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І.
Провідник

приходить не як диктатор,

а

якус;іма жаданий керманич, як людина, від
якої жадається розв'язки епохальної пробле
ми.

І

На Вождя пристрасно чекають як на ви

ра~ника відчутих, але не сформованихстремлінь, як на реалізатора вимріяних цілей, що
їх осягнення можливе лише під проводом великої людини.

Таким

Вождем

"
був

ЄвгещilКоновалець.

Олег Ольжич про
нього
сказав:
«Був це
Вождь Богом даний і пра:едивий,
що в добі

чорніЙ і похмурій орлом ширяв rlіД' облаки і
націю, подолану'Й закуту, вмів ушиковувати

в завзяті
когорти до походу і боротьби ...
в тому, як Євген Коновалер;ь умів завжди
схопити суть доби, знайти її розв'язку і зро
бити свої рішення, лежить істота його вож
дівства. Людина надзвичаЙщ~ї. чуйности, пев

ности себе, ініціЯТИВ}1 та великого стилю.»
«Бліда, середньої постави людина з весе
лими, іронічно ~риплющеними
~им підборіддям і стиснутими
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очима, важ
спопелілими

-

,
устами знає; що досить одного її слова, щоб
вибухнули петарди,

залунали з рук юнаків
револьверові стріли і впали помазані, достой
ні голови. чужинець ких міністрів.
Воля і
певність володаря б'є з її PYJtiB».

«Дивне життя людини, що загрожує зра
зу кільком державам і за якою полює поліція
решти світу».

«Небезпека і ризико, вічний

неспокій ...

Париж-Відень-Льозанна, ніде сталого міс
ця осідку. Вічна тривога для дружини, ран
ня

життєва

правда

для

сина».

«Готелі, каварні, парки, зустрічі з блЩll<
чими співробітниками,

провідниками країв і

теренів, зв'язковими і Kyp'єpaM~.

Конферен

ції в ок;:>еЩ1Х &правах з одним, ,другим, 'тре

тім складом\учасників».

«Органи, що виходять під окупацією й з<&
океаном. ТІ?И пресові служби з кількома бю

рами.

Поl>ачення

з

чужинцями,

завжди

уважними, дуже цікавими і ще більше обе
режними».

«Часом

товариство

пари

друзів

-

най

ближчих співробітників, що їх Вождь добрав
собі за довгі роки спільної боротьби і небез

пеки. Та все цЄ', не відбивається на молодечо
бадьорій ПОСТ8:Т( полковника. Веселі вогни
ки світяться в його очах, всю особу
неповторний чар великої

По двох-трьох словах співрозмовець
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огортас:

індивідуальности.

-

моло-

да людина з Kpa~, чи ветеран визвольної вій
ни з закордону чує, -ЩО стоїть перед Вож:

~M, воподарем з ласки Божої, і готовий для
нього на все».

Так

характеризував

є.

Коновальця о.

Ольжич. Ольжич був ЙОГО найближчим СП1~
робітником і тому міг схопити в образі веЛIj
кого полковника

суттєве,

міг

дати також

яскраве безпосереднє враження.

А.е мож~ Ольжич був Haд~o

суб'єктив

ним в оцінкі є. Коновальця? Може він за
надто стояв ув орбіті впливу
свого провід
ника і тому перебільшував його значенність
для українства? Для об'єктивности візьмемо
ще оцінку, дану Є. Коновальцеві його про
тивниками, редакц~єю «Діла» на сторінках
своєї газети: «не підлягає ніякому cYM;tIЇBOBJ,.

що це була

індивідуальність,

яку кожний

відразу відчував, хто тільки з ним стрінувся
та йога пізнав.

індивідуальність

ної мірки, саме така, яка

непересіч

здібна до ~еликих

діл і великої трагедії».

В'же ~ середині

1919

року

був настільки

визначною індивідуальністю, l1Цо дав можли

вість тоді ж таки ген. Капустянському у кни

зі «Похід Українських Армій на Київ--Qде
су»
вбачати в ньому
передусім
політика,
дипломата, а потім
уже
військовика.
Як
політик, був великим принципіялістом.
Ні в
чому ніколи ge відходив від засад самостій-

9

/

ности ісоборности.
CTBOPJ.1B навколо себе
а тмо сферу культу ІІИСТОТИ і незаплямлено

сти

безкомпромісової

визвольницької

ідеї.

Ніколи не йшов ні на які коншахти з істо

ричними ворогами України.

Ніколи нікому

не давав змоги використати

українські ца

~іоналістичні сили як сліпе знаряддя в своїх
рука;У..

в пертрактаціях з чужиннИМй
МИ завжди виявляв себе спритним
ним

чинника

"

в кожній політичній

.

П8ll7Iі тич-

гра:чем.

ситуації ".умів вир-

вати на міжнародньому полі максимум мож
ливого для забезпечення незалежницької лі
нії українського націоналізму. Сьогодні вже
можна

сказати

БЛИЗі>кі 'стосунки

голосно

про

те,

що

дуже

були в Є. Коновальця з

урядовими чинниками маленької Литви. Ко
новалець зумів переконати її державних м)"
жів, що український визвольний рух е фак
тором дезміренно

кого народу.
під покровом

поз~тивним для литовсь

Це дало

змогу

литовських

КоновальцеВІ

інституцій;'

ли

товських
документів" леrалізувати і охоро
няти Р!lД речей цілком 'нелеrальних.
І так
було не лише з
Литвою.
«Не було і нема
серед українців людини, ~ писало «Діло» nо

смерти Коновальця, яка стільки знала б
про куліси міжнародньої політики, що знав
'Євген Коновалець, якого імени ніхто не стрі-
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чав ніколи в европейськЦ1: пресі, та який від

літ провадив· на чужині

життя змовника».

Як представник
недержав~ої
наЦll , не
·міг виявити Коновалець
вповні свого полІ
тичного хисту на полі міжнародньої гри., За
те у внутрішньо-політичній українс~ій дій-'

СНОСТІ
поКJIО

оформив він політ}{чний
яскраву

рух,

печать на цілу

звольних змагань і який,

який

епоху ви

перетривавши ВСІ

лихоліття, під кермою щ:lовідника-настуnни
ка прокладав нові шляхи визвольної бороть
БИJiа всіх обширах земної кулі, де є укра
їнські люди.

Був Коноващщь втіленням енерІ'ії, мудРU
спрямовуваної в належне

русло.
Вітальна
сила, велика снага пробивалася 'в кожному
ЙОГО русі. В о.чніЙ із приватніх розмов· Оль

жич характеризував його як тисра,

завж~

готового д? стрибка:

..
.
Але рішучість, темпераментність у ньог<\

сполучалися

з

витримкою,

стю, умінням маневрувати\
,

холоднокровні

.

'Йому властивий був 'хист тактика, бо він,
як висловився
один із його
друзів, «умів
оминати підводні скелі, знав, коли треба не
-дочути і примкнути око.
Таким
способом
рятував він багато справ, легко
виходив зІ
скрутних ситуацій, обеззброював ПРОТИВНИКёt
чи вибиВав йому І'рунт з під ніг. А до по-
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дібних вправ кожна політична арена, особ
ливо підпілля, дає велике поле попису».

Але був він TaKO~ CTpa"TetoM.
Схоплю
вав перспективу подій. В той похмурий час,
коли відгриміли
бої
збройного
повстання

нації, коли у всіх ,від знесили і розпа':іу ру
ки опускалися',' збагнув він конечну

потребу

непереривної тяглости визвольних

змагань,

які яскра]3ами чинами засвідчували б перед

CBiT~M тривання
українського
визвольного
бою. І тому став організатором УВО.
За кілька років УВО створила гордий міт
кривавого ~)laгy, героїчних чинів' бойовика.
Але прозірливе

око

Коновальця .дивилося

вперед і бачи~о наростання'нових завдань в
розгортанні ру,ху як великої духової перебу
дови на засадах нового великого світогляд)'.
Коновалець побачив конечність цієї перебу
дови; владно поставив і зреалізував концеп
цію ОУН, підпільної організації,
що мала
"Завдання підготувати ввесь український на

рід до революційного бою, організації, що не
легковажИJ'Ь ні О,Qною ділянкою визвольного

змагу ні духово-перебудовною, ні підпіЛь
но-дипломатичною,
ні' військово-підготов
чою.

В буденнім житті Коновалець умів носи
ти на обличчі маску, що замикала перед ці
кавим оком
його
внутрішнє «Н».
Одн~че
крізь позірну буденість проривалася все та-
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ки і в його З0внішнім

кість.
одному

вигляді

Мені довелося якось

його

вели

переглядати!S

приватному архіві довгу низку

номанітних

с~ітлин

ПОЛК6вника.

різ

Придив

ляючись до кращих з них, я був вражений.
Я відчув зосередженість тужливого_ погляду
цієї великої людини.
Вираз обличчя відби
ває ту сконцентрованість юt позабуденному,

'1;Ьй транс, в якому людина несе на собі пе

чать туги

по

ідеалові.

І я тоді

зрозумів

влучність одного місця в нарисі про нього:

«Ти йдеш шляхом

.призначення

твойого

геройського

непохитно й· незламно, без ва

ги й без спочинку, мучений тим вогнем віч
ного революціонера в тобі, ОТИМl тільки -тобі
питомим,

страдницьким

неспокоєм,

ще

вра

жає нас у твойому
страдницькому оБЛИЧЧІ
іноді, мов скатований мукою вид Христа ...
Бо це ж на твоїх плечах мали ваготіти пр;
важкі спадщини Переяслава і І}олтави, і Н1І
твої плечі впали й крицеві скрижалі Шев
ченкового заповіту».
п.

Колись, як ~Mep Богдан-Зиновій ·Хмель
ницький, в суботівській церкві, в присутно
сті великих мас
народу,· перед
портретом
гетьмана старий його секретар СаJ4ійло Гор
ка промовля~:

«МиJfостиві
паиове
полковники
і
вся
стаРШИН0 зо всім Військом
Запорозь~им 1
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вся" ~іч Посполита .Українська!
Прийшлось
нам тепер ІЮ. веселих прошлих, часах, cY"N!них слухати тренів і рясними сльозами об

ливатис~, коли

re'l;'bMaHa

нашого

Богдана

Хмельницького, воістину від Бога нам дано
го Во'ждя, через смерть невблаганну скоше
ного, ось на катафалку смертнім оглядаємо

і останні послуfи йому віддаємо.

..

До Тебе,

зіС~ОМНОЮ r.,:оєю любов'ю звертаюсь,. милlrй
наш' Вожде!

Древний Руський Одонацере,
Скандерберtу,
гетьмане славного

славний

всього Війська
руської

Запорозького і цілої козако

України,

Хмельницький

Богдане!

