiдальнiсть за згaдaHиЙ випa.
дoк. Maсмo тyг спpaвy He лиЦJe iз злим пiдгoтyвaнням aкцiT,
aлe тe)K iз виpaзним нeвиKoнанняM дopyчeнЬ, пepeданиx BаrlлltДля KE вiд iмeни Пpoвoдy oyH.,'

суд звiльнивБoгДaнaKopдюказ пoсaдИKpaЙoвoгo
opганiзaцiЙниЙ
,l9ЗЗpoкy
KoнoвалецьвiдкликавЙoгoза кopдoнi
в сiчнi
пpoвiдника,
poбoти eмiг pа цiЙ ни хсTpyK т yp.
H aЛа Гo.ц)Kення
в и кo p Йс таB. П,Ля
С т eп a н Ба нд еpa_
o б oв , яз ки п p oвiдникатИMЧ a сoBoBИKoHyBa B
в
нepвнi
ТoГox poкy вiн
oУH
Koнфepенцii
пoKИHа бepлiнськiЙ
,,Лис',,
в
наЦioналiсTИчHoмy
Iз
ним
кеpiвникoM.Де-Юpе.
нe бyв зaTBеpДxeHиЙ

BИзBoЛЬHoMypyс| oсTаToЧHo.цoM|HyсMoЛoДЬ,яKa Hе OpaЛа yчаст|y
вiЙнi,але свiдoма Тoгo, щo ПpИXoдИTЬ
дoбa i.l.власнoi бopoтьби.
свiй ПpoеKтпoдальшoi poБандеpa зaпpoПoHyBaBHa кoнфеpенцii.
бoти, зaгалoм пpиЙнятиЙ KoнoвaЛЬЦеM.ЗгiДнo З HИM, HaПa,цИHa
дep>кaвнiyсTaHoBИбyлo пpипИHеHo,a iндивiдyальниЙТеpop засТoБiльшy
сoByBаBсяДo нaЙбiльш oдioзниx фiгyp oкyпaцiЙнol.BЛ.aДИ.
тaK I HеЛеyвагy бyлo пpидiленoсeKТopyпpoпaгaHДИ,яK ЛегaЛЬHo|,
гaльнol..Kyльт MoГИЛпoЛягЛИXГеpo|в пoшИpеHo Hе ЛИше нa мiсця
бoТв. У бaгатьox сeЛаХ BИсИпаHoi oсвяченo MoгИЛy нeвiдoмoгo
стpiльця.Пoлiцiятi мoгили забopoнялa,poзKoпyваЛа,Hе .п,oзBoЛяЛa
нацioнальнiсимвoли, B pезyЛЬтатi.цoxо.цилoДo
BИKopИсТoBУBaтИ
y ЯKoMyoУH BИХoByBaЛaBopo)KесTaBЛеHHя
сyТИчoKз HaсeЛеHHяM,
дo oкyпaцiЙнoi'влaДи.liяльнiсть ЛегaЛЬHИXТoBаpИсTB- ,,Пpoсвiти,,,
Гpoмaд,,,,,PiднoiШкoли,, BИKopИсТoвyBa,,Плaстy,',,,Стyдентськиx
ЛaсЬ .цЛяopганiзаЦiЙнoiта ПpoпaгaHдИвнofpoбoти. p,ля пpИKЛaДy
визнaчниЙ дiяч oУH Mикoла flу>киЙбyв сeкpeтapем ГoлoвнoТУп_
pави ,,Пpoсвiти''y Львoвi, Яpoслав Стapyх (пiзнiше- кеpiвникoУH
нa 3aкеpзoннi)бyв opганiзатopoмoсвiтнixкypсiв мoлoДi ПpИ ЧИTaЛЬнa Львiвщинi.
няx ,,Пpoсвiти''
TипoвtлЙпepебiг
Beликoгo poзГoЛoсyнабyлa т.зв.,,шкiльнаакЦiя,,.
ПopTpеTИПoЛЬШKoЛИ
BИKИДаЛoсЬ
так:
внoчi
з
Тi в сeлi BИгЛядaB
KoЛИ
Toщo'
a
BpаHЦ|'
My)K|B
сЬKИx KopoЛ|B,
lцo KЛaсyза.
дep>KаBHИХ
пpoзaвчеHy
BИгoЛoшyBаB
yчИТеЛЬ,
шKoЛЯpIв
ХToсЬ
|з
MаЛИХ
Хo.цИB
Moвy, пiдтpимyваHУгoЛoсHИMИKpИKaMИ|HшИХдiтеЙ, щo BoHИ ХoЗеMЛях yкpаiнськиx ДiтеЙ внив yкpaiннyть, щoб нa yкpai.нсЬKИX
ськиЙ yчИтеЛЬyкpаiнськoЮMoBoЮ пpo Укpаiнy. ЗвинaЙнo пoлiцiя
HaмaгaЛaсЬзaаpeшТoByвaтидiтеЙ,нa ix зaxисT сTaваЛИматеpi,зaB бiк стиxiйнИХзaBopyшень..ЦiтиoтГaЛЬHoспpаBа загoсTpЮBaЛасЬ
pv||,/|УBaлИ
пepшy лекЦiю аKTИBHoгoсПpoTИByoкyпaцiЙнiйвла.цi'ЗaакЦil.,,
пoвинeн бyв сTaТИзaMax нa вiдoмoгo
BepшeнHяM,,шкiльнo.i
лiквiдaтopayкpаi.нськoгoшкiльництвaшкiльHoгo KypаTopа ГадoмсЬKoгo,але внaслi.цoкпoгaнol.пiдгoтoвкивiн не B.цaBся.
ПpoтимoнoПoЛЬHaакцiя бyлa симбioзoм iДеi.екoнoмiннoi.бopoтьби
BИXoBaТИзlцopoBe
яKa, HaMaГаЮЧИсЬ
Ta BИХoBHoliДeoлoгil,,Пластy,,,
сПpaBИ,пpoпaгyвaЛавiдмoвy вiд вxипoкoлiннядля нaцioнальнoi.
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i алкoBaHHяaЛKoГoЛЮ
i тютюнy.Bpаxoвyюни,
щo тopгiвЛятЮтЮHoм
гoЛеMбyла мoнoпoлiсю
HеMaЛi
дepxaви i пpинoсИЛа
дoхo.циB Kaзнy,
бopoтьбaз пИяцTвoM
дeщo BдapИлапo бюдxетy PенiПoспoлитoТ.
спpaBaMи,
з.цiйснeнИ|v|IА
ПpИypядyваннiБанBсе x наЙгyннiшиMИ
lцеpИв KE oУH були зaмaхIАHa мiнiстpaвнyтpiшнixспpaB Пoльщi
мiсiЙoлексiя
Псpaцькoгoта iнспeктopapaДяHсЬKИХ
lцИПЛoMaTИчHИX
MаЙлoва.Xova y свoТxспoга.цaxвбивця € в генa KoнoвальцяПавлo
тa Йoгo син AндpiЙHаMaГaЮТЬся
пpo якiсьpoзСy.Цoплaтoв
.цoBесTИ
Бaндepиi KoнoвальцяHа згaданiакцiТ,пpaкти.
бixнoстiв пoгЛя.цaX
кa дiяльнoстiПpoвoдyта KЕ oУH пoкaзy€ yзгo.цxeнiдil.нацioнaлiстiв
зa KopдoHoмi в KpаТ.Щo >кдo пoглядiвKoнoвальця,тo нaЙкpaщe
Тx xapактеpизyс
вiд 15 квiтня19З2poкy
фpагмeHТЛИстaпoЛKoBHИKа
Aндpiсвськoгo:
дo .[митpа
,,oyH, як Bи сaмi ствepд)кy€ т e, _ peвoлк}цiйна opгaнiзaцiя, i
як тaкa, п'a€ Boнa дo вибopy рiзнi мeтoди пiдгoтoвки Peвoлю.
цiТ' Boнa, тeж, нe мo)кe сe6e згopи пoз6авлятv., Кoли зайде
така пoтpeба, тaкoгo П'eтoдy, яки]t' явля€ т ЬCя тepop.,,
,l9З2 poкy:
A дaлi в листi вiд 19 квiтня
,,Пpипyстilr,to,
щo ми дiЙснo кoгo тpeбa пepeкoна€ l l'o, щo ми тePopoм з нaцJими зaймaHцяIvlизapaз нe бopeмoся. Щo ж, oдначe, ]tllизaяBиll'o, кo.
ли пo пeвнoмy чaсi, нaслiдкoм нaшoT yспilшнoTaкцiT пiдгoтoвки 1l'ас дo peвoлloцiT пoчнeтЬся якaCЬ мaсoвa pyxaнкa нa
3ax. 3eмляx, i тo виpaзнo пiд фipмoю oУH?... Mи мox<eмo й
мyсимo пoсiяти нa yкpaТнCЬкиx зeмляx нeлeFалЬнi вiддiли
oУH, якиx зaвдaHHям 6yлo 6 пiдсилювaти нeвдoвoлeння й
нeнавистЬ дo займанця, дep)кaти маGи в стaнi peвoлloцiйнoгo
кипiння... Mи мyсимo виxoвaти пpoвiдникiв yкpaТнськoТpeвoлlоцiT, якi, poзкинeнi пo yкpаTнськиx тepeнaх, 6ули 6 такими штaбaП'и, якi y вiдпoвiдний мoмент, кoли вrкe пpийде чaс
пoчaти пoвстaння, вмiли зpaзy тeж i opгaнiзaцiйнo oxoпити тi
мaси i пoвeсти ix дo пepeПЛoги.,'
У Циx сЛoBаХ_ He ЛИшeсвiтoглядKoнoвальця'a Й pеалiТмixвoHoBoгo вiЙськoвoгoГЛo_
€ H l]oгo свiтy.Спoстеpiгaюнинабли>кeння
iдеTздoбyттяне_
бальнoгoкoнфлiкry,ПoлкoвникpoзyмiвщoпiЙнiсть
зaле>кнoстi
HаПеpe.цolцнi
свiтoвoi
вiйни
шляxoм,,oксaмитoвoТ
.Qpyгoi
peвoлюцii,'.
ii
Ба бiльше,BeсЬпpoцeсТBopeHHя
УBo i пеpетвopення
в oУH пoзначeниййoгo poзyмiннямпеpебiryiстopиннихпpoцeсiв,
Йoгo знaннямфopмальниxi нeфopмaльнихзакoнiв,якi .цiютьB сyс_
пiльствi,Йoгo .цoсвhoмбoЙoвoгooфiцеpa_ i тo o.цHoгoз KpaщИХ
бoЙoвиx oфiцеpiвУHP' BласнецеЙ .цoсвiДкaзaв йoмy, щo сoЛ.цaТ,
iдyнив бiЙ,дe йoгo мoxе зyстpiтисMеpТЬ,ПoBИHеH
мaти мoтивaцiю
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Mo)KЛИBoТ.заГибeЛi,
iнакше вiн неoдмiнHo сТаHе .цeзеpТИpoМ.Тoмy
для oУH виpoблeння iдеoлoгiТ,якa б.цaBaЛa чЛeHсTByяснy i зpoзy_
| яK гlдHo
M|ЛyсИстeMy MopaЛьHиx KoopдиHaт - яK пpаBилЬHo >K|АтlА
BMepти, бyлo вaxливiшим, нix сгвopeння сaмoТ мepexi. I-|eвxe пo_
тiм на пiдсгавi виpoблениx ПpaвиЛ oУH дoбиpaла людeй, але нiкoли баxання oсoби сТаТи чЛeнoм opганiзафI нe бyлo дoсгaтHЬoю
пpичИHoЮдля iТ зaЛyчeHня дo мepexi. .[искyсiя: ,,паpтiяни opдeн?,,
oдHoзнaчHo виpiшилaсЬ Hа KopисTЬ oсТаHнЬoгo-oУH сТaЛa opдeнoм
oднoдyмцiв, Fllя яKlАхдyхoвнi мoтиBи .цiяльнoстiта дoбpo нацii ва>KИлvIнeзpiвняннo бiльше вiд пpиxитт€ B oгo дoбpoбщy Ч1Аст.aви.
|деалiзм, як y свiтoглядi,так i в бyденнiй дiяльнoсri бyв oснoвoю, на