До тебе г6ворю, тепер між чотирма дошками

окутаНОГ9 і. мовчазного, а якого мови перед
тим

t

ордонансу сто тисяч

нас слухало і Нёі

кожний знак Твій готовими
так скоро став Ти-

ставало.

мовчазним

Чому

Гапократом?

:Qеручи. приклад із німого Аттіса, промов до
нас, братів .своїх, як: він, хоч одно слово, і
научи нас, як маємо ми без Тебе жити і по

ступати з сучасними друзями і ВОРQгами на
шими. Бо ж той німий Аттіс короля, CBOrCJ
батька,оД смерти з рук його власного жов

ніра словом своїм перестеріг.

А Ти ж, доб

рої бувши мови, скажи і дай нам пересто
рогу, аби ми не були завойовані і побиті. во
рогами

нашими».

Аби,не були завойовcrні і побиті ·ворогами

нашими.

..

Нині ми поf?иті і завойовані.
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І

лише

великі

заповіти вождів наших, духо

вих провідників і геніїв організованости, мо
жуть
зцементувати наші - лави і дати Ha!l'1

століттями виборювану свободу.

..

Діяльність полковника Коновальця,. його
l1lукаНI!Я,
ної праці,
ки, якщо
дуть нам

здобутки, його методи революцій
·напрямні його думання й політи
ми Їх глибоко пізнаємо; багато да
до того, щоб раз· назавжди вирва

тися з лабет важкогq, noневолення.

В діяльності полковника багато є невис
вітленого, але

значУ'ЧОГО і актуального.

До

таких мало висвітлених, не досить
наrоло
шених
сторін
його
діяльности
належить
вникання його в проблематику р~волюціЙНОl
боротьби на Осередньо-Східніх 'У'країнськи:х

Землях.

Саме

ЦІИ

темі

Східні 'У'кваїнські Землі
тк основну

-

-

Коновалець і

хочу я присвяти~

увагу.
~

ІмперіяліС'J.'ична війна

1914-17

р. зіткну

ла дві вітки українського народу, що більшt:
століття були розмежова_і
кордоном.
Чи

мало галицьких Січових Стрільців, молодих
юнаків опинилися в російському полоні. Во
ни, що знали про Наддніпрянщину лише з
книжок, побачили її реально.
Вони промі

ряли її власними 1jогами.

Вони, що звиКли

до. маленьких галицьких маштабів,
відчули
раптом у грудях гордість синів великої, ба-
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гатої, молоком текучої
країни.
Російський
полон багатьох заторкнув
глибше, спричи

нився
го

-10

духовог? перевороту, до органічно

яскравого

їнства.

УСВІДомлення

свого

всеукра

Наддніпрянщина зі своєю складною

проблематикою

захопила в свій вир сіЧОВt:

стрілецтво, примусила його жити прйспіше

ним пульсом

революЩної

доби і пізнати

український нарід в найбільш
напружений
період його життя.
Серед тих, що найглиб
ше вчувалися
в
наддйіпрянську дщсність,
був Коно~алець і його найближчі товариші,
стрілецькі старшини.
Буремні
роки
рево
люції це той період, к()"ли молоді Конова
лець, Мельник, Сушко з властивою їм скром

ністю не хочуть виходити на поле

. ширшої

діяльности поза формацію Січових Стрільців,
хоч життя само ставить їх на відповідальНl
становища.

Не підляrає ніяком~ сумніву, що формСі
ція Січових Стрільців була одною з основ
них опорних сил
української
національної
реВОЛЮЦl1.
Це буА, безперечно, найдисцип
лінованіша частина,В тодішній
українській

армії:

В своему

патріоти:rмі і жертвеННОСТІ

вона стояла
нарівні з найкращими· наддНІ
прянськими частинами. Трудно уявити собі,
наскільки катастрофічніще стояла б справ.!
національної революції, якби не було Січо
вих Стрільців.

..
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А сформуватися як міцна військова сила
змогло стрілецтво завдяgи великому органі
заторському хистові

перед

Коновальця,

усі пеjЄСУДИ

старшинства, а насам

який сміливо відкину в

«революцlИНОЇ

демократично

сти» В армії, виборнос~и командантів, мітин
·r'ОВОСТИ, а натомість запровадив
порядкування,

кул~т

авторитету

суворе під
старшин,

товар.иськість у відносинах між командуваь
ням і рядовиками, .постіЙну політичну вихо
ву вояків.

Перетворення стрілецт'а на опорну сил)
української революції призвело до того,

Коновалець відограє

помітну

ролю в

Щ\J

рево·

люційнім політичнім
житті.
І в його діях
вже тоді майстерність
видат
ного тактика, що практичні кроки в політиці
вміє
підпорядкувати
цілевим
завдщІНЯМ .
.основою його
тактики на протязі 1917-20
відчувається

р. р. було охорона національної суверен
ности реВОЛЮЦll.
Українська
революція, н
процесі якої нація себе відроджує,
ПОВИННd

- державно
с()ціяльН1И,духово-культурній

розгортатися в усіх площинах

творчій,

незалежно від чужинних

їнська революція

повинна

чинників;

укра

виявити

творчі

сили і творчий розмах нації у повній відпо
відності з її власною природою.
Тому, коли

у квітні

1918

р. німецькі окупаційні чинники,

спираючись на

російську
17

біЛОr'щірдійщин~,

готують повалення Центральної Ради, Коно·
з Січовими Стрільця~и беззастереж

. валець

но стає на захист українського

Залізні когорти

Січових

парляменТ]{.
Стрільців
зами

кають чотирикутник навколо будинк~Центр.
Ради, охороняючи її . недоторканість, і коли
загони білогвардійців
наближаються до бу
бинку, Січові Стрільці відкривають вогонь
по ворогові.
І тільки
повна дезорієнтація,
розгубленіСть
Центральної
Ради
привел1'l
зрештою до того, що боротьба стала безвИІ
лядною.
Січові <;fтрільці ' складають зброю

тільки тоді, коли сама Центральна

Рада в

особі найчільніших діячів
відмовилася від
будь-якого наміру, відстоювати сво'ю владу .

.Не'

можучи погодитися з T~M, щО В роз

в' язання'
втрутилися

внутрішньо.,. українських
чужинні

німецькі

й

спра!l
російСЬ~{1

сили, Коновалець в імені стрілецтва відмов

ляється служити

новому

урядові, і Січові

Стрільці складають зброю.
Минають місяці...
звиває міцні кубельця

уряду.

Російський
елемент
коло, гетьманського

Українське громадянстJi>, що в мо

~eHT перевороту

масово

відвернулося'

від

гетьмана, тепер уже, боячись, що російська
реющія задушить цілком національні і со
ціяльні здобутки революції, іде на співпра.
цю з гетьманатом, намага~чись
вибити ро

сійіцину з її нових позицій, стараючися на18

дм'и нрвому урядові характер влади

.

Y'tpa-

їнської .

Особливо
трагічний стан в армії.
Німці
забороняють
провадити
бранку до кадрів
української
армії,
тоді як різні
російські.
«добровольческие отряди» під командою всі
ляких

Долгоруких,

Кірпічнікових

вироста

ють на 'У'країні, мов гриби по-дощі. В таких
обставинах для Січових Стрільців ЗJ;JОВУ ПО<:,
стає конечність перейти на становище зброй
ної си:nи, щоб самим фактом існування тако
го солідного військового з'єднання в· СТОЛИЦІ

сприяти .українському

білоrвардійський

курсові уряду.·, Але

елемент

розуміє

всю не

безпеку від перебування .січових Стрільців у
Києві і осягує того, що найкращу українсь
ку військову частину розміщують на постій
за межами К;иєва.
Хмари
згущуються над
українським обрієм. ..
Шаліють
на
селах
карні експ~дицfi. Зростає
ворожнеча в ма
сах перед соціяльною реакцією, що гі запро
ваджують панове Лизогуби і Палтови.
Гу
биться надія на перемогу українського кур
су ~ уряді. 'У'країJ!8ЬКИЙ Національний' Союз
переключається на підготову повстаJ81Я. Все.
гуртується навколо П~тлюри.
Але
~paBOIO
рукою стає йому молодий еКЗ,альтичний, алt.!

й холоднокровно:'послідовний Євген_Конова
лець.

Він розуміє всю

відповідальности

перед
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глибину

морально1

історією за виступ

:

пр~и свого українського

гетьмана.

І тому

всіх зусиль докладає він,. щоб усунути ката

строфу, щоб паралізувати навколо гетьмана
загрозливі

московські

впливи і

соціЯ3ІЬну

реа"кцію. Зі свого боку, білоtвардійщина до
бивається
спрямовання
Корпусу
Січових
Стрільців далі від центру подій, у глибоку
провінцію.

Проголошення
гетьманом' уні
версалу про федерацію з Росією є останньою
храплею,

що

цереповнює

чашу

терпіння.

Для Коновальця не може бути альтернати

ви: вірність гетьманові чи самостійність 'УК
раїни.
Він без вагання обирає останнє. Ра
зом з полковником (\.. Мельником стає він
начолі гpi~HOЇ вогненної потопи всенародньо

го повстання," і

14

грудня

Корпус

Січових

Стрільців займає Київ.

В роках революції Україна подібна була
до розбурханого моря,
опанованого
дикою
стихією; збунтовані пристрасті, розhерезаirct
анархія, повна руйнація
державного" апара
ту такою була дійсність. В цей час січов~
стрілецтво було
тим єдиним
українським
середовищем, в якому діяв прекрасно ц,ала
годжеJ81Й
військово-адміністративний. апа
рат. І це було дошкою спасін,НЯ для Дирек

торії.

Не спроможна наладнати

адміністративних органів,

державних

Директорія пере

кладає на команщю-адміністративну систему

січового стрілецтва

найрізнородніщі адмінl-
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стра тивні
завдання,
найвідповідальнішими
державно-політичними заходами починаючn

і ординарними поліцийними функціями кін

чаючи.

Січове стрілецтво було

.може· єди

ною ланкою в тодішнім житті, яка

ВНОСИЛti

струнку організованість, тверду дисципліну,
систематичність в процес
української рево
люції.
Демократична

прекраснодушність

укра

їнських урядов~х чинників
допровадила ~
того, що московські большевицькі елементи,
використовуючи демократичні свободи, вла

зили скрізь, куди хотіли.

1хня провокаційна преса, мітинtи, демоlt
страції підривали
молодий
організм Укра
їнської держави
зсередини в той час, КОЛJ((
в1ке московські
інтервснціоналістські СИЛИ,
вогнем і мечем НИЩЦ:ЧИ все українське, суну

ли в напрямку на Київ.

В цих умовах Ко

новалець

Корпусу

як

командир

Стрільців і К0мандант Києва,

Січових

всупереч ша

леному опорові наших ультрадемократів, за
провадив політику твердої руки:

Київське Центральне Бюро Професійних
Спілок було центром большевицької шпіона
жі і пропаtанди.
Січові Стрільці провадять
там трус, знаходять маси большевицької лі

тератури, брошур, відозв.
лене;
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Все. це було спа-

І хоч преса шалено цькує за це Січових
Стрільців, одtlаче це їх не спинає, і вони за
кілька днів знов
провадять
трус у Цент}.І.
Бюрі Профсоюзів і знов
знаходять
безліч
свіжих доказів використання цієї леrальної
установи для большеви~ької роботи.,
Про

цей

період

діяльности

Січових

Стрільців Коновffлець зазначає в такихс.ло
вах:

«Кажучи про атмосферу та реальні умо
команда Сі

вини, серед яких знаходилася

чових Стрільців У. Києві, треба мати на ува
зі також усі ті провокації, що їх роблено '.,j
різних боків, щоби тільки
скомnромітувати
Січових Стрільців. Доходило аж до того, щu
на трупах бандитами вбитих
людей були
картки з написом,
ніби це зробили
Січові
Стрільці.
На думці
маю
голосну
справу

іібивства вночі на Сінному

майдані.

слідство виказало,
що
Січові
мо'!' ли бути там замішаними.

Гостре

Стрільці не

Адже в Січових Стрільцях бачили своїх
найбільших ворогів московська чорна сотна,
колишні добровольці та всяка міська збира
нина і большевики різного типу на різних
напрямків москалі й українці,
свідомі й
несвідомі, явні й тайні аrенти
московського
·большевицького уряду і, нарешті, «отамани»
всіх відтінків та паР'lіЙ.
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Самі ж українські паРТll, повернувши до
влади, дивилися на Січових Стрільців скоса,
як на щось, що завсігди пригадує та наказує
думати про неприємні
речі: армію,
боєвий

фронт,
чання,

налагодження
втихомирення

трансІіорту і поста
запілля й відповідну

адміністрацію» .

В критичні епохи люди виростають особ

ливо швидко і несподівано.

Симон Васильо

вич Петлюра до війни був с.кромним журна

лістом.

І хто міг би тоді подумати, що бу

ремні -роки революції зроблять з нього ку
міра мас, ·леrендарну постать, во~овника, що
арсеналу, ге

вестиме одчайдухів на штурм

роя, що, перейнявшися своїм

покликанням,
збагнувши символічний
сенс
свого життя,
мужньо умре на брукові Парижу, затиснув
ши в устах болючий зойк
конаючого тіла.
Коновалець також був людиною, що розгор
нула свої високі якості в умовах
революцН:
осрбливо
швидко і сформувалась у постаТІ)
незвичайнИ,х маштабів. Особливо цікаво сте

жити за тим, як

pearye Коновалець (а за ним

і провід Сі~ових' Стрільців) на соціяльну сто
рону революці~них процесів на Наддніпрян

щині.
Він не спішить з оц!нками, 'утриму
ється від скоро спілих висновків.
Він свідС)-'
~ий того, що наддніпрянське життя сповне
не своєрjдностей, і він їх намагається пізна
ти,
схопити' її
живчик через
зближеflНЯ
оо·
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стрілецтва З масами. Всі свої політичні кр<>
ки Коновалець координує з розвитком пуб-

.

личної опінії Надцніпряищини.

Тонкий спостережливий розум Коноваль
ця фіксує динаміку соціяльних явищ в пе
ріод
їх
найбільшого
увиразнення
через
яскраві катаклізми, що стрясають всім єст

вом нації. :в цих у:мовах формується у май
бутнього вождя українських націоналістlи
глибинне розуміння української СОЦЇЯJIЬио
сти, що пізніше дасть йому змогу в усій ши
роті ставити соціяльну програму
українсь
кого націоналізму.
Коновалець преКQаско розуміє, що

нальні психічно-побутові

perio-

відмінності захід

нього і східнього українських типів мають
засимілюватися во ім'я виt:окого tдеалу все··

українства.

Тому Січові Стрільці гостинн"

приймають до своїх лав вояків-н~ддніпряи~
ців.

Під час облоги

Києва

новлять кількісно дуже

стрілецтва.

Спільно

всі невигоди вояцького

наДЦНІпрянці ста
великий

поділяючи

життя,

відсоток

небезпеки,

виробляють

Січові Стрільці в своїх лавах психологічний
комплекс соборницької свідомости, що гі вже
не в силі захитати ніякі іспити долі.
Уже
перший іспит був витриманий блискуче.
~

КолИ' перед Січовими
Стрільцями стало
відповідальне питання: чи йти боротися за
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Львів, чи. здобувати
Коновальця

і

Київ, то під проводо1tl

Мельника

Стрілецька

Рада

правильно розв'я~ла це питання і з· погля

ду морально-психологічного,

і

політичног(),

віЙСЬК9во:-стратегі чногq.
Полк. Коновалець про це написав так:

«Стрілецька Paд~ ... після ІДОВГОГО і ос
новного
обміркування
рішила не їхати ~О
l'аличини.
При приниманні цього рішенн.n.
заважили найбільше свідуючі міркування:

1. Із самого початку формування січового
стрілец,-\,ва. виховувано
Січових Стрільців У
тому дусі, що вони є революційним військом,'
яке має стояти на СТОРQ,жі
•

жавно~ти,1
леко

В1Д

•

1

'

української ):{ер.

тому не мож~а

центру

саме

ТОДІ

U

ВІДтягти иого да-.

,коли

ци

держав

ність є явно загрожена.

2. У складі Січових Стрільців знаходить
ся велика кількість наддніпрянців, які бачи
ли столицю України в Київі та які до справ
Великої України відчували більший інтерес,

Hi~ до справ Галичини,
переломовому

тим паче в такому

моменті, та що.

тому

наказ,

про виїзд до ГалиіlИНИ міг . викликати огір
чення й зменши:ги їх запал і боєздатність.

3. Саме становище на Великій Україні є
того роду, що з моментом вибуху революції
'в. Центральних
Державах провал гетьман
щини' є майже певний та що при віДСУТНОС'l'і
в той час Січових Стрільців на :Україні цей
25

проти гетьманський

рух

прийНяв

би

MO~

JЮвсько-большевицький характер .

. 4. З утратою наддніпрянської б'іЗЙ Гали
чина буде втрачена для укра-їнців HaBi'l'b то
ді, коли галицькі
ВlИська відберуть Львів,
тому що поміж Польщею і БОЛЬІіІевією сам..
Галичина ні1Щ втриматися не зможе» .

•

В січні

1919

року ,було'

задек~яровано

з'єднання всіх українських земель 'в Собор

,

ну Самостійну Державу. Але й . по проголошенні акту з'єднання залишилося два УРЯДJl1

-

УНР і ЗУНР,
Д:Rі армії,
дв\.зовнішні 1
внутрішні політики.
В 1919 році українство

вже піднесло ся до трго,

щоб

.велич соборницького ідеалу,
ро~ло до того, щоб' цей

збагнути BC~'

але ще не ви~

соборницький ідеаJl

здійснювати в буденній праці.
Недоля поєднує влітку 1919 року наддні
прянську армію з УГА.
Ентузіястичний пп"
хід на Київ, ряд великих військових у~піхів
окрилюють обидві
армії.
В обставинах пе

реможного наступу вдається

тримати ар~ію

о- на pib-\Ї настроїв всеукраїнськости,

вузько

мО'l'ивн

земляцькі' не· випливають наверх.

Але ось починаються' не'Вдачі.
Вони дедаЛі
поглиблюютьсл і переростають. в
катастро

фу.

Боротися

клаптику

доводиться

на

невеличкім

території в страшному

«чотири~

кутнику смерти»_ В YMo~ax жорстокої зимо
вої стужі

по

обледенілих
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полях і дорОl'а;lf

відступають обідрані, в ганчф'ях позамоту
вані українські вояки.
Кіннота
цілком ви

буває з ладу: дороги слизькі, а коней немае
чим підкувати. Тиф невблаганно косить лl()
дей.
В Ta~x умовах
серед
командуваннn
УГА виникають наміри перейти на бік Денікіна.
Довідавшись про це,. Коновалець по-

, переджає

,

Головного Отамана про небез'tIек).

Годинна розмова
Потрушевича - і ПеТЛЮРV1
заспокоїла останнього, і він повідомляє .СВОЇХ
співробітників, що загрози нема.
Одначе ~cI
кілька днів нещастя сталося .. УГА переЙШJlа
на бік Денікіна,відкрила

фронт і уможли

вила денікінцям напад на українську

армію
з тилу, щО ВОІ;ІИ й зробили, вдаривши на 'ш
стини, підпорядковані
Є. Коновальцеві.
У
важкому пригонобленні відтягаю~ься СіЧОВІ
Стрільці ближче до Староконстянтинова, де
купч~ться решти вірного С. Петлюрі віЙськь.

«Січове стрілецт~о не могло наслідувати lІе
угоду», зазначає з
приводу

реяславську

цього Коновалець.
Грізним
маривом вибу
хає ворожнеча наддніпрянців проти галичаh.
'.

Всіх галичан і ТИ7{, щО лишилися вірні
ідеї соборництва, очорнюється як зраДНІІків.
Отаман Волох ~i своїм загоном гайдамаків
робить
вночі напад ІІа l-ий полк Січових'
-Стрільців, роззброює його, а команданта пол
ку сотн. Андруха, ТОГО,. щО пізніше 'За ідею
соборного визволення загцнув у КИЇВСЬКОМJ
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•

/

підпіллі, заарештовує.
Незабаром по цьому
Волох переходить на сторону большевиків,
вказуючи тим самим на джерело, звідки ши
РИТl?СЯ

маразм

огидного

розмежування

на

«галичан» і «наддніпрянців».

Фронт ліквідовано

...

Р.ештки українських армій потрапляют&
у польські табори. В цих обставинах ~яд
УНР за посередництвом А. Лев~кого складає в~ршавський ~OГOBip.
.
За цим договором Галичину і частину
Волині
визнано
приналеж:е:ими
Польщі.

Польща ж зі свого боку зобов'язувалася 'ли ..
ше допомогти урядові
УНР здобути укра

їнські землі на схід своїх нових

«кресів» до

своїх ,кьлишніх
кордонів з 1772 р.,
більша частина і Східньо-Осередніх
їнських Земель також не мала

ск:ладу передбачуваної'

тобто
Укра
входити до

укf>аїнської

держа

ви.
(У військовій
конвенції,' долученій до
договору,·,.польська делеrація спеціяльно об

межила українську сторону. такими зо60·
в'язаннями, які не давали змоги РОЗГО:R.Нути

широкої

військової

акції на відібрання від'

большевиків
усіх
.українських
земель).
Крім того,
договір з ПОЛЯJ(ами
обмежував

суверенність української держави і прокла

дан дорогу на УКР=іїНУ аrpарній реакції,
договору випливалq,

що

права

землевлаСНИІ~ів ІІа Україні будуть

.
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60

з

ПО"JIьськиJC

оберіга-

тися Польщею .. І хоч варшавський договір в
своїх зобов'язаннях "щодо . українців
цинічно

порушили

менше

ніж

n6ЛЯКІ1

через рік,

склавши Ризьку угоду з большевиками, од
наче для уряду 'УНР Варшавський договір

став цілою добою

орієнтації на Польщу на

віть і тоді, коли Польща вже перестала існу
вати.