якiй бyдyвaЛИ сBo€ майбщнс чЛeHи oУH- Тx вipа в неминyнiсгь пoбyдoви УкpаТнськoТ.[epxави бyла бeзмexна, i пoxиТHyгИТТнe мoгла навiть зaгpoзa Bтpатити xитTя. Bpeштi. Koxнa ЛЮдИHaiз зaпpисяxeнoгo чЛeнстBa, пpиймaюни пpисяry' стBep.цxyваЛa,Щo цiнa iснy_
BаHня УкpaТнськoТ.flepxaви нeзмipнo вищa вiД ii влaснoгo >Kиття.
Biд бepeзня 19Зo poкy Koнoвaлeць oбиpас мiсцeм сBoгo пoстiйнoгo пepeбyвання Швейцapiю. Цей вибip _ тex чaстиHa Йoгo пoлjтичнoгo свiтoглядy. Багaтo тoваpишiв ПpoПoнyвaли Пoлкoвникoвi зa.
MeшKaти на пoсгiйнo в Hiмeччинi, apryмeнryIoчи це дoбpoзинливим
сТaBЛeHHяMнiмЦв дo yкpalнськиx пpoблeм. Boчeвидь Koнoвaлeць
не баxав зB,язyBaТи сtBopеHy ним oУH з ТиMчaсoвolo KoH,loHKЦ/_
poю нiмeцькoi пoлiтики. Mабyгь бaчив Пpoцeси, якi в[4бyвaЛисЬ B
Hiмeччинi i пpoгнoзyвaв ix poзвитoк. Як би там нe бyлo, aле нiмeцький напpямoк бyв Лишe oДниM з бaгaтьox piвнoцiнниx y дiяльнoсri
oУH, i цe дoвo.цитЬ, щo € в ген Koнoвaлeць в пoлiтицi бyв yкpаТнoЦeHтpисТoM.
B Xeневi бyв oфoк Лiги Hацiй, i свoс пеpeбyвaння тaм KoнoBaЛeцЬ
BиKopисToBy€ Д,lя 3аxисry yKpаIHсЬKиx lHTepeсIBHa мжHapoдHoмy
piвнi. У цей нaс в Гaличинi пoЛяKи пpoBoДиЛи тзв. акфю ,,пaцифкa.
фТ,,yкpаiнсЬKoГo HaсеЛeHHя,.цo якoi зaЛyч.lли не ЛИшe пoлiцiю, a й
вiйськoвi чaсТИHи6-гo кopпyсy вiйська пoЛЬсЬKoгo.Укpaiнцям ниЩe_
нo майнo, акгивiсliв Гpoi'aдсЬKoГo xиTТя пpиЛloДнo Kатoвaнo, пpимiщeHHя,,Пpoсвif',,Piднoi Шкoли.,',,Gльськoгo Гoспoдapя,,poзгpoмлЮBaHo.Бyлo немалo випaдкiв смеpтiсeЛяH внaслiдoк KaryBaHЬ.
Kopeспoндeнт KaHaдськoТгaзети ',Maнiтoбa фpi пpeс,, д_p.Цeй pa_
зoМ з чoтиpмa iншими Mе.циKaми спpoбyвaв Ha.цaBaТидoпoмory
пoбитим сeЛяHaM,oскiльки yкpаlнськиx лiкapiв He .цoпyсKaЛиB пa_
цифiкoвaнi сeлa. I-{иxiнoземЦв бyлo зааpeшToBаHo, He .цoзвoЛeнo
пopoзyмiтись iз адвoкaТoм, BисyHeHo зBиHyBачеHHяy шпиryнсгвi нa
KopИстЬ нiмцiв, пoтiм бoльшeвикiв, наpeштi звiльнeнo чepeз 24 гoди-
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HИ Ha BиМory бpитaнськoгo пoсЛa. l-[я мaсoвa aкфя знyщaнЬ зa eт_
нiчнoю oзHaKoЮ He MoГЛa спpl4ятl4пopoзyмiнню yкpаТнцiв i пoлякiв,
Boнa яKpаз BиKлиKaЛaпpoTeсТi нeнaвисrь.цo BиKoHaBцiвзнyщань, a
oскiльки BиKoHyBaЛaсьця акфя вiйськoвими пiдpoздiлaми, Тo oб,сктoM HеHaBисri зaкoнoмipнo сTaBaЛa пoЛЬсЬKа .цеpxаBa. Тoмy, кoли
мИ BиBчaтИМeмo yкpaiнськo_пoЛЬсЬKyкoнфpoнтaЩIo Пlд нaс дpyгoТ
СвiтoвoТ вiйни бeз BpаxyBaHня стaBЛeHня пoлякiв дo ЗУHP, пацифiкацiТ,нaсильницькoi кoлoнiзацii yкpaiнськиx етнiчниx зeMеЛЬ,,oсa.ц_
нiкaми',, i взaгaлi, yзаKoHеHHя.цe_Юpeiдe.фaкгo стaнoBищa yкpaТнЦв як гpoмaдяH .цpyгoгo сopry в пoльськiй деpxaвi, тo y Haс Мo>ке
сKЛaстисЬoбpaз yкpalнфв як пapанoiдaЛЬHих piзyнiв y зaгaльнiЙ ма_
сi, якi невмoтиBoBаHo HeнaBидятЬ9сщв iтiльки мpiють, як Тм пyсги_
тИ KpoB. AкЦТ багатьox yкpaiнсЬKиx opгaнiзафй Тa yсTaHoB,цoпoМoГ_
ЛИ зa.цoKyмеHryBaТИПpoцeс пaцифiкaцil, збepeгги цlo пo.цiю .цля
BивчeHHянaшol iсгopiТта зpoзyмiнHя HeПpoсТиxI.l пoвopoтв.
Спoгaди близькиx спiвпpацiвникiв KoнoBаЛЬця з тoгo пepioдy
свi.цчaть.Щo вiн бyв гoлoвним KoopДиHaтopoм мixнаpoднoТ aкцiТ
пpoтeсry. Haпpиклlaд сeKpeтаp KoнoвaльЦя oлексa Бoйкiв y сBo€ M y
спoгaдi ,,Moя спiвпpаця з Пoлкoвникo[',, згa.цy€ пpo кiлька eпiзoдiв,
в дoбpe сKoopДиHoвaHy кaмпанiю за ПpaBa
якi paзoм скЛa.Ц,aIoтЬся
yкpaiнцiв. Biн гoвopитЬ пpo вiдpядxeнHя дo Гaличини членкинi
Лeйбopисгськoi пapтiТ мiс Шiпшiнгс, яKa, знaючи oсoбисгo тoдiш_
HЬoгo aнглiйськoГo пpеM,€ p а Maк .Цoнaльдa тa iншиx BИзHaчHИx
лeйбopисriB, мaЛa вeликиЙ BплиB Hа дyмKy члeнiв бpитaнськoгo
пapЛамеHry. Koнoвaлeць i Бoйкiв вjдбyли HеMaЛo poзмoB з цiсю
aнглiйкoю, заBдяKи [й мiнiсгp зaKopдoHниx спpaB BеликoбpитанiТ
Гeндepсoн зyсгpiвся y Xeнeвi з Miленoю PyдницькoIo, депyгaтoM
пoлЬсЬKoгo сeймy, i всгaнoвив пoзицiю yкpaТнськoТпаpлaмeнтськoT
pеПpезеHтaфТ_ ,,yкpаТнцiзмaгaються зa oHoBЛeHHясвoсТ сyвepeннoT дepxави''. B тoй xе час сai' Koнoвалeць бyв зaпpoшений на
зyсгpiн iз литoвським мiнiсгpoм зaKop.цoHHиxсПpaв' пpo щo пoдбаЛa стaHиця oУH в Kayнaсi- Bpештi MитpoпoЛит Aндpeй ШeптицькиЙ
пo.цaв y Baтикaн iнфopмaфю пpo xopсгoкoстi пaцифiкaЦiТ.Пoльськa
диплoмaтiя BияBиЛaсЬ нe пiдгoтoвЛеHoloдo yкpaiнськoТ акцiТ, вия_
BИЛoсЬ,щo пoЛЬсЬKиЙлoсoл гoвopиB Пaпi непpaB.qyпpo пoДiТв Гaличинi i в peзyльтaтi мyсiв ПoKиHyги aпoстoЛЬсЬKy сТoЛиЦIoяK ,,ПepсoHa нoH гpaТa,,.Aпoгeсм диПЛoматиvниx yспixiв бeздepxaBHoГo
Hapo.цy бyла пoсгaHoBKa пиТаHHя пpo вiдiбpання Пoльщi мaндаry
Лiги Hацiй нa Галичинy в бpитaнсЬKoмy пapлaментi.
.Цaл]цьoгo спpaва не пirшлa,бo сyб,скги свpoпeйськoТ пoлiтики нe
бyли зaцiкaвленi в пoявi нa кapтi нoвoi .цepxаBи, яKа B бyдь.якoмy
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BИПa.цKyзMiHЮBaЛаПoЛiтИчHypiвHoвary.Aлe нi oУH, нi сaм € в ген
акцiя мoxe
Koнoвaлeць не тiшили сeбe на.цiсю,щo .цИПлoMaтИЧHa
aЛe ЛИBa)KJlИвИM,
бyлa
незaлe;<нiсть.
ПpИHесТИУкpaТнi
.Qиплoмaтiя
пoГpИ
Пpавилa
y
вoлЮ'
зa
бopoтьбi
HaпpяMKoМ
ше .цoпoмiХHИM
пoBИHеH
HаpoД
свoбoдy
вKaзyвaЛИ,
стoлiття
чаТKy .цBaДЦяТoгo
щo
бyв зaвoювaТИy вИзBoльнiйвiЙнi.
Boсени Toгo poKy oУH oтpимaла пoвiдoMЛеHHя,щo пoЛяKИ гoTyзa xИТтя сBoГo пpoвiдника,
ЮTЬзaMaХ'на KoнoвальЦя.ПoбoЮЮчИсЬ
близькi спiвпpaцiвнИKИBЛaшТУBaлИЙoмy щoсь Ha зpaзoK ,,lцoмaш_
HЬoгo аpештy.,,кoли вiн дpyKyBaB B.цoМалИСтИ i .цaвав poзПopя.цxеHHя щoДo .цiяльнoстioУH. Пpoте BИтpИMaвтaкиЙ ,,pexИM,,KoнoBaЛеЦЬBсЬoГo кiлькaднiв.
- Якщo MеHe Bopoг заxoче вбити, нiяка силa Mенe Hе oХopoнИтЬ
- TаKИM бyв пoгляд пoЛKoBHИKанa пpoбЛeMy BласнoТ безпеки.
lз сepeдинИ Bepесня 19ЗЗ poкy в Йoгo HoBoMy ПoMeшШ-{oпpавдa,
каннi нa Xeнeв Bapaмбe, 8, oселився сТyдеHToлeкса Сoкiл в якoстi
oxopoHцЯ.B сiчнi 19З4 у Koнoвальцiв вдoма xили двi сoбаки.
HастyпнoюaкЦiсюoУH, для якoТ пеpебyBаHHяKoнoвальця в Xeневi бyлo Ha.цтoва)кЛИBИМ,сталa акцiя пpoТeстyпpoтИ Гoлoдoмopy.
Boнa бyлa бaгaтoплaнoвoю i заTopKyвaЛaсepедoBИщa з piзними
пoлiтичнимИ ПoгЛя.цaмиHa сПoсoби бopoтьби. 3oкpeмa в Aмepицi
. .Ъ=
пpoйшли бaгaтoлюднi дe- l.
MoHсТpаЦl| yKpaIHсЬKИx eM|г_

paнтiв.пpo якi пoвiдoмилIА
3M| з
зaГаЛЬHoаМеpикaнськi
пoясHеHHяMИпpИчИH пpo-

. . .-::