Диктатор Петрушкевич також
суто реrіональну

політику

провадив

обстоювання на

міжнародньому форумі «галицької самостій\.

НОСТИ»,а коли

все таки потуги надали ПОЛh-

кам мандат на

25

років. на Галичину, взяв у

своїй політиці пробольшевицький курс. Вза
ємообвинувачення і взаємоочорнювання між
наддніпрянцями й галичанами увійшли ~
систему.
В таких обставинах
Євген Коно
валець не міг стати ні на бік уряду 'У'нР, ні
на ·бік Петрушкевича,
натомість
всупереч
обом урядам підніс гасло собоp.nицької спів

праці українства з усіх земель для здобут
тя Самостіпної Соборної 'Української Держа
ви.
Коли армія 'УНР рушила з поляками в
похід на Киї·в, Коновалець
вживає заходів
до того, щоб розпочати . осібно від поляків
Е\ЇЙськову акцію проти Совєтів з району Оде
си.
Він хоче перетягнути 'Українську Бри
гаду з Чехословаччини через Румунію в Сте
пову 'У країну і там відкрити новий фрон'Г
,проти большевиків.· Одначе це йому не вда-
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ється через ті перешко.q,и, nкі створив Пе'l

рушевJfч.
ІІІ.

,,,Кожна ПРОІ'ресивна

перемагає, повинна

•

ревО'люція,

якщо H~

~алишити ·по собі -·такиЙ

блис-кучий, притягаючий міт, який би з си
лою магнета ~риковував до себе потомне по

коління патосом героїчної. жертвенности,.
будив би віру в здійснення великої ідеї. На
ціональна, рево.nюція

_ вона

не

заплямувала

не є програною якщо
чистоти

свого

прапору

принизливим компромісом.
Українська ре
волюція 1917-19 р. р. залишиться на шляху
української історії як велична епопея героїз-

.

му людей у сірих шинелях,

людей, що бе~

нарікань, не оглядаючися на катастрофіч,ні
ситуації,
завошивілі,
голі· й босі,
мужньо

вмирали на полі -бою.

Вони, ці лицарі абсур

ду, що житт'І віддавали за свою Дульцінею,
блакитнонебу золоторунну . Україну,
CTaJDJ
символом

великости і стражданЬо і духової

моці українства.

.-

Сяйво їхнього подвигу зав~и огривати
ме душі нових поколінь і будитиме в ни:..

жадобу реваншу.

І

.

Але моральні
скарби
наШОL реВОЛЮЦll
розтринькували наші уряди, покликані і не
покликані
міністри і партійні діячі.
Вони
зо

розміняли велику ідею відроджеННІ!
партійницько-клясовими кличам~.

наі\ії

Обмежені чужими догмами і доктринамУІ

клясової правди, демоліберальної
ности всіх вщ усіх,

застрахані

незалеж-'
переконаlr

ням проrресивности інтернаціоналізму, вони
не 'сnроможні бу ли піднести духову Ha!lpyry
мас на рівень фанат~чно-релігійного
горін
ня во ім' я
національного
ідеалу.
Вони не

змогли створити власних

сил -в соqорниць

кому машт~бі як сил всеціло змобілізоваНОl
до бою нації, - хоч тодішній стан Східн:рої Ев
ропи об'єктивно сприяв
таКlИ
всецілій мо
білізації.
Не знайшовши міцного
опертя у
власних силах,

піддавшися

perio-

впливові

наліСТИЧllИХ атавізмів, вони взяли орієнтацію

на поміч з боку історичних ворогів УкраїН)t ~

і тим перетворили визвольну ідею в розмін:

ну монету на ринку політичної "спекуляції':.

.

Щоб ~ирвати_ українство з атмосфери по

літичної мізерії у сферу великих замисліg і
великих діл, на шлSiХ

підтримання і випле

кування BC~ГO найкращого, -що зродила ре

волюція, Tpe~a було

калібру:.

людини

незвичайноrо

. .

Такою людиною ~YB Є. Коновалець.

І це Виявилось

уже в заснуванні

УВО.

Бо ж заснування. УВО зв' язане було з (ран'

діозною концепцією підпільної револіоційноf
дії _на всіх українських.

•

землях.

Бо ж пер-

чхим заходом у здійсненні плянів 'УВО було
розсилання є. Коновальцем у різні закутки
'України старшин січового стрілецтва для ре. во.люціЙНої акції: Це тоді виїхали Іван Ан

друх і Микола Опока на Київщину, щоб очо

лювати там повс:ганську акцію і так само, як
Гр. Чупринк&,
загинули від руки чекістів.
'У серпні 1920 р. відбувся у Празі З'їзд від

поручників 'УВО закордоном.·

В'УJвалах З'їзду
було
стверджено, щО
'УВО стоїть на засадах «повної соборности і
самостійности 'України», невдачу українсь
ких визвольних змагань розгл~.дає як наслі
док нестійкостей, хитань та відхилень ві).(
принципів
соборноети.
З'їзд ... звернувся до
вояцтва на еміrрації із закликом в~ртати на
Рідні Землі, щоб,там вишукувати нові фор
ми визвольної акції.
Загальновідомим фактом є, що на Захі.ц
ніх ·'Українських Землях УВО сталt' тією си

лою, що протягом цілого десятиліття офорьr

лювала

націоналістичНУ

тероризувала

cBiTQM

польський

духовість мас, ЩU
УРЯ)jt і перед усім

засвідчувала незламність українсько:

го визвольного змагу.

".

Не те було на Східній 'Україні.
Ті про
боєвики, що пішли з доручення 'УВО на Над
дніпрянщину,
зустрілися
там із умовами
шаленого терору, що десяткував весь націо
нально свідомий елемент в Mac~x, а не чіпав
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'лише тих, що пщцавалися

гіпнозі

больше-'

вицьких ідей або жили
веrетативним жит
тям бездумної тварі. Серед національно сві
домої інтеліrенції qаkуваЛf:l депресія, значна

частина

її

і1ереорієнтовувалася на COBЄТU

фільське культурництво. В цих y~OBax ча
стина увістів, -кинених ІЩ Нандніпрянщин}.
згинула,

друга

ж

частина

тимчасово

п р И,

п и н и Л а свою діяльність, замасковуючись
в совєтс.ькій дійсності і здобуваючи собі Ti:tкі позиції, з яких у майбутньому можна бу
ло б успішно політично діяти.
Від 1922-23 р. р. УВО деякий час на Над
дніпрянщині себе не виявляє: 3ацадає кіль
карічний антракт.
Коновалець' розуміє вирішальне

значеа

ня Східніх Українських Земель"~ національ
ній революції.

І тому, коли він в рр. 1921основну YBary звертає на діяльність УВО
в Галичині, на еміфації, то одною з причин
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цього є намір створити міцну випадову' баз},
підготувати'

резерви для

Наддніпрянщинn

на той час, коли там знов складуться сприят

ливіші оБС'l'авини об'єктивні дЛЯ ВИЗ~ОЛЬН{J

го змаГу. В ці роки націоналізм готує собор
ницьку дію. ідейно, розбиває
еміrраційні й
галицькі твердині загумінкового
патріотиз- .
му і готує організаційну базу для соборниць
кого практично-революційному чину.
1927-28 р. р. були тим ..леріодом, коли
\.ктивизація революційної підпільної діяль-
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ности на Нанднinрянщині знов стала МОЖЛJ2вою.
Українізаційний курс
призвів до на
слідків у значній мірі протилежних намірам

Москви.
Українська культура, .замість ста
ти «національною в формі,
інтернаціональ
ною в змісті», розвивалася всупереч тероро
ві, цензурі з
теJщенціями до внутрішньої

гармонії

змісту і форми.

Село

в" умовах

НЕП-у стужавіло, налилося новими силам)!
і ГОТОВе бу ло до стихійного відпору . перед

накидуваним йому -чужим його духові устро-

'

єм' колективізму.

.В

цих обставинах

пожвавилась і

акція

УВО спрямована на Ссередньо-Східні Укра-

.

їнські Землі.

Дія підп~лля

на Наддніпрянщині:

навіть

перед
керівними
кадрами
УВО,
а
піз
ніше
ОУН,
була
щільно захована
заВІ'
·сою
KOH~ipaцiї.
Лише
поодинокі ,люди

більш-менш повно

уявляли

собі характер

діяльности і
персональиии
склад
наДДНІ
прянського підпілля.
Всі нитки до НаДДН1-

прянщини сходилися

міцно в -руках Коно

вальця, і його смерть забрала зі собоlt> в мо
гилу багато таємниць.
Чимало могли б роз
повісти
також сл. пам'яти
Роман
Сушко,

Омелян: Сеник-Грибівський,'

Ярослав .Бара

новський, як би постріл братовбивців не вир
вав їх з наших лав.

Наші віДОШІсті, зібрані зі" спогадів пооди

ноких людей, з архівів, з .матеріялів
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пре&!

дають приблизне уявлення
боти, її характер.
.'
Уже в
висилає

1927-28
своїх

tlpo

маllIтаби ро-

р. р. Коновалець ра-у-раз
на Наддніпрянщину.

людей

Перед ними не ставиться
ефектовної. назовні дії.

за~ання якоїсь
Коновалець усві

домлює добре ситуацію, розуміє; що москов

щизна' зщ'рожує самій ДУllIі
тому Bi~ С}RВИТЬ перед

укра-їнства.

увістами

І

завдання

проникати на відповідальні hости
культур
ного будівництва, щоб з тих позицій гальму
ваТ}1: процеси
обмосковлення,
прихованого

плащиками інтернаціоналізму.

.

Підпільники їдуть в Совєтський Союз я~
симпатики совєтського

устрою,

ри, як «комуністи», яю~х

україні зато

«n:ереслід~ється-» в

«гнилому
Заході».
КОЛИllIні
військовики,
вони сповнені вірою в справу і в Коновалье.
.
•
..
ця, 1, хоч УСВІДомлюють, щО ІХ, пеРllIИХ в ла-

ві бійців, жде майже неlttИнуча

смерть, все

таки твердо ідуть виконувати волю свого
вождя, бо у викованні його волі бачать май
же містичний сенс свого життя.

..