-л

:.
ТeсТy.B Хеневi poзпoBсЮдMaТeplаЛИпpo гo.
>KyBаЛИсЬ

лoДoMopсеpе.цxypHаЛ|ст|в__
м i xн аpo дн и кi в. Bна сл iдoк
спiльниxзУсI4льyсiх yкpаiн24-гo вeсЬKИxopгaнiзaцiЙ
p ес Hя 193З poк y H aЙвищa
P ада Лiги HацiЙ сKЛИKa л а
30-piнниЙKooпеpатopiз сeлa
засiданняy спpавi Гoлoдo_Гpиць Apтимiв.
БopининiБiбpeцькoгoпoвiтy,пo6итиЙ
Mopy Ta зBеpHyЛася
дo Чep- пoЛЬсЬKИMИ
пiд нaс паЦифiкацii
VЛaHаMИ
BoнoГoXpестa.заKлИKаЮчИ
нa BеликiЙУкpаiнi.
акцiюпopятyнKyгoЛo.цyЮчИx
opгaнiзyвати
тa паHагpoмадськoстi
B ЗахiднiЙУкpаiнiкpiм пyблiннИXПpoтестiв
BpeшaкцiТ.
ГoтyBаЛa
збpoЙнi
oУH
Гoлoдoмopoм,
ХИд Пo зaMyчеHИx
т i бyл o зап л aH o B а H o Bч И H И T И з a M а x H a pадя H сЬ K o Г o K o н сyЛ a y
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Львoвi, пpИчoМy BчИH|Ати
це ПoBИHeHбyв бoЙoвик, якиЙ пiзнiше на
сyдi заявив би пpo ЗаMаx, яK ПpoТeсТгlpoTИМасoвoГo вбивства yк_
pаiнцlв ГoЛo.цoмHа pа.цяHсЬкiЙ
теpитopi.i.
Замаx вiдбyвся 22 хoвтня i вчинив йoгo стyдеHТГlеpшoгo Kypсy
yнiвеpситeтy Mикoла Лемик. З0.гo хoBТl-{явiдбyвся сyД, нa який
зГoлoсИлИсявсi yкpаiнськl
.П,ЛязаXИстy пiдсyднoГo деп/oHсТpаТИBHo
aД.BoKатИЛьвова. Hа такy незвинаЙнy сyдoвy poзПpаBy зiбpалося
HeМалo xypналiсгiв lз закopдoнHИx BидаHЬ.[.J-{oпpaвда,
гoЛoBа сy.цy
вiдxиляв yсi запитання oбopoнцiв, зв,язанiз пoлiтичниMИаспеKТaМИ
зaМахy, але самi зaпИтаHHяПpoзByчaЛИ,
були записанi xypналiстами, пiзнiше iз кoментаpяMИ HaДpyкoванtв багaтьox свpoпеЙських
BИ.цaHHяX.
Лемикa засy.ц)KeHo
Дo сMеpТHoТкаpи, якy замiненo дoвiнHИM yB,язHeHHяM
внаслiдoк ToГo,щo вiн бyв нeпoвнoлilнiм.
Сьoгoднi нас вiДДiляютьвiд часy ГoЛoдoМopy сiм десяткiв poкiв.
Mи мoxемo ЛИше з пoзицiй BЛасHoгo свiтоглядy oцiнювати ДiТ
yнасникiв акцiЙ пpoтeстy.Aле мабyть MoxHа зpoзyмiти poзпан вiд
вЛaсHoГo бeзсилля зУГ1lА|1lАтИ
пЛаHoBе BИHИщeHi-{яyкpаТнськиx сeлян, бажaння мoлoдi зpo6ити Хoч ЩoсЬ дЛя ЗаxИсry BЛасHoГoHаpo_
дy. Так саMo МoжHа зpoзyмlти Дyшевнi Ctpаx.цaHHяyнасникiв визBoЛЬHИxвoсн 1917_20pp.
- аД)Kеякби Тx вiЙна не
завepшИЛaся ПopaзKoЮ,
Гoлoдoмopy не бyлo бI
Хoн якщo в>кeЙ шyKаТИ
вI4HH.4хy ц|И пopазцl се_
peд yкраТнцiв,тo це бе_
зyMoBHo l-lе сеpelцoвИщe
Koнoвальця,a люди, якi
yKpаl}.{.
ДeMopаЛI3yBаЛИ
ське вiЙсЬKo гaсЛаMИ
iз тими, xтo
,,бpатepсгва,,
€ в гeн KoнoвалeцЬ Flа кopaблi
пiзнiшe peпpесyвавдiтeЙ
пlд
чaс
пporyЛяHKи
Хеневським oзepoМ
зa ,,тpIAKoЛoсKИ,'Та BИшyKyвaв Пo сеЛяHсЬKИХ
xаTaх Hе ЛИше збixxя, а й каpтoплю,бypяк,
бyдь-якi xаpvi, заxoвaнi сеЛяHаMИДЛя BЛасHoГoПopяryHKy.
ПoдiТ Гoлo.цoMopy близькo пеpеГyKyЮТьсяiз пpoблемами меpeхi
УBo, а пoтiм i oУH на теpитopiТУкpаTни,oкyпoвaнoi бiльшoвиKаМИ.
|-{eпитання с i бyдe надзвинайнo сKЛа.цHИM
Для Дoслiдникiв,i пpи
чИH тут KlЛЬKa.

Пеpша, цe Tе, щo зв,язoK з HадднiпpяHщИHoЮ
iшoв пepeваxнo че_
pез KoнoваЛЬця, i з йoгo сМеpтю заГиHyЛo наЙдoсгoвipнiше пep49

шoдxepеЛo iнфopмaцii.Moxна 6yлo б BстaHoBиТиHеMaЛoфкавиx
фaктiвтa вiдтвopиTИзHaчHyЧaсТИHyiсгopиннoiПpaBди,бaзyюнись
нa apxiвax HKBД, aлe тyr нa пepeшKoдiцiлкoм oб,сктивнinpиЧиHИ
пoлiтичнoгoxapаKтеpy.HaсaмпеpедЦе дoсloвipнiсгЬпpoтoкoЛiв,на.
таKиx нeймoвip_
пpизнaвaлllся.ц,o
ПИсaHиХпiд тoprypaми.Пiцслriднi
слiдсгвoяк
HиХ злoчиHiв,якi й з iсгopиннoТпepспeKтиBиПoKaзyЮТЬ
тeaтp aбсypдy. Тoмy i сepeд тИx, xтo пpизHaBсяy пpичетHoспДo
УBo абo oУH нeмaлo тaKиx, якi зa Хаpaшepoм Hе HaдaBаЛисЬ,цo
писЬMeHHиKГpигopiЙKoсинyмoв пiдпiльнoТ6opoть6и.HaпpиKЛa.ц
дo
кa, poзсгpiляниЙв сepeдинiгpy.цHя19З4 poкy ,,зaПpиHaЛexнjсгь
сyнaсникiвдля
зa спoГа.Ц,aМИ
peвoлюцiЙнo-пiдпiльнol
opганiзaцiТ',,
пiдпiльнoipoбoти B yMoвaХ сссP нe пiдхoдив _ бyв вфкpитий y
свoТxвислoвaxi ПpoстoнеoбepexниЙ.БaтькoЙ син Kpyшeльницькi,
:

po зстp|Ля H l B o r ц н o M y
П po Цес| |3 H и M , H eзa.
.цoBГo .цo свo€ ] смеpll

виixали з 3axiднol Ук_
paiни в УCСP. Тx пoлi-

Tич}lа

yлюбленa сoбакa, пpавopyч - тeщa i син

д l я л Ь H | с тЬ

y

Львoвi зBoдИлaсЬ дo
aГiтaЦii за щaсЛиBe
xиТТя в CССP тa 3аПеpeчеHHя фaктiв бiльшoBИцЬKoгo Tеpopy I
Гoлoдoмopy, тaK Щo
KЕ oУH видaЛa нa Hиx
BиpoK сMеpTl зa зpaдHиЦтBo.I-{ейвиpoк бyв
вiдмiнeний Пpoвoдoм

(oчевиднo,He oстaHH€ сЛoBo пpи цЬoмy HaЛexaЛoKoнoвaльцeвi).
Як згадyвaв Ha ypoчИстiйaкaдeмii, пpисвяненiЙ96-Й piнницiз .цHя
pyxy
Poмaнa Шyxeвинaвiцoмийдiяч нaфoналiсгиннoгo
Hapoд)KeHHя
y
(зaпис
BисryПyзбepiгaсгьсяв Iнсгитрi етнoгpaфiТ
Яpoслaв ГаЙвас
peфepeнrypи
i
в[цпoвiЛьвoвi),oдHoГopaзy Йoгo,яK чЛеHa6oЙoвoT

aЛe це He MaЛo xoДHoгo

BпЛивy Hа lx pIшeння пoKИHyl-и Гaлинину.

Пoiн.фopмoванiсгь Koнoвaльця Пpo пЛaHИ HKBД свiднить пpo нeвiдoмl .цoс| KaHaлИ oТpиMaHHя ним iнфopмaцiТ з BИсoKИx щaблiв pадянськoТ pепpесивHo_кapaльнoТсистеМИ.
Пiсля poзвалy СССP Moxl{а бyлo б спoдiвaтися, щo yчасHИKИpeпpeсиBнo KаpаЛЬHиx aкфй xov би y спoгaдax вiдкpиють насгинy iнфopмaцi.i пpo дiяльнiсгь визвoЛЬl-|иxopгaнiзaцiй. Moxнa бyлo б
спoдiвaтисЬ нa цe пiсля виxoдy в свiт спoгaдiв вбивцi Koнoвальця
ГеHepaла Павлa Сyдoплaтoвa тa дBoтoмHиKa аналoгiчних спoгадiв
йoгo сина Aндpiя. Шкoдa. aЛе дo.цaтKoвoi iнфopмацii пpo yкpaТнськe п[дпiлляцi мeмyapи дoдaIoТЬ MaЛo: Boни HасaмПepед пoKЛИKанi випpaвдати .цiяльнiсгьHKB.Ц,дaлi нe BизHaютЬ пpaBa yкpаТнцiв нa
BЛасHy дep)каBy, бiльшe тoгo, BвaxaЮтЬ такe бaxання зЛoчиHHИМ.
Щo x дo зв,язкiв iз пiдпiллям в УкpаТнi, тo спoГади HasoдяТЬ Ha
дyмKy, щo KoнoвaЛeць, як дoбpий кoнспipатop, нoBИХ кaналiв
зB,язKy йoмy не даB, a пpo вИявЛенi HKB! oсepедKи oУH батькo й
син СyдoплaТoвИ KoHKpeтHиxдаHиx Hе HавoдятЬ.
oтo>к пoKи щo для висвiтлeння дiяльнoстi oУH в пеpeДBo€ H l.loмy
_ сПoгaдаMИ
сссP дoBoдиTЪся KopИсЦ/BатИсЬпoсеpеднiмИ ДaHИМ|И
6лизьких спiвпpaцiвникiв € в гeнa Koнoвaльця, aналiзoм oфiцiйнoТ
пepЮдики тoгo часy.

BдaHЬ. lншLapiн, щo MoxлИвoсri opгaнiзoванoгo pyxy Hа Сxoдi Укpа_
Тни не вiдпoвiдали тoмy мiсцю, яKe .цЛя HЬoгo вiдвoдив заснoBHиK
oУH, _ aЛe yBаry пiдpoсiйськiй Укpаiнi € в гeн Koнoвaлeць пpидiляв
заBxди. Ту були iншi yмoви пiдпiльнoТпpацi, нix в Галичинi, aлe й
були iншi мoxливoсгi.

дaлЬHoГo зa opгaHвaцIю BиKoHаHHя BиpoKy BиKЛиKaв чepeз Пiдгай-

нoгo Poман Шyxeвин i в кaтeгopиннiЙфopмi нaказaв вiДмiнитивсi
пpигoryBaHHядo aкфТ,вклlючнoiз тиM, щo BимaГaBнегaйнo ЗДaту|
з6poю в мiсця збepiгaння.Пoтiм пoясHИB,щo opганiзaфяMa€ дoстo.
вipнy iнфopмaцiюпpo плaнoванeHKB.ЦзHищeHHясiм'Т Kpyшeль_
l{ИцЬKиxпiсля Tx пepeiздy дo Хapкoвa. Дo peнi, KpyшeлЬницЬKиx
пoпepедxyBаЛипpo мoxливi фaтaльнiнaслiДкиIx виiздy в СССP,
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сBoIо BЛaсHy дep)KаBy зMеHшИЛася,B oKyпaHта вiдпалa нeoбxiднiсгь
зaдypЮBaти Тx ,,yкpаТнiзaцiсю,,,
тoдi циx вoякiв-галичан пiД пpИBo-

дoМ бopoТь6и з нацioналiзмoмпoвисгpi-

УBo. У 19З7.
iз Дiяльнiстю
нiзатopГoлoдoмopyПoстишеBпoв,язyвав
oквiйськoвoмy
Mepе>кy
oУH в Kиi.вськoмy
мy poцi HKBД poзKpИЛo
меpежiсклapyзi.Якщo вipитиматepiaлам
To чИсеЛЬHiсть
слi.цства,
217oфiцеpiвбyлo poзстpiлянo.
далa близькoтисячiвiЙськoвикiв'
ТpИMaBvepезлюдеЙ,якi
Зв,язoкiз СxiДнoюУкpalнoюKoнoвалецЬ
|ван Miтбезпoсepeднix
кoнтактiвiз ПpoвoДoM,HaПpИклаД
Hе |vlаЛИ
pИHгa,якиЙвiдпoвiДав
за пepеxiдкyp.сpiвнepезЗбpyн,пiдпopядкoвyтaкiх фyнкцilBИKoHyBaB
У Фiнляндii.
вавсяoсoбистoKoнoвальцевi.
,l9З5
poкy цеЙ
oДнак
Гpoмади,.
БаpaнeцькиЙ.
гoЛoBа,,Укpаiнськo.i
ПpисвoГoaгеHтaПoлyвeдькa.
шЛяХПepеХoПИЛo
НKBД'пiдставившИ
Koнoвальця.
некiстiв
B|АяBИJ1a
лИше
сMepть
четнiсть
Пoлyвeдька
дo
Укiстopинниx
oбставинoУH на Сxoдii на Заxo.цi
oтox, внаслiдoк
pаiни poзBИвaЛaсь
piзнимишЛяХaMИ.
Тa спiльнаiДейнaплатфopма
не poбилациx piзниxза ХapаKТеpoм
дiяльнoстi
фоpмyвaньнyхopiд-

ЛЮ B аЛ И. oД н ак н a в i т ь Т И M ч а с o B a H а я B.
HlсТЬ KoHтИHгеHтy, BиXoBaнoГo Hа yKpаIHсЬKИx iдeяx, .цaBaЛa мoжливiсгь дJlя po_

бoти в Масax.У>кев 1920 poцi € в гeн KoГloсИЛa€ на Сxiд кoлишнixGчoHoBаЛеЦЬ
виx СтpiльЦiв,якi заKЛаЛИклiтини УBo.
Hа
Пepшими KpaЙoвимиKoмендантaMи
сУЗ - СxiДниxУкpаТнськиxЗемляx бyли
|вaн Aндpyx тa Mикoла oпoка,
сoт|{ИKИ
,1922poцi.
B листаx Ko.
poзсгpiлянiЧK в
HoBаЛЬЦя
дo HaнальнoТKoманди УBo y
Львoвiс свiдненняпpo ПepeпИскyз Aнд_
pyxoм: ,,B Пpaзi € B)KeЧмoлa...Hiякиx
нaдзвинaйниxвiдoмoсгeйвiн нe пpивiз'
ЦiкaвиЙ с тiльки лисг вiД Aндpyxa, кoт_
€ в гeн KoнoваЛeЦЬpий oдep>каввiн в[д ньoгo з Kисва май_
pyxy
л|.цep
BИзBoЛЬHoГo
xе,Пepе.цсaMИMвiд,iздoмз PyмyнiТ,,.
_
зaЛyчaТИ
Зaвдання,яKe сТaBИBПеpe.цСтpiльцямиKoнoвaлeЦЬ
з,сднyвaтизyсИЛЛяyKpaIHц|B,
пpацi нa,цднiпpянцiв,
дo пi.цпiльнoТ
poздiлeнихKop.цoHaMИ
oкyпaнтiв,зapa.цИспiльнoiмeти.
opгaнiзaцiBивчeннядoсвihyбopoть6иЧK iз антибoЛЬшеBИЦЬкими
Ha
сТBopeнHя
не.цoцiльнoсri
B
Koнoвaльця
яMИ ПеpеKoнaЛo€ в гeна
кеpiвництва
сBoгo
Toмy
пpoтягoM
меpеxi.
пiдпiльнoТ
CxoДi сдинoТ
гpyПaмИ
з poзpiзнеHИMИ
oУH вiн oсo6исгo пiдтpимyвaBKoHтaKтИ
oпopy, .Цеякiз яKИx He деKЛapyваЛисвoЮ пpинетнiсгьдo oУH чи
пpo дiяльУBo, але в мipy MoxЛиBoстeЙiнфopмyвaЛИГpoмa.цськiсгь
opгaнiзацiй.Судяниз пyблiкa_
нiсгьта пpoгpaмнiзaсa.циBизBoЛЬHИх
тaкi кoнтaкгиMaЛo сеpeдoвИще.xвильoвiсгiв,,,
цiй y ,,Пpoлiтфpoнтi,'
СyдoвиЙ Пpoцес нa.ц ,'Спiлкoю BизвoлeнняУкpа'lни,'тa ,,Спiлкoю
Moлoдi,' пoKазy€ , щo пi.цсyднi6ули знаЙoмiз пpoгpaмУкpаТнськoТ

I з ax|дHoy Kp al Hв oДИH op гaнiз м HаДдH|Пp яHсЬKИM
t1|А |\АЗ,сднатися
|А .
сЬ K И M сTp y KTy p aM BдaЛoся ЛИше П|сЛЯсMеp T| сBoгo TBop ця, П|.цчaс

гiтлepiвськoi.
oкyпацii.
Укpаiни.A за життя€ в гена KoнoвaльцяЙoмy
y пpaBИЛЬHoсT|
KypсyHа
BЛaсHoгo
ЛИшeПеpeсB|ДчИтИсЬ
пoщастИЛo
сTpyKТyp
oУH на ЗаxoдiУкpai.низi opденськoiмoлoДi.
сTBopеHHя
пpoцeсинaд
стaлиBаpшавськиЙ
i ЛьвiвськиЙ
l-.|им
випpoбyвaнням
KE o У H.
*xж
HaЙгoлoснiшИM
aKToMзаMaХyHа ДеpxаBнoгoдiяvа в мixвoсннiЙ
ПсспpaBБpoнiслaва
вбивствoмiнiстpа
внyтpiшнix
ПoльЩiBИяBИЛoсЬ
paЦЬKoГo.
Hа кoнфepeнцii
oУH в
Piшeнняпpo зaMаXбулo пpиЙняТo
,l9ЗЗpoKy.
PiкoЯpиЙ,Яpoквiтнi
Дe були пpисутнi€ в гeн Koнoвaлець,
зaMaxy
здiЙснення
слав БаpановськиЙ
тa СтепaнБандepa.|1pинини
тoГo Чaсy,ДЛя ПpИKЛадy
aнглiйськa
oписaнiв бaгатьoxBИДаHHяX
Гapдiян,,
22 листoпaда19З5poKy пИсаЛaЗ цЬoГoПpИBo,,Maннестep
Дy: ,,гeнepaл ПсpaцькиЙ 6ув мiнiстpoм внyтpilлнiх спpав, вiн
бyв тe>квiдпoвiдaльниЙзa ганeбнy ,,пацифiкaцiю',УкpаТни в
1930 poцi....toклaднo нeвiдoмo, скiльки сeляH пoбитo, алe
oбepe>книйпiдpаxyнoк Bказy€ Kpyглo на 10 000, з якиx май>кe
всi 6ули нeвиннi. Пoбиття 6yли тaкi >кopстoкi,щo багaтo сeлян
ти)кHяMилeжaли B пoстeлi,a кiлька пoмepлo внaслiдoк pан. Ti
пo6иття Йuшлив пapi з нищeнняM мa€ т Ky yкpaТнцiв.,,
a M a Х yб y л o п p и з H a че H M
o и к oл y
Безп o с е p e д н iop
м г а н i з а T op olз и
Лебедя.З цiсю MeToЮвiн всю oсiнь 19ЗЗ poкy пpoвiвy Bаpшавi,
пoбyт Псpацькoгo.
У гpyднiвiн здaв звiт пoлкoвникoвi
BИвчаЮчИ
зaмaxy.Kaн.
i oтpимaBoстaтoЧHy
зГoДyна здiйснення
Koнoвaльцевi
Lцo вiн не
пiдбиpавБандеpа,i тpеба BИзHaтИ,
BИKoHaвцЯ
ДIАД\aтУpУ

HИMи .цoKyMeHТаMИ oУH. Bаxкo Лишe зpo6ити аналЬ, lце € BMoвлeHe пlдсy.цHИM сЛIдчимИ, a Де _ вЛасHI пepеKoHaHHя Пl.цс*г||.цHиx.