Ідуть і вгризаються в духове середовище

на Наддніnрянщині.
У тривожнім присмер
ку вузького підпілля Наддніпрянщини ШУ··
кають дружньої руки людей, врослих в ук
раінсьКУ землю. Щдбуваєть.ся духова диф~··
зія.
Спільно
творяться
духові
цінності.
Якби хтось, із, ·наllIИХ
з1kавців
літератури
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ПИJІЬНО проаналіsував хоча б діяльність та
кого літ. об'єднання, як «Західня

він натрапив би на

Україна»,

С.1Ііди· цієї духової Дh

фузії.
Так довели УВО-ОУН, щО для ідеї все

таки немає китайського кордону.

OCHOBH~ ціль ~ощ)вальця в р. р.

1927-30

-

створити єдиний струм духового націона
лістичного _ . розвитку на всіх українських
землях.
Дуже характеристичним фактом з
погляду впливів націоналіст.
духовости на
Наддніпрянщину є висилання оргаму' Прово
ду українських
націоналістів
«Розбудова
Нації» на адреси совєтських партійних веЛJ~
мож, .всіляких
Рубінштайнів та Іванових, а

також на. адреси найбіл:ьш нау~ових біблі.о
тек і наукових інституцій Совєтської Украї
ни. Що журнал здебілршого доходив до б~б
ліотек, свідчать вимоги

висла'] ..
. Розрахунок

останнніх

їм додатково те чи 'нше число.
ОУН був дуже простий: журнал,

що потра

пив на терени Наддніпрянщини, так чи інак

ше може дістатися в руки не лише
чино"Ь
ника-енкаведиста,
але
й інтеліrента-укра

їнця з партійним квитком у кишені і дасть
йому

імпульс в усвідомленні

українських

політичних проблем. І немає сумніву, що
так воно і було, особливо ж дО 1QЗ1 р., коли
ка Наддніпрянщині НКВД вперше викрило
клітини підпілля, ~в'язаного з КоновальцеJ\os.
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Солідні зошити журналу української революційної теорії потрапляли в руки не лише
Гірчаків та Хвиль,
що wли присяжними
критиками

націоналізму
на
сторінках с()
вєтської преси, але
також ів руки naртій~

ців Хвильового і М. Кrліша
(а через Ііьеlи
могли
qoтрапляти і' в pyIOf- бе~шартjйногu

Л. КурМса),

~лизька_

і

Річ'Ицького.-

Епіка,

.-

Широкий закрій в аналізі

Грудини і'

революційної

проблематики, розгорнення СОЦІJIIЛЬНИХ проб
лем як частки програмовос't'и
націоналізму, наукова

українськщ'О

.tрунтовність

студій

напевне імпонували
тим поодиноким пред
ставникам наддніпрянської еліти, що ЧИ'Іалн

«Розбудову Нації», і вона їх полонила, пев
не, не менше,

ніж

революційні

елеl\'1енти

еміфації~
І коли
лізм

модерний

знаходив

український

дорогу до

серць

H~.цiOHa

наддншрян-

• ців,

ІГ0 і це в значній мірі заС'луга Коноваль
ця. Бо це він, вдумливий знавець ОСУЗ.
відчув, що на Наддніпрянщині
минув уже
час етнографічного примітивізму,
по.лjти~

ного романтизму і безсистеМно сти в ПОЛl1'ИЧ";;
ній практиці, що характеризували 1917-1~
р. р.

Натомість прийшов

період

суворого

критицизму,
світоглядових. шукань і ПDлі
тичної концепційности. . Відповідно до цього

звертав Коновалець

корабель
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українсько!

революції з фа!ватеру

терористичнИх. дій

УВО на шлях всебічного духово-свіТОГJiЯДО-

..

.

вого і політично-підпільного зросту ОУН .
Нині в писаннях наших публіцистів мож
на натрапити на химерну думку Ііро цілкови
ту відмінність ідеологічних шукань на Схід:"

ній і Захщні:Й' Україні в останніх ,щесятиліт--
тях. ця думка не має раціі в тій мірі, в якій
вона стосується. розвитку націоналізму, ре
презентоваН9ГО теоретиками ОУН на Заході
і Хвильовй'"м, Кулішем, Досвітним тощо на
".сході. Яищо й була різниця, то вона була
головно формального' порядку. На Сході не
було можливостей ВИСЛОВИТ,ися одверто, тому
панувала

«езопова

мова»;

вічних революціонерів

як

була

для

середньо

властива мова

церковних книжників, так для наших рево

люціонерів характеристична була о' совєтська

фразеологія~ Але 'разом з тим на Сході було
більше талантів, які ще лише ВДИВЛЯЗІися в

себе, здобували з себе

перші

скарби,

незабаром упали під ударом терору.
було тут зв'язаности з подихом

землі.

а вже

БільшС'

української

На Заході була більша свобода думки,

більші можливості професійно-поліТИЧJ:l:ОГО
вироблювання, можливості
створення духо
во-політичного
середовища,
що
сприяють

.

кристалізації політичної думки.
.

Лави націоналістів на

ОСУЗ поповнюва

лися елементом місцевим,. який пізнавав
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лудІІість совєтської діЙсности.'деЙні кому
ністи, ян;і_ в роках революції захопилися ро

мантикою КО,мунізму,

пізнавши

.

ність
не раз ПРОХОДИЛI([
,
шлях

духових

терзань,

хід в націоналізмі.
цьому відношенні

важчий
поки

його будеl:k
для

знаходили

себе
ви-

Символічною фігуро~ в
був

Микола Хвильовий.

Коли, вчитуєтеоя "в його полум' яні памфлети
«Думки проти теqії», чуєте ще в нього кому

ністичнийспосіб

думання.

вже й у його підході

до

Але схоплює'1't:

жmтя недалекий

крах інтернаціонально-комуністичних ілюзій:'
Може несвідомо для' нього націоналістична
ідея вже в цих памфлетах пробиває панцер

большевицької ортодоксальности. Інша. спра
ва

-

«Вальдшнепи».

Тут уже стикаємося з

Д8зрілим. завершеним

На~іона3Іізмом.

героїв Хвильового в цьому творі
критик пише: «Карамазов

-

Про

совєтськии

це той щирий,
гаслами, ро

що йшов захоплений '·високими

бити революцію з компартією й нарешті по
бачив, що він «собиратель
земли русс~оЙ».
Хвильовий виводить своїх

героїв,на Лlтера
турнИй кін, щоб довести, що раД.f;lнська Ук··
раїна не радянська, що ~иктатура проле
таріяту не диктатура пролетаріяту,'" що на
ціональна політика це одна лиш ,омана ...
що йде переродження, що сама компартія . ..:
то є організація 'лицемірів. Блискуч..о талано
вито ці думки ВИЯВЛЯЄ' в своїх «Вальдшне-
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пах» Хвильо!ий і, зробивши таку аналіз~ на

шої дійсности; доводить; що єдине гасло, якt:
може запалити мільйони, піднести їх на висо

чінь патосу борот..ьби ~a 'Україну, за народ

-

є національне відродження, відродження на
ції.

..

Спочатку треба утворити rieBHi кадри

української нової

загартованої

інтелігенці.ї.

Спочатку повинен. прийти з;гартований укра·

їнський льонrфелло, щоб повести

українсь.,

кий народ до стану -другого велетенського
ціяльного pyx~

\:0-

І тільки, після того зможуть

. t>ути нові економісти, нові робітники, що еко
номіку й соціяльне життя нашої ~раїни пове

дуть до інших днів. .. Революцію маса тво
рить Ч,ерез свою інтеліrенцію, бо всякий масо
вий рух тільки тоді робиться революцією, ко
ли ним починаЮТ8 керувати Дантони, Ленj,.
ни чи Троцькі. .. Бо в основному питанні, ь
питанні про революцію,
хто її робить, . хто
нею керує, Карамазов :nIодить все виключно

до ватажка; до одної людини.

..

Карамазоn

і Аглая сходяться на одному Oc;fl{OBHOMY, що
революція вj.діЙшла в минуле, що великі гас
ла соціяльних заворушень 1917 року t!тали

фарисейством, що' історія в нових вбраннях
повторю~ в 30-х роках ХХ століття криваві
дні Французького термідору. Робесп'єр уже
давно поклав н4 гільотину Дантона і... сам

він дожиvає останні дні
ному .розгарі.

Що ж

,

.. '.

Термидор у ПОВ

залишається
40
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робити?

Єдиний порятунОк націоналізм. Треба нод
бати лише про те, щоб термідор
привів до
створення могутньої
україаської
держави.

І тут не може бути

вагання, бо 1Фли

їнський «комуніст» . не робитиме цього

бить це' російський

укра

-

зро

«комуніст»,але зробить

проти його, проти українця, для того, щоб пе

редати своєму рідному. фашистові «ЄДИНУЮ
неделимую»

.

Дуже· влучна
характеристика
образів
Хвильового, що була по суті кваліфікованим
доносом на нього, розкриває основн\.. iдe~, під
несені в романі. Соціяльність української ре

волюції, роля вождя і духової

еліти в УКР4-

їнськім визвольнім процесі, творення ідеалу.
.мог утн ь О ї української держави, розгляд

·націонал~ої

революції

і

основної ланки в ланцюгу

ресу, культ

націоналізму, як

історичного ПРОl··

націоналістичної

непохитност)!о,

прогноза переростання; комунізму в о две рщо
нині так
т и Й російський імперіялізм,

блискучо виправдалося

-

як всі ці моменти,

властиві «Вальдшнепам» Хвильового;' ясКра-. ~
во виступають також у ПИСЩlНЯХ теоретиків

націоналізму ОУН! Саме тут простягається
та невидима срібна нитка духового зв'язку,
що лучить обидві парости націоналізму в од
не ціле.

Відомо як широко програмово став~ли на
ціоналісти

УВО

-

ОУН
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завдання

-

творити

нову вольову
українську
людину,
титана
думки й чину. Чи не переКЛИ:kується з цим
Хвильовий, КОЩі
каже
прр opiЄHTaцi~ на
Европу: «Ви питаєте, яка
Европа? .Беріть,
яку хочете: «минулу сучасну, буржуазн}
- пролетарську, вічну «мінливу». Бо і справ
ді: Гамлети,.Дон-Жуани чито Тартюфи були
буржуазні, але вони є і в сучасному,
бу ли

вони буржуазні,

ал\! вони

~ і пролетарські,

можете їх ув~жати _«вічними», jJ.ле вони бу
дуть і «мінливі». Таку кокетливу путь дер
жить діялектика, коли блукає в лабіринті над
будов. Тут нарешті стикаємось з іде а л о м
г ром а Д с ь кої

люд и н и,

яка

в

СВОlИ

біологічній, ясніш психо-фізіологічній, OCHOBl
вдосконалювалась протягом багатьох віків і
є в л а сні с т ю В с і х к Л яс ...'.~ Це евро
пейський інтеліІ'ент у ·наЙкращому розумінні

цього слова:

Це, коли

хочете,

-

знайомий

нам чорнокнижник із БюрrемберІ'у,

що по

казав нам І'рандіозну
ЦИВlЛlзацію і відкрип
перед нами безмежні перспективи. Це доктор
ФавG.1', коли розуміти

його як

допитливий

людський дух».