3i спoгaдiвЮ. Бoйка .цiзнасмoсьпpo фкавиЙeпiзo.цз пеpioдypoзKoнoвалеЦьбyв .цyxе BpaxениЙ сaмoгpoMy ,,скpипникiBщИHи,,.
Ha
заyваxeHня,
Скpипникa.
щo Скpипникбyв iдeйнимкoryбсгвoм
мyнiсгoм,i тoмy He BаpТoтак близькo бpaти Дo сеpця Йoгo зaги6eлi, KoнoвалeЦьвiдпoвiв:,,ТaмПpи HЬoМyбyли нaшi лЮДИ,щo Тeпep
бyде з ними?,' Пpиблизнo y цeй нaс вiдбyлисЬпpoцeсИ Ha.цyЧасУBo в Хapкoвi тa ,,opгaнiзaЦiсю
L|eнтpy,,,
HИKaMИ,,Hацioнaльнoгo
Усix Тх безпoсepеднiйкepiвникi opгаУкpаiнськиx Pевoлюцioнеpiв,'.
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a BчopашнiДiти.
Hе веТepaHИбoiв за HезaЛе>KH|сТЬ,
л|А BИтoИ\АaTИ
Пepед еKзаMeHoMiстopiТстaлИ стyдеHТИ,виxoванi на свiтoгля.цнiЙ
лектypiKoнoвaльця,.Цoнцoвa, Л ипи нськoгo..'
Як виникaс з матepiaлiвBаpшaBсЬKoгo,а пiзнiшe i Львiвськoгo
пpoЦeсiв нaд KЕ oУH, неpез сBoЮ aгеHТypyДeфеHзИBaoтpИMaЛa
яKИMИ MaЛa Halц|Ю
opиГiнали iншol. частини аpxiвy, KopИстyЮЧИсЬ
зЛаMaтИвoлю пiдсyдниx.Завдяки збiгoвi oбстaвин пoлiцil.B.цaЛoсЬ
apeшTyBаТИпpoвiдниxчленiв KЕ oУH (як свiДчaтЬД)КepеЛa,Бандеpy, ПiдгаЙнoгo,Kлимишинa KаpпИHЦЯтa iншиx пoлiцtязaapешТyBа_
Лa зa .П,еHЬ
Дo зaMaХy нa ПсpацькoГoy зB,язKyiз планoвими вi.цвi_
Пoльщi мiнiстpoмПpoпагаHДИHiмеччиниГеббельсoм;ПoЛяДИнaпАИ
Ha ПoKpащeHHястoсyнкiвiз Tpeтiм PаЙxoм та не бaKИ спoД|BаЛИсЬ
yкpаiнсЬKе
ПИTaнHяПсyвaЛoцi стoсyнки,тoMy зaп|.цoзpеЖaлИ,щoб
Пi.цчaс слiдства,
BИapeшТyвaли).
пpeBeHТИBHo
iз
oУH
зB,язKaX
|1ИхУ
BсTaF]oApxiв Сеника та звiти агeнTypИ,ПoЛяKaMB.цаЛoсЬ
BИBчаЮчИ
€ пpИчет|1|АИ
B|4тИ,Щo ДеXТo|з тИMчасoBoзaтpИMаHИХ
Дo зaMaXу Hа
apx|By He BДaЛoсЬзаBеpшИTИ.0'o
Псpaцькoгo' oскiльки д,oсЛ|.ц>кеHHя
закiнченняBapшавськoГoсy.цyнад KE oУH з ПpИBoДyвбивствa мiнiстpaвнyтpiшнiхсПpaB,тo бyв ПpИзHaчеHИЙ
ще oдин сy.цoBИЙпpoy
бiльшoстiiстopикiв
y
i
якиЙ
пеpeBaхHoi.
Львoвi,
якиЙ
вiдбyвся
цес,
над
oУH.
Пpoцeсy
HaзBy
Львiвськoгo
Дiстав
Бандepy,Лебедя тa Kаpпинця KаpoЮ
ПoльськиЙ сyД ,,BiдзHavив,,
смеpтi, iншi yvасниKИ ПpoЦесyoTpИMaЛивiД ДoвiчHoГoyB,язHeHHя
.П,oсeMИ poкiв тюpми. Пiзнiшесмеpтнi BИpoKИбyли зaмiненiна дoвiннiyв,язнення.
Цi два пpoЦесИ сTаЛИДЛя пoльськo.iПpесИ ПpИBoДo|v.цЛяaHаЛ|зy:
сiмеЙ сТаЮтЬ
чaсToсBящeHИЧИx
чoмy ЮHaKиi Дiвчатаз iнтелiгентHИX,
i
ПеpeД
oбличчям
бopoтьби,
Ha шЛяX збpoЙнoi.,ТepopИсТИннoi.
poзпaнy?
У
нiякиx oзHaK
дeякиx висмеpтнoi KаpИ Hе BИяBЛяЮТЬ
B ,,пoгa.
Hе
ЛИшe
сПpaBa
мipкyвання,Щo
ДaнHяХПoчaЛИз,ЯвЛятИсЬ
y
ниx
пoльськoi
сTaBЛeHHi
а Й щoсь Hе TaK
деpних yкpa.iнЦЯХ,,,
дo
>кaвИ.Aле пpoцес yсвiдoмлеHHяпpаB yкpаi.нськoгoHapoДy не мiг
6ути швидKИM,Ta Й свiт iшoв Дo HoBo| в|ИHИ,oтo)K ПpoЦесзHaчнo
Бaндеpa,заB.цясильнiше впЛИHyBнa yкpаiнцiв,oсoбливo |VoЛo.цЬ.
сTaB
пpoЦeсaХ,
на
сyдoвиХ'
пoвеДiнцi
ки дoстoЙнiЙ
ДЛя MoЛo.ц|MopaЛЬHИMop|€ н TИpoM_ яK Hе шKoДyBaTИBЛaсHoгoЖ|Аттяв oбoрoнi
iнтеpeсiв BЛасHoГoHapoДy. Piшення €вгена Koнoвальця зpo6ити
MoЛoДЬyспiшнo
сTaBKyy бopoтьбi за BИзBoЛеHHяHa стy.цеHTсЬKy
ПеpшесеpЙoзнeвипpoбyвaння.
BИТpИMаЛo

пoMИЛИBся.БoЙoвик Гpиць MаЦейкo, зaBДaHHяMяKoгo бyлo пiдipвати мiнiстpабoмбoю pазoM iз сoбoю, не poзгyбиBсЯ,KoЛИ бoмба
He сПpaцЮBaЛа,
a геHеpаЛпiшoв сoбi дaлi. MацeЙкo .цoгHaвмiнiстpа
B дBеpяХ ,,ТoвapиськoгoKлюбy', KУДV1
тoЙ пpиxoдив oбi.цатиi застpeЛИBкiлькoмa пoстpiламиB гoЛoBy.HезвaxаючИ Ha пoгoHю пoлi-,
цiТ,виняткoBoxoЛoДHoKpoBHo
Щез iз мiсця пoДii'.Пiзнiшезa зB,язKaми oУH пеpебpавсяв ПiвденнyAмеpикy, i пoльськiспецслyxби так
Йoгo Й нe знaЙшли.
Bаpтo зГадаTИвеpсiю oлександpа Kyнеpyка, BИсЛoBЛeHyHИN/y
книxЦi ,,Pикo ЯpиЙ - зaГаДKаoУH" (Л-2005, ЛA ,,Пipамiда,,,
стop.
зaMaХy oУH на
92-105),нiби замax на Псpацькoгoбyв п pИKpИттяM
Йoзeфa Геббельсa,запЛaHoвaнимAбвеpoм. HезваxаЮЧИHa пoсИapxiвне ДХеpeЛo, oлeксaндp Kyнеpyк,на
ЛaHHяHa ДoKyMeHтaЛЬHe
ХаЛЬ, Hе Дас iнших веpсiй пoяBИ т.зв.,,ЗаписKИ''
тa не aнaлiзyснасЛ|дK|B|| ПoяBИ'
oт>кe,Hа Haшy ДyMKy,т.зв.,,Зaписка,,с звичaЙним дoнoсoм. Пеpeвipивши йoгo, гестaпo пpийшлo Дo BИсHoBKy,щo вepсiя, BИKлa.цеHaB HЬoMy,нe пiдтвepдXy€ т Ьсяi пpипинилa спpaBy.ЗгiДнoз лoгiкoю ДoслiДxеHЬсaMoгo x Kyнepyкa,наЙпевнiшимДХepеЛoN/ДoHoсy бyлo ГеТЬMaHсЬKе
сеpe.цoвИЩе,
яKoMy сyТТ€ B o заЛе)KaЛoв oбмеxеннi пoлiтичниxвпливiв oУH взагaлiтa Pикo Яpoгo зoкpeма в нiMeцЬKИXПoЛ|ТИЧ|-чИX
KoЛаХ' Iнакше Ba)KKo |1oЯС|1|АтИ,
ЧoMy гeсTаПo,
yKpaIHсЬKИХ
зHaЮчИпpo пpИчетH|сТЬ
HaЦ|oHaЛ|ст|B
.цo сПpаBxHЬoгo,
а Hе вИгаДaHoГoзaMaХy нa Гeббельсa,Hе ЛИшe Hе ПpoДoвХИЛoцЮ
сПpаBy,aлe Й бaЙдyxе ПoсТаBИЛoся
дo ПoдaЛьшoiпpисyтнoстiчленiв oУH Ha ТepИTopii.
HiмеччинИ,noгoД|Алoся
Ha HaД,aHHя
чaстИHИ
стипендiЙсTyДeHTаM-чЛеHaN/
oУH неpeз ТoГo Х Pикo Яpoгo, вpештi,
пiзнiше пoгoДИЛoсЬHа стBopеHHяB сKЛаДiспeцназy Aбвеpy двox
пpИЧoMУпеpегoвopИз цЬoбaтaльЙoнiвз yкpаiнськиxнaцioнaлiстiв,
y
Гo ПИТаHHяз нiмецькoЮсТopoнoю вiв звинyвaнениЙy ,,Записцi,,
пiдгoтoвЦiзaN/аХyсaMе Ha ГеббельсaMикoла Лебедь!
oveвиднo, зaMaХ нa мiнiстpaвнyтpiшнixсПpаB бyв тoю oсTaHHЬoЮ
yсix пoльсьKИXДеp)KaBHИX
KpaпЛeЮ,яка змoбiлiзyвaлаЗУСL4лля
opгaнiв.Зa пopoзyмiнняMз пoЛяKaMИчесЬKaпoлiЦiязpoбилa oбшyк в
кваpтиpioмеляна Сeникa, pеквiзyваланaявниЙтам аpхiв oУH i пepe.цaЛaфoтoкопii ПoЛяKaM.Bладa ГoТyBaЛапpoЦeс,якиЙ, нa ДyMKy
ПoЛЬсЬKИXкеpiвникiв,ПoBИHeHбyв пoставИTИKpаПKy нa спpoбax
yкpaТнцiвзopганiзyвaтисьпiд ГасЛаMИбopoтьби зa BЛaсHyДеpxaBy
на свol.Йзeмлi, oсТaToЧHo
т|Ах,Хтo пЛeKaBтакl нaдit.
ДeMopаЛ|зyзaтИ
Boлею Koнoвaльця,вiд пoнaткyТTствopeння,oУH poзбyдoвyваЛaсЬ
HaсaMПepeдiз стyдeнTсТBa,
i тепеp цю пpoбy на мiцнiстьпoвиннi бy-

He MoгЛИ,?!^спeцслyxбИ
з oУH, o*unuш)".
Beдyнибopoтьбy
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шaТИ Пoзa свoсЮ yBагoЮ|| Kеp|BHИKa.
IoMy poзpooЛяЛИсЬ
яK ПЛaHИ
Йoгo фiзинHoгoзHИЩеHHя,
ТаK i метoди пoлiтичнolнейтpaлiзацii.
Hа_
сaMПеpeДi пoлякiв,i бiльшoвикiвнe влаштoByвaЛoпеpебyвaння€ в генa KoнoвaЛЬЦяв Xеневi, oскiлькице ДaваЛo мoхливiсть кеpiвникoвi oУH KoHTаKТyBаТИ
з ХypHaлiстaми-мixHаpoДHИKа|VИ,
Haв,язyBа.
ти кopиснi KoHТаKТИ
з пoлiтикамиз багатьox кpаi.н,стaBIАт|/I
yкpаiнсЬKе ПИТaHHяHа нaЙвищомy мixнаpoднoмy фopyмi, чим тoдi бyла
ЛiГа HашiЙ.
Bпеpше KoнoвaлeцЬoПИHИBсяв Xеневi 24 сepпня 1929 poкy i бyв
ТaM .цo З,l сеpпня..!o пoнаткyбepезня 19З0 poкy вiн мешкав iз xiн.
KoЮ тa Д,ИTИHoЮ
в Беpлiнi.в ДiльниЦiГpюнвальд,Hа ByЛИЦiФpанПoвеpнyвсЯДo Xeневи B ПеpшИXЧИсЛaХбepезня 19З0
ЦeсбaДен,2.
poKy, a чеpeз тpи тиxнi ГyДИХ ПpИ|ХаBЙoгo секpетаpoлексa Бoйкiв. Bxe чеpеЗ пiвpoкy paзoM iз Maкаpoм Kyшнipoм-БoгyшеMBoHИ
ПoчaЛИB.tДaBaтИ
d,InformаtionsUkrаiфpанцyзькoloMoBoЮ,.Bu|lеtin
niеnnеs',HaKЛаДoM1000 пpимipникiв.Тoдi x УкpаlнськиЙ Kлюб y
ШвeЙцаpii npиЙняв MемopандyN/пpo пацифiкацiю,i як свiднитьy
сBoсMy ЩoДеHHИKy
€ в ген Бачина_БaчинськиЙ,
BИДaтKИHа poзMHo>KеHHя
Hа ЦИKЛoсТилi
покpив € в ген Koнoвалець.Дo кiнЦяpoкy Йoмy
B.цaЛoсЬB|Аp\aтИ
TpИ ЧИсЛa,,Бюлетеня,,.
Haстyпнoгo poKy ,,Бюлетeнь,,
BИxorцИB
дoсИTЬpeгyЛяpHo,аЛе B><еBoсеHИoУH poзгляlцаЛа|VoX.
ЛИBlсТЬ
кyпiвлiг1pесoBoГo
aГеHTстBa,,Aханс-HyBеЛЬ,'.
B неpвнi 19З,lpoкy в Женевi вiдбyваласьBсешвеЙцapсЬKa
BИсТаBка Чеpвoнoгo Xpестa,де Укpаiнa фiгypyвaлаяK деpХaBa, a УкpаlнськиЙ Kлюб oфopмЛяBстеHД..
€ в ген i oльга KoнoвальцiДiяльнoДoпoMаГаЛИ.oфopмляючи ,,BеселиЙкyтoк,,_ тaK HазИBаBсЯстенд.Hа
кoнкypсiyKpaIHсЬKИЙ
стенД заЙняв дpyГе мlсце пiсля iталiЙськoгo,
а
yкpаiнцi зapoбили сoбi в Чepвoнoгo Хpeстa мiсце Для
B pеЗyЛЬTaтi
безплатнoгoлiкyванняв сaнатоpii,яKе BoHИ oфipyвалипИсЬMеHHИкoвi Леoнi.цyMoсендзy.
Biд вepесня 19З1 poKy ПoЛЬсЬKаДИПЛoматiяпoчaЛa заХolцИДЛя
yсyHеHHяKoнoвaльця з Xеневи. Слi.цствoMy сПpаBi пoлкoвника
зaймaстьсяiнспектopшвeйцapськol'пoлiтичнoiпoлiцir.капiтан Шoфаp. У цeЙ жe час ЛiГа HацiЙ poзгЛяДа€ сПpаByпацифiкацiti визнaс
ПoясHeHHяпoлякiв нeдoстатнiмИр\лЯBИПpaв.t],аHня
PечiпoсПoЛИTo|.
Слyхання ПepеHoсЯТЬся
poKy. Пoльськa Teлeгнa сiченЬHасTyПHoгo
pафiннa Aгенцiя пyблiннo зBИHyвaчyсKoнoвaльця y Пpац| Ha Kopисть i за гpoшi нiмЦiв'Чеpез кiлькаДнiв тi швеЙцаpськiгазети,якi
HaДpyKyBаЛИ
пoЛЬсЬKИЙматepiал,пiсля BТpyчaHHяKoнoвальцeвoГo
а.цBoKaTa
Пoля Kаpi, вимyшенiДpyKyBаТИсПpoстУBaHня'
Для нас ЦiKaBИMУ Цьoмy KoHТеKстl
с сПoГaД|3 щoД'eHHИKа
Тo.П,|шHЬoГo
ХеHеB56

сЬKoГoпpaцiвника
ШвеЙцapськoТ
Tелeгpафнoi'
Aгeнцil'€ в гeнa Бачини -Бa ч и н с ьк oг o.
Бyли з дpy)t(инoюв Koнoвaльцiв цiлe пoпoлyдн€
,,27.12.19з1.
й yвeнopi. Багатo пpo Bсe гoBopили. Boни дo нас стaвлятЬсяяк
дo пeвHиx i щиpих дpyзiв, якi нe зpaдятЬ, xoч i нeзaлeх<нiв
свoТx пoглядax. ,flискyтyвaлиHaд тиM, чи Тм зaлишaтися дaлi
в Жeнeвi, ни пepelxaти дeiндe, Mo)кe,дo lталiT.
Пoлкoвник пpизнaвaвся,щo щo B)кeдaBHo мpiе пpo пpипи.

Heння всяKиx Bзa€ M иH з нiмцями' яKиM нe вipить ,,нa пoнlox
тa6aKv|'', яK KoлисЬ кaзaли, бo вoни напeBнo зpaдятЬ yкpаТн.
цiв i загаpбають нaшy бaтькiвщинy. Ka>кe, щo нiмцi - нaшi
Bopoги бiльшe за пoлякiв...',
,,1.6.19з2.Увeнopi зyстpiв нa вyлицi пoлK. Koнoвaльця. 3aЙ[Дли дo кaвapнi, дe пo щиpoстi poзMoвляли пoHaд двi гoдини.
Cкap>кився Ha тpyднoщi, якi спpaBЛя€ йoмy фeдepaльна Bлада
y Бepнi, a щe бiльlдe на iнтpиrи Чepвoниx y спiлцi з пoляками
в Жeнeвi. Myсiв навiть якиЙсь чaс Meшкати в L{юpixy... Щe в
квiтнi xoтiли йoгo видaлI/|тv|з Жeнeви пpoтягoM тpьox днiв.
Aлe зaстyпv|Bся литoвсЬкий ам6aсадop. Пoлкoвник живe нa
литoBсЬKий пашпopт. .Цiлo тягнeтЬся й дoсi... Фeдepaльний
yряд шBeйцapськoT кoнфeдepацiT дo нЬoгo 6iльlд пpиxилЬ.
ний, нi>ксoцiялiстичниЙ, )кeHeBсЬKий нa чoлi з ,,тoB.,,Hiкoлeм.
Cкiльки цe йoмy KoцtтyBaлo i кolлтyс нepвiв, нaсy i гpoшeй, нe
Moжeтe. кa)кe, сo6i уявити.',
,,10.9. 1932. ...Hapeштi йoгo спpавa з пepeбyван}|яM в Жeнeвi
виpiшeнa пo3итиBнo. .Цoвгo oпoвiдав пpo свoT кapкoлoмнi
пpигoди i poзмoви з фeдepaлЬниM пpoкypopoM...,'
Пiсля вбивства ПсpaцЬKoГoy KoнoвaльЦязHoBy ПoчаЛИсЬKЛoПoTИ
tз швеЙцаpсЬKИMПpаBoсyд.цям.
З цьoгo ПpИBoДyс заПИс B щoдeHникy Бaнини-Бачинськoгo:
,, 19.3.1935.Пoлкoвник oпoвiдaB пpo тe, яK пiд нас пpиTздy
дo Жeнeви пoлЬсЬKoгo мiнiстpa Бeкa )кeнeвсЬкий кантoнальний ypяд Bисeляв йoгo нeгaйнo з Жeнeви. Aлe вiн iз свoТм
aдвoкатoм i в aсистi литoвсЬKoгo Koнсyлa в l-[юpixy (пpaвнo
KoнoвaлeцЬ - литoвський гpoмaдянин) бyв нa aвдiснцiТ y фe.
дepaлЬHoгo пpoKypopa в Бepнi (2 гoд.)
- Бaгaтo, - Kaжe ПoлкoвниK, псyютЬ мeнi кpoви й нepвiв,
aЛe цe вiйна. i я в>кeзвиК BoюBaтv|.',
B iншoмy записi з ТoГo )K щoДеHHИкa(29.4'19З5.)
с спoгад пpo вiзит KoнoваЛЬцЯДoДoMyДo аBТopа,бiля хaти яKoГo багатo вiдoмиx
yкpalнцiв ПoСaД|/IЛ|А
свoi дepeва.oбiЦяв i KоновалеЦЬ,аЛе:Koнoвa.