Зрештою творення ідеалу сильної героїч··
ної людини позначилося в цілім ряді творі};

наддніпрянських художників слова, що йшли
до надіоналізму.

. Про. нову украЦіську
діяпа зону писав' Близько:
42

людину великого

Пові часи, нові оселі, а він, живе,
Заклавши динаміти в скелі,
Герой

--:..

живе!

І це було не лише літературне

творення

героїзму.

Так, як Ольга Басара60ва,

як Юліян Го

ловінський на За~оді вмерли за ідею націо
налізму, так на Сході творці літературни}!..

образів героїзму були

послідовними і знай
прикладом TOrtl

шли -в .собі мужність стати

національного героїзму.w який
вмерти,

дерзко

оспівували, 1

плюнувши в обличчя мое,

ковському вампірові.

Якщо

вчитаємося

в

роман

rжицькоrо

«Чорне озер«>>>~ побачимо тут також націона
лістичну духовість
однорідну з націоналіз
мом
ОУН.
«Критик»
Плісецький у статті

«Чорне озеро українського фашизму» так ха
рактеризує цей твір: «В романі

...

до потвор

них форм роздуто національне питання.
суще

Все

тут нанизане на щщіон~ьне, все упи,

рається в нього і ним визначається».

Націоналізм ОУН став модерною формоIU
сутности української визвольної ідеї.
Він ь
водночас «патріотичне кипіння, піднесене на
найвищий ступінь температури», і раціона,
лістичне усвідомлення всієї науки, що її да&

нам попередня практика визвольної боротьби.
Так трактували і трактують
націоналізм в
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ОУН, протиставляючи його нижчим

формаJa

національцо-визвольної думки, яка ще живе
інерцією старих помилок і закостенілих TP~

дицій. Саме в пляні зісrавлення. двох форм
національно - .визвольної
боротьби
буду\"

І' жицький

свій роман:

просвітянсько-етно

графічно-відрухової, так би мовити
рівської»

«петлю·

форми і модер~-націоналістичноі.

А що роман маскує українську дійсність, зма
льовуючи Ц в образах життя Алтаю і алтай
ців, то й табір консервативної примітивно сти

репрезентує Кам, Мtlбаш, Тріш,

а модерно

націоналістичну течію представляють

Таня.

Темір,
Перший табір діє, керуючися порива

ми, інстинктами, .ненавистю до ворога, але не
має перспективно розгорненої ідеї,

що мог ла

би полонити собою всіх алтайців. Молоде по

коління вже диви'J:ЬСЯ вперед, воно не лише
інстинктом ненавидить
ворога, але й усві
домлює його дію як тотальний наступ, якому

треба ПРОТИСТ;іВИТИСЯ в усіх
вости і дії
силами

u·

.

,а и союзом з

націями.

ділянках духd

і не лише своїми національними
lНШИМИ

поневолеllИМИ

І коли Кам Натрус робить заходи,

щоб знищити українця
Манченка; як «чу
жинцю>, тоді Таня шукає в нього підтримки
в опорі московській духовості .

. -Читаючи

п'єсу Куліша «Патетична сона

та», цей еl'lОхальний для української літера

тури твір, ми . бачимо
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незвичайну

глибину

трактування нашої

ревО4ІЮції,

відзеркалю

вання всіх її сторін, і то в площині ідей голо

шених теоретиками О'У'Н, так ніби М. Куліш
був пильним читачем таких органів націона .
лізму, як «Розбудова Нація».

Чому не перемогла національна революція
в

1917-19

р. р.?

Своїми символічними образами Куліш
широку відповідь на це питання. Тому,
національна революція не врятувала, не
тягла з підвалу українських робітників,
ліку Оврама, не показала їм перспек'l'Ив;
му

що творити

гетьманську

державу

дає
що
ви
ка:
то

став

моСковський офіцеР7"ПОМіщик Андре Пероць
кий, що.любить «україJjJ:ькі зорі», БРИДИТЬСh

українським народом і реалізує московсько.!.
імперіяльну ідею; тому що селянин Ілько нь
зміг ще з'єднати себе в однім пориВі з преR.~
расною дівчиною Чайкою - символом 'У'краї

ни, тому що були на 'У'країні патріоти-мрій
ники, прекраснодушні романтики Ступай

Степаненки.

І знов таки, як і в І'жицькогu)

маємо й у Куліша

протиставлення двох по ...

колінь ·украlнськиJ:C патріотів.
Старе покоління Ступай-Степаненків бе
ре 'Y'Kpaї~y по-літературному, в романтично
народницьких
шатах. »Національна
непо
хит·ність» у мріях і невміння виборювати со
бі державу

-

характеристичні для цього по-
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коління .. Большевицький прапор з українським написом викликає в Ступай-Степаненка
сумніви за ким же йти.
Bj.H зі захваТО!\1
згадує, як большевин:' сказав йому: «3бираЙс.l\
на смерть, а не tотовся к с.мерті... найкра
щий ~пільник той, ХТО мову нашу розуміє і по-вкраїнському говорить». На це Марина.

Чайка, втілення націоналізму і водночас сим
вол
України,
відповідає:
«найкращий
спільник той, у кого зброя по-українському
говорить».
Вона певна, що
«того лише ідеІ
переможуть,- хто з Щіми вийде на ешафот і
смерті в вічі скаже».
І вона кличе: «'Укра
їнче, пізнай себе».
Так Наддніпрянщина

фіксувала

ТОТОЯ4.

ність своїх націоналістичних ПОЗИЦІИ ІЗ на
ціоналізмом ОУН, широким духовим рухом,
на чолі якого як передова постать стояв Євгеh
Коновалець.
'

,

-~.

Чи вдалося Коновальцеві прокласти шля::с
від ідейних впливів ОУН дО конкреТ1;lОЇ п~~
пільно-революційної акції на ОСУ3?
Так.

Коновlfлець був упертим і -послідовним.
Не зважаючи на, здавалось би, н~поборні пе~
решкоди, він посилає й посилає проБОЄВИКіВ.
Іде сотник Диковський,
іде син радянофіла
А. Крушельницького, а чільний 'совєтський

достойник

HapKOMaory. рільництва СССР Чер'
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нов також, як пізніше виявляється, був вис~
ланник Коновальця.

Вістка про самогубство Миколи Скрипни
ка надзвичайно вразила полко~ника. На з~у
важення секретаря,що Скрипник був ідей
ним комуністом і тому не слід вістки про його
смерть так близько брати до серця, Конова

леч;ь лише розпачливо махнув рукою: «Там
при ньому були наші люди, що тепер буде з
ними?»

-

вимовив він.

Від Наркомосу часів

Скрипника тягнулисЯ'" нитки підпілля в хар
ківські школи, де працювали 'поодинокі чле

ни організації.' Твердження провідників ЦК
КП(б)'У про те, що
за
«широкою
спинОIt.
Скрипника» діяли українські націоналісти,
як виявляється, мали рацію.

УВО-ОУН на
ОСУЗ була нечисленною.
Але в лавах підпільників були не лише прий
шлі з Заходу, але, як уже зазна~алося, і міс
цеві. Не підлягає сумніву, що націоналістич
не підпілля

серед

цисьменників

існувало.

Яловий був члеііом Організації і мав посеред
ній зв'язок з полк. Коновальцем.

Ряд дани,,"

говорить про те, що Хвильовий також нале
жав до підпілля. Цостишев виразно говорить
про це в однім із своїх виступів.
На це на
тякає й Арк. Любченко в своїх спогадах npu
Хвильового, надрукованих у «Наших дняю•.
Коли міг він вступити ~ до Організації? _ Ма
буть, по написанні «Вальдшнепів». Можливо,
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що його вступ зв'язаний з його перебуванням
за

кордоном,

а 'його

«каяття»'з приводу

«Вальдшнепів», опубліковане в пресі,
було
намірене на те, щоб замаскувати речі не менше по~ажні, як сам роман.

До підпілля

1taлежали і

.

r ео

Шкурупій,

Олекса Влизько. На зізнаннях під час допиту

Влизько казав:

«3

кінця

1929

року я входив

до складх... української націоналістичної
організації, куди я був залучений Шкуру
пієм.

Я цілком поділЯ"В усі терористичні по
станови Ї ... плятформу нашої організації».
Так аамо одверто признався на допиті М. Ку
ліш: »Яловий повідомив нам думку організа
ції про те, що підготовку до повстання треба
не припиняти і запитав, яке було наше став...;
лення до індивідуального терору. Я був ак.':'
тивним прибічником проведення індивідуаль
ного терору.
Мої терористичні настрої особ

ливо посилилися в період самогубства Скрип
ника».

В рядках їхніх зізнань звучить справжН1.
мужність людей, що

прямо в вічі дивляться
катам. Відомо, якою популярністю користав ...
ся М. Куліш в українстві. І хоч як актуаль

ною справою було для совєтської пропаІ'аНДh
спаплюжити моральне

обличчя цієї .щоДИЮr

mtимись' аловами каяття чи розпачу в зізнан

ні, вони не наважилися фалшувати його зіз·
нань, бо м~ло хто цьому повір~в би (у відно-

48

.
шенні до Епіка-це було зроблено: ЕІіік «ка
ЯВСЯ», називаючи себе «скаженим собакою ...

і дякував за те, що партія

подарувала йому

життя).

З ліквідацією групи хвильовістів націона
лістичне підпілля в письменницькому

сере·

довищі не було остаточно знищене. ЗнаЧНІ)
пізніше арештованс:> Григорія Косинку, Дмит"

ра Фальківського, Костя ,gуревія та ІНЦІИХ.
Знищено' їх в порядку

«ударної кампанії»

}s

зв'язку з убивством
Кірова в ЛенінграД1.
Слідство в їхній справі має виразні ознаКh
методів єжовщини: в присуді зазначалося, що
більшість обвинувачених прибула з-за кор·,
дону ,що було очевидною брехнею. Так само
дешевою брехнею було, що в більшости під
судних знайдено зброю й ручні фанати: піз

ніші розслідування членів'

Організації через

приватні розмови з родичами
загиблих ціл
ком заперечують це. Одначе ці розслідуван
ня, ведені організаційною дорогою, доводять,

що підпіл~~~ письменницька група з такими
учасниками як Дмитро Фальківський, Кость

Буревій дійСI!О існувала.
На мешкані в Бу
ревія відбувалися таємні сходини. Коли під
час одного такого засідання на кватирю .ьу
ревія прийшов його знайомий, критик Долен
(о. не втаємничений у справи організації, його
не впущено до того покою, де були зібрані, 1
відпроваджено додому.
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Підпільці клітини ОУН в різних д~лянках
життя хоч і не були численні, але, здається,
досить розгалужені.
з- мотивів конспіратив
'них не було на Наддніпрянщині одної суціль

ної організаційної структури, яка б централі
зувала все.
Одначе в розстановці сил в різ
них ділянках життя була плянемірність, і в
цьому знову чулася безпосередньо майстерна
рука самого Коновальця. П~стишев говорить
равіть про пляномірність заміщування посад
членами УВО (при тому кожний новий увіст
користався у большевиків певний час дові

.