oднoнаснo iз агентypнoюpoбoтoЮ ПpoТИoУH в ШвеЙцаpiТГПУ
ПpoBoдИЛoaгентypнiакЦiТв iншиx KpaIHaХ.ТеxнoлoгiязaсИЛaHHя
агеHTypИбyла дoсить шаблoнна, аЛе дoбpе вiдпpaцьoвaнa:вepбyBaлИ лЮД!Анy,
знaЙoмy iз ким-нeбyдь iз кеpiвництваopгaнiзaцil.,
a
Чеpез Hе| ,,пapoBoзoM,,
ПpoТЯГyBаЛИ
BсepеДИHyсTpyKTyp,
пpoТИяKИX
пpаЦЮBaЛИ,
чекiстiвiз дoбpе oпpaЦЬoBaHИMИ
У випaд,,ЛеГеHДаMИ,,.
кy oпеpацi.i,якa пpивеЛaДo вбивства KoнoвальцЯMИ MасMo Moxливiсть пopiвнюват|АДBa ДxеpеЛa _ oДHе з бoкy oУH, а iнше _
ГПУ, пpинoмy з vекiстсЬKoгoбoкy дхеpеЛo Дy>Kеiнтpигyюvе- MеMyаpИ вбивцi пoЛKoBHИKа,
Павла Сyдoплатoва.
oбиДва ДХepеЛа сXoДяТЬсянa меxанiзмi пpoникнення чекiстa в
сepеДoBИщеoУH. Hим бyв кoлишнiЙ стаpшИHa Сiчoвих Стpiльцiв,
ГaЛИчaHИH.
Haзиваютьвoни Йoгo пo-piзнoмy - oУH дaс пpiзвище
Xoм'як, а Сyдoплатoв_ Лeбедь' BpaxoвyЮчИ,Щo СyДoплатoвпiсля
poзстpiлyБеpii бyв усунeниЙз HKBД i нaвiтьзaсyД)KeHИЙ,
пiслятoгo
бeзпoсеpедHЬoГo
ДoсTyпyДo ДoKyMентiвнe мав, i мyсiв спиpатися
на власнi спoга.цИшiстдесятиpiннoi.
давнoстi,тo данi oУH B|АKлИKaють бiльшy дoвipy, тим бiльше,щo з ЛебеДем-XoM,яKoM
зyстpiнали_
ся lцBoс чiльниx членiв Пpoвoдy oУH - AндpiсвськиЙ i Сeник-Гpи- це oсoбoBa KЛИчKаaгeHтa,якa вpiбiвськиЙ.Moxливo, ,,ЛебеДь,.
зaЛaсяB пaM,яTЬСyдoплатoвy.
oбидвa ДxepеЛa сХoдятЬсяHa тoMy, Щo B ЛИПHi19з5 poкy Лебе.ць-Xoм,якпpибyв .цo ФiнлянДii.нa зyстpiчiз Сеникoм та AндpiсвсЬKИMB сyПpoBoДiмoлoдoгo, npи6лизнo 25.piннoгoчoлoвiка,який
чИ To ,,BИXoBaHцеM,,.
3вали Йoгo
,,буd, ни тo Йoгo ,,племiнникoM',,
Павлoм, тyT ДxеpеЛа сXoДяТЬсЯ.
Це Й бyв Сyдoплaтoв.
laлi дxepeЛа poЗХoДяТЬсяB xpoнoлoгii.тa MapшpyтаX пepесyваHHя агeHTa,aЛе сXoД,яТЬсЯ
Ha ТoMy. щo вiн пpибyв дo Беpлiнa,дe
пoзнaЙoмиBсяз чЛеHами мiсцeвoi.стaниЦi,пoлiтичнимиемiгpантaми. Tyт B сПoГalцаXСyдoплaтoвaпoЧИHaЮться
фантазii нa тeмy сy_
ПepечHoсТеЙ
i навiть кoнфлiктyмix БандepoЮTа Koнoвaльцем,якi
iншими мaтеpiялaмИ,ДoстУг1t1|А|'АИ
ДлЯ дoслiдxeнь He ЛИше не пiд_
ТBеpдХyЮTЬся,
a Й пpoстo зaПepечyЮться.
Зoкpемa вiн пИше пpo
блoкyвaння Бaндepи з KoстapевИMПpoTИ пoЛKoBHИKa,
в тoЙ чaс
KoЛИ HеMaс.цаHИXHе ЛИше пpo спiльнiдi.iзгадaниx oсiб, aле Й пpo
i.х oсoбисте знаЙoмсTBo,тa вpeштi, кoли СyдoПЛаТoвпpибyв дo
Бepлiна,Бандеpа вxе сидiв y тюpмi.Це свiДчитьpaДшe пpo XyДoxньo-iдеoлoгiчниЙ
ХаpaKTеpТBopy Сyдoплaтoва,aнix пpo iстopиннo__
мемooiяльний.
О6иДвa Д)KеpеЛaсХoДяTЬсЯна фактаx зyстpiнi Koнoвальця з СyДoпЛaToвИMв Беpлiнiтa Паpиxi влiткy19З6 poкy' Taк сaмo сХoдяТЬ-

лeцЬ )KaлKyвaB, щo щe й дoсi нe ПoсадиB
дepeвця нa xyтopi, i, >кapтyloни,дoдaB:
- Бoдaй яMy викoпaB Mинyлoгo лiтa. Mo)кe цe для сe6е.
Meнi й >кiнцiaж Mopoз пiшoв зa шкipoю.
')
A Koнoвaлeць вiв дaлi:
. Бo гoнятЬ Meнe Bopoги тaK, щo нe
знaк) Дe Й l<ити. .[oслy>кився...
B Хеневi HaBKoЛooсoби € в гeна KoнoвальЦя
бopoтьби з
пИТaHHяiдеoлoгivнoi.
зoсеpеДИЛИсЯ
згiднo iз плабiльшoвизмoм.Hе все BИХo.цИлo
KoнoвалеЦь
бyв гнанoю
нами ГПУ, He ЗаBхДИ
€ . KoнoвaлецЬ |з сИHoM
неpвня
19З6
B
сеpеДинi
Юp кoм в ШвеЙц аp i t пoлiтичнoюДИчИHoЮ.
Kep|BHИpoKy )(eHеBсЬKaПoЛ|Ц|я
зaapешТyBaЛа
гpyпИ ГПУ Шаpля-ПетеpaHopмана pазoM |з ДBo_
Ka poзBi.цyBаЛЬHoi
саMе ToN/y,щo ,,зaсBfi|АГpyпа ,,ПpoBaЛИЛасЯ,.
Ма iHшИMИаГеHTаMИ.

Л ас Ь, ,н а с лiдк yва ннiзa Koнo-

ИB F,ЛЯ
Bа ЛЬЦеM. Сyд
'ИзHаЧ
yчaсHИKа
Hopмaна i дpyгoгo
гpyпИ - Йoзефa Стpeнна пo вiсiмнадцятьмiсяцlвТЮpMИ,тpетtЙ
yчaсHИK _ ХaнtЕpнeст Плaнк
oТpИMaв45 днiв аpешTy.
Bсe.таки ДoBГa бopoтьба Moскви i BаpшaBИЗa видалення KoHoBаЛЬЦяпo.цaлiвiд oсiдкy Лiги
HацiЙ зaBеpшИЛась yспixoм: з
€ в г е н K o н o вaл eц ьiз си н o м Юpкo м н а
ЛИпHя19З6 poкy пoлкoвникбyв
6дnдэi
\lZauaoгциr
''''-''J гo o зepа
ШвеЙцaвимVшениЙ ЗaлИuJ|Ат|А
piю i пpoдaти будинoк, пpaBHo oфopмлeниЙ нa Йoгo ДpyxИHy, ЩoПpaBда з пpaвoM ПoвеpТaтИсьв альпiЙськypеспyблiкyнaс вiд нaсy. У
,l9З7
poкy xeHеBсЬKaпoлiЦiямалa клoпiтy ЗB,язKyзi звеpненням
тpaвнi
якi в ll вiдсщнiстьвлiзвлaсницi
ХaТИПpo невiдoмихзлoДii.в,
нaсгyпнoi
аЛe H|чoГoHе BKpаЛИ.
B|ДДИpaлИ
шПaЛеpИ,
HaвпЬ
мiсцями
XаТИ,
лI4Дo
ПoлiцiяпpиЙшлаДo BИсHoBKy,щo Цe агеHТИГПУ шyкали сХoBoKз ТаKoнoвaльця.|мoвipнo,щo Це бyлo спpавдi Гпу.
€ M HИMИ ДoKyMеHТaMи
зв,язaнiз дiяльнiстюoУH на теа не .цефeнзива,oскiльKИДoKyMеHти,
pитopiяx,oKyпoBaHИХПoльщею,збеpiгaлисьy iнших членiвПpoвoдy.
Boстаннс KoнoвaлеЦьбyв y ШвеЙцapii.в сеpeдининiнеpвня 19З7
poKy.
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Пеpе; ся Ha ТoMy,Щo ПpИ сПpoбi HеЛеГаЛЬHoГo
.. XoДУ фiнськoгoKoрДoHyСy.ЦoплатoвПoTpаПИB
Дo фiHсЬKolB,язHИЦi'Далi HKBД opГaHiзyваЛa
,,Пaвлyсю,,ПoсaДУКyp,сpaoУH, влашTyBаBшИ
Йoгo paдисТoM TopГoвoгo кopaбля ,,Шилкa',.
Скopiш зa Bсe iнфopмацil, якi oтpимyвав вiд
виpiзспiлкyванняiз KoнoвальцемСyдoПЛaToв,
че.
oбмехенiстю i малo BЛашТoByBаЛИ
t1ял|АСя
кtстiв,тoмy Й булo пpиЙнятеpiшенняЙoгo зниг',-^----^
вoнo
бyл o
LцV|| V|. \*y/- 1Ull.llс t u B Т ве pдИТ Ь,
щo

приЙнятeoсoбистoС т a л iни м,i нема с п iд ст а в
Ь po K y
П pо мет y BИ K o Hа BеЦBИ
Йoмy нe B|p|АтИ'

П oсм e pт н и Йп op Т p е Т Г o в o p И T Ь Т а K , Я K Ц е П o я сH И B Й o м y Стал iн , Дo _ o бe3гo л o .
€ в г е н a K oн oв aл ь ц я p УЧ а Ю ч И з a B Д а H H я :
,,H aЦJ a M eтa

Bv|тv|pУх yкpаTнськoгoфaшизMy нaпepeдoднi вiЙни i пpимyсИти цv|xбaндитiв знищyBaти oднi дpyгиx в бopoть6i зa влai ,,бaндияpлики,,фашизму,'
дy,,. Якщo вiдкинyтизаiдеoлoгiзoванi
ТИ З My, .Т o Mе T а П o с T a B Л e H ав иЙ н я т к o в o Т o ч H o l зpo зyN/|Л o .

@"!ft.,

tu

Т aк в и г ля д a лaв y Л И Ц яK o Л с i Н г е ЛпЬi с лязам аx yн а K o н o вал ьц я
60

.{ля виконaHHяЗаMаXy Tа€ М l-iа лабopaтoрiя [-|KBДBИKoHаЛави6у_
хoвиЙ меxанiзм у виглядi кopобки шoкoЛаlцНИХЦyKерoK.Bибyxнyти
вoHа ПoBИHнабyлa чepез пiвгo.Ц.ини
пiсля пеpевe.цеHHяii з веpти
KаЛЬHoГoПoЛo)Keння(в кишенi СyДoплатoва)в гopизoHТаЛЬHe.
B oстаннiЙ pейс СyдoПЛаТoв вiдбyв нa сyднi
З
''Mен>кинськиЙ,'
Hopвегii вiн затeлeфoнyвaBдo KoнoваЛЬця в |талiюi дoмовився
пpo зyстpiн в Poттeрдамi.Boни зyстрiлись в кафе ,,Aтланта,.за де.
Сять хBИЛIAH.цo ПoЛудня. СyдoпЛаТoв BpyЧИB Йoмy ,,подаpyнoк., i
ДoMoвИBся зyстpiтись в центpi Poтгеpдама o 1700 Bибанився, щo
МyсИТЬПoвеpТaТИсЬHа сy.цHoi швидкo пiшов геть. BиЙшoв i KoнoBаЛецЬ.Бiля кiнoтeатpа,,Люмiс,,бoмба вибyxнyла.Тi сила бyла така.
Kiлька вИпа.цKoBИХ
щo тiлo ПoЛKoBHИKабyлo pозipванe Hа ШIvlатКИ.
ПеpeХo)кИXбyли пopаненi. Життя BoяKа закiнчилoсь зoвсiм яK t-lа
вlИHI .
**+

Якщо гoвoрИтИ пpo Mery зHИщeння лiдepа oУH ТаK' яK iТ пoставив Стaлiн,Тo BoHa бyла досягнща. УкpаiHсЬKoMyBИзвoЛЬHoМypy
xoвi пepioдy flpyгoi Свiтовoi вiйни дyrке бpакyвалo Kонoвальця, HасаMПеpе.цяк пoлiтичнoГoсТpаТеГа,.цИПЛoMатаi opганiзатopа.Bикoнане i ДpyГe зaв.Ц,аHHя,
пoсТaвЛeHеСталIним:oУH pозкoЛoЛасЬHа
Два BopoГyЮЧИxyГpyПoBаHHя'HopMаЛ|ЗацlясТoсyHK|BMlХ яKИMИ
зaЙнялa бaгатo насy i зyсИЛЬ.Aле дoсягHеHHя цИХ ЛoKаЛЬHИХpе_
зyльтатiвHе зyПИHИЛoПpoЦесy BИзBoЛЬHo[бopoтьби З пoчаткoм
вiЙни HiмеччИ|lLА
ПpoтИ сССР оби.цвiтeчri oУH спpяtЙyваЛИна СxiД
свoi похiднi гpyпи, i знаЙшли TаМ HeпJ'lаЛo
ПpИХИЛЬникiвбopотьби
за HезаЛежнiсгь
УкpaTни.Якщo нинi, вивчaюни аpxiви насiв lpyгoi
Свiтoвoi вiЙни, MИ BИявЛя€ М o,щo чисельнiстьчеpвoнИх паpтизaн i
пiдпiльникiвбyла меншoЮ B|Д маштабiв нацloналiсгИЧHoГo
пiдпiлля
B чaс ПТлеp|BсЬKol
oKyпаЦl|'Тo Цe HасЛlДKИпoпеpеДHЬoI.ц|ялЬHoсТ|
Kонoвальця, яKщo BИяBЛя€ h Лo,щo мoсKotsсЬKаПpоПагаH.ца
ДoпИсypyхy ,"меpтвlдушi'., абo Й ПoДаtsаЛа
BаЛа .цo сBoГo ПарТИЗаНсЬКoГo
бopoтьбy нацioналiстИчt-,iИx
пiдпiльниxГpуП за сBolo BЛасHу,HаПpИKЛаД, яK сТaЛoсЬiз ,,Moлoдoю Гваpдiсю,.,Тo це Тex noKазHик.Це .цo_
KyMеHТaЛЬHeсBl.цoцтBoтoГo, щo oKyПaHTаMHe B.цaЛoсязH|/iЩIАт|А
пpагHeHHяyKpа|HсЬКoГoHaрolцy.цo вЛасHогo самoсгiЙHoГoxИTTя, l
свlдoцтвo ТoГo, щo в рoKИ, якi пеpедували вiЙнi, на СхoДi Укpаiни
спpавдi BeЛасЬпiдпlльнарoбoтa oУl-t^
Смеpть Koнoвальця oтpИМаЛа вeликиЙ вiдголoс сepеД yкpаТнсЬKoГo сyспiльства.У Львoвi гpoмадськi opганiзацiТвивiсили тpаypнi
ПpаПopИ,B цepKBаХвiдпpавлялИсЬПаHаxИДи.
День Йoго смеpтi oУH
ПoсТаHoBИЛа
вiдзнанатИ'яK ДеHЬ Геpotв,якi пoлягли за УкpаiнV.Hи61

opганiв |-|iЦя Тpa.цИЦiяoТpиМaЛa BИЗHaHHяз бoкy деp>r<aBнИx
Львiвська oбласна pа.цa сBo€ Ю yxBaЛoЮ ПoсТaHoвИЛавiДзначати 2З
TpaBHяяк flень Геpoiв на мiсцевoмy piвнi. B мiсгax i сeлаx с вyлицi
Koнoвальця, а B йoгo piднoмy селi Зaшкoвi. в бaтькiвськiй xатi сгвopeнo МyзеЙ. Ще $цo пpoГoЛoшеHHя Heзале>кнoстiв.цячнiзеMЛяKИ
poбoти сKyЛЬПTopaРoманa PoмaнoПoсТaBИЛИбiля xaти пaM,яTI-|ИK
Пoтюка.
l тyг' y свoТЙ антиyкpalнськiй
вИЧa Tа apхiтектopa Baлepiя
заслiпленoстi, мoскoвськi спeцслy>кби стaли спiвтвopцяt\лИ.Цy>ке
симвoлiчнoгo ансaмблЮ: Haпеpедoднi пpогоЛoшеНHяHезале>кнoф
вoни пiдipваЛИПаM,яТник,Бpoнзoвий KoнoBaЛецЬ бyв poзipвaний
Hа шMaТKИ.Земляки вi.цлили нoвvtЙ ПаM.яТHИK,а пiдipвaний збеpег_
ЛИ Пopyч, B Пaп/,ятЬпpo iсгopiю зaгибелi ЗaсHoBHИKаoУH. Тaк вiн i
стoТть,яК сИMBoл )KepTB,якi неoбхiДHo ПoKJ]асTИHаpo.цoвi.цля .цoсяГHeHHя сBo€ l BoЛl
Хитгя € в гeнa KoнoвaльЦя с невiд,сMHoЮ часТИHoЮ HaшoГo Bиз_
BoЛЬHoгo пpoЦeсy в 20.мy сгoлiтп. oминaючи йoго дiяльнiсгь, неMo)кJlИBo зв,язl-lo пoясHИтИ багатo пoдiй в дoбy $eнтpaльнoT Pади i

flиpeктopii, мЬквoсннoГo MИpy та Й багатьox пo.цiЙпiсля йoгo заги_
белi. 3aгал сyспiльсгва МaЛo зHa€ Пpo цЬoГo BИ.цаТHoгo.цepxaBНoГo
дiянa УкpаТни нaсампepe.ц Чеpез спoтBopeHHя йoгo oсoби кoмyнiсTИчHoЮпpoпaГaHд,oЮ3 o.цHoГoбoкy тa хapaKТep дiяльносli ПoЛKoBнИKa _ з iншoгo.,A знати BapТo iнеoбxiДнo. Бo € в гeн Koнoвалeць
стoi1ь в нaшiй iстopii B o.цHot\4ypядy iз BеЛиKИMИПoПеpе}цHИKaп'И,
бopцями зa Boлlo Укpaiни, a тoMy мiсце йoгo в нашiй iсгopii - вiч_
нe. Biн зapаlцИ HeзаЛе)кHoсгiвласнoгo Hapo.цy сBtДoмo зpiкся бaгa_
тЬox xИтТ€ в иx благ, сТaB Hа шляx бopця i мyнениKа, xИB зapa.ци
синiвськoгo
маЙбyгньoгo BЛасl-|oгoHapoдy i залишив HaM пpИкJta.Ц,
стaBЛеHHя fцo plдHol

Kpосвiк y Poттеpдамi
Мoгила € в гена Koнoвaльцянa KЛа.цoвИщi

Aoкдaднiше Bи nЛo)кеTеAiзнатись пpo €вгена KoнoвaльЦя
та подii) описаrri y цiй кпизi, B Tilкlo( BиAaIII{.Dс
€ в ген Koнoвaлець. ,,ПpичиI{ки дo iстopii yкpaiнськоr
pеволroцiТ',,Пp ar a, 192o.
П. Хpистroк. ,,Зaiшiтки i мaтepiяли до iстоpiТ yкpaiнськor
peвoллoцiТ",7922.
Baсидь Bчrигa. ,,BиЗBoльнi зlraгarrня в Укpafнi 19,14-7923pp.''
Хoвквa, BиAaBниftTBо,,МiсiонaP,,,7998.
,,Тpaгедiя Гaдицькoi Укpaiни,,, мaтepiя^и ПPo ПoлЬськy
irшaзirо' Biннiпeц 1920.
Baсидь lVlyаpий. Укpaiнський УнiвepсиТeT y Aьвoвi у 79211925 pp.,, Hlopнбepг, 1948.
,,У.B.o." BидarтrrяПpoПararЦиBrloгo Biддi^y уBО, 1929.
BoдoAиlдиp lVlаpтинець. ,,УкpaТнськe пiдпiддя: вiд УBo дo
oу+1",1949.
,,oУH 1929-1954'', з6ipник CтaтeЙ, Укparнськa APyкapнЯ B
Фpatтцil 1955-(Це вuОанttяОУtI Мeльнuка).
,,oyfl в свiт,iri пoсTaIIoB Beдикиx З6opiв, Kонфepенцiй тa

зеMЛ|:

- Haшi пoпеPeдники вipили в самoстiйнy Укpаiнy, пPацювa-

ли. зMaгалиCЬ, itlyчилиcЬ пo B'язHl,lцяx i нa 3acлaнняx, a' пpo.
тe. iм бaгaтьoм нe пoщacтилo дo)кl,tти дo тoгo щaсливoгo
дня, щoб пoбaчити УкpаТнy сaмoстiйнoю. Mи мaли тe впЙняткoBe щaстя, щo П/t}|6aчили, хили й бopoлись' o6opoняк)чи
HaцIy сaмoстiйнy УкpаТнy. Мoх<ливo' щo наG зyстpiнe тaкa сaiia дoля. як HaцJиx пoпepeдникiв' aлe Hацlим oбoв'язкoм €
вeGти нaцJy BизBoлЬнy 6opoтьбy дaлi' в нeпoхитнiй вipi' щo
Укpаiнa бyдe знoвy самoстiй}toю дepжaвoю...
У циx Йoгo слoвax, сKaзаHИх Hезa.цoBгoдo смеpтi' с i йoгo св]тoг_
ляД" i запoвiт iдейним ofцHoдyМЦям,i пoяснеHHя,чoмy € в гeн KoнoBaЛеЦЬзaЙняв таKе BИзHачнeмiсЦе в iсгopii бopoтьби УкpaТни за ТТ
HеЗaЛеxl.{lСТЬ.
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з 6opоть6п 1929-7955' BиAaнIIя 3Ч oyH,
iншиx дoкyмeЕTiв
,1955.(Це
вu0ання ОУ HБанЙеpu).
Bo.loAиr.rиp Maкap.,,Бepeзa Kapтрькa,,, Topotгтo, 1956.
Пeтpo Mipвyк. Hapис iстopii oУFI (зa peаaкuiеro Cтeпaнa
Aeнкaвськoгo). Укpaiнське Bиl\;rBниЦTB0, Mroнxен-AoнAoн-HьtoИopк,1968.
,,Ha вiuнy гaпь6y Пoльщi, твepAинi BaPBaPстBa в Eвpaпi,',
Пpaгa, 1'931' (Ivlamepiялu npo nonbсbку акфю nацuфкаtрiI \ахiОнoI
Укpаiнu).
\
Я. Kyтькo. ,,ПeKeДьнa мaпппIa в PoтгepAaмi,,, Скperrтoн, 195З.
Пeтpo Ayrки*. ,,Укpaiнськa сПPaBa BчoPa i сьoгoднi,, (збipнuк
cmаmсiц cпoеаЭiв). Aьвiв, Афiтлa' 2oo2.
,,€BгеЕ Koнoвaлeць Ta йoгo дoбa,,, MIoID{eн,1974.1o-|.9crop.
(\бipнuк сmаmеЙ i спoеа?iв, вaОаttuЙ завlstкu 15-лimнiЙ npаlll
oб'с0нанoю peilакфЙнoa) кoJlасmuву ma за фнi фнанcoвi gHrcкu
6пнdepiвсъкot tпа мeльнtlкiвсъкoi oУH).
Iopiй Пoдiдьчarс .,,NIiЙ ЗaпткЬ,, Bид. ,,Cпoлot't'', 1\ьвiв,2l3.
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,,€вген KонoвaдeЦь - тBoPeцЬ oУH'',
,,Miсiя Бaндepи,,
,,PoзвiAник вororочoi У кp aiнп,,,
,,XI,fття нa гpaнi Aвoх свiтiв,, тa
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