рою, як

«цілком

перевірений і надійний»):

«Цікава система в українських націоналістів
розставляти свої кадри. ..
Наприклад, сек
тор народнього комісаріяту освіти. Керівни
ком його був Яворський. Пішов Яворський,
пішов Озерський, сів Коник...
А всі ВОНl1

оказалися

членами УВО й то ю:!рівни:М:и ..

Або ось уповноважений народнім комісаріа·
том закордонних справ. Був там Максимо·
вич, пішов Максимович сів Петренко, ~ішо!3

Петренко -

сів Тур, :інов усі ~ни ~\ВO ~

навіть з її керівництва.

І так майже на всі,..

ділянках, захоплених 'ними, вони
валися цього організаційного

додержу

принцИпу на

ступноCl'И своїх людей.
Раз захопивши. T~
чи іншу відповідальну ділянку,
вони вж~
не випускали її з6 своїх рук.»
Були клітини, групи, одинаки.
в'язалися з КQновальцем.
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А всі вони

Не рідше як pa~

на три місяці пробивалися кур'єри з Наддні
прянщини до ~ождя. За замкненими две,m
ма, окремо .від найб-лижчих довірених своїх
-співробітників,
провадив
~оновалець довгі

години в розмовах з кур'єрами

.. :'

.-

Зв'язок з Наддніпрянщиною через Збру-.
вже в кінці передминулого десятиліття буи
майже не~о}КJIИВИЙ.. Большевики прекрасно
усвідомлювали, якою небезпекою є ДЛЯ них
Галичина,- цитадель націоналізму.
Тому В9ни тут створили таку забезпечувальну при

кордонну смугу, яку годі було пРойти. Я. Ба
рановський їздив до Румунії,

щоб організу

·вати перекидання -людей Чорним_морем.
вдалося йому

цього

досягнути,

не

Чи

знати.

Кур'єри пробивалися через Фінляндію, іноді
чере~ Естонію, Литву.
Переходи Ylерез ли
тщsський і фінський кордони організували Р.
Сушко і о. Сеник-ГрибівськиЙ.
Які тактичні і стратегічні цілі ставила пе
ред собою
організація на
Наддніпрянщині?

Матеріяли, що ними
змогу

_ говорити

ших рисах.
десь від

розпоряджаємо, дають

ПрQ це

лише в нctйзагальні

На початку аКТJqJізації підпілля,

1927-28

р., коли. большевицька цен

зура і партійно-енкаведівська

KOHTpOJМ

встигли ще цілком затиснути

«ілеологічний

Не

фронт»!в своїх обіймах, був плян чере. різні

сфери духовости творити в сферах інтеліtен
ції революційну

ферментацію,
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що мала би

далі вже ~ерез' посередництво інтеліrенції пе-·
рекинутися в низи.
Почасти, в своїх поча'І'-:
ках, цей плян здійснювався, але вже з 1930 р.
став натикатися на дедалі бі:льші ТРУДНОЩІ.

Тимчасом совєтський уряд взявся до без
оглядної колективізації.
ЗеМля горіла пl).і
ногами.

_

ОУН переставляє головну увагу на опану

вання різних дiJШнок aДM~HiCTpaцiї і держав
ного апарату. Важко створити такі прикрит
тя для підпілля, за яких воно могло б швид

ше розреСТIlТИСЯ.
готувати

Важно через апарат під

найсприятливіші

умови для зала

мання системи. Робляться· спроби (їх, здаєть
ся, було лише дві) масової ПРЩІаrандивної діІ

летючкЦ.ми.

Одну з них пущено на Донбасі.

Змісt їх показує, що aB'J'0pcTBO належало лю
дині, яка була тісно зжита з настроями Mat.
на ОСУЗ (текст летючок у свїй ч.ас був пе
редрукований на сторінках »Сурми»). Спро

би довели' недоцільність

застосовувати

цей

метод дН.
НКВД в такій мірі зліквідувало
наслідки .цієї прошіrанди, що вістки про \ІРО'
паrандивні акції не здобули жадного розгдло,

су серед грома'hянства.
Розгортання

суворо-законспірованої

дН

ОУН викликає таивогу, нервозність в партії,

.

HKЦLТ;, уряді.'

.

Пplеса захлинається від загроз І на адрес}
українських націоналістів, закликає партій-
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ців до посилення

пильности.

про гетьманців, не про

про націоналістів.

Пишеться

петлюрівців,

Ht.

а" саме

Кожен партієць повинен

знати точне, звідки йде небез~еКіа, яке обличчя має ворог Москви.
"
~

Неспроможність

пілля

звичайними

відкрити

осередки під.
ПОЛlЦІИНИМИ
засобами

штовхає большевиків на масове \ виарештову
вання людей з різних ділянок

суспільного і
господарчого життя.
Заарештовується без
ліч невинних людей за "найменше підозрінн,){
з надією на те, що такою методою вдасться,
поперше,

натрапити

випадково на заховаН1

середовища революціонерів, подруге, заляка

ти громадянство і тим
дії підпілля.

звузити

можливість

'

ЄЖОВIфfна бу ла не тільки виразом сади з
му. Вона була для уряду конечністю. Су
хомліu у своїй доповіді зазначив, що в Київ
ській, Одеській, Вінницькій і Донецькій обла
стях на 267.000 членів партії було виключено

51.712 осіб.-- Звичайно," лише дуже" незнаЧl;lct

кількість з цих людей належала до револю
ційного ~ідпілля, але, не маючи змоги їх виlt
вити, партія виключала всіх, на кого могла

впасти хоч нейменша тііь підозри.
Провали націоналістичного підпілля йдуть
в такій черзі: 193і року викрито «Національ
ний центр», який мав у св?йому
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складі ряд

членів паРТll.

підпі'nьну

.

1932

групу,

року виарештоваНQ

яка

в

слідчих

зно!!

справа}\:

НКВД зафіксована була під назвою УВО; дt>
неї на.пежалй наукові робітники, командири

червоної армії. 1933 р. викрито групу осеред
ків ОУН, що мали назву. «Організація Укра
'fНських

Революціонерів»,

припадає ще на

1929 рік.

заснування

якої

.

~932-33 р. на Великій Україні вибухає гo~
лод.
Є. Коновалець ставить в зв'язку· з цим
перед ОРГllнізацією завдання широкої пропа
і'андивної акції проти Москви. Спрямуват),

громадську опінію ЗаХоду. проти большеви
ків і тим зв'язаТJ4-1lIаленство їхньої сваволі ні;1

Україні ~ такий ·плян.

В Америці відбува

ються rрандіозні антибольшевицькі демонст
рації українців. Щоб ще більше прикувати
увагу Заходу до подій над Д~іпром, з наказу
Організації боєвик Лемик 25. х. 33 робить за
мах на сов. полпреда Лозинського у Львові.
«Сурма» в ч. 2-3 за 1933 р. писала з цього
приводу: «Для ідеї ОУН пішов стріляти Ле
мик представників Москви, бо та ідея не зна\::
іншого говорення з ворогами. Тер орт р с
б а в і Д п и рат и тер о ром. Ворога TP~
ба ненавидіти, а свого бра:та любити. І мусів
націоналіст МИКО.JJа Лемик дуже любити 'сво
їх братів з-над Дніпра, тому послухав прика
зу ОУН і смертельно вдарив представник",
Москви. Це є- та -правдива любов, яка готова
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..
жертвувати життям, щоби рятува'l:И друзів

,,,,

своїх».

Стріл Лемика мав широки~ розголос у
c~iTi. Пропаrандивна акція ОУН, як, до речі,
і протестні заходи інших укр. п&літичних
середовищ,
мала
вплив на світову опі!tію.
Якби не ця бпінія, винищення української

нації в минуломr десятилітті

набрало б ще

ширших маmабlВ.
В перших РОКіі'

колективізації,

під ча"

винищення «куркуля як кляси» на українсь'l"

кому селі були стихійно

повстання.

створені настрої до

Воно стояло як ціль перед ОУН,

але до здійснення цих намірів не могло прий

ти чер@з кіл\кісну слабість сил ОУН над Дніп
ром, через слабо розгалужені зв' язки з селом,
через

несприятливу

міжнародню

ситуаціlU

(Совєти вживали всіх заходів, щоб не усклад

няти c~oгo міжнароднього становища). В пер·

ших роках минулого десятилІття БОЛЬІЩвикrr
досконало вивчили методи і ближчі цілі ОУІі
на ОСУЗ. Це примусило Коновальця зм:іни
ти тактику: основну увагу відтепер приділяє
Коновалець розбудові клітин ОУН Q червоній

аРМll.'

Найближче

завдання

нервові вузли армії.

Серцем

Київську, воєнну округу

сійським прізвищем
з

1928

року.

-.

опануваТh

організації Hёt

" с1'ає

людина з ро

Кондратьєв, члей УВО

До організації належить коман

дир одного з кіннотн.

корпусів

\
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на Правобе-

режжі Криворучко, клітини Організації

-

в

Харківській
Щколі
Червониl" Ст~ршин, ~
Київській Військовій Школі, в Полтавській
. 75-ій Дивізії, У вінницько~у гарнізоні. Зв'яз

ки ведуть аж до Дубового.

Значні сили ОУН

Нallередодні викриття ії військової сітки "бул)).

в Києві.

В Київському гарнізоні O'SТH розпо

ряджала

500

багнетами. В Київському райо

ні Організація мала 150 бійnів .• Міцною була
військова" сітка в Жмеринському та Волкови•

u

u

нецькому раионах, де пе}ltховувано и запаси

зброї.
Організація мала
групи старшинську й
підстаршинську.
І якщо більшими групами

вона' була

сконцентрована в різних пунк

тах України, то поодинокі ії члени, старшини

червоної армії, працювали йна теренах поза

У~раїною. З надзвичайною обережністю ро
ками ведеться підготовча праця до повстання
в ар!'JIії. Разом з" тим енкаведівська areHTypa
напружує зусилля, щоб і тут знайти сліди
Організації.
Удар по цій військовій сітці ОУН і заХОДJi
в наПрЯl\lКУ знищення особи Коновальця пля
нуються і виконуються НКВД ЯК суцільний,
із широким засягом терористичний акт.
З
маси арештоваmiХ
розстріляно 2~ 7 військо,,:,
вих старшин. Серед них гинуть: -майор Г. І.
Кондратьєв, начальник ветеринарної служби

одної із стрілецьких дивізій В. Н. Нечасв, на-
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чальник· Ветеринарного Управління Віюtиць

кої области Кудрин, працівники
гічної лябораторіl

бактеріол()

Новгородов і МеЛЬНИЧУh,

начальник Ветеринарного

Управління Київ

ської Воєнноі Округи Нурамський, начальник
Київської Піхотної Школи генерал Зубо:ь,
другий начальник цієї
школи генерал Ма,
лишкін, начальник постачання

школи Гера

симчук, старшини Кавуловський,

Голтурен
ко, Северинок, Товаровський, KOHдpa~eHKO,
Романенко, KaTacaHiвt Сукин,
вчитель Зат
ворницький,
Пляско,
Рилєв,
Грушецький
тощ,о. Як бачимо з реєстру розстріляних,
ОУН на СУЗ розгортала роботу НІ;! лише се
ред українців, але й серед тих росіян, які,
живучи на Україні, так уже пройнялися ук
раїнськими національними
інтересами,
що
стали на безоглядну СJїужбу українській ідеї.
І це була крайньо НС2безпечна для Москви pi<t.
Український націоналізм позбу~ався тої ви
ключности, яка хараКТl!ризувала його на по
чатку і захоплював у сфери свого
вплив)
людей, які засимілювалися в підсонні
укра
їнської духовости.

Але Коновалець іде далі. Він шукає нових

можливостей.

-

Треба бодай тимчасово відтягнути терори
стичні удари від України. Чи не можлива
якась ширша дія українських
націоналістів
на теренах поза українським етнографічниlU
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масивом?
А опорну
базу для Дll на мос
ковські терени Коновалець обирає українську
колонію на Далекому Сході'- Зелений Клиlt.
З наказу Вождя туди їдуть Д. Гуцук і Мит-.
люк.
Але нові шляхи ще не прокладені. І,
прокладаючи їх, гинуть ці наші перші хоробрі.
ІІІ
На протязі багатьох років український на
ціоналізм стрясає всіма основами сов. устою.
НаціО}lалісти ніде не виходять назверх, ВЩіh

нечисленні.

..

У декого :f соцєтських

обивате ..

лів виникає навіть сумнів, чи не є вони витво
ром
фантазії
совєтських
пропаrандистів і
енкаведистів?
Але їхню
підземну
роботу
відчуває на собі совєтська система. Весь час

навиctlє загроза того, що націоналізм здобуде
контакт з масами .. Тому шаленіє московськь
пропаrанда на зразок того, що українські на ..
ціоналісти отруюють криниці.

Майже щороку ТОJ>жествуючї
те,ЩО
український
націоналізм

.
заяви про
»нарешті

знищено», змінюються останніми роками про
те, що «націоналістичне охвістя» знов підня

ло' голову. 1933 року нач. ГПУ на YKpaїНl
Балицкий звітував: «Тільки в 1933 році ми
нанесли рішаючий удар
українській контр

революції». Одначе вже в серпні 1934 р. на
з'ізді совєтських' письменників у Москві Па
нас Любченко примушений був заявити, щь
націоналісти знов «наступають зіМКНУТИМh
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лавами».

На початку

1937

року

знов залу

нали голоси в пресі, що «тов. Єжов» нарешті

поклав кінець укр. націоналістам, а у вересні
року Косарев на харківській конферен

1937

ції комсомолу заявив, що «боротьба з націо
налістами України тільки починається».
<,

'*

'*
Коіювалець

*

був великою

людиною, але

завдання, яке взяв на себе, було безмежно
важке

...

Кожна велика людина,

щоб здійснювати

великі замисли, повинн<;І. зосередити навколо

себе талановитих помічників.

І хоч Коновалець сам керував зазбру
чанським підпіллям, одначе він розумів, що
лише скупчивши навколо .себе
гурт наддні-J
прянців, дорадників і помічників, він зможе
успішно вести справу.
Лише спільними зу-.
СИПЛЯМИ такого гурту людей, зжитих з атмос

ферою Великої, України, можна було гли"бо
ко правильні розв'язувати проблеми духового
розвитку націоналізму та влучно
намічати
принципи практично-революційної дії на Рід

них

Землях.

І

Коновальцеві

пощастило

сконце:нтрувати біля себе, в своему

ційному штабі, гурт визначних

револю

наддніпрян

ців.
Першим заСТУ!lНИКОМ Полковника був
сл. п. Микола Орестович Сціборський, колиш-
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ній старшина наддніпрянської армії; військо

вою реФерентурою -Проводу Націоналістів ке
рував Микола

Олександрович. Капустянсь
кий, г~нерал-хорунжий 'Української
Армії,
один із найб;лижчих помічників і друзів С. В.
Петлюри, хоробрий військовик, що в першій
світовій війні за військові заслуги був наго
роджений - золотою
зброєю;
референтуру
культури очолював
Олег
Олександрович

Кандиба-Ольжич (син О. Олеся),

видатний

поет і вчений-археолог; на чолі дипломатич
ної акції стояв також наддніпрянець tнженер

Дмитро Юр'євич Андрієвський.

Біля прово

ду була ціла плеяда здібних наддиіррянців
меншої величини. Всі вони творили те духо
ве підІ'рунтя, з якого невпинно йшла експаR
сія ОУН в напрямку Осередньо-Східніх Зе
мель

•

.

Цей напрямок

діяння

ОУН став для неї

орІ'анічним.
І ніщо вже не в силі було йог!,)
змінити, навіть трагічна загибіль Коновальцп.

ІУ.
Готовий плян і всі деталі,
Все точно ~важено на' грам;

Радіс змій в Кремлівській залі,
Повзе гадюка в Роттердам.
(О. Олесь).
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•

-

«У заходах заякорити український ка-

ціOlfaлізl't[ в· його вихідній ,базі на ОСУЗ,
де він міг дістати повну гаму переживань
на роботі у суспільно-політичній пробле
матиці впав Основоположник Органі
зації Українських Націоналістів сл. п.
Євген .Коновалець».

(Тези Жовтневої конфереlЩії ОУН).

,

а

Коновалець "не лише
посилав
на смертельне ризико людей на Землі, він сам пер
ший ризикував раз-у-раз собою.

Контакт з

багатьма людьми з ОСУЗ був великою загро
зою. І сам полковник, і його ближче оточев
ня усвідомлювали небезпеку .

. Але ПОЛКОЩIИК рOlзумів,
він

матиме

осередками,

зв'язків
тим

що чим більше

з децентралізованими

менша

провалу внизу, на Землях.

загроза

широкого.

Ризикуючи своїм

життям, він зменшував небе~пеку для' тих
незнаних героїв, що й так кожної хвилі були
під обстрілом смертельних небезпек.
Першим серйозним попередженням був
рік. I21fIpo це знаходимо лаконічну згад
ку у о. Ольж~ча: «Вже В 1936 р. швайцарсь

1936

ка поліція натрапила на міжнародню

групу

під проводом Нормана, що отаборилась у віл

лі .напроти будинку, де мешкав.полковник; '!'
Женеві.
Жид, данець, шваЙцарка...
Гол
ляндія. Щастя хотіло, щоб замір не повівся.
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Норман т ік;є, лишаючи· в руках женевського
20.000 іІЩ. франкrв. Пара осоБОI!ИХ змін
в одному з консулятів і справа скінчена.

суду

Скінчена для Швайцарії, але не для зацікав
лених держав і 'полковника».

Хто був зацікавлений у знищенні полков
ника, крім

Совєтського Союзу?
Передусll\\
Польща.
ОУН на ЗУЗ стала могутньою· ор'
гаl:l~ацією, що зробила з Галичини антиполь

ську фортецю.

На міжнароднім форумі ОУН

,

страшенно попсувала репутацію Польщі. Поляки не могли без скреготу зубовного говорити про Коновальця.
Гітлерівська
Німеч
чина мала також наміри знищити полковни
ка.

Німецькі чинники вірили, що по смерТІ
полковника на його місце стане Ріхард Яри.
3 цим зв'язані були надії взяти ОУН під
свою «опіку».
Одначе найбільш серйозно в
боротьбу
з
полковником
вступив
НКВД.
М'Я:кими
притишеними
кроками совєтські

'аrенти не раз ступали слідом за полковником.
Одного разу

у

Відні

полковник шукав

приміщення.
Він натрапив на Sіллу, навко
ло якої не було жодних ·забудоВlrнЬ.
«Отут

буде добре,

-

сказав він своїй сопутниці,

-

тут уже ніхто мене не зможе стежити».

.в

Вперше полковник зустрівся зВалюхом
лютому 19.38 р. Валюх привіз якісь доку

менти і совєтську літературу,

якої полков
ник потребував для· студій COBe;rCbKOfO жит-
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тя.

23

Друга зустріч припадала на понеділок
травня в Роrтердамі.
Катастрофа наблизилася.

«Поїзд приходить на роттердамський дві
10,16 вранці. Полковник виступає й
простує до готелю «Централь», де спиняєть
рець о

ся під іменем

104

на нічному

йозефа Новака.
столику

У кімнаті ч.

з'являється чорне

розп'яття, що з ним Вождь подорожує.

Він

не хоче чекати приїзду секретаря, що спішив
.літа,ом з Відня на умовлену годину, і сам

скорше порозуміва~ться зо зв'язковим.

Зустріч відбувається передчасно, о
в каварні «Атлянта».

Вона

.

12

коротка.

год:

Гість

скоро відходить, лщпаючи в руках полковни

ка невеликий пакет. Вождь розплачується й
прямує назад до готелю.
Тоді на головному
бульва,і Роттермаду Колсінrел . вибухае
червоно-синє полум'я й дим.'
Експльозія стрясає містом.

Пошматоване тіло Вождя падає на чужо
му бруку, як дванадцять літ тому в Парижі
тіло його великого Попередника.
.
J30ЖДЬ української нації, перший її вояк,
лягає на полі славИ».

Американський

демократичний

часопис

«Свобода» з rtpиводу трагічної поftії писав:
«Нова Велика Жертва впала з рук· наших
національних ворогів. Впала з боку тих, щu

бояться українського

націоналістичного ру

ху, який виховує наш

нарід у безкомпромі
'совому дусі боротьбJ1 з окупантам~ ... Впала
Велика Жертва.
І впаде ще багато інших.
Це нам треба знати і з тим погодитися, як із
чимсь З9всім природним, і то в такому розу
міннні, що кожна така 'жертва зближає Нас

до здійснення тої ідеї, за яку ця жертва па
де.» Цими словами американськarо часопису'
І

нам

хочеться

•

•

заКЦIЧИТИ' статтю.
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